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VERKLAARING
DER

T ITELPREN T.
die het pit en merg der zaaken ,
Hifioriekunde,
(3enoopt door ziavitig-toid, ons keni-Jaar weet te maaken,
Beila[it den voorpond; vat gy veider by hen ziet
Weft zyn betrekking op 't geen vooityds is geichied.
Graaf AriouCfchenkt zyn zoon, (wet ef,..r, in arren moede,
Zyn Hof eb land ontzegd,) het ad'lyk Brcderoede.
Dies SiJrid 's Voriten gunft flaaft met een dieren Led;
1,A,r r op zyn Vader al het ongelyk vergeet ,
Dior I-loofa:he vieijers hem ontydig aangedraagen.
Len fl ep van Ridderen aanfchouwt dit met behaagen,
Van Baanderbceren en van Knaapen , weits in pracht,
Verzeld, en noodig by deez' plechtigheid geacht.
Den top des zetels toont u Claudius, een \fader
\r (l) 't Vadcrland. eon held wiens leovensloop veel nader
Deed blyken aan de magt van Romens dwinglandy
flat zich geen Batavier ooit vleit tot flaaverny.
Do n-,arrn're beelden, die uw cogen voorts befchouwen,
Zyn oude Graven, of gewettigde Landsvrouwen,
Wier Willekeuren en Gonfibrieven tot befcheid
En richt-J*11°er itrekken aan het ampt der Achtbaarheid.
T)e Wapenfchilden, die bun flan .' te kennen geeven,
Zvn van vyf Voriten, tot die waardigheid verheeven;
As Aquitanie, voorts rienegouwen, thans
Volgt Bcyren en Bozirgonje, een Stamhuis dat den glans,
Van 't fchitt'rend g,raatlyk goud in 't oog niet kat verdraagen;
Wet lei Fillips de Goode aan Vrouw jakoba laagen,
Er by die Ryksvorflin haar wettig Erf ont-roofd)!
Her na volgt Oofienryk , dien 't cierfel glvdt von 't hoofd:
Peez' dacht dit Land gelyk een wingeweit te ftieren.
Neon, dwingelanden der beroeinde Batovieren ,
Floe mecnigmaal hebt gy hun dapperheid gevoeld,
Bach nooit uw beerichzucht naar ow lull met bun gekoeld!
Aloudheids Minnaars 't geen 'er nu nog reit te ontvouwen
Is in de ronden, die twee trotiche Hofgebouwen,
Ten deck: reeds gefloopt, door bitfche woede en nyd,
In t Kaas en Broodfpel, of door de alverflindb're Tyd.
Pr.
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Eebelzende

Steden en D &pen , Kafteelen , Sloten en Heeren Huizen,
Oude Volkeren, Rivieren , Vermaarde Luiden in
Staat en Ourlog, Oudheden, Gewoontens
en Lands wyzen.
Verfierd met LXIII Vcrbeeldingen, van zoo gehcele als vcrvaliene Heeren Huizen , Sloten en Kafleelen, meerendeels
geteekend door ROELAND ROCIIMAN.
Nevens een Bladwyzer,, in de gedaante van een Land- Cbronyk.

Vermeerderd met Aanteekeningen door

Van nieuws overzien ; in Taal en Spelling naar den he.
dendaagfchen flunk verbeetercl, en met eene p!aat
en verfcheide nieuwe Artikelen , en andere
uitgebreider,, vermeerderd.

%.0
TE AMSTERDAM.
By

1774.

PDRACT
AAN DEN WEL EDELEN GROOT
ACHTBAAREN HEERE

MR.WILLEM
HU Y GHENS„
HEERE V.ZN HONKOOP, OUD BURCERMEESTER. EN R4AD DER.
STIID 1illiSTER.D.4.111,BEIF1NDHEBBER DER OOSTINDISCHE 11724TSCH4PPEE,
bURZTORP2IN'SLANDS'

EOOGE SCHOOLE T1
LEIDEN,.

11AE byzondere hoogachtinv
voor Uw Wel Ed. Groot
Achtbaare Perfoon en aanzientyk Geflacht de Vaderlyke
Zorg

OPDRAGT.
Zorg van U Wel Ed. Groot
Achtbaare voor 't belie der Stad
en ingezetenen , waar van 1k, als
een Medelid en Burger; ook het
aangenaam genot het); hebben,
my aangefpoord, om deeze der
de Uitgave van LUDOLF SMIDS,
SCEIATKAMER DER. NEDERLAND:

ten blyke myner dankbaare erkentenis , aan
U Wel Ed. Gr. .Achtb. cubicdig op te dra.agen ; met nederig
vcrzoek , om dit gering bewys
myner dankbaarheid gunffig te
willen ontvangen, en zich te laa.,
;
tcn Welfevallen.
1k heb dit Bock met des te
meerder vrymoedigheid onder
het oog van U Wel Ed. Groot
Achtb,
SCIIE OUDHEDEN 5

OPDRAGT,
Achtb. durven brengen, aangezien bet thans met eene aanmerkelyke Vermeerdering , en
geen mindere Verbeetering van
ftyl en taal voor
kQamt;
eene omilandigheid , die my
grond geeft ors te verwagten
dat U Wel Ed. Gr. Achtb.
een Voorflander van nutte Kunften en Weetenfchappen, zich
nu en dan wel eens by ledige
vurep, zal willen verledigpn om
deeze SCHATKAMER der NEDERLANDSCHE OUDIIEDEN in te zien,
en zich , tot eene uitfpanning
gewigter bezigheden, in derze17
ver fieraden en fchatten te verlufrigen , met eene aangenaame
herinnering der oude gebeurtenifreo

OPDRAGT
niffen van ons geliefde Vaderland.
Voorts , Wel Ed. Gr. Achtb.
Heer, my zelven in uwe goede
gung e verder aanbeveelende,
blyf ik, met de hartelykfte wenfchen om de voortduuring van
uw dierbaar leven, en met toe
bidding van de dierbaarfre van
Gods Zegeningen over Uw We!
Ed. Groot Achtb, Perfoon, Fa.
milie en Regeering van deeze
groote en magtige Stad,
'OW WEL ED. GR. ACHTBAARE
DI1NSTW. DIENAAR

6 ERRIT BOM:'
0/p

OPDRACHT VAN nnm AUTHEUR4
AAN DEN FIFER

CHRISTMAN

VAN

HOEK ,

OP HET

JA ARGETYDE
VAN ZYN

E. GEBOORTEDAG,
den r Juny,, MDCCX-1.

Yn Junius, 'k ftaa
hoe zal 1k het
verlangen
Uitdrukken, en de vreugd , met lieden U te
ontvangen
In zulk een friirche luctt, aan Vechtftrooms
groenen boord
Dag , die my ' t allermeeit in uwe Maand
bekoort,

Waar in ik mag VAN HOEIC en ook my
zelf, verjaaren.
Waar zag men ooit een Knecht dus met
zyn Meefter paaren
Wat vriendelyker Ster verfcheen toch op
deez' uur ?
Goon Mars, geen (a) Chronius; maar Venus of Merkuur?
Of
(I) Cbronitu , Anders Saturnus; even als Mars een trdui $
*

3

OPDR A GT.
Of beide, op wiens verzoek de (h) Spinfters aan,2;ecireven,
Al zingende den draad begonnen van ons
leven.
Terwyl zy Atropos van bolder levens draad,
Uit Jovis hoogen kit . voorfchreeven haare
maat.
Heer CHRISTMAN 1 ik kan myn blydfchap
niet betoomen,
Myn boefem is to vol; ik voel hem overffroomen ;
\Vat zeg ik heden op het Feat van uw
Geboort?
Dc lof van ODDER TioEK is moor dan CCM
geboord,
En meer dan eons 116 ik dat heerlyk buiten leven,
Te Loenen aan de Vecht, ten hemel opgeheven.
Ais ik Fleer CHRISTIAAN en Freer ANTON'
vond
My tegenkoomendo, in een lieven avondflond,
Omen ongelukkige geboorte iferre; daar, in het tegendeel de fier.
i en van Venus en Meicurius geluk en vreugde mededcelen.
(i) Spinfiers, Daar zyn 3 Zuileren, de Spinitcrs , zcgt men,
m er het menichlyk Ieven; Moth° woelt de floire, om de
roM,en , 1,.chefis is aan het ipinnen, en Atropos Writ,
11:;,,t de knipfch, a:, den draad atiorten.

ORDR AGT.
Omtrent de Waterkom, en by de fpartelvis.
fchen;
By wien ik Aml-eldam kan zonder hcrtzcer
miffen:
ja, nicer dan ems deed ik u, door do Linciciaan ,
Met uw (c) Brood - draager, naar den graagen Karper gaan.
'K bekroonde, ook ineer dan eens, uw jaarezy mot wLniehen ,
En frelcie, uw Buitenruft voor 't woolen veekr
men)cticn,
Die, nooit vernoegd, aan gem uitfpanrin
ieenen 't oor,
Maar, als (d) ixion, zyn geklonkcn aan ^t
kantoor.
Wel aan! 'k mindc Oudheid zoo der Gricken als van Romen;
Daar plagt op 't jaargety, geen le(Ige hand te
koomen;
Daar moth men °Wren; daar kwam neef en
bocfemvrind
Met
(c) Brooddrager,, Een bond, gewend een mandtic vol witte.
brood naar den Vyver te draagen, on] de K:-!rpers te 1pyzen.
(d) lxion, Ecne der verwczene zielen in de hi1c der eucic
Dichteren; we3ens zyne be rircven boeveltuklien, aan en ai.
tyd oindraaijend rad gebonden.

OPDRAG T.
Met giften kampen; elk zocht meeft te zyn
bemind.
Myn Ilea! VerjaatTenoot! Mcconas! gun
my heeen,
In 't overoude fpoor,, van dit gebruik te treden ,
Staa toe dat ik u clan vcrjaar, op 0 U D E R
Li 0 E K
Met gOIld ? och, zock dit by geen Schryver
met cen Bock,
lawn Bock vol Oudlic&i , dat ik , met uw
welbehaagen,
Op omen jaardag, u cerbiedig op kom draa(Ten.
Huizen,
'T raakt Holland en het &kilt:
Slooten , SteCm.,
Mot Frieflands ruimen naam bcpaald in 't
algemeen.
Trek toch geen hand te rug; vil deeze gift
niet
K hoop, myn SCIIATRAMER zal U leeren en
vermaLkcn:
I Jet febrift vermaaken; met gcvallen van
ons land,
't Printwerk lecren, dat 'er niets blyft
zyn ftand.
D.
Lud. Smids,
DEW TERIMUR , S2LENDEMUS.

VO0

V 00 RBERICHT.
WREEDE WOOD DWANG MET GEEN REDEN TE VERZETTEN
VERMOET MY TOM NIET MEER ; ZET FENS MYN PEN EEN PERK
lA r AAROM MYN SCHRYFLUST , LANG VERSTOMPT OP NIEUWS TE
W TTI:N ?
\T OLDEED Iii ROME, i:i EISCHT NC NEERLAND _ANDER WERK ?
WEL AAN; WY \VII
GRA AG ONS AAN ZYN ROEM V ERcLAAV
KEIZERS PAARENDE MET
ZYN ROEMRUCHTE GRAVEN,

D

kar dam' moet dan iets weder gelchreven worden;
want dat is !.Iclyk hut blykt , in my en veel anderen ,
ce; noodlotti)-e dwaasheid, ja Len onafkeerlyke razerny en
duiligheht tii);. , '? is dat hard in uw omen , zoo Wilier
naar onzen Weferoaan fpreekende op deeze manier, in
zyn delogon L T do. Zoit,eid:
Zy zyn
't eigm deeg , die Boeken
doers gaan,
an (la" zy naar ee , z N.tam , die EO(CS en fleive,
En vvene q,
to z-vn cle weg 72aar 't Eedwig let en.
A rm
be') ak viy al veel gegeven ,
_Altar allerineefi aan die, die, vol vat - t ;nalle crier,
Lid Pickle ,'.2eiLzele;3 1)c/pneeren
papter :
Waat die geieJrif ,13,yveit (toil of maaken,
Dot nzaar a 7 n (t f:
Ocle(;rden ntoo/.), e finaaken
Waar over by het cog van
cle,s o pt vrees;
Bet zy dat Pe.fius of "adios bet lees,
Zen 'k eer heklaagrns want d als voor gelukEip; acbten,
d icy altyd . beeft een kruis in zyn gedatbten:
Want deeze bebben Itaag de pen en band geleed.
w.2t, of to zyn, era (filar wat aangcfineed ,
moet wet zyn ve, field , en chit bee,1 tvech3enoomen;
j)tt dient- bier cznl z dean deter non bet heeLer lawmen;
En als all bonder ‘, Hal den J,ie;tden is veitooizd,
En als men 't
tang belt van do Pars volchoond,
Z90
zy loos zeif Ong tact vol aan naar wenichen,
Dus Plat een y let lool (de lof van weinig- mtnjcben,)
Hit dapp ,r
eroin is zoo Rewnakt, gebraakt,
En zoo cued /leaps gea2ifi (cbe
dea ine,zich veiniaakt ;)

Theron o;itz:en zy 'er
to Z tten ,;:,!,:ppertanaien,
En ly.IP 71 oiweinak aan voeten eic aan bander;
Dit k 1; hi t zoo vol tyil c i z,,0 veel ferias en zweet
Zoo ve,:le kweilirgeti eiz al'er lic.,;id2 toed
v, lies va q ji-bco!th , i i en cz,,
Lven ;
liar con zoo lie,ben z z'o lap en bilisd ,;cjicbrcez;ed;
5

Dit

VOORBERICHT.
DL liceft ben arm gemaakt, van alle lull gefpeend,
pz fl ier en blaaJ verwckt een pynelyk gelleent;

Dit heeft. I.;en ouderdom lang voor den tyd gep:even,
Ert, aan een vloagen dood , doen wiffeien bun leven:
Voeg bier nog vender by, 't gees ik niet zeggen, kan.
Pit wegens de nirnincr zatte fchryfluft.
1-iar onitrent d ficii i:e? ik r„t1) hot reds ; mike
orithls dan NEeRLANDS OUDITEDF,N ; aaligczien die van
16C1 e en Griekewand in myritn Ovini us , KEIZERS en K El.
ERI NNEN GztLLERY enz. volkoorncn haare buirten
hebben geh„cl
iMai ‘ vederom, de finfre zal die Ireezen , of aigetneen
ol byzonder ? 3 1,c, by voorbee',d
Van (10 VOLK ER. EN 2
Nen; dda y is gnoegriaam geopenbaard en opgegeven , door
Par
, in zyn Velas Germania , door J(irchrnayer,
over Tacitus , de Germanorum iiioribus 3 door SchikilLis
Caucbis Otaleil)ov6 van de Cimbers, iniiis ,
'd1 hunne Z EDEN en GEWOONTEN S ?
1‘;t2( n ; -want we fehreef beter dal] gemeide Eircbmayer?
toch Deter dan Scethus? Jeeze over den God3dietip en
d voorige over Suka eu Oorlog.
Van de Si EDEN, DORP EN , VLENKEN en KASTEF LEN 7
Ok niet; immers wie is bier naauwkeuriger dan
1)(4.72 ender onze Vaderlaadfche, en wie opmerkenotr (Ian
Gi;cicjrchn, ender de vreemne en buiter, 'ncifche /Janice.
? cm nu nii:t te reppen can de It/length/igen in
Siedeb(iek van W. Blaelito , en de byzondere &hi-yaw
ve rs over byzondrt.: Steden
Ba,en
uriersr , enz,
k van de REGEERDERS ?
gensziaDs; nadernalti wy de Levens der Thfcbotpen
van Circc6v; zeer 11,:tvocr'g befchreven vinden , by ..ba'a
en f.L.‘,1 3 en swat aangattt de Graven van Holiai:d 3 vol
zyn War tot am de keel , met de Vertelli:ven van Neils
,
, do Gouzf.),:weiar Itilebtendorp Scr,:vc.
Gwidlioeve , evr.
Via is 'er don vo,,r den nienwsgierigen Leezer,, zander
cen z e walging te verwekken , by u op te differi? Altoos
s
, maar alles nit de g,emelde Schryvers getr,Akeri , en in de gedaante van een of
WORDENBOEK • tot een hchaatai gebracht ducil ecmgxitis o?;tebekleid nt eemge nrawngbeden my van Lie.
den

VOORBERICHT.
Len van aanzien en kennis , (zoo door geletterde Brieven
als door een uitpluizende faamenfpraak) bygezet.
In dit Woordenhoek dan , gelyk gy ziet met den tytel
van SCIIATKAMER opgepronkt, g al de Leezer volgxiF. den
rang van het A. B. C. konnen vinden veel dude Folkercn „ die
Nederland hebben aangedaan en daar in geneiteld ; alterhande Steven enter meet} Holiandrche nee, ens "care
8tichtingen, Oudheden en Wiffelvallightden ; vezf:2heidene
Qewoontens van Trouwen , Lyk pi ichten Gathr, m!til )or.;
logen ; alle de Graven van Rolland , ja nic,k!
Krygsoverflen van het Oude Rome, enz. maac (e4-1 wel
het groatile deel van deeze. SCIIATKAMER uit.uaaizeo) de
oud Adelyke en Ridderlyke Heeren Hutzen S,Lrer en Aral.
teelen •, ten deelen nog in hun .geheel ; niaar 00k ten deeze
vervallen , gefleeten verwoeil en uitgeloeid.
Ondertufrchen heb ik alleen by deeze cle PrvIzon 1,' willen
voegen.
I. Om het Oog, met die Verbeeldingen te
terwyl hei Oor met de Bekbryvingen wegens dit
of dat Kafteel, word geftreeld.
II. Om gemelde fleeren Huizen, zoo verre onze krach,
ten konnen reiken, te vereeuwigen; wane iedien .wy de.
zelve nice in Print vertoonden , en op zulk ecti vvyze
derzelver Gedachtenis bewaarden wat zou de Nar!eef
Anders hebben dan onnutte droomen , .en onnatuurlyke
denkbeelden?
Maar omtrent de Printverbeeldingen hebben wy weder
twee zaaken waargenoomen.
I. De Eland is naeritiglyk aangeweezen , het zy ter rechter, het zy ter flinkerhand. lmmers, by de Uitgevers van
Gezichten, wordt hies dikwyls mis gegrepen. liy voorbeeld men brengt een Gebouw, met de naald , op het
toper, met een poort op de reatterzyde ; het af4ifuktel
vertoont deeze poort op de clinker zyde ; dit afdrrlerel
wordt weder op een pleat gehracht, en gelyk men fr-eekt,
gecopieerd: zoo zullen de veelvoudige copyen u
`rnisleiden omtrent den rcchten Band. Begeert gy dit beweezen te hebben ? Diet het Oude Rome, en ziet weft ade de
Gezicbten der Ltillhoven van ran , nog onlangs ult.
gegeven.
11. Is bier meerendeels het Jaar gezet , in Welk deeze
of geene flan(' zich of we! eer verroonle , of nok op
heden doet zien. Want, let cm! Hadriaan Junius ichrcef
zyn

V OORBERICH T.
zyn doorgeleerd Batavie, omtrent den, Jaare 1575; maar
let zeg ik eens wat onze Gezichten byzonderlyk van de
ruinen van zyne Be,Chryvingen verfchillen.
'
By voorbeeld:
zie Velfin, 18 cap. 524 pag. Ours Haarlem, 17 cap. 42,7
en
Heemskerk.,
18 cap, 517 pag.
Denk ondertuffchen eens , hoe veel onze 1/ertooningen,
over anderhalf honderd jaaren van den tegenwoordigen op 'land zullen verfchillen. Want zekerlyk zullen gemelde
Beeren Iluizen of door den Tyd (ik heb het nog voor
wt inig dagen, den 30 May aan het EfUIS TER AA gezien)
peheelyk worden wech gefloopt 5 of, op zyn belt gelyk
BERKENRODE en MEERESTEIN, door de laatere bezitters
geheel vernieuwd.
Ailaar wt hebt gy toch zal iernand vraagen, aan deeze
ATheeidingen van onk>.:tillelyke ruiner).
1k zeg net vermaakr my die ruinen te zien 1;et enkelyk, ivar nevens cell berinneringe van Staats en Oorlogs.
gtvaren , die omtrent deeze z)looten geichied zyn. Want,
fat zegt Ovidius? Kiaagbrieven, 3 lib. 4 eleg.
Znte oru!os errat
urbs
forma locorum
Succeduntque fuis fluguia fa6'a
Dat is
, de Stad en de gedaante der plaatfil: zwerven voor
my ') r,ogen , en seder bedryfkomt my op zyne plaats te binnen.
Het is ondertuffaen wel waar dat ons de nydige Tyd veel
algeintormde, Huizeri Sloten, en XaJleelen in hunne puinhoopc n doet ?j en,. van wtAi,ze gehouwen wy geheelyk, zonder b€m
Icheid zyn. Doch da y, is ook waar, dat wy lidlanders meer
Slooten met hunne Htflorien konnen opfchikken, clan die
van liraband, alwaar nog zeer veele (ziet de uitgegevene
Konfipiaaten) met hunne ronipen overeind ilaan, die niets
Didur tfèh ointrent 'Lich heiter.
Voeg bier by., dat deeze Lifbeeldingen my een indruk ge.
WO van de verganklykheid; konnende zelfs tot Emblema's
of Zinnebeelden gebruikt worden, met deeze of wel diergelyke Byfithriften: En alta sari &cora congefli farad , of
tid non longa dies, quid non contionitis, anti? of
iVjircmur periilfe bonzines? moquznenta fatifcitnt.
Mors ctiain *Taxis 71011Lin ibuique venit.
Her ik aftrede van de Gezichten tot het Gefchrift, inoet

ik den Leezer onderrechten dat de rneefle Huizen en Kaste,,,kll zyn van Roclond Rocbman omtrent ht .kr 1546.

VOOR BERICIIT.
uitgeteekend ; welke in bet koper te brerg(n my verglind
‘,3n
is (gelyk ik ook weder betui)
h1ajz
den Heer CHRISTMAN VAN IioEK. , ezitter van deQzen.
uitmuntenden 7 ethenjahn.
nu tot my'''.
Tot zoo verre van de Konfiplaaten; ko
gefchrevene Aanmerkingcn.
Voor eerit zy dit iryn gro p dflap.:, dst de Aloudi-e*n van
ons Nederland tweezius moeten aangemerkt worcten
chryveren.
opzicht haarer
Imniers zyn die of Romeinfebe of Inianafehe: de Romeinen waaren onze doodvyanden; welke deswegens juill met
al te getrouwlyk de waarheid aanhangende.. veele voortieelen van de onzen op hen verzweegen hebben en hunne
nederlagen achter gehouden.
Zoo fpreeken Bala en Grotius, nevens Pars en Pikart.
En wat de Inlandfehe aangaat ; de onze zyn laat
tot de Letteroeffening geraakt; zich alleenlyk met de!ei,.,;er.
togten bemoeijende , en de gedachtenis hunner Doilogsbedryvert den Prielleren, die dezelven in liederm en inf.
zangen begreepen , (zie beneden 294 bladz„,*) beytelen(lt..
Dit weder , bebalven Pars en Paard, Met de woortieT1
van Gabbema, in de Voorrede van bet Leven van St. 11'.1.
lebrord.
Immers moeten de Nederlanders bekennm dt zv (it!
ioi\
alleroudfle Gedenkfchriften , den Mon n ikkcn van
(zie weder beneden 87 bladz.) alleenlyk verichtildiL.d zyu.
De flyl is na q r den tyd; want terwyi deeze Schwkalwr
nit enkele invallende Gedachten hdiaat zoo zal de 1,c7;1'.':
ook gernakkelyk kounen achterhaalen waar my
of traager en fomberder of raffcr en vroiyker hee4 winaenoopt. En cp diergelyke wyze meen tnele tune verau.
derende taal en ongelykeipelling vry to frreeken.
Vorders heh ik in het aanhaalen der Stbrytiren, zchicn
hunnen Text of eigen woorden gehruikt. Dir is het lainsje
van die groote boeken willen uitiev(ren ;
wen , die fomwylen geheele pagina's of Wadzyd,-2.n
fchryft, en tuffchen zyne eigen woorden inf1rift of fils
Gabbema, die van een en dezelfile zaak, dre of vier tei'ten
Ecl A

D

van verfcheide fchryveren malkanderen laat volgen, Neon !
dit is van myn fmaak gantfclielyk. met. By voorheeld, ik
verhaal met de woorden zelfs van Vatienaar, bet vermoorden van Graaf Doris den V. war toe zal ik daar
nevens voegen de woorden van bet Goudfcbe Gronykje van

Goud,

VOORBERICFIT.
G(u4oeve of van Scriverius? DOch iedd zyne zitilykhek4
n1 1 rfiag myne wyze van doen of goed kenren of bens.
perk heb fl alle myne Werkjes getoond , dat ik de
kort'aiti bemin , en geen wateremmer aanhaal daar ik
Ilezhts een vingeihoetie behoef te , gebruiken.
Malt onderi-.uffehen vraagt , gy, welke Scbryveren ik at
get , i uikt beb ? en waarorn u by lit werk, van dezelven
flier c;en Lytt is overgegeven ? hoe? die zal ik hier haat
kt,ittlen opnc,emen, en met groote letteren -I" vow' ()ova
it'd!en: ALT1NG, MATHEUS,SCRIVERIUS, GOOD.
E O E V E, VAN LEEUWEN, en ALKEMADE. Deeze
zyn de voornaamile 'welters , van welker onderrechting
my gedu.uriglyk bediend heb.
Omtrept de topographie, of plattsbefchryving, heb' ik wat
nieuws. Aangezien by de- Nederlandfche tydfchryveren de
Issiaameii vas vtrfcheidene Burgen en Heeren Huizen, ook
wel de Itichteren derzelven, mitsgaders de juifte tyd hum.
ner grondleggingen my wel ontmoeten , maar nergens
viva ik hunne topograpbie of gettaltbefthryving.
Een zaak daar wy zo wel aan vatt zyn als de Grieken
en Ronieinen; welke meerendeels hunne Tempekn Schouburgen en Renkringal op de Gedenkpenningen deeden aaii.
fchou-wcn, fchoon zy Diet veel in fchrift van den opttal
nalieten.
De Cbronologie of Tydreekening zal bier eenigzins out
verfchocn i3iiig fineeken ; want terwyl ik verfohillende Schrp
vers moet volgen, is de nettigheid my ondoenlyk geweeft;!
voornaamlyk in den Bladwyzer, lien ik u in de gedaante
van een yaarregfier meededed; beginnende met het jaar
500. en fluitende by dat van i600. En waarom niet
der? om dat ons die Eeuwe een overvloed van welge-• fchikte Jaarregifiers uitlevert.
Maar nu het loon van deeden arbeid; van zoo veel
Tydfcbryvers op te aan , en derzelver Hoofdaukken
bladzyden na te zien en aan,te teek-enen? VENIAM PRO LAUDE For !of, verlof volgens onderfchryving van
onzen zoetvloeijenden Heeinskerk; aangezien het flechts is
een pover kleedtje om het Printwerk van alierhanie lap..
pen aan een gehecht.
Voor Nyd en Afgunft heb ik nets te weezen , als
zynde federt myn allereepfle fchryven dit gezelfchap wet
gewend., Getuigen zulks niet de Byfehriften? VULNERE
PULCRICA lthooner door baare wade: etiDum TERIMUR
$,PLENie

VOORBERICHT.
wy glinfleren terwyl wy flyten, nevens de
verbeeldfelen van g,pikeerd leer of de due i-loelyzeTs van
myn flarn , welk Waperdchildtje omtrent nvyne Werkiesforriwylen gebruikt is. Ouk is dit alien zoo ininciele als
murdere Laterkundigen opgelegd ; nadernaal te wi len
fctiryven en niet benyd te willen zyn ; is zoo veel ais te
wenfchen in de zon te gaan en geen fchaduwe van zich
te werpen.
Maar laaten WY dit Voorbericbt met de Afgunit befit&
ten ; en den goeden Leezer ; aan de deur van de SCHAT.
KAMER in zyn ongedulcl te genioet koornen veiwachtende van hem, in bet weder uitgaan, te hooren, dat by
zyne ledige uuren , aan deeze Pe! bancklingen met genoc.
gen verfpild heeft ; terwyl ik den weggaanden aanfpreek,
met de volgende regelen van den vroornen Kats , (wiens
heilzaame Scbriften ongetwyfeld ons langer zullen bybly.
ven , dan van die geenen , die in hunne onkunde aan zyn
gebeenten durven knabbelen) my in den monci gegeven:

sPLENDEMUS;

Hier is wat pimps; bier is wat fcberps!
Hier is wet iafs; bier is cunt ferps!
Bier is wet kronzs; bier is wet reclits!
Hier is wet goeds; bier is wet j11)ts!
Hier is wat van de middelmaat.
Weet , dat bet zoo met Boeken gaat!

ftan

Aan den Heere

LUDOLF SMIDS. M. D.
Uitgeevende zyne Nederlandfche Oudheden.
Ands Oudheids k êten , SMIDS, gefmeed door uw verfland,

"s

En vol fieraden , aan het keurig oog verfcheenen,
Braveert, in zyn waardy,, ecn Vorftelyk

karkand ,

Volkonflig uitgmrocht, van good en edle fteenen.
Gebouwen, als gy toont , vergaan in puin en ftof;
Maar nooit zal uwe Naam, verliezen haaren loft.

Aan den zelven ,
My vereerd hebbende zyne afbeelding , door P. Schenk, in

zwarte konfi gel), agt.

3k

heb geleerde Man, uw beeltenis ontvangen,

En ben , voor dat gefchenk , u dankbaar op het meeft,
v1yn oog blyft onverzaad aan 't braave konfiftuk hangen,
Gelyk myn ziel aan 't fchoon van uw verheeven geeft.
't is wed getroffen; maar, had ik het moogen fieren,
Uw hand droeg Febus luit, uw hoofd zyn lauwerieren.
JAN DE REM

VOORREDE.

G

Elyk de Weetenfchappen en allerlye Fraaije

Letteren , heden tell dage zeer blocijen , en
federt weinige jaaren groote vorderingen gemaakt
hebben, zoo is de lull der kenniffe van Oulheden
inzonderheid ook van ons Vaderland, ats van nieuxs
opgewekt. Te meer na dat de Vaderlandfche Gefelliedeniffen in een klaarer Licht gelteld zyn, Jan
ooit voor deezeii gefchied was, en de lufF 5 on] dezelven te onderzoeken en re leeren kennen, nicer alqemeen bgeworden is. Naar is loch een zeer naamv
verband tuffchen de kennis der GefthiedeniKn en der
Oudheden ; zy zyn als in elkanderen ingevlochten,
en de eene brengt, ten deele, de andere voort; want
als men de Gefcliiedeniffen recht zal verftaan , meet
men ook tyden en plaatfen weeten waar en wanneer dezelven gebeurd zyn , en men n-ioet de perfooneti kennen, die deel gelvad hebben in de voorname bedryven en voorvallen van ons
am den -anderen Lint brcngen de plaatEn , t den
en perfoonen, en derzclver bedryven, die vourn.
rnelyic de Nederiandfche Oudheden uitniaaen, wet A,
le

VOORR ED

E.

le der gebeurteniffen te binnen , die een gedeelte
zyn der Vaderlandiche Gefehiedeniffen. Ter on.
derhouding en bevordering van beide deeze Wee.
tenfchappen kan derlialve deeze S C HAT K A M E R
van NEDBRLANDSCHE OUDIIEDEN dienen
niet alleen voor onkundigen, om 'er kennis van te
krygen; ninar ook voor kenners, om zich dezelven
by tyd en gelegenheid op eene gemakkelyke wyze
te licrinneren.
floe zeer dit Bock ook als zodanig is aangernerkt,
en van de Liefhebbers der Necicrimcifac
, met genoegen ontvangen en gebruila , hebben twee geheel uitverkochte Drukken reeds doen
zien; en wy vieljen ons, dat deeze derde met gem
mirpiere gran,g,te zal ontvangen worden, om dat
zee veel vermeerderd en verbeeterd is; waar
van ik den geeerden Lezcer nu een weinig nader
bericht zal geeven ; op dat by met te meer graagte aan bet leez2n gaa , en eenigzins voor af weete wat by under bet doorbladerea te wagten
hebbe.
Wat de Vermecrdc.'ring betreft die is reeds op
116 Tytelblad uitgedrukt , en daar van behocf ik
niets nader te befichten , dan dat alk de vcrina'rderingen , zoo wel van geheel nieuwe is.rikelen ,
als van zulken , die meet of min vergroot en nittuffchen twee haakskens [ zyn ingegcbcid
vocgd

V OORREDE,
voegd, op zodanige plaatfen en op die lettcrcn, tot
welken wy docht dezelven te behooren. Deeze
'manier van doen , kwarn my voor de belle bier te
zyn, om elk bet zyne te geeven, en bet oude van
het nieuw bygewlegde te ondeilneiden ; want gelyk ik my des Schryvers Werk niet zocht aan te
maatigen , zoo wilde ik het myne ook niet voor bet
zyne uitgeeven mar elk laaten in het bezit van
zyn eigen goed. Alleenlyk moct 1k hier omirent nog
nanmerken , dat ik in deeze Vermeerderingen , niet
ilipt bet fpoor van mynen Schryver gcwolgd, mar
ecnigzins eenen anderen weg ingeflagen ben ; want
ik be yond, dat by in veele Artikelen al te kort was,
en de zaaken flechts met een woord noemde , of
Schryvers aanhaaldc zonder te imiticn, \vat zy van
de zaaken opgeteekend hack:len; waar door de Leezers, zekerlyk , in bet onzekere en in 't duitier gelaaten wierden; zoo dat hiev bewaarheid word , de bekende Spreuk der Latiniflen ,
Obircurus flo, dam brevis e T /Zoro.
41 te groote kortheid maakt daij"gerbeirL
1k heb derhalven verfcheiden RI rivers opge113gen , en hunne aanteekeningen war h c k r
ken, tot opheldering van veele Artikel n , die my
al te kort, en daar door duiller,, in c,it Wuk vo
e misLwamen ; en by deeze geie enheld ook
4.*
flaea

V OORRED E.
flagen ontdekt, die ik te gelyk aangeweezen en verbeetcrd heb. Om van bet een en ander een flaaltje by
te brengen ; zoo verzock ik den Leezer eens Date
zien het geen ik op bladzyde 281. over het ()PROM
te Utrecht, en bet flaan van bet bekken by die gele.
genheid , heb aangeteekend ; waaromtrent de Meer
SMIDS een grooten misilag begaan hadt.
Een ander voorbeeld vindt gy in Katertol, bladz.
135
Een fiaaltje van opheldering eener duifter voorgeftelde zaake zal U voorkomen op bladz. 70. in
het Schoutfcbap van agt dagen te Dordrecht. ,
Het is waar onze Schryver haalt Schryvers genocg aan,
by weike men de zaaken, even aangeroerd, breder kan
nazien; maar elke Leezer heeft die Schryvers juiff Diet
by de hand , en menigmaal geene geiegenheid , tyd
of lull om die te doorbladeren ; en zal daarorn buiten twyfel beter voldaan zyn, wanneer by van een
geopperde zaak te gelyk een kort en voldoend
richt ontvangt.'
Pus zyn deeze vermeerderingen dan , te gelyk
reeds eene groote Verbeetering van het Werk ;
inaar de eigentlyke Verbeetering beilaat voornaainelyk in den 41 en de fpelling.
IrnmPrs was :de 41 op veele plaatfen zeer firoef
en

VOORREDE:

en hard, en op fommigen te gelyk drainer; hierom
heb ik veele woorden verfchikt , en den ily1 , zoo
veel mogelyk, vloeibaar en eenpaarig gem2.akt; niet
alleen ten aanzien van het Werk zelf, maar ook ten
opzigte van bet geen ik nit andere Schryvers daar
by gevoegd heb ; want my niet flips aan de woorden Bier Schryvers bindende, maar eenen vryen, en
mynen eigen ftyl behoudende, heb ik de zaaken op
allerduidelykfle en vloeibaarile wyze trachten voor
te draagen ; op dat 'er een zekere gelykheld van 41
en taal in het gantfche Werk mogte heerichen , en
het leezen daar door des te gernakkelyker en aangenaamer vallen. Op eenige plaatfen echter, doch die
zyn zeer kort en weinig, heb ik de eig, en woorden
van zeer oude Schryvers in oud Duitfch bygebragt.
Maar de meeile verandering , die rnyns oordeels
pok eerie groote Verbeetering is , beltaat in de fpelling en de waarneeming van 't rechte gebruik der
lid woordtjes , de, een, bet, gelyk ook van de geflacb,
ten der bygevoeglyke naamwoorden en voornaamwoorden , Naar , bun , enz. waar in onze Schryver
ten uiterfie flordig en onachtzaam was, en het went'
door het gantfche Werk van het begin tot het einde been loopt.
Doch bier omtrent heb ik my reeds in het Werk
zelve hier en daar uitgelaaten , en zal het daarorn
pier niet herhaalen, maar liever den ,Leezer‘ der** 3
wands

V OORREDE.
vaars heen wyzen, cis op bet woord GOTTHEN
bladz. 12r. op bet xvoord TAAL b!adz. 369. en op
de Letter Z. blalz. 43 t. Alleenlyk zil ik bier
byvoeg.en dat ik de fpelling gelieel en al mar bet
heciendaa7fche gthruik.- van goedc,‘ Schryvers ingericht, en de reels van onze Taal, near niyn befle
weeten, naauwkeurig in acht genomen heb. En bier
van zyn zelfs de Verzen en Dichtflukjes , in bet
Werk voorkomende, niet u`t yczonderd ; want zoo
wel in die, als in het Onrym, heb ik de ouderwetfchc
fpAing veranderd: en wet de Versjes aangaat, die
ik onder de bygevoegde Aanteekeningen, of eigentlye vernicerdering, bier en dear ingevoegd heb;
die heb ik zelfs de -vryheid genomen, om in de zulken , die wet krcuel. waren , gelyk die nit de Zaatilanitfcbe ATiocielic , bier en dear een wocra of een re
gel te verandercn , en (-his op yeller wet en loffer
ug te zettcn ; op dat nile hardigheid en flootiglicia uit bet Werk geweerd. , en zoo wel aan den
goeden finaak, als aan de weetgierigheid der Lees
zees mocr,te voicidan worden: en bier mede achten
wy ook can de belofte in het Ontwerp en voorwaarde van Inteekening ten vollen voldaan te hebben.

Eige

Aanteekening oils door een ander Lief hebber der
ictiaildfcbe OuLthe,ien toegezonden , en die wy mede hie":
zoudtin gevo;d hebben , zyn wat te laat gekoomen na
.t al cenige bla.den gedrukt warn; zy konden derhalven op
ecilte pints niet gebragt woiden ; rnaar zullen vervolgen.;
,1',Londerlyk , als een ianhangie1 tot dit Werk , in 't ltcht kooinen.
4iiJhr1cvn de "; 2 3 Sept(' 712 b. i 7 14.
THEODORUS vAN BRUSSEL.
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Ruin van het Huis te Brederode , van achteren op de flinzyde. —
—
44._
De Grondilag van het Huis te Britten.46,
De A bci,ye van Esmond in haaren N,veliland met de Kerk, 87
D c R uIne van de Abdye van Egrnond. ......., 87
1-let flot te Egmond in zyn weill.n1
89
Dc Ruine van ht Slot te Egmond.
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89
De Rub ne van het Huis Oud-haarlern.
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Bet Huis te Heernfiede, kften Haarlem.
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De Ruine van het Huis te Heenvliet.
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Het Huis te Heukelom.
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Het Slot te Heusden.
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150
Ruine van het slot HoninEen.
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Het Huis te Yalltein.
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flet Huis te Kroonenburg.
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1Jet Huis te Kuilenburg.
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—
219
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219
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Bet Huis te Loeneriloot,
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1-jet Huis te Loevellein.
228
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Hu Huis te Maarffen234.
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Het Huis te Marquette.
243
_
De Ruine van het Huis te Ailatenes.
245
......
Bet Kaiteel te Medemblik.
249
Dc Ruine van het Huis te Merwede,
.^-45
—
.De Thine van t'et Huis te Mynden.
25G
—.
Het flot van Montfoort.—
2.57
Ht ilot te Muided.
—
Het Finis te Nyenrode.
270
Ov@rblyfzelen van het Huis ts Ooavoorn •
280
Ruine van de Abdy van Rhynshurg,
313
........
1-let Huis te Ruwiel, by Breukelen.
330
Bet Huis te Schagen.
332
.—
1-jet Dorp van Schevelingen.
536!
—...,
Ruine van het Iluis te Spange„
35°
.........
De Huinebedden.
1', 7
.....„,
Het ji.lgthuis te Teilingen.
372
Het flot Vallzenhof binnen Ninimeegen.
sS t
—
Het Iluis te Vellen.
387
?tin wer Grondflaf,T, van het vernietigde Huis te Vreeland, 44 6
_
Ruine van het flot Waardenburg.
410
De Kerk Yan St. Walburgis , te Groningen.
44!
1-Jet Huis vati Wyk te Deurilede.
418
1-Jet flot te Woerden.
.
430
Udine van het Huis te Zand by Katwyk.
.
44f
't Huis te Breederoode, ten deele nog in welliand. 452
't Huis te Aelbrechtsberg, zo als 't heden is.
453
line -Lizeze Plaaten tnoeten dubbeld toegevouwen, en met
firookjes geplakt , ingezet worden.
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.tiLEWYN (De Heer en Mr. FRF.DRIK) Ouci Prefident Schzpen en Raad der Stad Amsterdam.
AUKS (DIRK)
BAKKER. (L.) Boekdrukker te Amsterdam.
BARDON (PIETER)
BARDON (P. D.)
BALTHASAR (HERMANUS).
BEE1C. (H. r. VAN)
BERGH (BARTHOLOMEUS VAN 111.,14)
BEST ( juffr. CATHARINA MARIA)
BINQUEBANC (E. F.)
BLANKENRA GENT (Mr. Hendrik)
BLUSSE' en ZOUN (A.) 4 Exempt.
BOIS HOOLEWERF (ISAAC DU) Med. Dr. ;:che , )en en
Raad der Stad Alkmaar.
130114 (GERRIT WILLEM)
--- (JAN)
BOSCH (G. VAN DEN)
BO CHAL (A.) Boekverkoper te Rotterdam. 3 Exem -1.
BRAAM (P.) Boekverkoper te Dordrecht, 2 Exem,-,!.
BRAAMS (JAN) te Arnfterdam.
BRANDS (JOH. HEND.) Apothekar te Leiden.
BRINK (G. VAN DEN)
BRUGMAN (L. M.)
BRUIN (M. DI) Boekverkoper te Amsterdam 4 Exempt,
BRUIN (J. H.) Boekverkoper to Breda.
BURG (J. VAN DEN) Junior.
BUYS (HENDRIK)
C. J. , D.
CHAS.

LYST DER 1NTEEKENAAREN.
CIIAS1 TEL UN (Mr. C. P.)
3 Exemp!.,
(S.) Boekverkoper te
CI.'
,, CDRNELIS LE)
, Bockververkoper te Weftzaandam.
D,V,L.ft, OS (I'.) Junior , Boekverkoper te Leiden,
DODERO ',JOSLPH)
D a ES (I". DE) 4 Exempt.
DUI VE LT (PETRUS BERNARDUS).
)-:; A r:t Is (GERARD)
N (RE!NtER TAN) Notaris te Amfterdam.
ENJELBERTS (E. M.) Pied. te Hoorn.
`ir (C. ( P_ VAN DER) en VYGH. Boekverkopers te Leiden,
OREEST (Jonlcheer CORNELIS VAN) j. -U. S.
FRANCF,- EN (DIRK) Procureur te Thiel.
GAUSSEN (J.) Kooprnan te Amiterdam.
G;i:RVINK (JAN VAN)
(; E a )E R (Arend Hendrik van)
GIRAI2D74T( JACOBUS) acre(' ter Secretarye van d'Ed.
Compag. ter Kamer Arnardam.
G;)011. (A, VAN) Boekverkoper te Amfterdam 2 Exempl
GOO 062,VER (ISAAC vAN) Collonel. der Burgery to .Amft.
GOUDRIAAN (WOUTER) a Hardinxveld.
GYS:_':LAAR (NICOL.) Raad en Oud- Burgerm. mitsgaders
Penion. der Stad Gorinchem , enz.
HAAN (E. DE) Boekverkoper in 's Hage.
BARGER (J.) Med. Dr. te Rotterdam.
RREVil,f,D (E. vAN) Boekverkoper te Amfl.
f'24‘vTELDT (JOHANNES VAN)
ITAZEN (WILL EM. VAN) te Leiden.
(IIENR. GERHARD. v AN)
If_,LLINX (THOMAS) R. Pr. te Alkmaar.
H. (F. V. D.)
HOEBE (PIETER) te Amfterdam.
1-1.0t;;BE JOHANNES) Koopman te Amfterdain.
1-I0EVE (JOH. VAN DER) te Gouda.
HOLLANDER (de Hear)
HONKOO P (Wed) en Zoon Boekverkoopft. te Leiden 2 Exemp.
HOOGSTRAATEN (ALEXANDER)
HOUTTUYN (CORNELIUS) te Groningen.
HOUTTUIN (Erve F.)BoekveikoperteAmiterd. 3 Exemp!,
HUIZINGH. (L.) Boeverkoper to Groningen, 3 Exempt.
JANSSEN (JOEL) Koopman te Amiterdam.
JANSSON (JAN) Eldtz.
JORDAAN (P.) Boekverkoper te Purinerend.
RANTER (J. DE) en Zoon, Boekverkoper te Z. Zee.
KESSLER (MART. KAROLUS) J. U. S.
KIEBOOA,I (JOII VAN DEN) Boekverkoper in 's Hage 2 Exempl.
RLINEHAMER (PIETER) te Room.
ELOS (JOH. VAN oar,) Boekverkoper to Gouda 2 Exernpl.
KLETTT. (HENDRIK)
mitsgaders St.cictaris
enz.
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enz. van Lino en ondeihoorige Forten.
KLUIT (HENDRIK) Commies te Lillo.
KROE (ALBERT VAN DER) Boekverkoper te Amft. 2 Exempl.
LAMBER (SAMUEL)
Leesgezelfchap (het) te Alkmaar.
-- zoo nuttig als vermaakelyk te Hoorn.
LEYDEN (Jonkheer PIETER vAN) Heer van Nieuw!aud.
LEYDEN (Baron van) Meer van Weilbaarendiecht en Ca:nide, General Major.
LIXRAVEN (GABRIEL).
LOHMAN (H.) Taalman en Gezwooren der Stad Goningen.
LOOUWEN (A.) Oud.Schepen te l'urtnerend.
LOVERINK (Wed.) en Allart Boekverk. te Ainif. 2 Exempl.
LUTZENBERG (C. G.) Chirurgyn te Purmerend.
MAAG (Wed.) en Zoon Boekverkoopiter te Alkmaar 3 Exempl.
MAGERUS (M.) Boekverkoper te Amit.
MARKEN (CORNELIS VAN) Burgem. en Raad te Weesp.
MARLE (Mr. GERRIT WILLEM van) J. U. D. Gemeensman der Stad Zwolle.
MARTYN (DAVID)
MATTHE'S (JAN CAREL)
MENSERT, 13oekverkoper in 's Hage i Exe.mpl.
MET (JAN DE)
MEY vAN STREEFKERK (J, G. DE) J. U. D.
MEYER (JACOB)
MEIJER (MARINU3 DE)
MOELEMAN, (J. H.) Boekverkoper te Aarnhm 3 Ex in4):
MOUW (Jan)
MULDER (CORNELIS).
MYLIUS (ANTHONY) Notaris te Amiterdam.
NEVE HOEBE' (PIETER) te
NITERT (de I-leer) Med. Doec. in 's Ilage.
NOOT (J AN MOLIVES VAN DEO
NOOY (PIETER nn) Koopman te Leiden.
NUYSSENBURG- (J . vAN) Pred. te Geenruidenberg.
OCKERS (WILLEM) te, Amitetdam.
OLDEKOP (JAN HENDR. FREDRIK) Agent van de Kei4e,
rin van Ausiand. 3. Exempl.
OLDENBARNEVELD (JAN R UTGER VAN) Burgemeeder der
Stad Elburg.
OMMEREN, gel-Jooren EVERS VIEREVANT.(J E.) te Aarnh.
OTTER (CORNELIS) Le Aii,fie'rdaw.
OUTEREN (P. van) te Leiden.
PALIER (J. en H.) Boekveriopers te 's Bolch. 4, Exemplaaren.
PAN (DAVID). J. U. S.
PECKER (C. DE) Boekverkoper te Lcid. 6 Exempl.
P. N. II.
POOLSUM (Wed. J. J. viol) Boekverk. teUtrcbt. 3 Exempli
2,„.ATELLIAND (j.)
REM
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RtMMERS (W.) Boekverkoper te Amfterdam.
REES (M.) Burgem. der Stad Dordrecht.
REIDEL, (J. P.) Schryver der Boelgoederen te Groningen.
RENNINGHOFF (J. I).) te Amfterdam.
ROOS (JAN) Boekverkoper te Atniterdam, 2 Exemplaar.
ROUSE (PIETER) te Alkmaar,
RUTS (JAN OTTO.)
RUMPFF (FRED. WILLEM) te Amfteriam.
RYKEVORSEL (Mr. CORNELIS VAN) Koopman te Amft.
SCHAGEN (JOAN VAN) , Koopman te Amfterdam.
SCHOEMAKER (WARNAR) Clercq van de Weft - Indifche
Compagnie te Amfterdanh
SCHOMAKER (Mr. HERMAN) Secrctaris der Stad en Adv.
FiScaal der Financien van 't Graaffchap Zutphen.
SCHREUDER (HERMA.NUS).
SCHUTZ (Mr. CHRISTIAAN) beeedigd Tranflateur te Leid.
SCHMID rr (L.) Boekverkoper te Schiedam.
S'GRAEUWEN (A. js) Med. Dr. en Penfionaris der Stad Z-Zec.
SLYPE DE BOEKHORST (A. H. vAN) te MaafIricht.
SYPESTEYN (W.) Secretaris te Affendelft.
TAM' ,(ANTHONIE) Notaris te Amfterdam.
THIEL (HENDRIK vAN) te Amfterdam.
THIERRY(Joh.) Boekverkoper in 's Hage, 2 Exemplareri.
TIQUET (J,) Collonel ten dienfle deezer Louden.
TOBIAS (Mr. JOAN HEND.) Oudfle Secret. der Stad Zwolle.
VERLAAN (4.) Boekverkoper te Alkmaar 2 Exempl.
VERMAASEN (J , ) KonftRIhilder.
VERMAN DE (L.) Coekverkoper te Hoorn, 3 Exemplaren.
VERRYST (A.) Med., DoEt. te Gonda.
ViNIC (Mr. STALPFAT VAN DER WIELE) te Schiedam.
VISSCHER (ADIUAAN) te Purmerend.
VISSER (NICOL.) eerfte Commies ten Gerneene Lands Comp.
toir te Alkmaar.
VOLLENHOVEN (JAN vAN)
VOIGT (J. E) te Amfterdam.
VOORT (EMOND VAN DER) Notaris te Amfterdam.
VRIESE (J.) Boekv. te Ainfterdam.
WAAL, (Gerardus de) Amfterdam.
WAARDENBURG (Juffr. MARIA THOEDORA van) get)°, ren LOTTING-i.
WAGENA AR (CORNELIS) te Edam.
WESTHOVEN (Mr. ANTHONY VAN) raad in de Vroed.
fchap, mitsgaders Oud - Prefident Scuepen der Stad Alkm.
WITTE (J. C.) Direfteur Generaal over de Stads Weiken en
Gebouwen te Ainfteidam.,
WITTICH (J. H.) Boekverkoper te Dordrecht.
WYK (LOUIS LEOPOLD VAN).
WYNBERGEN (Jacob).
WYTHOFF (Geraidus) Notaris te Arafterdam,
L. SMIDS
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;een zeer oude Naam van verfcheidene rieviertjes
waterbeeken , in Friel-land , Weftfalen , en zelfs buiten
deeze landfchappen in Braband , Vlaanderen en elders. 7. Pikardt, Drentfcb. Oudbeden, 16. H. So bl. bet zelfde ook zeggende

van de E en I. 7. fluyninga, in de befcblyving van Groningen, geplaatfi in het Stedebtek van W. Blaauw. Men!: Ating ,
Defcript Flifix , i pag. gacoll van Royen, over do Neerlandjthe
Oudheden van Ricbart Verflege , 5. H. 159. bl. Zie rnede myne
Poelye , in hanre A'anteekeningen , 6. bl. Alwaarom , indien ik
by de Latyniche StNolgeleerden my zoo verre mogt uitlaaten
ik gaaren zou zeggen , dat Hadria , Abula, Viltula. Mofella,
Garumna, Sala, Arola, en andere rivieren van Naam, zulk
een terminatie of uitgang d.-.swegen bekoomen hebbeii.
Maar,, ziet bier eenigen van dusdaanige benaaminge.
Aa; in het Sticht van Utrecht, by het Huis ter Aa, omtrent
le Nieuwerfluis.
Oude en Wyde A; by Leiden.
Havelter Aa, omtrent Beilen en Mcppel.
Vrieffe Aa; orntrent Almeloo , tufrchen Wyrden en bet Elan-

ke Meer.
An; ointrent Borken, in Weftfalen, in den Yffel loopende.
Aa; by Boekholt.
Aa; tuirchen Benthem en Burg,fteinfurt.

Aa; van Aahuis loopende naar Goor.
Aa; tegen over Emsbuiren , loopende in den Eems.
Aa; door Munfler, mede loopende in den Eems.
Aa; by Steenwyk.
Olde A; by Blokzyl.
Olde of Pekel Aa; boven Blyham.
tioffel - Aa; by Wedde, vallende in de Ruiten -Aa.
Ruiten Aa; by de Bourtange , in deli Dolidart loopende.
Aa; door Groningen lopende, tot aan Aadoip
Aa ; lopnde uit de Peale , door NOLuend, naa 's

A

A,
Aa, by Turnhout.
Aa; By Grevelinge.
Aa; loopende door St. Omer, &c.
Voorts zult gy alle deeze beekjes en riviertjes vinien in de
Provincien van Nicaaas Vzsycber,, wiens retie en keurige
La,ltikzarten die van onze dagelykfche voddevaars en nakrabbelaars ten ecnemaal verdooven.
Zoo tart L't fcbitt'rend goud de ininderc' meta/aim,
En bran& bun de oo , e,z uit , die op zyl, luijier fmaalen.
HIES TER AA; nand," tuffchen Nieuwerfluis en Breukcien. A. 1704., den CO van April , bet ens aandachtelyk
opneLnnen , vertoonde zich aan my cen ontoeganglyk
plein , hebbende ter reebterhand nog zynen ringmuur; en van
van vooren , aan de flinker zyde, een auk muurs , op de helft:
rnaar aan de flinkerhand, op zyde, was gemelde ringmuur by
ra geheel omver gevallen.
Op het einde, naar Breukelen of mar de flinkerhand, was
cen nog overend flaande helft of doorfbede van een achtkantigen Tooren, aan de zyde naar het plein, met zes doorgaande
venPteren : zynde, van binncn, beneden aan den grond, nog
eenige uithoeken van een iaag gewelf.
Voorders is van deezen Tooren , met een gracht, heden
ruigte , gefcheiden een vierkante Burg ; van vooren opge.
icheurcl, doch aan de and're drie zyden geheel en toegeflooten. Byzonderheden van mindere opmerking zal ik niet aanhaalen, rnaar liever,, zoo als ik het gezien he'o , in Print u
doen aanfchouwen.
Ondertuirchen is bet van Roeland Rodman (in de janrcn
1 6 46, 1647, &c. teekenende) volkoniener, met twee gcvels af•
gebeeld. En daarom is ook de rube, wel eer door je . Goeree
aftgeteekend, by Van _Royen te zien, (Neeriands Oudb.I59b1.)
ruimer en uitgeftrekter.
NI, at nu den flichter van tilt Huys aangaat; deeze was Heer
NST,Iter of Wouther, we!ke omtrent A. 1159. leefde. Dit is alles , wat wry omtrent de gevallen van hetzelve kunnen weeten.
Atieenlyk kan ik u zegg,en , dat het zeive A. 1672, van de
inoedwiltige Franfchen, als toen in het Sticht van Utrecht nestelende, vernield en in brand geflooken is.
Eindeiyk meen ik de eigenaaren der Kafteelen en Heerenhu.i.
2en (deeze rumne behoort aan den Heer van Bonenge, een
Gentenaar) nergens veel aan te wyzen; nademaal dagelyks, by
verfterf, verandering bier in voorvalt.
Zie mede , dit Huis gedenkende, Martin, &book, Belg. Feedera 03. 14 Lit,. 71. cap'.
QUM
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OW) - AA ; boven Breukelen aan de Vecht, by bet Zancipad; rondfom in het water; van vooren aan een Torentie,
tuirchen twee gevels hangende, kennelyk.
Bovengenoewde Rocb ;nan teckende het van achteren, orntrent
de Brug en ingang van het Beeren Huis.
1k bezag het zelve, van onder en boven, van binnen en
van buiten, A. 1707. en weder 11. 17c8, in de maand April;
als wanneer ik hoorde, dat het nu een Huurplaats was, eigeti
aan gernelden Ifeer van Bonenge , wegens zyne vrouw , de
zufter van de drie Heeren van Oud-Ail; van welke de Matte
was , Hoer Jacob van der Burgh.
A AGHTENDYK ; of S. Aaghten-weg ; van graaf Floris den V.
gelegd , om het zeeevater, by ty3e van onweder uit to keeren.
Rendrik Zoetebowu , Vroonen , in XII. 144. bl. Loopt , buiten de
Beverwyk , langs het Monnike vela, voorby het laudhuis
chem. ik zeg, het is de dyk, in het algemeen , die Waterland
influit en zich tot aan de Helder uitbreidt. Dezelfde Zoete/min,
Zaanland. A:kad. in XII. 77. bl.
AAGEI FENKIRCH; anders gczegd de Beverwyk ; naar S.
Agatha, op luren chg. (den 5 Februari) alhier gevierd, en van
de vrome pe!grims bezocht. Parival , Vermaak van Hollan.f.
op A. 1204, by /la. illatheus,
Prucurac.,or,,
170 bi.
, 4 pag.
zinaledor. 4. Trni. 67. pag. Menj,
[AAGHTHE's[1; tRC11; Vila St. Agaths genaarnd in de arokyk van WI'. .21/1bn. & Prorurat. Egmond. Werdt in A. 1204.
aigebrand door Lodewvie Graave van Loon, aan wien de heerichzugtige Adeiheid , haare dochter Ada door Iift hadt ultgetrouwd , buiten weeten der Staaten , en van Kaaren ooni Wit-1cm. Zie daar van bier na onder Ada en onder DIDERIK den
VII. den Xl. Gr. van Holland. En dit nit Ant. Mattb. Ann.
leEta. 2 'row. hi. 4 92. Edit. in 4to. Waar gy de plants zult
vinden van MI. frecutor Chron. Edmond. op 't Jaar 1204.
door onzen Siaids amgehaald , buiten myfel pie voorige
Uittzave in Svo. zal gebruikt hebben, \-eaarin dezeive in de
4 Torn. voorkonit. En dit zy cells vooral gezegd, dat de
Aanhalingen nit Matthew. Analeda tot den Druk van 1738. net
4to. zal overbrengen.]
Deeze S. Agatha 111011 maagd en martelarefre onder den kei,
zer Decius, binnen Katana, een ftad in Sicilie. Baioniza
Caron. ep A. 254. Duch van deeze heiNge is niet 'neer in
weezen dan beide borflen , welke binnen genoemde Data na
zorgvuldig bewaard en keak-plechtelyk geèerd worden. George
Leti, in het Leven des Ilertogs van Ofiuna, 2 Ton. 82 pag.
ba Ant. Matheus , in de Kerk-Fuildatien tot Utrecht. 372 pag.
Die van de liad Beverwyk nicer wil weten leeze Boximrn.
Tone,J1 c r St-!-d:41; , 345. hi. die u in een bril van Heer
A2
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rem , Biffchop van 'Utrecht gerchreven, A. io63 doer zien
Glen naam van Agatenkircb; terwyl gy de Naamreden van Beverwyk, wegens de beevaarden der vreemdelingen naar S. Agatha, kunt vinden , en by geinelden Boxborn, en by Zoeteboom, Zaanl. Arkad. 2. B. 73 bl. dock ook , wegens den naam
van Aagbtenkireb , aantrekkende Heda, in Wilb. 133. pag.
AARDRYK; bewyzende dat Holland, of Batavie, of Friesland shoe het u ook luflr to noemen) alle veranderingen en
geftalte verwiffelingen heeft nitgeftaan; en van gelyken dat,
in deeze landitreek , allerhande Vo'keren , en voornaamlyk
de .krygszuchtige Romeinen, hebben gehuisveft.
Te weeten , met nu en dan opgegravene of anderzins ontdekte
Boomen, eiken of anderen : niet alleen hunne wortelen:
maar ook hunne fchachten , flammen en takken. Beneden, in B.
2. Derzelver vruchten ; nooten, &c. yunius , Bata y . 32. pag.
&apart , Aanmerking. 359. N. Mart. Schook , in de verbaizcl.
van de Turf , en Pikardt , in de Cbron van Koevorden, by my,
in de Aanmerkingen, onder the van Dr. St. Blankart gemengd ,
6 Hondert. 86 Aanmerking. en 8 Hondert. 3. Aanmerking.
3. Schelpen, Sim. Scbynvoet, in de Aanteek. over de Amboinsire Rariteitkanzer, 317. hi. docb oak beneden, in S.
4. Tanden , hoornen en anciere lichaams deelen van hie: niet
bekende d:eren. .Pileardt , Drentb. 41. en 298. bl.
Groote fteenen en zwaare keyen. Beneden in S.
6. Veen; onder weggegravene duinen. Oudenbove, Haarlem,
111. bl.
7. Steenen vloer van eenige oude timmeragie; onder de binnen duinen, Dezelfde, Haarlem, 112. bl.
8. Lykbuiren en potten, vol airche en beenderen van gefforvene en naar 's landswyze verbrandde menfchen. Pikardt
Drentb. 45 bl. &c Beneden, in S.
9. Lampen; bL, fc'ireven marmerfteen of richelwerk ; allerhande potjes; allerhande yzer- en koperwerk; allerhande glas,
Beneden, in R.
1o. Eindelyk, gouden, zilveren en koperen Munten en Ge.
denk-penningen der Romeinen; ja foinwylen vreemde Landsluiden. Weder , beneden, in R.
't Huis Heer AARTSBERGEN , in Zuid-Holland; onder
Bergambacht in 't Hoefland, man Ammers en Lekkerkerk,
omtrent de Lek. Heden vernieuwd en verbeterd , door Heer
Alexander, van den Capelle, &c. volgens Oudenbove, ZuidHolland 376 en 411. hi. [Zie ook beneden onder de Lett. H.
'JEER- AARTSBERGEN.]
SLOT TE ABKOUDE. Abbekowde , of , volgens oude
Brieven, Abekewalda tuirehen de dorpen, Abkoude en Baambrune.
[De

A B:
[De eerife ftichter van dit Slot of Ibis t:' Abcoude is geweeft,
4/fuerus, die de,szeifs eelfte grondfl igen tuffchen twee MoeraRn gelegd heefr. Deeze was afko q ifti4 uit hct oud, ryk
en doorluchtig gellacht Abkoude 't welk men zegt het devden
deel des lands , in 't Stick van Utrecht tot hunne hezitting
eigendom gehad te hebben. .7. v. Royen Nederl. Oudhedeii
hl. too.]
A. I705 , den 2` van Auguffus, be y ond ik het zelve te Itaan
op een moeraffigen grond; hebbende naar de zyde van Baambrugge twee ronde Torens, met cen gercheurd muurwerl: aart
een gebonden. Integendeel , naar de zyde van Abkoude , zag
ik een vierkanten Toren, nevens eenige overgeblevene braken van een tweeden vierkanten , in het midden van omver.
gevallen muuragien. Vorder belette my de ontoeganglyliheid
tot den binnenften omtrek over te happen.
Is meermaalen afgebeelil ; als door genzelden Rocbman &c.
zelfs door NEcolaas Viffcher,, A. 1617 , in het klein uitgegeey en ; op Welke ,A7 yze wy li ook dit Slot alhier doen zien.
Was al in weezen, A. 1268 ; aangezien het, in dat Par,
den iiiirchop tochowende en nu flechts cen seen van Hee::
Gysbrecht Vin Aokouie , door Heer Gysbrecht van Amftel,
het beleg van VreLiand hebbende opgebrooken, is vcrbranci
en verwocft. Goudboeve , 327. hi. Scotanzts , Frieffe
143. en 171.
A 1323 , is het door Sweer, of ricer Afruerus van Zuylen,
hertimmerd. Wean Petit, Heflor. de Hol‘ande , T. Tom. 71. hi.
A 1345 , is het we;ler belegerd en ingenoomen, door Bisfchop Jan van Arkel; om dat gemckle Sweer hulptroupen aan
graaf Willem had toegezonden. Goudboeve 380. bl.
A. 2448 ward Jacob van Gaasbeek, Heere van Abkoude,
binnen Utrecht , gevangen van Biffchop Rudolf , die hem
dwong het Slot of te alleen het viuchtgebruik overlaa.
tende Heda , in Rudolph. de 51 Bib- eh 287, pag. Art. Mathew-, de :jure Glad. 24. cap 400. pag. , XVII Pr011ine.
in Wyk to Duulfleede , 370. hl. Bokkenberg. Pontif. LiarajeEt.
4r. pag.
Van dit Plot gewaagen vender , Hifi 273. peg. 7 ua
nius, Batav, 559. pag. Kemp, Gorkonz , 7o. hi. Slichtenhorj ,
Gelder. Gefchied. 55 ht. A Math. in Not. ad Gerard. Novionag 4.
naleEtor. 1. Tom. 302. [188. pag. in ,ito Mart.Schook, Feeder. Belg.
II. cap. Scriverzus , in Graaf Floris de V. 235 hi. yacoli
24.
van Royen , over Verflegcn nevens een Konliplaatje , 16o hi.
A. 1527, kwamen eenige Stichtiche ftioopers, den Geldcrfehen toegedaan, naar dit S l ot, waar op de Bifrchop, weinig
to vooren, eenig y olk had doen Ic4,,gen; de wapenkreet buchr
de boeren in 't geweer. Jut cicedt dace itruiLrovvrs zich liev?;.
3
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ver aan de be gettelingen overgeven , dan in der boeren ongc.
trade te vervallen.
A. x672 , in den voorigen Franfchen oorlog , liet de Prins
van Oranje hier , onder Graaf Maurits , poft vatten ; als wan
neer Soo Franfchen met trekfchuiten, den 7 November tot Abkoude kwamen. De boeren vloden veldwaarts. De vyand flak
het dorp in brand , op verfcheidene plaatfen , en by zou het
geheelyk in koolen gelegd hebben , hadden de boeren nit
Weefp, nevens eenige fohlaten , het niet belet. Maar zy kwa•
men , voor de tweedeinaal, den 3o November , om het behoudene deel van liet dorp in afTche te ieggen. War gefchiet
'er? die van dit Slot daar op uitvallende , en den vyand re
rugge dryvende, beletteden deeze moctwilligheid. Pit nit de
Aanteekeningen van myn izaauwk.'2urigon Lettergenoot en oudert
Taalkenner , Kornelis Kooten van illoe,nswaart.
Ondertuffchen vervalt heien dit Slot dagelyks; zoo door
verzuim en den alvernielenden tyd, als door de flormwin
van den 8 van December , A. 1703. omver geworpen.
zoo ik gehoord heb, begon men 41 de fleenen wech to fleepen, om de zeedykcn daar merle re onderfchragen; het geene echter, nit order van hooger hand, is nagehaten.
y inABSPOEL; ook in de Teekeningen van Rocbman
den , is, zoo, veel ik nafpeure, A. 1458, onder
getimmerd , aan het Warmonder Hek, wel err van den Abt
van Egmond, Willem van Mathenes , gcbouwd; do Zaanl.
Arkad. 6. bl. A. 1571, omtrent het. beleg van Leiden , is het
in de woede des oorlogs , door het vuur verwoeft ; ;.loch
daar na weder opgebouwd, door den He y r Foy van Brouldlo-,
y en, Schout van Leiden , en Baljuw v•Itl ithyniand, A. 161o.
overleden. GotifThoeve , Byvoegf. 81. 14. Sinn. van Leeuwen
inleid. van Rbytzl. 35. bl.
ADA; van fommigen overgeflagen en onder de Graven niet
gefteld. Yoacb. Oudian gewaagt van haar aldus, in zyne krach,
tige en zinryke Byfthriften:

Vrouw Ada, die de Zon van halre lente dagen
Zoo droef zag ondergaan, vi gil 'r leet te Zwaar oils drag-en;
Die erf en land ontaegd , aan TefJ'els dorre Nand ,
Te vroege dead den oars inrztimde erf en land.
0 moeder , uvv3 mood, veriekkerd op regeeren ,
Z , lards, to w?inig 0711 naar gunfl, van y olk en Theron;
Met rodeo draagtge u'v deel ; o!azr zoo veel ongevals
Den graaf van Loon to plots fort over zynen bail.
was do doc‘ltcr van graaf Diederik den VII. en Alyt van
it,ef; met rL:cht, sn 's Lauds jaar . r4fters,
ongelukkig-e
Gra-

AD
Gravin geheeten. Zy had geen vrecde in haare Zy wiaL
getrouwd aan Lodewyk, den graaf van Loon , tegens den wille_ en raad der rid:lean-1 en ftaaten deez,es 1and , doch wet
moeders, (een argliftig wyfs) goedvinden, jaaren cud zynde. Noch meer; de bruiloft wicrd geholiden , c1.4ar de gatorvene vader nog niet was uitgeiragen. Hier uit re's een eed, 's vaders
gefpan tegen haar, en voor Prins
Na eenige wifrelvalligheden werd zy , op den Leidichen Burg
gevlucht, door Egmond met zyne Kennerners belegerd , ert
door hongersnood tot de overgaaf gedwongen. Maar eindlyk
heeft men haar op het eiland Teal gebannen , alwaar de
mismoedigheid haaren dood verhaaftede, binnen 't iaar sari
's vaders overlyden, A. 1204. maakende haar afilerven plaats,
i' n het graaffchaap, voor haaren corn, Willem den I. den Graaf
van 0011 -Friesland.
[De Graaf van Loon, haar Man , na dat by veel moeiten iii
Holland aangerecht hadt, en eindelyk daaruit T.T erlaagd was,
overleed in zyn Graaffchap van Loon in den ware 1216, nog,
Jong en in 't belt van zyn Leven zynde. Zie den Burgermr.
Orlers in zyne befildryvinge van Leiden , pa;t. 2. pug. 296.
Her GraafiTchap van Loon giensde aan het Bisdoin van Luik,
en was St. Truijen daar (plc Hoofdflad van ; eindelyk is het
zelve in den Jaare 1372. by gebrek van erfnenaamen aan
voornoemde Bisdom vervallen. De Graaf van Loon krec den
Biffchop van Luik, den Hertog van Limburg en den Graf
van Viaanderen tot zyne hulpe; maar zyn meefte vertrouwen
was op den Bifrchop van Utrecht , dien hy aan zyne zycic
bragt onder beloften, dat, zoo by Holland mogte magtig wonden , hy 't den Biffchop zoude opdraagcn en van hem weder
te leen outvangen. Hy hadt zelfs oak grooten aanhang in 't land ;
als Heer Jan van Perfyn , Heer Jan en Heer Ysl-n-and van.
Haailem enz. l)aarentegen hidden het met G;'aaf
(Vrouw A.:1,1*s oom) Heer Floris van Holland, zyn broeder,
Domproolt t'Utrecht , Otto van Holland , Grave van Benthem, zyn ooni , Heer Jacob Burg - Grave van Leiden enz.
Verfeheiden veldilagen belegeiingen, en fcherinutfelingen zyn.
'er (ook zelfs na hut overlyden van Vrouw
tuirchen beiden gevallen, nu d'een dan dander boven ligg,ende, tot grno.
te vertu van land en luiden, tot dat eindelyk de Graaf
van Loon, to zwak zynde, ten hindu uit moeft , en Graaf
Willow alzoo, na veel flrydens , met groote mceite tot de
Heerfchappy van zyn Vaderlyk erf geraakte. Heemskerk,
Aikad. bl. 193, 194. en de Egmond. Cheon. van Procutor by
A. illattlitms 472,aled„ Toni. 2. b!. 43'. in 4to.]
Zy . that, zeer koniliglyk afgebeeld onder du groote tronien
der GiaV( a van Fetr. Scriverin , wel met meerder waar
bcal , 3:;ier geheele ft e nei ly.-elden. (eke:
2- 4
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Haarl em ontleend) uitgegeeven door den grooten kenncr onal
2er Ouiheden , ni gemelden Scriverius, den Rotterdamfchen
Korn. van Alkeinade; en eindlyk, met een vriendlyken fchryS,
trant, by Heonskerk , Bata y . Arkad. 188. bl. [in den vyfden
Druk, hi 193.]
Zie meerder van deeze Gravin , reeds gemelden Seriverius.,
.1-1einskerk en Alkemacle, de Goudsie Cbronyk, Veldenaar , Gowlhoeve Wachtendorp , Zoctebooin La Court , en alle die zich naderhand van deeze brave Schryvers bediend hebben.
ADEGEEST; een adelyk Stain -Huis aan het ooll-einde
van Vuorfchoten; al lang vervalien en verftorven. Is nu flechts
een gemeen boeren huis, by V. Leeuwen, Rbynl. Inleid. 32.
[wordt gehouden your her Jadr gebouwd te zyn ; en.
is door veriterf der cerfte bezit_ters van then naam, A. 1222.
bel.eten by Hr. Dirk van Waffenaar, Ridder. Van Leeuw. Bat.
hi. 12S4]
ADRICI11-_4tiM; antlers Arkum, een Huis, aan den Aagtendyk buiten Beverwvk , ter zyde van den ryweg; wel eer op
den oever van het Zwaans-meer, tegenwoordig drooge !ander),
RoLlnwn veitoont het in drie Teekeningen; een huys (gelyk
k het zPg, den 15 Auguilus A. 1737.) met twee vleugelen
in her water itaancle, van vooren met een muur gefloten en
ter clinker z(le met een kena..lyk Toorentje op een uitftek.
Van di t zeer oude Slot (heden het Landhuys van den HeeiElocquery) ipreekt Theofried , de Abt van Epternach , in zyn,
Cbloryk , by Ainpzing- , Ilaarlems Belchryv. 23. H. overeenkoimende met deze woorden van Heda , ii Bijrchop Wiilebrord
27. Cal olus quoque eju: (Pipini) filfzis , Major D0112fiS
anus Cajeli Magni , cold Treviros (6771:lie17s, quarto idus Masi
integram viliam Adr:cinins diEtam, ii Li fiis pago Kinhein (Velfen) japer fiuviurn Vetirena, ubi mare .,,utt in parte altera,
tam, regio donavit tejramento. Karel Martel , zegt Reda, di.:
C4-in van Hofmeefter Pipyn te Trier zyllde , fchonk Adrichem
.,r elegen in Vriesland , te Veijon op de rieviere Velfen, daar de
zee aan de andere zyle fpoelt , door zyn, Koninglyk teflament , te
WeCtell omtrent A. 720.
Was we.l eer een traai Kliteel; doch wend, door de Mee 13C Friefen , ten gionde toe vcimelii. Deszelfs rumen heeft
!Ler Antoni van der Burg (van din Kafh.-•:el, van moeders wegen F lfgeraan)) ecn Landhuys gefticht.
On(Ieltuir_hen 7311 deezef;
erfgenaamen geweeft de
e,ren, Pieter en Freryk Ruyt.ch; die, na hunnes ooms overivJen , bcnevens Meereitein , dir Adiichein geerfd hebben.
Poti, v ci(3 prig. Zoete:Qom , Zaanl. Arkad. 8t. bi en
Illufir. 827 hi, alwaar u zal voorkooLefT2. 2.7C11
m:__ ,

,Ele2:o3. van A'n.chcm fprooten utt der Bzederodem
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deg Stambuys, te weeten omtrent A. 1086. het gem by haatde uit Goudboeve , Byvoegfel , 79 N.
AKERSLOOT ; een zeer oud Hoofd dorp in Kennerner.
land , tufichen Limmen en Uitgeeft. Heeft een Kerk S. Jakob
toegewyd, en halt wel ecr een Clerk Kafka, nu al fang door
hoogen ouderdom vergaan. Van der Woude , Alkmaar. Be.
fcbryving. 128. bl. Zoeteboom, Zaanl. Arkad. 474. hi.
Is beroemd wegens een treffen , omtrent Uitgeeft en dit
dorp voorgevallen , tot der Friefen naadeel; volgens dezelve
iirkad. 475. bl.
Voorts heeft het zynen naam van de akeren, ja zelfs akerboffiben, met Welke dit dorp oinheiningd is geweeft, en wetker wortelen , nu en dan, bier worden opgegraven; behalven
dat in de fchilden , wiinpelen en banieren der owl -Heeren
van Akernoot drie akeren zyn afgebeekl, Dezelve Zoeteboom,
478. N. telt verfcheidene Schildknaapen , die, onder de Graven tegen de kleine Fricfen , omtrent A. goo. A. 1157 , en
A. 1235, gediend hebben. Behalven dat ook die van Akerfloot, in het uitruften der heirkoggen, op 32 riemen ftonden.
Nog eens. dezelfde , 441 en 481. En eindlyk , nevens die
van Uitgeeft en andere Kennemer dorpen, die het met Vrouvr
Jakoba en haare Hoekfchen hidden , in het landverdervend
woeden tegen de Kabeljauwfchen. !Feder Zoeteboorn, uit Gaudboeve. 483. N.
ALBRECHT; of Adelbertus, een vermaard Kruisgezant in
Kennemerland; nevens Wigbert, Ewald, en anderen , A. 69o, uit Engeland, van Biffchop Egbert afgezonden : zelfs deeze het koningryk van Jork , zyn vaderlyk erfgoed nalaatende. Vorders Willebrord naar Rome trekkende,
bleef hy in Vriesland den Heere Chriftus verkondigen. Maar
Willebrord, wedergekeerd zynde, zond deeze hem met den
titel van Aartsdiaken naar Kennemerland; alwaar hy bleef tot
zynen flood toe by eenen Eggo, tot den tyd van Karel den
firydbaaren Hei tog , en het gantfche Geweit voor een groot
gcdeelte tot hct Chriflelyk geloof overbragt; alwaar hy ook
geftorven is, en te Egmond (toen Hallein geheeten) begraven.
Boven zyn graf hebben de getoovigen eene Kerk g,efticht ,
de Deenen verfcheide maalen verwoeft hebben ; zynde by na.derhand in her getal der Helligen geaeld wiens vierdag is,
naar men my bericht, den Is Juny. Broer Will. Procurator
Ego. in de Eg7nonder Cbronyk, door A. Matbe'u; uitge.
geven, Analeet. bl. 427. Tom. 2. Buchelius over Heda , 10.
3o. pag. Zaanl. .Arkad. 110. & 136 bl.
'Lie deezen Heilig, naar de kuntt en niet naafi de waarheid,
te lamen met S. Olof , S. Egbert, S. Engelmond , S. jeroen
afgebeeld by Zantmnan,
Willebrord era S. Bonifaas ,
Ecelejia , militante in Fcederato Belgic); A. 550. tatge..ectz.
A
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ALBRECHT; Graaf van Holland, door bovengenoeitdea
Owlaam, op deze wyze befchreven:
Treed , Albrecht, in voogdy uws zinneloozen broerier,;
Van uwen bezdfcben cart tuigt nieinand lets verwoeciefs
.Als Delft, daarze in bet puzn van muur en poorten treul
Doch dubbel boete gy 't aan recbt en willekeur.
Landsbeer,, boot uw lufi , met ryen en boveeren
Maar pas op 't fiuk men kan een Graven good ververen.
Wat zegt Vrozz,v Griet bier toe? te veel in praal verkwill
Legt diknzaal in bet eind den ficutel op de kill.
Hy was de broedcr van Graaf Willem den V-., vervolguls
ook de Zoon van Keizerin Margriet. Overieed oud 74 paren , A. 1404. Scriverius , in do Graven, in VIII. 384. bl.
Hy werd, als Voogd deezer landen, aangenomen; zynde
Willem zyner zinnen byfler geworden , na dat by uit Engeland was terug aekeerd, Goudboeve , 393. bl.
A. 1359. Delft, de Hoekfche zyde a-ankleevende, de 8 groo.
ten moedwil, in Albrechts afw2ezen; verbrandende de HuiPolanen en Binkhorff. Maar, hoe is dit afgeloopen
Albrecht kwam voor Delft, Albrecht dwong haar tot. de ove,
gaaf; en floeg haar in eon boete van eenig geld en het iloo.
pen van Toorens en Muuren. gar; van Leiden, Brederad. 33,
IL by Ant. Matbeus , AnaleElor.
Tom, 328. hi. [in de laatfle
Tom. hi. 630.]
Uitgave, in 4to,
A. 1377. Zyn brooder in lienegouw fiervende , werd by
Graaf van Holland ,
A. 1392. Werci Alyt van Poelgeeit, zyne boelinne, in den
IIIge by nacht vermoord. Ziet beneden in Alyt. Waar op
by de moorders vervolgde , en belegerde op het Kafleel van
Alte:-.a. Doch de zaak is bygelegd en verdragen. Ziet
made, en alle die wy, by de Gravinne Ada, bebben opgeteld.
zynde ook zyn tronie naar de kunft, en zyn itandbeeld naar
waarheid, by dezelven to vinden.
ALBRECITTS - BERG; of het Fiuys te Bloemendaal , achter in hot duin gelegen, naar de Zandpoort, al wat verre var.
de Blocmendaler Kerk; by een Ithyn-tak.
A. 1706. den 29 Augultus, heb ik het weenn bezien ;
be y ond 't zelve to zyn een famenftet van oud en nieuw ; want,
in den middeliten muur be yond ik den ingang gcmaakt tot het
woonhuis; in den ilinkervIeugel, van een ongerneene dikte,
eon deur oin in den bugaard to gaan; en aan de rechter zyde
Knppelleti e van S. Petronell.
iVkcrgenoemde Ro61;n3,171 toekende do ruin van du Hula, uit
hog -11r(1 op zydo; becr clan
d:e het van vooren op
DC

A. 14;

bouwer van Albrechts-Berg was Graaf r lolls de II.,
anders de Vette gezegd; overleden, gelyk we beneden ook
zullen aanwyzen, A. 1122. De Zaanl. Arkad. 62. hi,
A. rx32 , werd het zelve verbrand door des Vetten noon,
Graaf Floris den Zwarten beoc.iloogende zyn broedcr Diede,
Ampzing , Haari uit den Ongenoonden Klerk, 15 hi,
Dat nu dit Huis ook S. Alberts -Berg wit rd geheLtcn, beveftigen genoegzaam de Verzegelde J3rieven van Grt-q-4f .Florin
den V. der jaaren, 1284, 1238, 1291, 12 .92 &c. en WOde/om van Graaf Jan den II. van A. 1313; zynde hier dcr
graven Hof en fchatkamer geweeil. En dit hebbcn de bewooners van het vertimmerde naderhand willen betuigen, in den
Bogaard, agter den rnuur, op harditeen, deeze woorden fteliende:
HIC QUONDAM
HOLLANDIE.
C U R 1 A.
--r,.a... weder,, 237. hi. gunius , Batay. 47. &
De Zaanl. A
pag.
ALFN;
E een zeer oud Dorp, aan den Rhyn, onder Leiden. Voert zynen naam , mynes oordeels , eerder van een
Roomfch klygsoverfte, Alphenus Varus (Tacitus fpreelit van
deezen 2 Hifi. 29. H. &e.) als wel van eenen Albinus. Scrivenius , Oud. Batay . 29. hl. gunius. Batay . 448 pag% Orierfi,
Leiden, 22. hi. Pars, Catw. 37. hi. De velta7ble Kluverius,
Rbyns uitgang. 2. B. 3o hi. V Leeuwen , Leiden, 369. hi.
en Oudaan , Room. lifogenb. Inleid. 20. hi. fpreekende van
Roomfche Geldmunten, aldaar ontdekt, en in de metfelwerken gevonden, Een ontwyfelbaar bewys (behalven de verzengde tarwe alhier opgegraven, volgens denzelfden Oudaan
13. hi.) dat Alfen een Roomfch Kafteel en met eene een Horreum (magazyn zou men nu zeggen) geweeft is ; to meer nademaal hier niet alleen koperen en zilveren Penningen maar
ook veele andere oudheden , berchreeven Steenen, &c. nit den
grand gel-maid zyn. Boxborn. Stedeboek. 216. hl.
ALYT van Poelgeeft, con edele Dochter , fchoon en verflandi.T.,, de byzit van den ouden Graaf Albert; A. 1392, in
den El.-ge, nevens don hofineefter, Willem Kuler, die haar
wilLie belchermen , by nacht vermoord. go; van Leiden, Bredetod. 38 H. by Anti-. Matbezis , 2 Tom. 333. hi. in 4t0; 1. Tom..
N. 634. Wachtei2dorp. Rym Cron. 7. B. met deeze woorden:
Aletta, jonge rnaagd , van Podgeeft edel yofrer,
Des bertogs eigem viengd , en lekkerny's fehatko fl er,
Werd in des Gravenbeag ver;i:owd en om ,Jebreckt ,
Dear ook des Kulers Noon Wain Euler , vierd verkracht,
la vorzaak van de v;:icht Cl'7, veele vr.mie licence:,
c.
De

AL:
De plaats Vtl het ombrengen , op het Buiten- Hof , by do
Gevangen poort, wierd naderhand met een blaauw fteentie geteekend. Goudhoeve, 405. bl. Kemp , Gorkum , 13o. bl.
De oorzaak van deezen moord was Heer Jan van Arkel,
die den varier tegens zyn kind ophitfte : 't geen ook den val
van dit doorluchtig Stamhuis te weeg bragt. Dezelfde Kemp,
13o. Terwyl echter eindlyk de goe.ie Graaf Albk.Irt en Willem zyn Zoon weder verzoend zyn. Z ieteboom, in zyn Zoetflemgitende Zwaan , 93. bl. Scotanus , Frieffe Gejeb. 196. en 215. bl.
Beka's vervolg , op A. 1392.
Doch, ik. zou de reden van dit ombrengen wel vergeeten.
Dat vriendlyke Aaltje, bezittende het hart van haaren ineester, beftierde ten hove ales tot ' parer vrienien voordeel. Dit
ontflak den haat veeler Edelen , en zelfs geinelden Willem.
Ziet, voor alle anderen , Alkemade , in de bedryven van Graaf
Albrecht.
ALKEMADE, of Oud Alkemade, te Wl ynond , niet verre van Abspoel gelegen , het rechte S:-„nnhuis .ier Rid ieren
van Alkemade vervallen , opgehou vd en echter heden
niet dan nude muuren en ingeflorte gewelffelen; gelyk die door
zyn
Rocbman, met geboointe
Gortd35
hoeven, b1. bl.
Leeztwen ,
en Leid.
582. bl. doch de Geflacht- lyfl zie b7 hem , Batay.
833. hi.
ALKEMADE ; met twee kcnnelyke toorentjes van Rod.).
Haan geteekend, is het rechte Poeigeeft, waar van de Ridderen Poelgeefl den naam draagen. Leeuwen, Leiden, 582.
hi. en .Rbynl Inleid 35. bl
ALKMAAR ; Da Haarlem , de tweede Stad der Kennetners.
Zaanl. Arkad. 66. bl Ondertuirchen de beuzelpraat van der
Friefen Koning A.'igildus, en de Naamreden van Altena verbyttappende, hou ik het met die geenen, die ftellen dat Alkanaars naam afdaale van alle de meeren, waar merle die Stad
omringd is. De Zaanl Arkad. 200 bl. Guicciardyns Byvoegfel , 3. D. 121. pag en Konftantyn Huygens, in de Lofdicbtezz
der Steden van Holland en Weft Vriesland , inn deezer voegen:
't Was all' mecr daar ok flea, en nu is 't vry al meeri
Zoo baaft Verone viel, beerfden ik haar eer ,
.4`n groeiden uit baar as, tot dat ik ook een as ctverd,
En wederom verrees , en dubbel Wei te pas werd.
Si'zts zegt de vreeindeling, die op myn waarde let,
lYiar is 'er eerie meer zoo zuiver en zoo vet?
Dat ‘zag de Spaanfebe wolf , die Haar myn a&ren dorfite,
Me nog bet Hearleons bleed zyn aderen ititborftte,
Attar sere zy den God, die't hooge boos verworpt,
1.6 w3ek
had
ho
7leer gelpeg dxt g #11 77 pt.
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Voorts zie van haare Ooriogsgevallen , in de jaaren, 1270,
&c. 102 , 1517 en 1574. Corm van der Woude , in zyte Befcbryv. en Boxborn. Stedeboek 34g. bl. en daar op van anderen
Parival, Vermaaklykteden van Holl. 171. bl. 7unius, Batay.
470. pag aldaar gewagende van het Tafereel, in haare Kerk
opgehangen; hebbende een Tydregifler VV11 A. 6ao tot aan A.
1475 ; te leezen onder de Neerlandj e Opfcbriften , by Phileleutberus Timaretes ongetwyfeld een verdichte naam) A. 1684, in
VIII uitp,egeven, 362. en 363. ht.

Eindelyk behooren ook onder Alkmaar,
Nieuwburg.
1
r,j7-.
Torenburg.
Verona of Vroonen.
1V.
1
Schermer.
1 S.
Ber gen .
Zie beneden in 4 B.
Kouifler.
I
I K.
K
I
I H.
Heyloo.
i
Schagen.
i S.
L E.
Egmond.
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ALMSTEIN; een Slot onder Eem , in de Groote Waard
(waarden zyn itroorn - eiianden, zegt de Zaanl. Arkad 187. bl.)
van Zuid-Holland , A. 1421 , op S. Elifabetten-nacht, met
veele andere Heeren Huizen en mum 72 Dorpen vergaan.
Goudbocve, 78 bl. Oudenbove , Zuid • Holl. 411. bl. en Kemp,,
"Irkel. 216. bl.
[Het halt zyn naam van de Rivier de Alm , en lag aan 't
Oofterfche eind van 't Ambagt van Eem , 't welk van ouds
begreep Eemkerk, Eemeflein, Almftein, en paalde in 't Ooste aan Uitalm , in 't Zuiden aan den Alm , in 't Weften am
Alvnsvoet , en in 't Noorden aan de Graaf, daar dezelve te.
gen de Werken en Werkendam ifuit , en is groot Hemels.
breette 1814 Morgen. Van Leeuwen , Batav hi. 1212.]
ALST; of Aalft, is een ruin van een oud Kafteel , nog
over hebbende eenig gebrooken muurwerk , en drie rondo
toorens; in de Neder-Betuwe, of Hever tuffchen Poederoyen
en Breuchem , in de Boanneler -waait. Oudenbove , voor de
Graven van Scriverius , in IV. 53. bl. Goudboeve, 86 N. fpree.
kende van Jonkheer Turk. Staat ook afgeteekend in de "17.->
vales Genealogique de la Mallon de Lynde.
ALTENA; of Outhena, in den lande van Arkel en Attena, by Workom. Rothman geeft ons deszelfs of beelding ; to
weeten alleenlyk een ou,ien Tooren op een heuvel ftaancie,
In het gezicht van het Dorp Alinkerk.
A. 1395, leedt het de zwaare Mcgering va.Gnafillbrechtf,
Vera"
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vervolgende de aanhangelingen van zyn Zoon , de rnoorelerl
van mooi Aaltje van Poelgceit (van Welke boven) op dit
bez2t. Do Graaf het winnende, heft het zclve, uitgenoo.
/nen CV/CC Toorens, geheelyk afgcbrooken. Goudboeve , go en
407 bi Scotanus , Frieffe Gejcbied, 215 hi. en Oudenbove , voor
de Gr,....oeit, 4 ; N.
ALTENA; anders Ifulkeftein , op den ocver van de Zuider - Zee, en this oo l,a te naa aan die van Holland en het
Sticht van Utrecht. Kent Karcl, Hertog van Geldedind. voor
zynen bouwmecitor. Is A. 1517, door Felix van Ooftenryk
floimenci viha q d ingenownen en eraineer,i; naderhand heralgebroo&en. Slici)tenbol:ft Gelderfeb.;
ech f er
tionnrki
Gefri )1^ I T0 7. bi.
een flecren-Iiuis, by Delft , A. 1573, in den
Oorio;, door d.e van de Stad in brand geftooken
Spanc
‘ ernietig,I. :111i7LY , Batay . 525 pag. Gondboeve , 8o hi. en
Bieiy wyk , belehryv. van. 1.) ., ?ifc, 36. N. In Rothmans Teekening zit gy chit Hik geh-;e1; te weeten, door den Heer de
The, r1reforier Generial der Vereenigde Nederlanden, weder
opgeumtn,:rd. Zie den gQ:noemden Bieiswyk.
ANIEWE , of hot Huis ter Meiden; tuiTchen Vianen en
Nieuwpooit, op de Lek; wet eer onder de fteden gereekend
en nu 11.cchts eon vervallen Huis. Dus kan 't verkeeren. On.
denbove , Zioici - Noll. 366. bl. en voor de Graven van Scriverius,
7i2,ius , Batay. 517. bl. Men ziec 'er twee go.
in IV, 58.
oilier die van Rochinan.
zichten
Ondel tolichen Amt ide befchouwende, door die van Utrecht,
con ontmant(,11/4lo Chi en eon open vlek geworL;n, A. 15:47;
zo vallen my deze regeien uit bet 15 B. der Gedaantewisfelingen van Ovidius, volgens Vondels overzetting
Zo zienwe tyden van bumf fireeken jiadg verdwaalen;
De cto!ken, kiiinnzen en OP,100112ell ; wader=
1V, erdaalen. Zo was Troje eon magtig Koningdonz ,
Eli florae zoo veel bloods, ten tydi van vilpaar jaaren,
Nu ligt bet plat, en, in con puinboop been gevaaren ,
Vertoo q t, , in tied van fchat, alleen der Oration graft.
Micelle en Sparte, groot van faint:, namen af ,
Voorbeene groote Pen; ook Cekrops flad, Atbenen,
Anfions Tbebe , Sparte is heel en al verdweenen ,
En en een elf void. _Nicene ligt ter near,
Wars &lips Tbcbe? een klucht, een fabel en niets meer.
Voorts is Ameide in de Kaart, tegen over jaarsveld, by
Thienhoven te zien, by Hortenfius bekend, Utreciniche Zaak.
3. B. 145. hi.
Het wordt van Gouclhoeve , (78. hi.) geheeten het Buis to
Haar-
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iiaarlaar, orntrent A. 1312. te weeten ; 2ynde dit zyn twee.
den naarne, volgens Paul. Voet. Oorjprong der Brederoden , 149.
verder, Boxborn. Stedeb. 94. bl. bovengenocinde
Provinc. 455. bl.
denbove , ook 412. bl. Maas,
[Het Huis to Haarlaar is thans gcen vervallen, maar een,
voor weinige Jaaren opgetimmerd, aanzienlyk Heeren Huis,
op de oude Fondamenten, naar den hedendaagfchen tract fraai
opgehaald, en met cen Koepel.Toorentie vocrzien.]
Eindelyk weete men, dat Haarlaar ook is cen oud Kafteel
in Braband , omtrent 'sHertogenholch; zoo dat de Heeren
van Haarlaar, Heeren van dit Huis ter Meide, en van oor.
fprong Brabanders geweeft zyn. \Vat ineer ? het is onder
deeze Heeren allereerit een leen geworden; nademaal Dirk
van Haarlaar , Knaap , dit Slot A. 1312. te leen ontving van
Guido, den 42iten biirchop van Utrecht, na dat hy het zelve
gemelden Biirchop te vooren bath opgedragen. Oudenbove ,
Zuid - Holt. s66 bl.
AMELESTEIN; een klein dock fierlyk Kalleeltje, of Hecren huis, midden in het Viaanfche Bofch, door den Heel-Henrik van Brederode gebouwd , ter liefde zyner Echtgenoota
Amelia van Nyenaar. Deeze Heer is oveileden , A. 1568,
Goudboeve, 93. bl. Paul. net, Oorfprong en voortgang der Bre.
deroden, bl. V. Leenwen, Batay. Illuflrat. 89r H. in de
Brederoden. Het gemelde bofchje doorwandelende heb ik hct ook
gezien , en het kwam my voor als gelykende naar het Huis
te Man -pad, buiten Haarlem; met een wyde gracht onwangen , den 27 Juny, A. 1706.
AMERONGEN; van Rothman uitgeteekerid; gelegen beneden Rheenen, omtrent den ouden Rhyn, nevens de gebuttrige Heeren Huizen ; Wayeitein, Zuileftein , Lievendale, Berkeitein en Natewis. Ointrent de Hiftorie vin:1 1k van dit Huys
niets met alien by de Schryvers.
AMISFORC; of hover Emisfoort, op den Bern (Mogelyk
eon Rhynfprankel) uit do Veluwe kornende en vallende in de
zoogenaarnde Zuyder -Zee.
Onder deeze fiad hcbt gy
Het Huis te Bern.
E.
Rambroek.
van welke beneden, in R.
Heihigenberg.
H.
War nu haar zelf aangaat; zy is de tweede van het Stich!:
van Utrecht; in de Jaarboeken al bekend orntrent rGo6,
hoewel de bower en de tyd van de bouwinge onbekend bly240. hi,
yen. Reisboek door de Vereenigde
7ay teed made vele corlogsrarnpen; zynth; wet de Wapenen
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nen aangetaff door de Hollanders A. 1280. enz. door de U.
trechtfche Biirchoppen, A. 1280. enz. en door de Gelderfchea
A. 1417. enz. VOOrtS door Marten van Roffum 1543: door
de Keizerfchen, onder Monte-kukuli. A. 1629. en door de If.
H. Staaten Generaal. A. 1572. Theodor. Verhoeven , een lamameefier uit de Grave; nevens een Ongenoemden , in bunne Ainisfoortfche Aanteekeningen : beide uitgegeven door gemelden ,
maar wegens zyne nutte arbeidzaamheid nooit genoeg geroemden Beer Anton. Matheus , Prof. &c. behalven gunius , Baray.
23 3. hi. en Guicciardyn , nevens zyn Vermeerderaar , XVII.
Provincien , 206 hi. doch haaren lof inoet gy opzoeken in den
Amersfoorder .Aracbtegaal; om nu niet te fpreeken van het voor.
trdrelyk Gedicbt van Laurens Baak , Beer van IVulverborft , of
bet Amersfoortfche Tempe van 7. Bremer. C. F.
AMSTEL; wordt in de Landkaarten , met de plaatfen aldus vervolgd: Amftelmonde; alwaar de twee waterers , de
Drecht en de Kromme-Mydrecht famenvloeijen. Hier op den
Uithoorn ,ide Nes, Ouwerkerk, 't Kalfje, 't Molentje , den.
Onwal en eindlyk Amiteldam.
Of ik nu genoodzaakt hen den Atnael voor een Rivier aala
te neemen, of liever voor een Rhyntak, of antlers een aflekkinge uit cue veenen, zal beneden in It. wat verder Borden
uitgebreid; alwaar e'en geheele lyft van inlandfche Rivieltjeg,
en loopende ftroomtjes , 6 nieuwsgierige Leezer, u wordt me,
degedeeld.
Vermaak u ondertufrchen, by deeze gelegenbeid, met dere
Anzfielliroom , een keztrig proeffiukje der Dicbtkunde van Dan.
AMSTELDAM; van deeze Sta r.' meen ik alleen te
bet geene Salluflius , wegens Karthago (een plaats , in zii;
ugurtbynfchen Oorlog . 16 H. vaa andere meermaalen toegejpait)
fchryft; de Cartbagine fibre melius puto, quam parum ai,cere : het geene van meergenoemden Huygens op deeze wy/t'
word uitgebreid:
Colleen verwonderen betaamt myn wondren niet,
De Vreemdeling heboort te zwymen, die my ziet.
Zq.upn , Vreemdeling , en zeg, hoe komen all' de mater
Van al dat magtig is , befloten in Win gragten.
Roe koomt gy guide veen, aan 's Hemels overdaad?
rakbliis van 04. en Weft! heel waater en heel firaat!
Tweemaia Venetie ! waar is 't einde van uw wallen?
Zeg nicer , zeg , Vreemdeling! zeg liever niet met alien?
&cm Rome! prys Atbeen! kraay Karoos heerlykbeid!
Die fcbrzklykil van my zwygt, keeft allerbefi gezeid.
NTetrx,,

Niet te min, moet 'er iets, en by manier van b1oemleezinge

uit de BefcbryVers van deeze fiad , Montanus , Domfelaar,, Dap'.
per , Kommelyn, &c. hier worden ingelafcht. Te weeten,
I. Dat ook Amftel wel eer is geweeit een riot, binnen de
Stad , by de Oude Brugge , weftwaarts. Goudboeven , 82 bladz.
Befchryvinge van Amfield. 2 D. i go bl. alwaar merle van eer
tweede Heeren Huis wordt gefproken, kwanswys in Ouwer.
kerk aan den Amftel gelegen. Doch hier van beneden, in R. op
Peigersboek.
II. Dat uit de vifrchers van Wormer, jisp en andere Dorpen
van Waterland de eerfte volkplanting van Amileidam beitaan
heeft : dat ook de nakomelingen der Wormers aldaar hoop
ftaaten bekleed hebben , de Zaanlandfcbe Arkad. uit de Opdragt
van de Waffenaars Hiflorien, 4 B. 462 bl.
III. Dat zy, na den dood van Graaf Floris den V. is tierWield; van Heer Gysbrecht van Amftel vernieuwd ; wederoln
door de Kennemers (waar onder die van Haarlem) IA Tatellandors en Friefen (ten onrecht waanende Gysbrecht aan 's graven
ombrengen fchuldig te zyn) verbrand, verwoeft en afgebroo.
ken : Gysbrecht zyn aangevangen arbeid verlaatende en met
zyn weerelooze boeren wegvluchtende , A. 1300. Befcbryving
van Ainfleld. 2. B. 143 bl. Een flofFe, die vader Venda ,
waarlyk zoo ovcrgeeflig, met de verwoefling van Trojen heeft
gefchakeerd, dat men ZOil mogen twyfelen teat men van Trojen of van Amfteldam behoorde geloof te geven. Trouwens,
zelve belydt by 't ook aldus:

Het nieftW Tooneel drie eeuwen fpringt te rug,
Om Arililiels vellen te verflooren ,
En bouwt de wreedbeid eerie brag.
't Aloude Troje wordt herboren ,
En gaat te gronde in 't gloefende Amfteldam,
Onze Angel zal een Xanthus firekken ,
Geverwd van bleed; de Ifmnerlandfche vlam,
Al; 't Griekfcbe vuur de daaken lekken, enz.
I.7. Dat zy, naderhand als een Fenic, uit haare airche her,
Looren, weder is vernieuwd , vergroot en bemuurd door die
van de Regeering, A. 148r en 1482. De Befehryvinge , 2 B.
5.113 bl. Wederom uitgebreid , A. 1585. Dezcifde , 238 bl Nog:
vergroot, A. 1593. Dezelfde, 240 bl. Nog, A. 1612 Dezelfie , 145 hi. en zoo voorts, by gedceitens , A. 1631, 1644,
1650, en 1658, in welk Jaar de laattle uitlegginge is aangevangen. Dezelfde, 253 , en volgende bladeren.
V. Dat aldaar een Bleekerye heette Liefciel le; nu de Niefel.
Kommelyn, i5• :, de byvoegfelen in de Befcbryving van ittilieldam,
z_95 Id. gelyk Bentwyk was eel) area La de lialveritraat, tot
B

aan

AM.
aan de l3agyne grad% en de Nienwe-2yds voorborgwai; zoO
dal, het l3agynhof was gelegen in Bentwyk. .Dezefde , uit oude
Brieven , van A. 1406, la vroegere , 617 bl.
VI. En ten laatften , dat in de Nieuwe Kerk op het flooge
Altaar,, in eenlooden buffe, plagt te leggen het gebeente van
S. Katryn (te Alexandrye , in Egipte, onder Maxentius , geinartelifeerd, en wordende den 25 November gevierd) met ten
parkernent daarom; waar op float: Dit is 't gebeente van S. Katharina. Weder dezelfde Konzmelyn , uit Waluck Sieuwerfe
445 hi.
OndertuIrchen van AmIleldam, behalven de volkomene Befchryvinge , Scotanus , Friefche G. 253 N. van haare geringe beginleltn en verwoeflinge, onder (leer Gysbrecht van Amite!.
junius Batay. 454. bl. van haare benaminge , te weeten van
de Arnftelftroom. Boxhorn. Stedeb. 211 bl. Gtdcciardyn, XVII
Trovinc. 3 D. Ho pag. en Parivall. Verm. van Holland i D. 9
alle meldende de gevallen omtrent deeze Stad in, de jaaIer: , 1204, 1300, 1342, 1482, 1488 1612, enz.
[Den ondergang der 'leer= van Aniftel befchryft een oude
Chronyk met deeze twee regelen:
Anzfiela Comitibus fin:ulac regnata Batavis,
in Amfieliis , nornine mergit aquis.
Dat is :
Zoo haajl den .dmJJel wierd beheerd door Hollands Craven,
Kreeg Amfiels naam zyn graf, in d' Amfielvloed zyn Haven
[De gantfche gelegenheid van deeze Stad is zeer fraai afgemaald in de zinryke Verzen van den Heere H. L. Spiegel,
waar by de opkomtl en fchipvaart aldus verhaalt..
Bet fcbipryk AMSTERDAM, vol naauw bebuisde
Gepropt , den Amfiel damt met zes gewelfde fluizen,
Die (als de vruchtbre .Nyl) door zeven armen braakt
't Veen overtollig nat , en tien eilanden maakt.
.Dus was 't bemuurd toen slit perym werd voorgenonzen,
Sints is 'er met den wal nog vyftien bygekoomen.
6 Ryke korenfcbuur van 't volkryk Nederland!
Met fterk verbonden 'out Ay booge buizen jpant,
Gegrondvell op Been nand , znaar op gebeide paalen;
Zoo men new' Frond betrad men zou in 't boutboj cb dwaalen.
d Inwooner , fchad getroo(l zyi lcheepen reed en . waagt
.Nad 't yzig Noorilerlandwaar 't 's winters nimmer daagt,
En's Zoiners 't Zonnen licbt nowt cyder gaat verliezen;
Maar knoopt iaar dog aan dag , en duet de Zee ontvriezen.
De

A N. A R.
De Bootsman , die iiz 't fchip noolt up de veeren rriff
De re e bekent aan Noord' en Ogg en Weft er
Geeft zicb naa 't Zuiden OM de Z012 vooby te zeilen;
nieuwe Waerelden van Oft en Wefl te peilen.
Dus brengt bier elk zyn' waar. De Noorder Huisnzan kaas,
En Keulen Rhyniche [Fyn, en Leiden krzad en aas.
Onduitfcbe Rusland talk, traan, buiden (zyn juweelen.)
De Berger- Noorrnan flokvifcb, kantbout , majlen , deelen.
De Pruisfcb' Inwooner nogg' , wafcb , vlas, as , teer en bout?
Wiens Nabuur Lyfiand , roet , en koren , en zyn inout,
En d'Engelander bier, en laken, tin en baaijen.
De Schot (bear buuren) wol , loon , vellen en karfaijen.
De nieuwe waereld zout, bout, paerlen, buiden laadt.
Het Ooften nagelen, zyd' foely, kneel , mofcbaat ;
De luchte Fransman fcbaft hear zeildoek , zout en cl,05171411.
geile Spanjert fluurt bier oly , zout , rozynen,
Wyn , vygen, fuiker,, k.urk , gefleent' en drogery.
Dees Stad Beef laken en sneer and re kramery ,
Ook zuiDel , zoute Vifch en baring en bear linnen,
Van buitenlandfcb gewes. Verwilleien doet winners.
Een ander mag de Stad dan wel doen zeggen:
Myn Stzturn2an , grys van ko p , die liever rezfi en zings,
In 't bedde van de Zee, den in de veeren flinkt
1!-Myn koopmanichappen voert near allerly Gew6fien:
Want wear eat water is, is voor my wet ten bef en.]
ANGSTEL; ook den krommen Angilel geheeten, loops is
het Sticht van Utrecht van den Oudkoper-molen naa ter Aa ;
alwaar by met een fteenen Dam is 4sefchu.t: maar de rechte
Angftel , andcrs de Vaart, gnat recht slit naar de NieuweSluis, 'Lie Loydrechts Nteuwe Kaart , of die van bee Sticht,
beide van boven gepietzenen Kik. Vircher.
ARENDER-HOUT; buuten H ar1cm , ter zyde Overveen;
voor een jaar of zes (ik idiryf slit, A. 1710.) van zyn Hour
beroofd; zynde de laancn e:erafeerd, boomen , uiuenomen eenige weinige , weggek,pt , en zoo alle vermaak bier
(gelyk ook heden achter gemeicl O'veiveen) de ment -chen en vogelen ontweldigd. Ondeituirdien is zyn naain nog in weezeri
gebleeven by den koddigen Roemer ViLicher. in den eer
.clack van zyn Rommelzoo , 17 D. 114 N. op deeze wyze:
Adieu , Aerdenhout en Oz,e;veen!
Adieu, jagthondeiz , grout en kieen!
.4d ; eu, duinen, dear ek op plagt te pigen!
Adi6u, haazen , konynen! g y zult niet meet klagen
shier
zed, ik. veer een half jeer, &e.
Att.
.6 2
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ARREL; een fterk Slot binnen tie Stad Gornichem; A.
14 I 2, afgebrooken door Hert. Willem van Beyeren, die e'en
ander aldaar ftichtte, op de Merwe, doch ook afgebrooken,
A. 1578. Goudboeve , 85 bl. Kemp , befcbryving van Gornichem,
3 10 ja ten gronde toe, A. 1600. Hebbende het zelve clan
geftaall geheel met zyne zwaare toorens en dikke MIturen
van A. 1461. tot A. 1578, en weder fluksgewys , gelyk ge
meld is , tot A. i600. Dezelfde , op bet reeds genoeinde 51
ARKEL; een Dorpje , of Hover gehucht ite Linge,
niet verre van Gorkotn, Ziet Hollands Nieuwe Kaart van Visft-her, Hier is eene lieerlykheid , heden door den Beer van
Twaal bewoond; het gebouw echter niets anders vertoonende
dan een fraai Boeren huis. Vorders hebt gy het Dorpje in
print , ender de Landgezichtjes, by de Liefhebbers.
AR.KEL, ; het Stamhuis der Heeren van Arkel is oud en
roemruchtig; oud zeg ik, en des wegens met kinderfpreukjes
en beuzclachtige verdichtfeltjes overfchaduwd. De van Arkels fprooten , zegt de een , uit den Duitfehen Herkules ;
neen, zegt een ,ander, zy zyn van de Trojaanen afkomitig;
of van de Herulers ten minffen. Maar een derde onderrecht
bcter, ons beduidende deezen af to daalen van Ritfaard, eon
der vier Heems of Airnyns-kinderen. En begeert ge bewys
to hebben ? Die vier broederen, op hunnen Rosbaijerd zittencie zyn immers in cone groote fchildery te zien op het
oude Huis te Heukelorn. Van Leeuweis Leid. 280 hi. uit de atmgetrokkelle Abrab. Kemp , 3 hi.
Voorders zal ik alle de Heeren van Arkel geenszins optellen; maar alleen , uit de gernelde Kemp , cenige itaalties
goede Leezer, u opdiffchen, op dat gy moogt zien op welke
wyze gy , door het los en ongegrond aanteekenen der eerfte
Schryveren van Neérlands Oudheden, foinwylen word misleid.
I. Het is a gninerkelyk, dat Hoer Jan de Tweede nit Vrankryk is gekoomen tot in de Aline, [een rivier in de verdron.
ken groote waard, nu het Biesborch] en aan het onbewoonde
land van Arkel; een blanke zwaan (8 welke een fraaije vinding !) dien Ridder geleidende en zyne fchepen in het water
voorgaande. Kemp , 4 hi. Junius , Ratay. 549 pag.
Gelderl. 36 bl.
II. Ook dat Jonker Jan de XII, de VIII by V. Leeuwen,
Batay. 84 bl. zeer fterk en geweldig was, zoo dat by
een balk omvattende, met toegeneepen beenen, zyn paerd van
den grond ligtede. Kemp, 39 b1. Gelooft gy dit? Nog mecr
dan. By vatte een fterk Faerd by de keel, zette het tegen
een muur, het zelve zoo perfende, dat her van benauwdheid
tie tong uitaak. Behalven Kemp, V. Leeuwen, Leid 288 bl.
ilL Ziet bet zeldzaam ongeval van Heer Jan den ICIT.
(den

AR.

!Par

(den 3r, by V. Leeuwen, ook 848 bl.) Komen () ten jonge

met de mars loorwnde, eifcht van deezen jonker eenigen on.
derftand. Men geeft het hem mildelyk. Komen vaart voort
met zyne koopmanfchap reizende van land tot land. Ondertuffchen gaat Heer Jan naar Jerufalem. Wederkeerende, wordt
by geplunderd en uitgefchud, oil trent Genua ; wat rand? arra
en ontbloot , begeeft by zich naar de kerk. Middclerwylea
gaan zyne dienaaren flraat op, itraat neer; zy vinden Arkels
waapen voor zeker huffs. Hier woonde Komen , die met het
wapenlchild van zynen weldoender den gevel verlierd hadt. En
wat toen ? Zy vinden Komen , en brengen hem by hunnea
beer , in de kerk. Komen ontvangt dies Heer van Arkel. Ko.
men, nu een voornaam koopman , fchiet geld. Arkel komt
wecler in zyn Vaderland, en bezorgt dat het verfchoten geld
Komen weder ter hand gefteld viordt. Kemp , 49 en 51 bl.
IV. Eindelyk, neem acht op den ondergang van bet edel
doch ook hoogmoedig Stamhuis van Arkel , in jonker Willem,
den zoon van Heer Jan den XII , volgens V. Leeuwen, 894.
I/. Te weeten , by fneuvelde binnen Gorkom , i n de Krytftraat
(een naam uit hot deerlyk krygsgefchal oorfprongkelyk) in het
gevecht tegens die van Vrouw Jakoba , A. 1417. Zict bet
.Neerlands Treurrpel van den welbekenden krygsman en puikpoeet s,
raffenrode; welken ik alleen de volgende veerzen heb afgeleend.
In 't left wierd Arkel ;nee tot meermaal toe gewond,
En fcboon by firuikelde , rees telkens weer en flond
_Wog leunende op zyn fcbild, waar in de roode Baaren,
Door 't afgefypeld bloed, nu niet meer kenbaar waaren.
Nu, manners, 't is nu tyd dat ieder van u toont
Wat onvertfaagtheid dat in uwen boefern woont.
Isooit kan een eerlyk man roemwaarder flood verxvervea.
Als voor zyn Vrienden , Stad en Vaderland te fterveni
Dus fprak de jonge Deer, en gal' den zynen cooed,
Tot dat by nederzeeg , nu wit en fiaauvu gebloed.
Maar ik heb u boven van de vier Heems kinderen gefprooker.
Deeze waaren Ritfaard , Writfaart, Adelaart en Reinout. Ritfaart was de Vader van Heer Jan van Arkel , zoo men opgeeft ,
al A. 618, overladen ,
Leuwen , Leiden 286. en Batay.
8+7 bl. behalves Kemp, Kornelius Aurelius en Pont. Heuterus.

N-

(*) Konzen is in Zuidholland inzonderhcid in het Ian& van Arkel, eu

Dortiche Waard , ccn zeer gemeenc naam van Maiklaaamers, die ten
platten lande met 1::-)opmanfcliappcn lonpen, en fc l iynt verhort te ti cc,n;i4
van Koopman.
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ARNAEM; het Arenacum van Tacitus, Mfi. 5 B. 20 IL
hoewel ai y ieren deezen Lacynfchen naam toefchryven aan Arrichern, (of Elichetn) by Buuren. Is de hoofdflad van de Veiuwe , ge!egen in het hart van Gelderland aan den Rhyn.
Niets ontmoet ons boven maaten oplierkelyk in deeze Stad,
dan dat hier te vinden is het huis van Marten vm Roffum, van
weiken beneden, in de Letter M. en dat u ili haare Hoofdkerk
vettoond \vordt de albaile grdiftede van den ecrtyds onruffigen
Hertog , Karel van Gelder. Siichtenborfi , Geld. 97 bl. Mews
XVII Frovinc. 413 N. betialven Guicciardyn, nevens de Uitfchryveren van d .31 cerfc ps.,nocinden.
ARNOUD, Hollands derde graaf, ook wel Arnuifus gehee.
ten, de zoon van Graaf Diderik den II. van welken onze
iaaa aidus zingt
7,0u, t ngekrompen, of van waders beerfchappyen
(Daar zach, met kleener een jonge zoo n moet lyen)
Aria we‘ den oofprong zyn, en oorzaak meer als waar?
Di my den naam geeft van Arnulf den Gentenaar?
Da t na'imclyT , myn cuSeg Tat Diederik gelprooten ,
INTiet een tier Aquitaans nzaar oude Gentjrche looten,
1k ruimer erven zocbt, d naagebu,ur te naa;
Des , waar nip doodbed viel , wyft Winkel, tot inynfchaa.
Hy is aan de regeeringe geraakt, A. 988. teugelde de Friefen , doch deezen weder nit den band gefprongen zynde, is hy
A. 993. tegens hen optrekkende in Weit - Friefland , deni Oftobergcfneuveld in een veldilag, door con pyl getroffen , orntrent
bet Dorp Winkel; by de tuffchen Medeiiblik en Kolhorn
gelegen. Ziet alle de bovengenoemdefi , der Graven bedryven
aan'eekenende, Scriverius , Barlandus, Goudboeve , &c.
ASSENDELFT, met Krommenie in eerie linie ftaande, is
con zeer vermaarcl Dorp in Kennemerland; in de oude Briezien geheeten Afinannedilf (41ting , Notit. 2 D. 13 rag.) of
Elmundelf. Was geen goring ficraad dor Kaninefaaten vo!-p ens
- de Z-Lanl. ifirkad. 95 121. hebbencic ook wel eer gehad
Len Lot, van weiks ruhen en NAL: 'humeri, 7mius Batay.
pag. Voort ecu hengit in zyn lvdpenichild oin dat (zegren de iverteliivjes) de Dorpelingen cc:Ti p.terd , toen ceo
nbekend beeft by hen , gewapender hand 'ladder, oingebracht,
, :35 hi.
De:e!fcle A e kall. 97 bl. en de Zoetficcv;zrir:e
mcgc171-c„ kornt die van
vat de Naamedcii
tuffchen
overoude (en nu vtl: 1,wei.ren) Dorp
cern skei k en IJit.-,ce!I in wec,-zen gevJ be:,bliende. De
hi
ra ,i,, ,iengenocAlde Aikal oo
7 pcsbl.
gccnc.: onwaarLige op.iierl< :• ig van den Hecr
eoa ItaiidzIcr in ' 1ef van J-IoHand, die
waar.

AS. A U.
waargenomen en op onbedrieglyke gronden bereekend heeft,
dat in ' t Dorp Affendelft, en vier ornliggende Dorpen in een
jaar zoo veer melk uit de koeijen gehaald wierdt , als 'er Rhynfche Wyr uit geheel Hoogduitfchland te Dordrecht gebragt
ierdt. Dit vindt ik uit Guicciardyn aangeteekend , tot eeu
bewys van Hollands vrugtbaare en vette weiden, by Petr.
tius, Tabul. Contrail. hi. 302.]
ASSUMBURG, door Rocbman in drie grootfche gezichten
afgebeeld, is heden het Landhuis van den Heer Deutz . , heere
van Afrendelft, etc. een deftig faamengeftel van oud en niftily.
Het heat, vyf torentjes, (ik zag het aan alle kanten van buiten , den Jo Juny, A. 1705.) een naar het AfrumerHek en vier
naar Beverwyk. Van deeze zyn 'er twee met tranfren , ea
vierkant.
Van deszelfs ondheid heb ik geheel Been befcheid; alleenlyk
vindt men by 7unius (Batay . 551 pag.) dat het denVader van
den Meer Niklaas van Afrendelft meermaalen had berouwd,
dat by dit huis Diet op de zeer vafle en fterke ruiners van
het huis Oud-Haarlem had geplaatft. Zie dit ook in de Zaani.
4rkad, 102 bl.
ASPEREN; een oud clot (by Rocbman in cen afbeeldinge)
binnen de Stad van denzelfden naani; op het welke de iic(r
Rutger van den Boetfelaar, A. 146r , van eenen Alnoud Pik,
is doodgefchoten. Boxborn. Stedeb, 305 bi. en Gondhoeve . 86 hi.
het zelve is ook gewonnen en tot den grond toe y ernicd , door
den Graaf van Holland , Willem den I. Vronens aidcrg. r:,9 hi.
De Stad, aan de Linge, bier de Liefde genaanid , gcicgen
heeft , A. 1516, een bitter lot gehad, wegens den droevigen
moord, aldaar door de Gelderfchen aangerecht. Oudenbove ,
voor den nieuwen Seriverius , in Q 26 bi. Ondertuffchen v< it bier
Diet anders aan te teekenen clan dat zy eertyds een leen ws
van de Heeren van Arkel; en naderhand van de BoarclaarLn
als een aangekacht huwlyks Coed , is bezeeten geweefl. Guicciardin. Belg. 3 Part. 127 peg. Meurs , XVII 1"rovinc. 762 bl.
De Handy* Cbronyk , 6 B. 225 bl.
AURINA , of Aurinia, by Tacitus (Mats. Zeden , 8 H.) en
Alyrumna, by yornandes (Getic. 103 pag.) was een Duitiche
godheid. 57unius, Bata y . 384 bl. Scedius de Germ. cliffs, 2 Syn
tagm. 43r peg. of liever een Dude toveres , al fluifterende

zagtjes prevelende, tegens de onderaardfLho geefteii; of een
poetefre, de heldendaaden van voornaame krygslieden opm
gende. Doch dewyl do keurige .14e3ergijpers , over het v,Toorcl
Aurinia verichillig by Tacitus , nict weeten wat lee;;ing zy
Dunne nude en halfverroire handfclirlften ‘villen
is omtrent deeze zaak niets zekers te befluiten. Ziet Air,J27nayer. over Tacit. ILIA. rag.

naar laat i er one cchter dit nog 2gtervogen.
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ionge zynde. heb cinder myne medeburgers meermaalen ge;
hoord, dat Alruina of alruintje, een pisdiefje was ; dat het
pisdiefje, onder plgen, by het geluid van trommelen, (want
zyn kryten is het menfchelyk oor naadeelig) wierd uit den
grond gehaald; en dat eindelyk deezepisdiefjes waren de mandragoraas (uit dien woad gefneden en gebootfeerd) die ze
voorgaven dat fommige ryken by zich hadden, en wel moesten bezorgen , wilden zy, met hun wechloopen , ook niet fchielyk van hunne famengefchraapte goederen beroofd warden. Voeg
'er nog by dat ik ze, in een Kermis , heb gezien , in eeit
doosje netjes in het wit gebakerd liggende , in de Speelkraamen. Zie Pikart Drenth. 66 hi. bier op ook fchynende
te doelen; behalven Thom. Bartholin. in eene zyner Genees- en
Natuurkund:ge Aanmerking2n.
AUSTRASIE; zoo werd wel ecr geheeten de landftreel:
door den Rhyn en de Saar bepaald ; binnen zich begrypende
de Steden, Trier, Mentz, Tweebruggen , Saarbruggen, &c.
Buno over Kluver. 3 Boek 9. Kap. en Boxhorn. Steele!). 7 hi.
deeze bet zeive tot aan de Seine en de Noordzee uithreidmde.
n dus was Nets de hoofdpiaats van Auftrafie , gelyk Pary5
'ran Neuitria. Ceilariu , Hifi. Univers. de rob. Szeuli
pag
B.
tuffchen Zoeft en Emencs, in het Sticht van UB AARN;
trecht, wei eer een Stad en nu een 1)orp. Ziet welk een
droevige verandering! Mattkas , de Nohilitate, 3 lib. 821 pag.
'miners, zoo wel als Bunichotf.m, Eembrugge, 't Gein en Vre&land, Dezclfde 821 pag. Zynde haar het Stadrecht en vryheid gefchonken , door Sweer,, antlers Affuerus van Kuilenburg,
de 52fte Biffchop van Utrecht; volgcns zyn Giftbrief van .L
3426 , by den genoemden Matthews, op de genoemde pag.
BAKENES; is geenzins het oude Haarlem, maar alleenlyk,
731',:t }mare Kerk, een zeer oud gedeelte deezer Stad. Die bier
den Griekfchen Bacchus inhaalen , zoeken u wat op de moues
to fpelden, ardenbov. Haari. 18 bl, dimpzing , 21 hi.
Boxhorn. Stork!). 121 Ii!.
Wat de Bakeneffe Kerk aangaat; ten deele is zy tot Burger
woningen hervormd, en ten deele tot den Chriftelyken Godtsdienft bewaard. Oudenhov. 20 hi.
Den naam meent men te konnen afhaalen van liaUn.; ow,
(lat op deeze plaats, den eerften aanleg van de Stad, de VB.1.4:ners, alhier neOrgenten , e_n
op de nes Liddell. Dd.
20 en 21 hi. (if
Arkati. 107 N.
EARKU
oak hicr wcdcrum ale naanliedcn van den Wynp-'
ik! or'?! (1,1

is van uni,..9 fmaak geenszins. \Vy
ecu Dc.rp
of

fts
liever oude buurt, am de duinen , tufTchen Egmond en Kn..
trikum. Het was wel eerft onder het Graaffchap van Egmond,
maar naderhand is het by koop gekomen aan den Heer KorneLis van der Mylen, &c. De bovengenoenzde _r/cad. 106 bl.
BANJAART; van dit Ifeeren Huis gewaagt Antonides,
yn edelen 7f room, 4
104 bl. van den Ygod fpreekende:
/Vu weent by op 't gezicht der afgeflormde floten,
Die by voorbeenen 't boofd zag aan de wolken floten.
't Geweldig MERESTEIN en BANJAART, wyd ontzien,
Vryfiota; van beroemde Oudbollandfcbe
Door vuur en zwaard vernield , met wens en rondeelen,
re gronde weggerukt , in 't barnen der krakkeelen:
Het Stambuis van HEER LEM , de wyk van .Kenmerland,
Een wonder van die eeuw , om zyn gebied en fland ,
dewrelyk getrapt, gerekt uit al zyn leden,
En 't grof gebeente met bet kouter doorgefneden :
't Huis HEEMSKERK , erfgebied van 't adelyk geflacht,
En BREDERO verwoefl toen 't gantfcbe land verkracbt ,
Van burger oorlog , al de magt der baanderbeeren
En edelen in 't veld elkandre zag braveeren,
Den Stamboom fnoeif en der geflachten , en den Zoon
De Moeder vliegen an baar graaffelyke kroon.
Het is heden alleen een blote grondilag, in het Duin, van het
nand overftoven , tuirchen Beverwyk en Kaftrikum; of Fever
tuirchen Breefaap en genoemde Stad , achter Weilerhout, de
luftplaats van Mevr. Bernaarts. Luft het u derwaarts te wandelen ; den Naarder weg inflaande, gaa vorby den zes weg en.
de herberg Rome , bond de flinkerhand, tredende door een
hek. Ziet van Banjaart onzen Heemskerk, in de Aanteekeningen
over zyn Batay. Arkad. nit Goudhoeve , 19t N. 194. alwaar gar
ook zult hooren , hoe het A. 1203. in brand geitooken word.
Voeg by Heemskerk , Korn. van der Woude, Alkmaar. Befcbryving 128 bl.
[RAANROTZ of BAANDERHEEREN; dus werden deeze
Heeren genaamd van de bender' die zy leidden, en welke zy
op hun eigen koflen ten Oorlog konden brengen ; zy werdert
begiftigd met een of meer Banieren of Banderollen , in en met
den naam van het Good en Territoir, dat zy bezaten , cn hun
verder tot onderhoud derzelven werdt gegeeven ; welke Banier
eon getu;genis was van 't gezag en bevel , dat zulk eon Hoer
in 't veld te voerk.-,n hadt. Tot onderhoud van deezen ffaac
wierdt aan de Baanrotzheeren , in Engeland, de derde penning
gegoeven van de inkomften hunner Provincie daar zy den
naam of hot tceken van voerden, of zy trokken, anciers Geri
*,a,arly11;s penflotn nit 's Konin n s linantie. In \Trankryk moeaen
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de zodanigen vierBaronnon onder zich hebben, wan . van OM
Baronie vier Edelluiden tot Varalien badt. Deezeti werdeii
Coinites minores genoemd, mindere Graven met opzigt tut die
Graven , die met de Hertogen gelyk waren ; zo , , in de ;
ro t zheeren niet minder in aching waren (tan d M‘die4ravel.
Burggraven, maar met dezelven gelyk ftonjen. i ran, Leeuwer;
Bata y . Ilizifi Ii. 691.j
nig
[13ARONNEN i. zyn e;gentlyk zolfulig,e Heerm , dc
Te ritorium of Rechtsgeb,ed van Olenw.
digheid van Vvyheeren inetiehrengende mcddelbaare jurisaiaie, en magt om de rnis'ia. 3eu te 11 .4%411', , pardal-menet], cr. vrye!e: te gee ,, en. B7!d. ad Cap ii.n ,r ,tzLit extra,
de El P et. Akiat.
Certain C p /2 Die (R:ic
Amu
ill auic tyJcn der tyr rec-i. van Geltade piagtt s n te, ‘,,Dertel ei. w is
tuerclen dezC,ven en de Graven, of Heitog,(n, wei
(PI lerfchei'd ,
-_ ,:nomen den tytel en voorrang, I3eJc'icius Dujert. de
zag
Co 2:et. 11S Cctp. 4. §. 2::). Zoo Lt de Ileronnen zoo vt.el
over hwme landen en onderhoorig(n ia den, all; wanner..1
Marla:raven, BurggrAven, Graven, of Hertogen gewrcit,71zyn.
Zy hadden in den Oorlog een byzo n der rexillum , o c bande
cp (Ica
rolle; en flit w s ook eene erflyke war
L.!eurcvelz , op dueliCto
naatlen von 't geilacht overerfde.
zoo aanfloncis aangehaalde plaats Ell. 691. Col. 2,.]
BATAViE; hier onitreut moeten vel;.chei,iene zaakelvkl-le.
den verhandeld wonder). r. Van de Naamreden; en 't r-,cen
Tiler uit vloeit. 2. Van Bato. 3 Van 's lands omtrek, en eindlyk 4. Van de benaamingen bier van voortgekomeri, Bat,Ivourbs, Batenburg, Bateitetn en Batavodurum.
De Naamreeden trek ik dan (immers elk heeft zyn °orrice!
vry) niet van den verdichten Prins der Iletren, Bato. ,!‘; of
liatavie kwanswys was Batoos haave; niet van het Grfek.fche
Piro; als of dit was cen diepe landftreek; ma-,r van onze ige
woorden, Baat - ouwe , betere grond; gelyk de Veel euwe , in
regenflelling van de Betuwe, beteekent eon dorder en flt.cl-tr3T
landfireek. Handveft Chronyk , i B. bl. V Lettlgien Leid. i i ,1q,
r D. i H. 44 bi. zynde daar met my in cells
Batay.
haven gemeide V. Rooyen , in zyn e Aanteekenim en , 65 hi.
\Vat nu BATO betreft, der Catten of Heifen oppertil:ofd,
van de Dicbteren, Iloofd en Vondel, ons zoo konilig af4ebeeld;
ik weet wel ivat ontelbaare Schryvers, Boi:kenberg Cuiciiargunizt;, Ifecinckelk, &c. van hen 1, en eon ;
dyn,
weet ook wat Ger. Braud , in zoneuitneemende ../Irnht 2, c11/4:c7,:ii,:;en over Batoos re;tncini;igen, 2,86 gelooft , the tn.:ent
ni eon enkcle ovcrleverInge don optogt van Bata to konnen.
Nitt te mn bec-,, ,2ef i ry aan do zyde van
h ri Ll
c-zois K1 74:81',,US c6 ii
„
ker veri , ty F„.A.,
Lcnw ( qtaz,
7„,;:?k;ar:,-72 i;:.)
44 1-/-rum
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44 b/.) deem' Bate, en zyne Build Richeldin, en zyne Stiefinoer Penta nergens vindende en vervolgens afkeurende.
[yams Douza in zyne Annales Hollandix (Hollandftbe par.
koeken, zynde in Latynfche Verfen gefchreeven) zegt voor aan,
g er by tot 'het Werk komt, onder anderen:
NOli bic te fraude noveicx
Tentatum fiEto carmine, Bata, canaliz

Het welk deezen zin heat:
zal bier, 4 Bato, niet bedrieglyk van u zingen,
.1Voch boo uw fiiefmoer u met lagen
te dringen.
Want zoo is toch de fabel ; en dat ley daar door te raadert
geworden was, een ander land op te zoeken. nit fcheelt wet
van een binnenlandfch oproer , daar Tacitus van meldt Oneindig zyn de verzonnen naamen, als Saxo , Fri lo waar
van de eerfte ilichter der Saxen, ae ti,veede van de Friefen
en de derde , die Trojaan , Richter van .1)4 (rys , zouden g-cweeft zyn; gelyk meer anderen. Flud cc Gilde by J. Cluverius
op de aangehaalde plaats.]
Wel is waar dat ons twee Batoos voorl:omen by Din (55 lib.
loch een Dalniatier, en een Pannonier, derhaiven hier
in geenen deele hunne rol hebbende. Zie 7unius, Batay . 27 pag.
en de vertaalde Kluverius, 53 hL
Maar zyn de Fatten of Chatten, antlers Heiren, dan nooit
Haar deeze landen opgetoogen ? Gew;frelyk la; loch , met een
liateren veldtogt; te weten onder den Keizer Nero; toen zy,
wegens de zoutpannen, nit hunne landen gejaagd , hier zyn atmgekomen. Tacitus, 13 B. der Rift. 57 H. by Scriverius N2der
verkl. 2 bl. en ,unius wederom, 25 pag.
Want de Batavi nit do Kitten of Hefren gefproctren
(Zaanl. ilrkad. so bi.) hebben zich zolven al voor den tyd van
ulius Cefar , in slit onbewoond landkhap, ter neder geflegen.
gCdar,
, Gail. Owl. 4 B. Jo H. van de Maas redeneerende , beNivel) Scriverzus, in genoeind 11 7,Dkie , 3 hl. en hier mob iluit
ik , niet konnende die geenen gedoogen , die fiellen chit de.
Katten den naani van Batavie mode gebracht hebben.
Komende dan nu tot 's Lands of 's Eilands omtrek, begin
1k by Lobek en Schenkenfehans, aan den Rhyn , en gaa zoo
langi do Maas , Waal en lvieiwe, tot aan den Oceaan; maakende, dus eon driehoek met do mornien der genoemde riv:eren, Noord . Oolt , :Junius, Tht:ro. 30 C 7/ 41 pages 1i,:t;
N. H. 4 lib, 15 cap. en de r,),:.)t,':,a:(,,,(e C:nverizts , 51 en 7i N.
Zoo dat Batavie (E.houn
Lccu-4,,.):, het onttent, Batay.
37 N.) eigentlyk , en in zyrie to,c, lie L),..pa::lingen geno,a
men , geenszins Holland 1,,
y.

were,

tit
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wren, maar 2ekerryk de Betuwe, het hoogfte dee! van Gerderland. edit., Gall. Oorl. 4B 2 H.Plinius , N. H. $5 lib. 17 IL
en Slichtenhorft Gelder': Gefthied. 6 e4 8 bl.
Eindelyk , OB3 ook een woordtje van het yolk te fpreeken ;
de Batavieren waaren te Rome onder de Keizerlyke lyfwacht.
Dio, 55lib. Martialis, 6 lib. 82 epegr. by Scriverius. yunius,
Batay. 8o pag. Alle braave Ruiteren. De vertaalde Kiuverius,
nit Dio, 96 bl. en dezelfde yunius , 77 pag.
[Ilet doer my nog greed zeidt de vryheid lievende Heemskerk, als ik onze Bataviers , by de Romeinfche Schryvers
zelfs , boor noemen , Betemmers van Brittannien , de fchrik
van Duitichland , de noodhulpers van 't Roomiche Ryk , dappere Heiden , verwinners veeler Oorlogen , het belle gelid van
hunne gantfche krygsmagt , en daar ten hoogflen veel aan g,elegen was, cvie ze mee of tegen vielen. Een yolk (zoo zy
wyders zeggen) dat niet , als andere volkeren , ghouden wicrdt
(If voor Onderdaanen , of voor vyanden, maar voor vrienden
en medgezellen , ja voor Broeders en Bondgenooten van den
R.00mCchen flaat. Die noch door tollen bezwaard , noch door
de Tollenaars uitgezoopen wierden ; maar vry van alle laden
alleen met hunne manhaftigheid en dapperheid , den Romeinen , hunne Bondgenooten, in tyden van nood te ftade
men ; zynde ridderlyk te paard , flout en ftrydbaar te voet,
rap en handig te fcheep , en welken het zwernmen als een
e-igen aart fcheen aangeboren te zyn. In 't kort een yolk by
hen geacht het vroomfte, en 't moedi gfte , onder alle die van
Duitichen bloede en naame waren. Dit zegt die groote en
doorgeleerde Staatsman niet blootelyk , maar bewyft het alles
by de fialkken , uit Tacitus, Plinius , Suetonius , Plutarchtts,
Dio Caffius , Ammianus Marcellinus en anderen , in zyne Batavifche Arcadia , bl. 97. en in de Aantekeningen daar over
bladz. 98. enzl
BA1 AVORUM URBS ; is nergens. Lees ter degen de
plaats van Tacitus, 5 B. 19 H.) volgens Rykius , (Anivjadv. 465 pag.) _Non tamen aufus _oppida Batavoruin armis tueri,
faptis quce fern poterant , cceteris injeEto igni , in infUlamconce conceit:
Zegt hie) die braave en keurige Scbryver, dat Civilis , gedenkende achterwaarts te deinzen, een of meerder fleden van Batavie in brand heeft geflooken? Neen , maar wel zaaken die
by nict kon mede voeren, zwaare pakkagie, etc. Daar leggen nu Pontanus en IC.luvsrius , Smetius en Slicbtenborft! Daar
verdwynen nu de gedachten van die Thiel, Leiden , Batenburg, Wyk te Duurftede en eindelyk Nieumegen , willen noemen her rechte en waare Oppidum Datavorum ! Zie, lang leyen de
of zoo wy zeggen , Letterzifters ! welkers lof
eiders verder zdl vcrkondigen.
een zee' otid lot tuff:hen Maas en Waal,

B A.
of wet tufl'chen Megen en Raveflein , aan de Maas , gtlegens*
Heemskerk over zyne Arkad. g6 bl. nit yunius.
Kiuverius maakt van ciit flot Batavorum oppidum (in de
Vertaaling 2 D. 51 bl.) het geen met recht van Flud. a Gbilde
word tegengefproken , zoo in zyne Voorrede als in zyne Aanteekeningen, 159 bl. en Rykius , over TICitUS , 465 bl. V. Leeuwen.
Bata y . Blufir. 177 bl.
Was eertyds bemuurd , en bezit nog Stadsvryheden ; hoe
wel het op de vergaderingen , nevens de Gelderfche Stedea
nook befchreven is. Heeft ook het recht van te munten. De
burg of flot is ook zeer aanmerkelyk , welks bouwing den gewaanden Bato al me6 word toegerchreven.
[Het flot Batenburg is in den aanvang van onzen Oorlog
met Spanje weder vermaard geworden door het wreed onthalzen der Jonkheeren Gysbrecht en Diderik van Batenburg , gebroeders , gemeenlyk genaamd de kinderen van Batenburg , oni
huntie jonkheid en heRla'igde onnozelheid Gelyk mede
door den flood van Willem , Baander-Hcer van Batenburg , die
Haarlem van de zwaare Spaanfche beleegering tragtende te
ontzetten aldaar in 't verdeedigen van de Batavifche vryheid
zyn levee Het. Heemskerk Bat. Arcad. bl. 88. en yunius Bab,
ta y . Cap. 1 g. bl. 5,1.9.]
De Hoeren van Batenburg zyn in de Jaarboeken bekend,
omtrent , A. 1762, 1188 en 1190 , doch A. 1272 , is deeze
beerlykheid, met een huwelyk , aan der Bronkhorften liamhuis verknocht. Slichtenbor„II, Geld. Gefcbied. i B. so bl.
BATESTEIN; is het Kaileel van Vianen. Heemskerk
docb met een verkeerde Naa7nreden , nit Goudboeve en Vander
Houve, in de Aanteekeningen, over zyne eigene Arkad. 96 bl.
Jmmers geeft Paul. Poet , de waare Naamreden , Oorfp der
Brederoden, 148 bl. te weeten die brengende op Beatrix (dug
zoudt gy 't konnen heeten Beatrix-ftein) of Bate van Egunond ,
de Dochter van Jan den IX, Heer van Egmond, de Vrouw
van Heer Gysbrecht V. ten Goye, Heer van Vianen.
Maar de tooren, nevens hetzelve geplaatff, worth gemeen
lyk geheeten Simpol , of, oin dat by zoo laag in het water
itaat , Sinkpoel , by verdervinge van den naam van S.
Want by is gebouwd (zonder lichten en zynde van binnert
zonder woningen) A. 1372, van gernelden Heer Gysbrecht
met het randzoengeld van den noon des Graafs van S. caul
(een plaats in Artoois) in den firyd tuffehen Eduard, Hcrtog
van Gelderland en Wenceflaus , hcrtog van Braband, gev angen in Gulikerland , A. 1371. Boxborn. Stedeb. 301 bl. yualius,
.Bata y . 495 en 517 pag. Matbeus Ke r kfundatien , 610 bl. ph. a
Lsidis, in Bredero. by den zJven AnaleElor II Tom. Oar bL
en de Origines Culenbur4. , wear' by den ZCIVfl, AN/eau. VI.
Tow. 265 ki.
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zag cieezen onbefuisden en onnutten Tooren , den 17
van Juni A. 1706. denzelven zonder kap bevindende; vergeleek hem ook met het printje van Cafp. Specht. A. 17oz , zeer
llecht verkoozen
Wat nu verder berreft bet I:afteel (dagelyks vervallende
en cchtcr nog bewoon(i van dc Gravin van Stirum , by vergun.
ninge van den Gra qf van der Lip, haaren blocdverwant) zoo
formnige wrillen„ al A. 1290 , gefticht , ik vind by Borborn
(Sted,b. 3o3 hi.) dat ha, ndvens de Stad, A. x481, in de gefLhillen tuirchen Holland en Utrecht , is overgegeven aan de
Utrechtfen.
Doch , die van het Plot Bateflein en den toorn Simpol
reer wil weeten , zie de Annales UltrajeEtin. op A. 1481, by
Mathcur A'naloEtor. L Tom. 76 bi. alwaar U zal voorkotnen,
hoe men zelfs van deezen toorn die van Utrecht heeft befchoten. [Maar die van Utrecht den tooren nog flerker befchie.
tende, moeften zy den zelven overgeeven , en met agterlaa.
ten van hun harnas daar af pan. Voorts werdt de geheele
Stad Vianen ingenotnen, en het Huis Bateflein geplundert. Annal. Trojeft. ad 4,2,72. 1482. by Ant. Matt. AnaleEt. Tom. I.
H. 454.1
BATAVODURUM; eenigen geeven deezen naam aan het:
vooriaoemde Batenhurg; doch de meeften paffen hem op Wyk
te Duurfiede. Slichtenlmft, Geld. gejrcbied. so bl. immers
voegt haar deeze naam rtiim zoo wet als Batavorum oppidum.
Maar her van forakenwe boven en van Wyk te Duuritede zal,
beneden in de letter V, verder gelprooken worden.
BEK -SNYDEN: bier zicm wy geenszins op brooddronke
pl uggen , of wilde ftr,latfchendery, maar alleenlyk op het &Jou,
de fnywerk by de boeren , h de Kennian bier te lande. Te
weeten met een mes zonder punt en op juifte voorwaarden.
immers is deeze gewoonte zoo verre gegaan in het Sticht van
Utrecht , dat het jonge Vrouwvolk van een bruigom walgde,
die gcen fchram of litteekens in zyne tronie kon laaten zien.
Gelder!. G, 14 bl. en Parival , Verrnaak van Roll,
Slichtenhor
bl. ook aldaar meldende, hoe men als uitdaagende het mes,
zoo binnens kamers als buiten de deur, gewoon was op te hangen. Maar het zal den Leezer ondertuffchen niet moeijelyi:
vallen , ziende weer een Griekfch aloudheidtje hier °riderloopen.
1k vind. by Cicero (van de Plichten, 2 b. 7 H.) dat Alexinder;
gezegd de Fereer,, bang en rom-trom voor hinderlaagen vreezen.
de, met den blooten De r,,en k oor hem deedt gaan , barbarum Et?
ei1:11 quidenz compundum notis Threjeciis : een woeflen Vent, op

A en wangen brtidf geteeken-i: want dat de Thraciers , zelfs
'11'

der den heker,, wet van leQr widen trekken, bevelligt
, a B. 2.7 Lierd.
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BELIUM; Neerland, volgens den gemeenen man. Maar,
gelvk Holland eigentlyk geen Batavie mag worden gezegd, zoo
konnen ook gewifrelyk Hoch Belgium voor Nederland , nochde
13e1gze y our de Nederlanders genoomen worden. Dit moet
Bens ten minf1en, met weinig woorden , worden aangeweezen,
Wait waarom hier altyd zoo gedwaalcl? Belgium was de zitpia-its der Bellovaci (Beautroifin) in Gallic y. Flud. a Gbilde
in zyne Reden voor Cluverius; Celar , Guicciardyn en Ortelius
in een brief aan Merkator , als gctzdgen avilmalende.
Maar vat iiu de Vertellingkjes van de oude Stud Belgis en
van hare Koningskens, aangaat, laat ik aan den jchryver,
Markus van Gaernewyk; als te zor ea te buitenfporig omgeloof
te verdienen. 1k heb voor , Diet dan gegronde en beweezen
waarheden zoo veel doenlyk is, op het papier te ftelien.
BELLESTEIN ; cen oui aadiyk doch vervalien Huis in
Waffenaar, beden tot een hofitede gemaakt. Is bezeeten by
den Heer jakolnis van Kyfi-otik, &c, en namadls by den Heer
Ametv; ‘, n tier Boukhorit , Heere van Wimmemun , enz, welke
laatfte nog onlan,s (zt.g-t V Leetrven , Kofluyin. 29 bl ) de
grondfl.a.ag,n witi bet oj1e Huis heeft doen uitgraven.
BENTHEM, is een oude fterkte van de Tubantes , tuirchen.
Drenth en fivervirel , op cen berg gelegcn , van welke eenige
gedeelten zekerlyk Romeinfche, eenige Frankifch en van een
nieuwer bouw zyn.
Hier heeft men de Droesfloel en de Droes-kufrens (twee groote
keyen op malkander liggende) welke de lnwooners (vo!gens
een overoude lands- dwaalinge, 1)rufus, het Roomfch Jegerhoofd als den Duivel vreezende en your den zelven aanzicnde)
duivels - floe en duivels - kuffen verkeerdelyk nocmen. Pikai d.
Drentb. 96 bl.
Ondertuirchen valt my hier in, dat men C211 kinderlyk dreigement in deeze landen gel-nuikte: de droes zal IL baalen of .wegvoeren; dat is, Drufes, of cen Romeinlehe Solciaat van Dilifus , zal u Haar Rome fleepen. over den Olen Reishrief
ran Tullius, 251 H.
Doch zoo Haug als ooze kinderen voor den droes waalen.,
zoo fchrikten de Romeinen vecr voor cen Baavifch aanz;cht;
ook genoomen bet ware alleenlyk een umnbakkus.
14 lib. 176 Epigram.
Sum figuli
rufi penfona Batavi:
Qua tu derides, Exec tima, ci a pater.
dat is. 1k hen h:t masher van cen rofTe Batavier, eel) patebakkers bootfeerfel; niaar die tro p ic, ale gy bclachr, is aan
uw Vader verfchriklyk, [Of wilt gy het m Itym vercluitfch,
zie hier den zin:
't
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't Is pottebakkers feel , van rog Bataaffcbe blikken;
Die u does lagchen, maar uw vader deeden fchrikken.1
BERENDRECHT; een Huis in Rhynland , aan den Laageil
Rhyndyk °invent het Schouw van Leyerdorp. Goudhoeve
Chron. Bvvoegf. 82 bl. De Beerendrechten woonen tot Leiden.
V Leemven, Kofluym. Inlaid. 52 bl,
BERGEN ; een oud Dorp, onder Alkmaar, omtrent het
Rampenbofch, tom ter tyd gelegen ten weften den Rhyn.
De Giftbrief van Gr. Arnoud , A. 988. overleden. Goudhoeve , 84 bL
rerones Onderg. r B. 4 H. 20 bl. en 7. Flud. Ghilde , in de Aantekening. over Kluverius, i D. 232 N.
[De rechte naain van dit Dorp is eigentlyk Berghem, en fchynt
van de have , die daar geweeft zy , en toen Berg, genoemd werd
(zie dit ook in Geertruidenberg) ontleend te zyn ; wantdat de nit loop van eenen Rhyntak aldaar geweeft zy , blykt nit de woordert
van den bygebragten Giftbrief van Arnulphus Zoon van Did. III.
Grave van Holland, daar gezegd wordt : In villa Berghem, ab
Occidente Rbent pofita , quatuor manfus. Dat is : in bet Dorp
Berghem gelegen beweflen den Rhyn, vier verblyvingen. Voor.
naainlyk , als men daar merle vergelykt het geen Rykius in zyno
Aantekeningen op Tacit. IV. B. 15. H. aanmerkt ; dat 'er naainelyk twee uitloopen des Rhyns geweeft zyn , de eene te Egmond ; waar nog eenige overblyfzels van een Kil tot bewys
verftrekken : en de andere by het Dorp Petten , den welken
.Phil. de Comines fchynt te kennen te geeven voor 200 Jaaren
nog niet verftopt geweeft te zyn , als by in 't IV. Bock van zyne
Hilt. op 't einde van 't Jaar 1470. verhaalt , dat Eduard de IV.
Foning van Engeland , door den Hertog van Berwyk zyi
Ryk verjaagd , one hill? van Karel den Stouten , Hertog van
Borgondien &c. en ook Grave van Holland, zynen Neve, to
kooinen verzoeken , niet verre van Alkmaar in Holland is aan.
gekoomen. Flud a Gilde, over Cluv, op de bygebragte plaatfl.]
Nat een A/lanais , of Verblyving is, zie heneden onder Lett)
AL op 't woord Manje.
BERGEN, flood wel eer onder den Grave van Schonwen.
burg en by aankoop naderhand onder den Heere Zurk. Zaani.
.eirkad. 515 alwaar a meer van den Rhyn, in deeze landftreek
uitwaterende zal ontmoeten.
BERGENDAAL: een oud Aadelyk Huis en hofflede gelee.
gen in Voorhout , niet verre van 's Graavendam , achter he,
Huis te Teilingen. V. Leeuwen, Rhynl. Kofluyin. 33 H.
BERKENRODE; van buiten een geheel nieuw Gebouw; oir,
trent Haarleia , tuifchen den Heeren Weg en de Leidfche Vaarr,
van vooren met een hooge en breede lain toeganglyk.
A. i7o5 , den 14 April, ging ik eens deeze bier ingelyfde AFbnidinge met het hedendaagfche Huis verge')iien; Inla y We IL
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ten °tide' ltheid l ondertufrchen heeft het Rothman ook ondei
zyne keurige Teekeningen.
Wel eer was het ftuk land, of c'o! grond Geezer wooninge
door Graaf Floris den V. gegeven aan Jan van Haallem , een
edelen fchildknaap; te weeten , A. 1284. Goudboeve ,aron. 83 b/.
fimpzing , Haarlem , 17 en 89 ; nog een ander Gezicht van
Zaanredam daar nevens voegende. V. Leeuwen , Batay. .111zyt..
1243. bladz.
[Samuel Ampfing heeft daar van aldus gezongen.
Dit is een Graaflyk Leen, 't Slot Berkenro gebeeren
Het welk het Haarlemjcbe Huis van dien slag beeft bezeten;
Dat gait van Haarlem dat van onzen Graaf ontving,
Aan wien van Velfens hand den Vadernzoord belting;
Daar woont die Stam nog op, door Berkro fcbier vergeeten,d
Hoe na is ook die Stam genoeg tot een verfieeten,
En 't Slot is meeft vernield ; ik wenfcb dan om dien dag ,
Dat God die Eed'le Stan, en zy 't
bOWWell
Deeze Edelen van Berkenrode zyn oorfpronkeiyk nit het
geilachte van Haarlem; gelyk dan Jan van Haarlem Knape ,
Anno 1284. van Graaf Floris van Holland het ituk Land verkreeg, dat men Berkenrode noemt, waar van de Defcenden
ten den naaui aangenomen hebben. Zie vender van dit geflach.
te het Register, by va,i Leenwen Batay. 859, 860.]
Is heden de luftplaats en heerlykheid van Benjamin Poelie,
ridder en Heer van Berkenrode, en Schepen binnen Amftel.
dam. Doch het geflacht der Heeren Berkenrode is, volgens
Screvelius (Haarl. 263 bl.) uitgeftorven en te niet gegaan.
[In 1748. is het Gebouw , dat onze Schryver gezien heeft, tot
den grond toe afgebrand, by gelegenheid van de Vreugdo– bedlyven over den Vrede ; dock door den tegenwoordigen eigenaar, den Heer Lejlevenon , Ambafiadeur van deezen Staat
aan 't Hof van Vrankryk , wederom opgebouwd.]
BERNE; can Slot onder Ilcusdcn; en nawaals een andv;
door den alverdelgendenkryg OudenEz:e z:oul Striver.r.
Gray ., 43 hi.
BESOYE ; een ruin van cm Slot of Huis , al over lange jaaen vervallen ; by Waalwy-k , niet verie van Heusden , in ZuidHolland. Goudhoeve, 78 hi. Owlenhcve S. Hall. 411 hi. Boxborn.
Stedeb. 94 bi. en Meurs, XVII Pre tat. 456 hi. toebehoorende
de lleeren van Affendelft, Hand. Cbron, 121 bi. en gemelde Gotta.
BEVERWAART; tufichen Rhynauwen el) Schonauwen , aan
den krommen Rhyn , boven Odyk , in het Sticht van Utrecht
ulegen; volgens Rochinans Teekening, met zwaare wrens gefterkt. A. 1698 , is chit Huse , door i ianeryi , Specbt, in
ocn printje gebragt
Wi rd,
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wierd, A. T257, door de Bisfchopfchen ingenoomen; volgens de Annales van de abdiffe, Henrike van Erp , by meermaagen (alzoo hy zeer nodig is) aangebaalden Matbeus , Analedor.
I Tom. 157 [Edit. in 8370. maar 104 bl. Edit. in4to.1
BEVERWYK; ziet S. Agatbenkircb boven in de A. gelyk
/nen ook deezen laPtilen naam zal vinden in de zeer uitrnuntenKaarten vz's rneergeinelden Burgemeetter, Menf. Alting ,
de VIII T.b. vaz bc,', s Pan-I3EUSELPRAAT; het is niet tc ontkennen dat onze Landchronyicen zyn opgepropt met honderd malle praatjes en belag.
'bi ke veitellingkjes. niar, zouden deeze den luifter van het
o'erige onderdrukken? Dat zy verre ! Ondertusfchen , zie daar
cenige weil]igc
Geroep in de lucht , vliet , vliet! in het flaan omtrent
I.
Vronen, Onderg. 2 B. 2 H. 74 bl. behalven de Toets op
Let Goudjcbe ebronykje , 229 bladz. Goudboeve , in Didr. den Ill,
2 53 bladz. CTIZ.
[DA deeze Kryg sliff , van 't gerocp: vliet! Heeren , vliet!
onitrent Hello zoude zyn voorgevallen , herroept onze SchryA,T er in 't veivolg; zie onder H. in HEILO ; en het geval zeif
onder Diederik den III.]
2. Het koilelyke graf , in Friesland gevonden , en aan Koning
Willem getoond. Vronen , 125 bl. behalven Goudboeve , zit Seriverius, bet zelve een klucbt noemende , 319 bl. &c.
3. de looze putten van Graaf Floris den I. in Zuid-Holland,
de vyanden by duizenden suisleidende en verfmoorende. De
Toe/teen van Scriverius, op den Gouivenaar, 235 bl. Ziet bens
coA' , in bet levee van dien Graaf.
4. De oude Vries, gevangen door graaf Floris, te Hoogwoude; wyzende hem het graf van zyn Vader,, Koning
1cm; Vronen, 135 bl. behalven Goudboeve , 327 en 333 bl. &c.
S. Het Zaagfchip der Haarlemieten , voor Damiata, Goudhoew sat Scriverius , Cbron. 30o bl. en "Bang, Fri, 31 bk.
.Beneden , in D.
6. De Stad Verone, haar welitand en verwoeitinge. Beneden in V.
7. Vrouwe kracht van graaf Floris den V. Beneden, in V.
8. 't Spykervat van Gerrit van Velfen. Beneden, in V.
Halsrabt onder graaf Willem den Goeden, over de geRolen koe. Bowden, in H. behalven de Toets op den Gouwenaar,
269 bl.
so. Haisrecht van Graaf Karel den Stouten, over VrouweRracht. Beneden , in H.
s. Da kiuderen van Vroulv Magteld, gedoopt te Loos.Benedas, its L behalven de Toets op den Gouwenaar,
1,/t1.1;.•;.

12.
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12. De boomflorting, op het gebed van Biirchop
brord. Beneden , iri B.
13. 't Woud zonder Genade , tuirchen Leiden en Wert,:
Leeuwen, Leid. io en 161 bl. &c. Beneden in B.
14. 't Vrouwe Zand , wegens het walige Vrouwtje van
Stavoren; de Medea van Medenblik; de verdreven Bato; de
reusFinard; de vier Heemskinderen; de Belgen in Vlaanderen;
de Wilten , in het Sticht, en zo voorts ; want met alle deeze
kinderfpreukjes Ilechts op een regifter te brengen, zou ik het
geheele bock beflaan.
BIER; gelyk ieder weer, e.en drank tilt koorn; maar deezen
te kooken en te hereiden , is al vroeg by de Duitfchers en andere Noor-mannen bekend geweeff. Fijians, H. N. 22 lib. 25
cap. behalven Herodotus Xenofon , iltbeneus en Suidas. Weder
Tacitus, Germ. 23 H. Slichtenhorfl , Geld. G. 5 N. Tunius, Bettay. 357 peg. en zie merle Kircbineyer,, over gemeide plants van
.Floras (2 B. 18 H.) in een brief aan .Nic. Blankard. Epiflolar.
219 pag. Dit heeft W. van der Velde , in zyn Boftapyt k6 bl.)
cook waargenoomen, fpreekende van het gaftmaal van Ctvilis,
in een heilig ofFerwoud:
Daar hield 712,C12 boogen mad des lands en in't befiecbten
Der zaaken, vrengdendifcb , met olden eenwsgerecbten.
Een eigen drank geinaakt geen versgewaffen wyn ,
Maar water , opgekookt met graan, dee vrolyk zyn.
Voorts words deeze drank der Duitfchers en, gelyk ik zeg,
verdere Noorder Volkeren , by Reinefius (Variar. 3 lib. r cap.)
lit een, Oud Gefcbrift , geheeten brafiunz: gelyk Scaliger denzelven birra beet; de Subtil. 87. Exercit. gelyk zekere Onbekende , by jean van Leiden , Chron. 1. D. xi H. het drinker
nocmt braxare.
BILEMMERMEIR, in de oude Schriften geheeten, Bende/merbruk , by Leda , iii Godfried , den 28j!en 176 pag,
opgedroogd en bedykt, A. 1631: 'mar in het Noodweer van
1702 , met water wederom overftroomd. Bowden , by de
Aleiren, in M.
BILT; een vruchtbaar ftuk lands , in het Sticht van Utrecht, tuiTchen deeze Stad en het Dorp Zeift. Zie de 1Vieuwfic
Landkaart van bet Sticht, door bovengenocmden Nic. Vi,
uitgegeven.
Hier gefchiedde de manflach van den ballard, van Wahly en van Brederode; A. 1457, buiten zyn Vadeis weeten, do°,
dende twee Haarleminers , welke hem beletteden, te Zandvoort , een geltrand Schip rnet wolle naar zich te trekken.
Tan V Leiden, in de Brederod. 55 IL 363 hi. het geene naderNnd zyn gevangenen Vader ender het pynigen wierd opC2
6elegd 7

I; te

sc

gelegd , als met zyne kennis uitgevoerd. Dezetfde , 6r 1i,
(473 bl. behalven Bokkenberg , &c. [Zie hier na onder WYK
TE; DUURSTEDE breder van het pynigen van Walraven , enz.)
Maar in Friesland, is het een fluk aangewafren lands, dub.
be! ')Aykt aan de watten , tuilchen Dokkum en Harlingen.
Zoeteboorn, Staverens Opg. en Onderg. 167 bl.
we!
of Binnenhorft gelegen op de Ooftzy,
tuffchen. Voorhurg en Ryswyk ;
.de v:n
Li ":1.1.12°.ini. Gouci,boz:e , 93 en 397 bl.
'I
omtrent
Kit/:n. ..7c) bi. Handveji Cbronyk, r D. 125 N.
,
Lee,
het gruinerd , elevens her Huis Polanen, door
A.
, tegens Or. en Heit. Albrecht zich opftellende
die ytin
en
Kabbelaufche
f4alien.1
d
in dr.:,.1 twift
, in Aikel, 88 121. Scotantis , Fri e
YunLi. B.:c,:v.
Ge l.cb, 196 bl. GÜtkdboeve , ill Albrecht , 397 bl. en hunne
vet-en.
Van (lit Ilceren Huis pert ons Rochrnan een Teekening, en
cen Lofdicht, ondtr den naain van de Lof des Cezeekere
GeruJimoedigen Landleveizs ; aan Jakob Snoukaart,
iukzal ige?;
Henr y van Bi-khorft; uitgegeven, A. 1613.
BISSCHOPPEN; van welke binnen Utrecht, de eerfte was
Willebiord overleden, A. 736 : de 6ifle en de laatfte, Fre&ilk de V; bygenaamd Schenk van Toetenburg, overleden,
A. 156o. Beka , Heda en Bokkenberg, in 13217211C Levens. Doch
zie de lyit in de Handvd1 Cbronyk, 2 D. 2;i3 bl.
Van deeze 61 Bifrchoppen waren 18 met flat' en myter te
vreden fchuw van ftaatzucht. met den Godsdienit alleenlyk
zici bemoeijende, binnen den tyd van orntrent 300 Jaaren.
Maar, zie daar Adelbold, den 19den Iiiirchop! trekkende
allereerft de wapenen aan , A. Ioi8 , en Oorlogvoerende tegens Diderik den III. den vierden Gr. van Holland. Heemskerk
ever zyn Arkad. 187 bl. Van Leeftwen , Leid. 444 hi. en Cowl.
home, in Diar. 253 hi.
De 2611e; Herbert van Beren, 't harnas opvattende tegen
Gr. Didrik VI. die hem belegerle binnen Utrecht; A. 1138.

Bokkenb. 19 pag. Scrivertzts , by Goudhoeve , 277 bl.
De 28fte; Govert van Rhenen, A. H65, in een wapenftryd tegen Graaf Floris den III. Bokkenb. 20 peg. Goudboeve
283

bladz.

De 3ifle; Didrik van der Aare; A. 1202 gefiagen door Graaf
Didrik den VII en Gr. Otto van Gelder. Bokkenb. 22 peg.

Goudhoeve , 292 hi.
De Nile; Otto van der Lip, fneuvelende voor Koevorden,
A. 1227. Bokkenb. 2 pag. in het gevecht met heer Rudolf van
'Foe vordc.s n , en MAfchalk van Drenthe , Pikard, Drents. Chron.
J IL Bdftbryving van Ainfieldam, 2 B. 36 en 37 bl.
Jan (..4Q. I. van NAirauw, in Wriog tegens de Heeren,

BL. B O.
ren , Gysbrdcht van Amite! , en Harmen van Woetden , wegens het flot Vreeland. Bokkenberg. 27 par. Goudbvve 3 2 7 bl.
Anfieldanz. Befcbr. deezen Oorlog yan den II. van Smz, tmoogende , 2 B. 5 r bl.
De 4211e; Guido van He.negonw, in een flag gevangen , en
by de verwiffeling gerantzoeneerd voor Guido, den Graaf van
VIaancleren. Heda, 230 pag. Bokkenberg 29 pag.
De 4711e; Jan van Arkel, een dapper krygsinan , in geichil
met Graaf Willem den V. bygenaamd den Dollen. Bokkenb.
33 pag. Goydboeve , 383 bl.
En zoo mede de Otte, Jan de V. van Varneburg ; de gofte „
Floris van Wevelikhove; de pile, Fred/1k de III. van Blankenheitn , de 52fte , Rudolf van Diepholt; de 5311e, Sweer
van Kuilenburg ; en de meefte volgende ; welker bedryven ,
(want deeze Naamlyit my at lang verveelde) gy kunt naar zieli
by de voorgenoemden Beka , Heda en Bokkenberg ; welke laatfte beknoptelyk en naauwkeurig deeze geeilelyke Heeren
fchrvft.
Maar ondertulTchen , by gelegenheid van deeze BiliChoppen
vallen inyne gedachten op een printje van Godfried, (op het
Jaar 1195, van zyn Cbronyk, 705 N.) alwaar het kuraff van den
verwonnen en L,T evangenen Biffchop van Beauvais word gebrachu
voor den Pans Celeffinus , den Ill. met de woorden (Geoefis,
37 H. 32 veri) van Jofephs brooderen , tot hunnen Vader Jacob : Deezen bebben Wy gevonden , beef en toc/ of d6,eze u rai.?s zoons
role zy,, ofte niet.
BLYDEN; Stormtuigen , fteene klooten uitwerpende. Bearden , by bet Oorlogstuig , in 0. Ondertuirchen voert het ge •
flacht der BLYENBURGEN (van welken Van Leeuwen, Batay.
lufir. 8 bl.) zynen -naam van deeze blyden ; volgens Oudeabov.
Oud. Holt. 320 H.
BLYKENBURG; door Rothman geteekend gelegen in het
Sticht van Utrecht by Keersbergen , tuffchen Zeitt en Driebergen. Ik vind hier van niets in onze jaarboeken ; maar
wel den naam in Viers Landkaart.
Huis to BLOEMENDAAL; waar van boven , iri 4; op ^ eit
naam van Albregtsberg.
BLOEMSTEIN ; een oud flot aan de Lek, A. 139, gewonnen door Heer Otro van Arkel, die het dale nederwer,
pen. OndertuIFchen leggen nog veele van deszelfs fteenen
onder de Stads inuuren van Ruilenburg. De Origines Culenburgicc , by Matheus , Analeitor. VI. Tom. 271 pug. [Edit:. in See.
maar Twn. 3. H. 615. Edit. in 4o.]
Te BLOOT ; by s'Gravenhage , to Ryswyk ; eertyds het
Ibis der Rynfren. Goudhoeve, 99 hi. arider5 ook. geheeten Hodenpyl. Handvell Cbronyk , 121. bl.
BOiKEL; eon Plot tuirchen Alkmaar, en He1106 ; lang ver,
ar; „
C
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gam ;fliet te 111111 een buurte nog bewaarende deszelfs gedachtenis. Van, IVoude , Alkm. 129 bl. en Oudenbove , voor &river
Graven. 37 bl.
BOEKESTEIN; een Heeren Huis in Delfsland, of om be.
ter te zeggen, Maasland, in de Kralinger polder, by het Dorp
Lier ; heden niets andel:5 dan een bogaard , met oude en wyde
grachten omringd. Biehwyk , Delft , in de Nareedcn ender de Letter B.
BOEKHORST ; by VoorhJut; in het Noordwyker Hout;
of van den bok, Bokhorn; of wet van den beukeboom, Beukborit geheeten. yuniu; , Batav 563 bl. Handvell Chron. i D.
133 bl. Goudboeve 81 bl. en VanLeeuwen , Kojiuym. 34.
hi. wclke ook, 33 H. een BOEICENBERG in Voorhout neerplant.
%ran dit huis is eon Tcekening by Rgcbman.
BOOMEN; dat van ouds Euiopa , en wet byzondedyk voor
bet Stedenbouwen en het Dorpitichten , zeer boornryk en vol
zwaarc bofichen geweeit is , kan men zonder moeite bewyzen ,
alleenlvk mot het Mrcyni'a Sylva , of het zwarte wald ; volgens Cerar oorl. 6 B. 25 1-1.) beginnende op de granspalen van Switferland, en toopende Ouitlyk , langs de d Do.
nau, naar de Daciörs , en Noordly-k door Duitfchland tot aan
de Volkeren omtrent de Belt. CYar,, by Van Royen ,
146 bladz.
Maar laaten we liever, ooze reize inkrimpende, in Holland
blyven ; alwaar we vinden dat Noord-Holland in de alteroudito
tyden enkel bofch meir was. Zoo , dat ook veelvoudige boirchen en wouden de ndamen aan de Dorpen hebben
gegeven ; naamen zeg ik, eindigencle in quotrzu of ''oude, als;
Hoog-woucie , Ooft- Weft -Zuyer- en Noord woudoi, Oude en
Nieuwebux woude , &c. Zaanl. Arkatl. 383 bl.
Het zelve zeg ik van Zuid -Holland , het Sticht van Utrecht,
Rhynland, Teircl. en de geheele Noordwyker ftrand. Boxborn:,
St Pdeb. 32 H. fpreekende van Holtland; by formnigen de rechte'
benaaming van Holland.
En ftap ik tot in Vrie!Aand en Groningen over; aldaar weder hetzelfde. Daar dragen ook de Dorpen nog een litteeken
van de nu allang verdwcenen wolden en boirchagicn ; 'Cropswoldc , Schil .wo!de , Pater wolde, Eelder-wolde, Garmer-wolde,
&c. gelyk it verder toonde in de Alntrkoningen op Grooniitg.ens Waternood, van den 22 November A. 1686. te vinden of
-in myne Poe:lye, 7 H. of o de N yleilandfche Watervloedcn van
van myn hoogge.
woes Gabbe;na, m q- de
achtcn neef Tobias Gutberleth verrykt.
No befpeur ik vcrder van deeze botrcilen en wonden een dubbel gebatik;
ry.Avcn.

eon gec11,1pit en ceo waereld!yk betreen
Wegens

B
Wegens bet geeffelyke , onderrecht ons Tacitu3 (Germ. 9 H.)
fpreekende van onze Voorvaderen : locos ac nernora confecrant.
Zy wyden wouderi en boCchagien. Het geen onze Hoofd in
zyn grootfchen Bato heeft oveigebracht; alwaar by , in bet gds
Redr. de Drulde Segenaond deeze woordcn doct uithoefemen:
Ook zyn wy ongewoon, 't gem dat zieb Diet begrnit,1
Van al de wereld laat , in tempels te benypen:
Maar wyen wel, tot eer der beiiigbe giz, in 't woudt
Een levendige Kerk van ongekorvan bout,
't Welk , met zyn telgen breed en bemeibooge topper ,
Het dartelmakend licbt beflaat den weg te floppen,
En fielt van binnem toe een' akeligen dag
Die 's menfcben hart befielpt , met ootrnoed en ontzag.
Maar dit is een Hoofdituk het geen zeer uitftekend is behaudeld van Kircbrneyer, over gernelde plaats van Tacitus. Ktuverius ,
Germ. "Intiq. 34. B. Scedius , Germ. Dear. 2 Part. 23 cap. C.
Brand, over Bato's Vertooningen, 313 bladz. en eindelyk 1711.
a Gbilde , over Kluverius, 2 D. 58 bi.
Zodaanig een woud was het locus Badubennce , by Tacitus
(4 yaarboeken 72 IL) mogelyk (want het zyn maar gisfingen
Lay
en deeze veeltyds misfingen) von eene Paduerma ,
vialis , of wegengod; ftellende Rykius dit woud heden in
Zevenwouden, maar Alting het wive by I-Toltpade , =trent
Padeflo; beide in Vriesland: ondertuftchen zetten Anderen het
by Wanneperveen, in het landfchap Drenthe; en weder Abdoren , te Beduin of Beem, in GrQningcrland.
Zoodanig was het Nemus Sacrum, weder by Tacitus, 4 gaaf b.
T4 H. in het welke Civilis zyn gattmaal had aangefteld. Ileneden zal bier van gsfprooken worden.
nit Sacrum ..INTemus is nu by 's Gravenhage, by de hedendaagfche Verklaarders der Roomfche fchriften , nu by ter Toten , nn by Niemegen, nu by Kuilenburg , nu by Alkmaar en
nu weder elders. Ziet Bokkenberg. in Klaud. Civilis, 13. pag.
Smetius, Oppid. Bata y. 3 H. Ktuverius , Rynfir. 76 II. 51 hi.
Pars, in de Voorrede van Catvo. 17 bl. I-landvefi. Cbron. 2 D.
sr N. V. Leeuwen , Bata y. 155 bl. Matthew, "'haled-or. Vt
Tom. 105 bl.
Anderen, als Merula, willende dat facrum hier niet heilig be.
tekent , maar liever onheilig en ver y toekt ; als of dit woud,
wegens zyne onveilige toeganglykheid tvierd verfoeid. Gemelde , 52 hi. van bet 2 D. en daarom het Wood wader
Genade. Gouwenaars Toetsfieen. 204 hi.
Wat my aangaat , ik verweip het Scbakenboich van deeze
S,chryveren en geloof dat Civilis, onverfclaillig en zonder keur,
C4
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tot zyn avonclmaal, het allernaaffe en veiligfte Woud heeft
uitgekozen.
nit zoo verre; maar in het algemeen deeze boirchen beichouwende , merk ik dat de ouden, ook de Romeinen en
Gricken , byzonderlyk den eikenboom onder alle anderen geeerd.
en uitgekipt hebben. Cicero, 2 lib. van de Wetten, cap. gewagende van de Stad Arpinum. Plinius , H. N. 16 lib. 44. cap.
frukaan, Pbarfal, 3 lib. Silizis, Pun,. Bell. 3 lib. &c, Ja dit
fiep ZOO verre , dat de Celten , onder de benaaminge van Jupter, een elk hebben aangebeden. Maxim. Tyrius , 38 Differt.
by Sci'dius , 2 part. 24 cap.
liter had ik nu wel een open veld om te fprceken van de
plcchtigheden in deeze wouden , van der Duitichen (in het
biome gcnoomen) zeldzaamc Godheden , en van hunne Bardes en Druilen; maar dit zou to lang een fop worden en u,
rnyn goede Leezer , verdrietelyk vallen. Zie data Bever benedev ,
P c R.
Ga dun over tot bet waereidlyke gebruik der zelven. Dit
waren landsdagen en hagefpraken der grooten , onder den Wooten hemel, of over een keur van opperhoofden , of over de
belangens van ftaat en oorlog.
Hier toe gebruikte gemelde Civilis het naafre en veiligfte neVMS , de grooten nevens het gemeen over tafel, in zyn nachtbanket ammoedigende om der Romeinen overlaft en moctwil,
omtrent het preffen van de Batavifche manfchap, in te toomen.
Cbronyk , 2 D. 1 11. 5r bl. Zonzerens Batay. 12 H. 306
hladz. en 7w7irts , Bata y. 12 cap. 249 pas;es. behalven Bakkenrerg & c.
Hier to/2 widen gebruikt het hour b y Blasdrii cu Staleke,
n het fr,cht van Brzmen. Schildius , de , 12 cap. go en
oj pag.
Hier toe , het Grolier-bout in Drenthe, Pikard , _Drentl,
CL, ronyk , 154. hi.
Flier toe , 't Engelander bout, by Arhnem. 7 . de Laat
XVII Provinc. vertaald , 79 bl.
Hier toe, de eiken en lindeboom , omtrent 's Grevenhof,
zelfs binnen de Stad Zutphen. Slichtenhorit , Geld. Gefchied. i B.
67 bl. fpreekende van het uitwyzen der ieenzaaken.
Eindelyk bier toe de O- of Upttallesboom, of de 3 eiken
in een open veld , ftaande by Aurik in OA Vriesland. Pikard.
in de aangetogene r(54. bladz Aiting , Frifix , igI pag.
,11/httheus ovcr 7. van IA q dens Egmender Chron, 218 blatiz.
over Env), AlialPEtor. III Ton. op A. 1232. 85 prig% [Ed. in 8.
Inaar Tom. It. plg. 59 in 40.] en Beneden, in 0.
BO ON1STORTING ; doch dit moat 'vederom eenigzins
wuzle,a. Orattent Abkowle t Ouwerkerk , by
Weer-

B.C.
Woerden en Oudetvater, te Kamcrik en in de toosdrecht,
ja zelfs ook in de zee (ik fpreek nu van geen landfchappen,
buiten Holland) omtrent de firanden , worden fomwylen op•
gedolven eat uitgegraven itammen van boomen, alle zwart en
hard; fchoon hout om te timmeren en daaken te loggen. Kmmelyn in de Byvoegfelen op Amflerdam , fpreekende van het Rei.
gersbos , 2 B. 17 R. 139 bl. Zaanl. Arkad. 317 en 320 van
de opgegravene in het Weitzaaner veld en by de Vaart van het
Kattegat , en ik , by Blankard. gaarregifler , 8 llonderd'.
_damn. Yunius, Batay. 296 pag. Boxborn. Stedeb. 2 1;1. Parivall,
Venn. van Holl. 2 blad. alle drie van Teffel fpreekende en Ho/.
land Holtland noemende.
Deeze Boomftorting nu is gefchied door het bidden van
BifIchop Willebrord, kwanswys dee7c heidenfthe bedeplaatfen vervloekende en dus omverrukkende. Eindius , Zeeland.
Cbron. I B. i H. 6 bladz. by Pars , Katw. 74 bladz. Gabbema,
Neerl. Watervloed. 18 bl. Boxboriz, Stedeb. 32 bl. G. Brand , over
Bato's vertoon. 294 bl. &c.
Anderen daar en tegen fallen dat een yslyk onwet:r alle
boffchen in Holland zou hebben neergeveld. Buchaius, over
Heda , in BJTcb. Hungerus , 59 pag. Wachtendorp, Chron. 4 B.
fpreekende van het Woud van Ongenae. Merula , Tydo yoor,,
op A. 857, by V. Zomeren , Bata y. 4 II. 28 bl. Royon over
Verflege , 18 bl. Slichtenhorfl , Gelder!. i B. Jo bl.
Bata y. 297 pag. Parival. Venn. van Roll. 16 bl. behalven Bokkenberg , Bortenfiu:, Dozila , Veldenaar, , Ei)c.
Maar, wanneer zou dit onweer over decze landareck zyn
voorgevallen ? A. 857, of A. 867, 700, 1170 of 1173. Zia
welke onzekerbeden in de tydrekening ? Oudenbove ,
Noll. 3 H. 17 bl. behalven yunius, Gabbema en Guthberletb, enz.
Alwaarom ook fommigen dit ongeval geheel verdacht houden , Gouwenaars Toetfteen van Scriverius, 208 bl. en weder
deeze in zyn Batavie, 37 bl. en Hever willezi gelooven dat
de boomen uit andere landen of hier zyn komen aandrvven,
of (maar dit is by my geenszins aanneemlyk ,) zelve bier in
hot Aaidiyk zyn gegroeid. Matbeus, de Nobilitate, i lib. 12
cap. Eindius, Zeel, I B. 3 H. 7 en 8 bl. en Martin S'cbook, do
Turfs, in de BeTchryvin van Ainfieldam , 2 B. 163 bl. 0 at to
Fyne Natuurkundige!
BOONEN; door welle de Overheden to verkiezen, at by
de Grieken een gewoonlyke plechrigheid geweeft is. Piutarchus , rle educandis Scboliafles Demofibenis, by Ouvelius
over Gellius, 4 lib. 1 i cap.
Dit is nog heden in een gebruik, in vericheidene plaatien
van Nederland. Wilt gy een voorbeeld? to Groningen zyn
s zwarte onder 24 boomen. Die worden in een hoed ccworpert en pmgehutfeld; op den Keurdag,, den 8 February,.
Die
C5
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Die de 5 zwarte trekken, doer: de Keur. Handvell Cbranyk;
I B. 75 N.

BORN; een watertje, welder in zee loopende, tufrchen de
Eilanden Atneland en ter Schelling. Blyken hier van zyn 'er
nog heden in weezen; te weeten het Borndiep en het Born.
rif; rift is een zandplaat of zeebank. Gaboema , Leeuwaard.
9 bl. Scotan Frieffe Gefchiecl. 506 bladz. Ziet M. Altings , 1,
2, 7 on 9 Tab. van zyn Frifia of z D. van de Notitia Germ.
inf. en beneden in R.
FRANK VAN BORSELE; Stadhouder van Holland Ridder
van het Vlies en Graaf van Oftervant, dock cent eon gering
Ridder; zonder kinderen overleden, Anno 147o. Goudboeve,
492 bl. Kemp , Arkel 351 hi.
Onderfteunde met zyn geld de jonge Gravin, Jacoba, zyn.
by zeker geval , in een groote verlegenheid, toen de vrekke Jan van Montfort verzocht verfchoond te zyn. Gouaboevo
456 bladz.
Doch hier uit Tees Heide, welke by haar (op een maaltyd)
te St. Martens-dyk ontdekte, door de letteren , D. D, met willige takken omvlochten ; het geen op het nederiga en met
fchroom wilde te kennen geven : Dyn willige dienaar! Spaan,
uit Goudboeve , Rotterdam befcbryv. 5 H. 118 lg.
Zy trouwen clan heimelyk. Maar Philip van Burgondie oatbiedt Van Borfelen, zendt hem , gevangen zynde, naar Rupelmonde, en beveelt hem aldaar te onthoofdcn. Doch, wat
..efcniedt 'er eindelyk ? Jakoba verloit haaren waarden man ,
onder vonrwaarden ; te weeten, haare heerfchappyen aan geInelden Hertog afteftaan. wat volgt hier op? Zy trouwen in het openbaar ; de getrouwden brengen hun leven in
Tuft en vrede ten einde; en vrouw Jakoba (eertyds Gravin en
nu fiechts Houtveiterin en Duinbewaariler) ziek van zielverdriet , overlydt, op het Slot te Teilingen , A.1436. Barlandus ,
in de Graven van Holland Heemskerk Batay . Arkad. 57o bl.
Ifaac. Voffius , Annal. Holland. 20 lib.
Van bovengemelde minnellt gewaagt zelve Jakoba fpreekende met haare Vertrouwde, Vrouw Baarte van Brederode, by
dcn Drog , in zyn Treurfpel yakoba, 2 1?edryf i Toneel.
Vrouw Baarte, beugt u nog hoe dat by wand en zaal
Dee Jpreeken van zyn min een nieuw gevonden taal.
Door menig guide D, gemengd met Wilge ryzen ,
Wilt by behendiglyk zyn liege to bewyzen;
Die meet er leerde hem, om zonder ft em. of band ,
re meld en aan myn hart vcrklaarin: van zyn brand.
Pc wift alleen den zin van 't raadjel uit to leggen ,
Ma bet wou beimelyk Dyn will'gen Dienaar zeggon,
En ken die letteren wel zonder bulp verjtaan
.M!ts ik ;in 't zelide fchool bad 'Ma do Mill grgaan.
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TEN BOS ; een Heeren Huis der Yireliteinen in het 3ooy,0
omtrent Weefop aan de Vecht; A. 1672 , tot den grand toe,
door den Franfchen Oorlog gerafeerd. ran Leeuwen, Balm
1284 bl. Ilandveft arm. I D. t3o bl.
BOSCH; dat Holland wel eer bosryk geweeft is, toondenwe boven, op het woord Boomen.
BOSHUISEN; onder Zoeterwoude, digt onder Leiden , bui.
ten de Witte poort. Dit Huis is , in het beleg van de Stad
(A. 1573) verbrand , vernietigd en nooit weder opgebouwd.
Goudboeve 82 bl. Van Leeuwen, Rbynl. Kofiuynz. 38 bl. Handvef
I D. 133 bl.
Doch een ander BOSHUISEN , hebt gy by Sprang, in Zuid4
Holland. Oudenbove, Zuid Holl. 411 bl. {Dit was eertyds ge.
naamd het Huis des Heeren Sprang van, Arkel , is gelegen iii
een Bofch met zeer fchoone en hooge boomen beplant , tusfchen Waalwyk en Loon op 't Zand , en is met de Heerlykheiti
van Sprang in den Jaare 1400. gekoomen in het Edo. Gefiacht
van Van der Duin. Van Leeuwen Bata y. Illuflr. bi. /214.1
BOUQUET ; een Heeren Huis , by Hendrik Iden Ambacht;
[alwaar Hendrik Ida plagtte woonen ; is in 'c Jaar 1572. door
de Spanjaards verbrand en verdiftrueerd , en daar na by Wit.
lem Bouquet, Generaal van de Munte der Geunieerde Proviltden , wederom opgebouwd, en hecft daar van den naain van
't Huis to Bouquet bekootnen. Dezelfde Oudenh. bl. 236, en
411. en van Leeuwen ,Batay . Illufir. 1213.]
BRAKEL; een Huis in de Bommeler waard, niet verre van
Loeveacin en Poederoyen. Dezelfde, voor do Graven van Sol!
verius, 53 bladz.
BRASPENNING; beneden in de Munten, op M.
BREDERODE; het Starnhuis der Heeren Brederoden, in
Zuid-Holland, welke bier alle hunne goederen en geene hadden in Kennemerland. Lag in de Alblafferwaard en is heden onder het water bedolven. Oudenbove , 219 bladz. Atwaar by ook optelt alle landeryen, Welke de Ilecien Brederoden in de Abblafferwaard bezeten hebben. Dat in Kenmerland is dan Been Stambuis maar alleenlyk een wooning en een
Luithuis geweeft, even als het Huic to Kleve, Velien en Rynechom. Paul. Poet, Oorfpr, der Brederoden, 28 en 37 bladz. to
moor , aangezien de Graven van Brederode allcenlyk ook waaxen baljuwen van Kennernerland, dezelfde Voet , 36 bl.
BREDERODE; in 4'ennernerland buiten Haarlem omtretit
de Zandpoort gelegen, 'duinwaarts. Van .Royen , over Verflegen,
592 bl. A. 1705, den 12 van April, ging ik., nevens ecoige
inyner Vrienden , deeze mine bezien , en bet gioote gevaarte
aan myne Teekeningen toetlen. Let slat ik toen ter tyd de 3
Gezichten van Rochinan niet gek-cnd 11±.
Ik merkte dan can een hoogte met en vadat omringd.
Hier
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Hier op eerft een poortje, itaande nevens een boeren Woos
ningkje, op het zelfde plein. Dan kwam ons het grootite 11chaam te vooren, waar achter een kleinder gevaarte voigde.
Aan de flinker zyde na den ryweg van Haarlem, waren vooi
en agter ronde Kelders, boven gedekt , het overfchot , naar
het geleek , van 2 ronde tooreris.
tweetnaal hier in Print doen brenDus heb ik ook het
gen. Het eerile gezicht is vlak van vooren; hebbende tip getaan aan de flinker zyde van het Heeren Huts. Het tweede
vertoont den grooten biok van achterc...1; zitten le ik met myn
afichetringe ter rechtei zyde, naar den gemeiden i yweg.
Vat nu den ilichter aangaat , het Huis a:n4evangen door
Arnoul, den derden Graaf van Hollan,1 , omtrent A. 9co:
doch voltrokken doo , zyn zoos Sikko, Sitrie,l, of Siewert,
/velke allereerft de benaaming van Brederode van g..:‘'n.eHen
Graaf onrving. Bokkenberg , Brederod. 3 tng. Scriverius , ,,y GoudLoev , 219 bl. boven genomyle Pet, 23 b!. Ampzidg Haarlem,
17 bl rn Ytnius, Batav, 19 cap. 515 pag. Zaanl. Arkad, 88
Boxborn. Stedeb. 121 bl
Alaar A. 1302, is het door Graaf Lo3ewyk van Loon (do
man 'nn Garvin Ada , gelyk boven is aangeteekend) en Didrik,
den 3Iften Biffchop van Utrecht , gewonnen , verbrand en
verwoeit. Goudboeve , 296 bl.
Wederom is het zelve A. 1436 , door de Kabeljaauwfche
Haarlemiet en oni verre geworpen. .yan van Leiden, de Orig.
& reb. geft„ Brederod. by Matbeus, AnlleEtor. i i Tom. 34r en
3 4 3 hi, [Tom. L pag. 61o, 64r. in 4to.] behalven onzen Antoni
des , op de plants boven genet nevens Banjaart.
Met te min is dit Huis, weder vernieuwd zynde, in rant
gebleeven tot A. 1472; na welken tyd de geleerde .7unius
cap. 515 pap;.) het zelvedoor verwaarloozinge der voor.:
fchreeven edelen , de koil:en van het vertimmeren mydende,
(eindelyk ook het mannelyk oir in dit geflacht ontbreekende ,) meent te zyn vervallen. Maar dit klinkt beter. De Brederodes , omtrent A, 1418, Vianen behuwelykende , onthielden zich op het Huis Bateitein. Toen bleef hier Brederode
liggen; en is allengskens door den tyd en den kryg vervallen.
Ilandveg. °iron. i D. 122 hi. Goudhoeve , 9 bl. en Oudenbo.
yen , Haarlems Wieg , 32 Bedenk. en 119 bladz.
Koch eer ik van deeze ruin, in grootfche aanzienlykheid
by wynigen te gelyken , aftreede, lien ik u ook to onderrechten, dat dit een Tolhuis der Heeren Brederoden geweeft is,
aan den Rhyn , gelegen , welke, met den naam van Kinhem,
verby dit Huis, S. Albrechtsberg, het Huis Velfen , enz. heeft
gelo(yen gelyk, ben-den in K etz R verder zal worden aan,q-ov-t-ezer.«
eon woordtle_--nog van dit geflacht (het edelfle
gelyk
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elyk van WaiTenaar het oudfte en van Egmond het tykfte) te
vinden by Van Lecuwen , Bata y. 884 bladz. De laatile, aangaande 't manlyk oii , teas Heer Wolfaart van Brederode,
A. 1679 , den 2 r juny over!ecien; zyncle ook des wegen, den
14 Auguftus re Vianen , het 4adlyk wapen, nevens het lyk
in de Grafftede gelegd. Hollan ,lfcbe Merkuur van A. 1679. bebaiven de voorgenoel isle Van Lt.eutwen.
Van het vanger, er &lc Fiteren van trederode ; Gysbrecht
den Domprooft, zyn broeder Reinoud en deszelfs ballard noon
Walraven, nevens het mishandelen derzelven, zullen wy fpreeken (om beneden ook wat fchryfilofFe te hebben) in de letter
W, op bet woord , Wyk te Duurfiede.
147
BREUKELEN ; in oudere Scbriften geheeten Broklede ,
Eroekenlandia, en Brakola ; is een vermaard Dorp in het Sticht
van' Utrecht, gelegen aan de Vecht tuirchen Maarfren en
Loenen.
Is aan de Kerk van Utrecht gefchonken , door Graaf Rotgar.
A. 838; volgens Alting , 1Votit. 2 Part. 28 rag.
Van betzelve gewagen Reda en Beka , op A. 1204 en 1423;
behalven Melis Stoke, enz. Maar ik meen wat anders te
zeggen.
A. 17o5, wanneer men , den 16, 17, 18 en r9de Maart, te
Breukelen , een grondflag voor een nieuwen Tooren maakte,
zoo wierden , onder het graven , ontdekt verfcheidene duiffteenen toinbes, 8 , io fomwylen 12 voeten Lang en onder
zonder bodem. Zy lagen 5 of 6 voet onder den grond, met
het voeteinde naar het Ooften gekeerd. De fleenen, 2 voet lang
en r voet breed, waaren ongemetfeld, in zeer vane kley, aan
malkanderen gezet. De beenderen eindelyk , daar onder liggende , waren als van de allergrootfte menfchen van deezen
tyd. nit weder uit de Aanteekeningen v an Kornelis Kaden van
Bloemfwaad.
BRIEL; gelegen in Vooren en Putten aan Helium, het
derde en Zuider gat des Rhyns ; als of gy woudt zeggen de
Bred • hell. Boxhorn Stedeb. 211 bl. Find. a Gbilde , over Kiuver.,
D. 37 en 42 bl. gunius , Bata y . 493pag. Giticciardin. Byvoegfel. 3 D. 142 bl. Parival!, Vurm. van Hell. 14o bl. llandvelt
Cbron. 2 D. pi. bl. Slichtenholfi , Geldelf. G. 6 bl. Den naani
van deeze uitwateringe vindt gy , N. 4 lib.. 15
cap. Ziet ook Helium , beneden in H.
BRINIO; der Kaninefaten Veldheer, Heer Bruin geheeten

in de Zaanl. Arkad. 44 bl. van deezen gewaagt Tacitus.
4 B. 15 II. by den •vertaalden Kluveriu3 (Rbyia uitgang. 1 1).
242 H.) en de Handveft Chronyk ( 2 D. 43 en 51 ti,) op deeze
wyze: Onder de Kaninefaten (de Kennenit:rs) wa.) een ficlae
malle dulluart, gmaamcl Brinio (slit is de vertaaiinge vdn Van
Vadv- bade insge-.
der Rouen)* maar boog van ,geLvorte.
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tyks veel vyandlge daaden hejlaan , de dwiaze krygstogten Vain
den Keizer Kaligula vrymoedeiyk befpot zonder firap. Hy dais
tan aart een vyand der Ro7nei/leiz zynde , bebben bier over de
..Kaninefaten, een czvelgevallen in hem fch gppende , hem opgebeven
een Schild en bulde gedaan naar de maniere van diem tyd ;
en hem gekooren tot Hoofdman , enz. Ziet ook Bokkenberg,
in Civilis 15 pag, en Kan Zomeren Bata y. ro H. 167 en
308 bladz.
Dit opheffen in eeri $child ziet gy in een print by Kluverius , in Germania Ant. en Kirchmeyer , over Tacitus , Germ. 1z
cap. aanhaalende eenige Franfche Schryver: , fpreekendo van
Sigebertus , Chlodoveus en Gundebaidus , met dezelve plechtigheid , op een Schild gczet en voor Koningen uitgeroepen;
behalven Caffiodorns, Variar io lib. in fcripto regi: Vitigis.,
Maar, ik zoit van deezen Erinio wel gaan fcheiden zonder
zyn portret mede to declen. Zagt, vrienden ! fchoon het heden een algeineene dwaasheid is , de Gedenk -fehriften met
ydele gewaande tronien en afbeeldingen op te proppen; geloof geenen Brinio, geloof geenen Civilis, geloof ook geenen
Arminius; hoe over konftig deeze iaattIe ICrygs- overfte , door
zekeren Geleerden , op een medalje gebragt is.
Huis TE BRITTEN ; in de verftoppinge des Rhyns , by
Katwyk , onder de duinen geraakt , ligt heden verdronken en
is niet tezien , dan met een aflandigen itormwind , nit den Wesw hen
ten of Z uidweften • de Zee wegiluwende en deeze
ontblootende. Handl* Chron. r D. 125 bladz. Pars, Katw.
29 bladz.
Het is, zeg ik, aan den uitloop des Rhyns, Weftwaard van
Katwyk gelegen; omtrent de 300 ioeden of 160o fchreden ;
zynde net vierkant en hebbende aan iedere zyde 24d voeten.
Scrivertus Baca °. i bladz.
Voorts, zoo veel ik in de Schriften van onzc Landflreek
agterhaal , is het A. 1520, omtrent Kersdag, met een
wind , W. Z. W. ontdekt en 2 dagen bloot gebleven; als wanneer men hetzelve byna van 8 voeten hoogte zag in zyn driedubbeld muurwerk , 7 groote iteenen , met Latynfche opfchriften, daar uithaalde. Genielde Pars, 89 en 93 bl.
A. 1552 , op den dag van S. Pontiaan, heeft dit flot weder
2 voet hoog bloot gelegen; en toen is het, volgens de boven
genoemde meeting, vierhoekig gevonden. Guicciardin. XVII
Pvovinc. 3 Part. 140 pag. en daar zyn ook zwaare fleenen uitgehaald. yunius, Batay. 10 cap. 202 pag.
A. 1562, bleef bet meer als 20 dagen zichtbaar liggen. Maar
toen ging het op een plonderen. Deeze kree fraaije penninge,n en deeze aanmerhelyke fleenen en weer een ander
2eer fchoon vaatwerk; in afbeeldingen te zien by reedsgenoem.
2v,i1Scriverius , Junius, Pars en Guicciardin.
A. isicht1
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A. rs7o, imam het, den 23 Januaay weder te voorrchyn;
en men vondt penningen , zo wel zilveren als koperen, van
Severus , Karakalla , enz. by de aangetogene Scbryvers afge..
beeld.
Het zelfde zoud ik konnen zeggen van A. 1588. 1662. x666.
1672. 1696. enz. de Hollandfche Merkuur.. &c. in welk laatfle
Jaar weder penningen van Septimius Severus, en Alexander
Severus , &c. zyn opgegaard. Pars, Katw. 123 bl.
Zoo verre van deeze rulne , nu wegens haaren opiland.
Wiens werk is het geweeft ? Wie iis de ftichter ? de Keizer Severus; en heeft die zyn armamentarium , Oorlogstuighuis
of magazyn , hier gehad ? Ik meene te konnen toonen (bene.
'len in R. op Rooinburg) dat die marmere voorhoofdfteen ,
waar uit dit moett beweezen worden , te Roomburg , en niet
bier is opgedolven.
Was het dan een blokhuis van den Keizer Klaudius ? 't zou
'er naar gelyken , en het zyn de gedachten van Boxborn. Stecieb.
219 bladz.
Of zoudt gy 't zyn voorzaat , lien gekken. Kaligula, konnen
toefchryven ? Immers men weet wat gewoel 'er is onder de Latynfche Geletterden, omtrent de plaats van Suetonius , in Caligula, 46 cap. Doch aldaar worth niet gelprooken van de
Tiollandfche, maar van de Vlaamfche Zeeftrand; op welke,
omtrent Bologne, deeze Keizer een tooren (nog to zien en by
de lieden aldaar the Oldman geheeten) heeft opgerecht. Zoo
willen Torrentius , Scbildius , Pitiskus , enz. Schryvende over
Suetonius : maar let, wat ik u terflond van Kalla zal mededeelen.
Eindlyk, waarom is bet niet Bever eene der so Kafteelen
van den Veldheer Drufus, op den binnenboord des Rhyns gezet; volgens Florus , Rooms. Hifi. 4 B. 12. IL Kluverius , .Rbynmond 1 D. 3o© bl. by Van Leeuwen, Leid. 456 bl. en dit zelfde
zal ik zoo lang blyven geloven , tot dat my daar voor van de
Schoolgeleerden lets beters in de ..hand geftopt worde.
Maar ondertufichen verwonder u niet over de gisfingen =trent den flichter ; de naamreden zelve is oorzaak van veelerbande kibbelingen.
Meergenoemde Van Leeuwen (Bata y. 48 bl. en Leiden, 454 M.)
tegens Kamdenus ftrydende, is van gedachten , dat dit Plot al
lang den naam gehad heeft van Brittenburg , eer dat het Eilaud
Albion Brittanje wierde geheeten.
Pontanus gelooft by Flud a Ghilde (over Kluverius , i D.
306 bl.) dat de naam is voortgekornen van het Herba Brittanni.
ca, op den Vriefehen bodein groeijende, naar het getuigeni3
van Plinius , H. N. 25 lib. 3 cap. Merk bier in het voorby.
gaan aan, het waare Herba Brittannica geen iepel- blad te zyn;
gelyk gy daar in klaarlyk words ondcrretht, van 4lirab4m MunLing , lib. de Hobs. Brittarmica,
Maar
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Maar de Naamreden daait van bet xmordektn brit. Docil
zie gemelden Molting, van hrit en briten britle en britfen,

brik , enz. alles buiten myn kraam ; en dieshalven wys ik de
lief hehbers van het woordeknabbelen mar die geenen , welke
hedendaags de Nederduitfche Letterkunde geloven in hunne
harden te hebben, en alzoo de lapis van ooze Taalregelen eke') te bezitten.
Wat nu eindelyk een afteekening van dit }This betreft; tot
nog toe vinden wy geene, dan by Scriverius, Van der Houven,
Zoaeboom, yunius , Guicciardyn, en Pars , enz. doch alle zynde
naar het zelfde voorheeld. Ziet hier dan een opftand , in een
overgeeilig Gezichtje, naar den ointrek van het gezeide voorbeeld , op myn begeerte en aanhouden , uitgevondeu , door
Goeree.
y .Hoe?
lean ik bier dan niet affcheiden! en is me dit zoo een
bekoorlyk voorwerp? Owlaan weerhoudt my , toonende dat
Brittenburg niet op den uiterfien oever des Rhyns geftaan heeft
nadeznaal, buiten denzelven, nu wel een halve myl in zee,
ook een Tooren geweeft is , met geboomte omringd. Eifcht
g,e bewys? de Viirchers getuigen dat zy fointyds aldaar, met
haaken en fchuifbooniien , op een ryzend muurwerk floten en
nan de oude ftronken van boomen hunne netten in ftukken
19 bladz. Ja , de
fcheuren. Oudaan, Room. Moogenb.
zeeluiden en gemelde Viffchers noemen deeze plaats Kalla; zeg.
gende zy te dryven op en over den Tooren van Kalla; dat
kwanswys dan , by verkortinge zou weezen , Kaligula. dezyner Inleidinge. Onclertuffchen kunt gy
zelve, op bet zelve
van tilt Kryg ,'gebouN,v e behalven de aangetogene ook naazien
Bucbelius , over Heda 55 en 6r pag. Parivall. Verna. van Rol..
land, bl. G. Brand. over Bata's Vertooningen , 296 bl. Pigbius , in Hercule Prodic. 45 pag. behalven Ortelius , Douja,
Wacbtendorp, Goudboeve , van Spaan, en nog ?veer andere.
En hier zullen wy de redenvoering over deeze Roomfche
fterkte fluiten; doch echter met de woorden nit Vader Vondels
gefprek met den Rbynfiroom.
Al is uw eene keel verzand ,
Die 't Huis te Britten plag te fcbaven;
Dat ow verdronken kit op firand,
De Lek en Tffel (doorgegraven)
Vergelden dubbel deeze jcbde ,
En leiden u ,- met booge dyken,
In zee , op dot uw ongenad
1)e vlakke beemden niet koin firyleen;
met 7;z 7,g van regen en geweld
dat
Van
d‘: zonne flak.
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BROEIHUIZEN ; antlers Darthuizen , getegen tufrcherk
Doorn en Leerfrum , in het nicht van Utrecht , van Welk
niets van eenig belang. Ik zou het ook dies wogen bobber)
overgeflagen, indien ik de Afbeeldinge van dit Heeren Huis
onder die van Rothman nfet had gevonden.
BROUWERSHAVEN; een Stad in Zeeland, op het Eiland
Schouwen , ziende naar het land van Goeree; die ik mede
gaaren zou voorby gaan (gelyk Beene of weinige Zeeuwfche
iteden hier zullen worden aangeroerd) maar ik gebruik ze alleenlyk wegens den vermaarden veldflag , tufrchen den Hertog
van Glocefter,, broed2r van Koning Hendrik den V. den derden man van Vrouw Jakoba en Hertog Philip van Burgondie;
A. 1426, alwaar Philip, wel 3003 Engelfche verflaande, verwinnaar bleef van de ongelukkige Jakoba. Smalleganges Cbronyk
van Zeeland , I D. 5 B. 2 R. 603 H. Hadrian. Ilofferus, in
een Latyns Lofd. Oudenbove , voor Scriverius, 4t2 bl. Scotanus,
Fries Gefcbied. 293 bl. 1-leemsk. Bata y . Arkad. 21 bl. Goudboeve,
450 bl. Balen, Dortjcbe Cbron. 772 W. &c.
BRUCTERI ; Duitfche volkeren ; loch waar toch neLgozeeten ? by Wezel , in hot GraatIchap Zutphen , zegt Van Lmiswen , Bata?). pi H. in Munflorland, omtrent de Lippe, zegt
weder 117112LS , aa ,, haalendo S:ra il o (7 !M. Geogr.) Bata y . 6o3pag.
en met horn is Kilchnzerr hot Bens , over Tacitas (Germ 33
Liinnms en Berneccerus,
cap. 362 pag.) gebruikende
jc. (Notit. i Tont. 19 pc'g.) verdeeltze in Kleine en
Groote; en plaatiize van do oorfprongen van Lippe en Eems
tot van den Rhyn en de Drurtaanfche gracht. Ziet zyn sole
Lancikaard. ja , volgens Klau1ianus (in het lop. over bet 4de
liurgerweefierfacip. van lion.) zoudenze zelfs flercynia Sylva ,
andeis het Zwarte 1,V21,-1, ten decle bellaan.
BRUIDEN ; van deoze en het afkoopen van het eerite
nachtje , zat men handcien in de Letter T. older bet woordtje,
DIFZ.V,27,.

EUUREN; in zyn eigcn Graafinap , tuffchen Tiel en Ku'L,
lenbur4 , in Geldciland , aen de Ivieu:engracht omtrent de,
Lingertroom.
Heeft fchooriim burg (gelyk men ziet in do Teekeningen van Rocbman) met 4 toorens en 3 grachten. Was al ma
wr eezen omtrent A. 1145, loch A. 1463, is Hem tog Arend van,
Gelder door zyn zoon Adolf alhier opgellooten. Kemp, Gor;cow, 313 H. yunZus B q ta y . 235 bl. Si artenboift , Gelder. Gefcb.
51 H. by wren het wel to pyne waard is to gaan leezen, hoe
onverwacht deeze cenige zoon, op her clot to Grave, op her
einde van een vrolyk nacht , zyn Vader gevangen imam;
hoe by den zelven, pas half gokleed , naar Lobek voerde, en,
Fin r.441k
wel voor C jaNren vereker( l e; by zeif nu Her-,
1)
toz,
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-tog 79'n,de gebuldigd. Ziet ook Bokkenherg. n Dynaft. Egmond.
/15 bi, en Goudboeve, 474 hi.
BULGERS'IEIN; wel eer een zwaare fterkte; doch welker
geheugenis heden verfmoiten is in den omtrek van de Stad
RoLterdam. A. 1573 , kon men van dezelve nog eenige
flea bekennen op ten zandpiaat, in de Maaze. Van Spaan,
Rotterdam 225 bl. guizius , Bata y. 523 pag. maakende ook wecen naarn-reden, maar die my niet kan
gens zeekeie
bchnae....11. Goulboeue, , 33 biadz.
BUNSCHOTEN ; in het Sticht van Utrecht , ten aanzien
van Ne r}n, aan geene zyde den Eem, bencden Amesfott,
vc& eee, iii:2;e111hooten genaamd.
‘'. 7 a MI fiedelic , ten tyde onzer voorouderen , A. 14289
van ILU1,1e11 onthloot en tot een open vlek gemaakt; te weeten door die van Uttccht, om datze, in den opgereezen Oortoie) , Ilertog, Philip aanhingen , Mathew, de Nobilitate, 3 lib.
IQ pad. en in de Arotce over Ainisfurt, uit een Neérduitfch ge.
fehritt, 292 pag. Theodor. Verboeven, belch. van Amisf. 34, 35
en 292 N.
Hier gefehiedde A. 1355, een gevecht , tegens de Hollanders (in den Veldtbgt van Graaf Willem den V. tegens den
Bi-trchop van Utrecht, Jan van Arkel) in welk 7o Bunfchoters wierden ter 'leder gehakt. Kemp, Arkel, 85 hi. en Gaudboeve , 391 blaclz.
[BURGEMEESTER VAN VYVEN; te Utrecht, waren vyf
mannen , die onderzoek deden na de misdaadigers, des nachts
de Stad doorwandelden , en zoo zy kwaaddoenders vonden, in
de gevangenis wierpen , met pynigen onderzochten, de gcmce.
ne reit bezorgden, en toezagen, dat 'er geen faamenloop tegen
de Burgers at' de Regeering gefchiedde. Ilortenf. L. i.
Ook hadden zy het opzigt over de Hoeren en ligte Vrouwlieden, op dat die zich niet om gewin op andere plaatfen, dan
the haar toegeftaan waren mogten begeeven, als blykt ex Atti$
Anni 1452.
Hun rechtsgebied duurde een half jaar. De eerfte in rang
van bun weidt Burgermeefler van Vyven genaamd; Aa Anne
144 . Itatlyks gingen 'er twee af, en werden twee nieuwen
aatigeneld hun loon was , elk 12. Rhynsgulden maar de Burgemeefter hadt 15. guld. In de gevangenis was eon Bos, waarin
elk, die wilde , tot verkwikking der gevangenen een almoes
gaf, waar van de Burgemeefier den fleutel hadt , en die buiten
hem nict mogt geopend worden. AEI. Trajetleuf. 1445.
Dot Gerechtshof heeft geduurd tot 1582. Wanneer Keizer
111,: Ire! do , V. het zelve vernietigde, en alle deszelfs magt tut
esen fiGotarellout. overbragt. Hort. lib. 7, HUI. in fin,. Zie Ant.
471;a1. Tom. I. hi, 432]
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rH1MELOFARA : een weenie, in Vriesland , of eigentlyk
een langwerpig meittie, de Fluilren heden geheeten, of de
Hemelumtner Vaart, by Stavoren. Zie het beneden, in R. by
de Riviertjes.
Het worth in een Pergunfcbrift , van A. 986, zoo geheeten
by den Heer "Rang , Notit. 2 Part. 36 pag en by toont het
in de 9de Landkaart; nevens Chimelum zeer oud Dorp,
nu bekend met den naam van Hemelum.
CHRISTENDOM, deezeii poll evil ik graag den Geeftelp
ken overgeven, en te Iiever om ook niemand in eenige gezindheid te benaadeelen. Alleenlyk tuft me maar to zeggen dat
de alleerfte Kruisgezanten in Vriesland zyn geweeft :
Eligius, onder de Koningen van Frankryk, Chlotarius, Da.
gobert en Clodoveus de II. Matthew , de Nobilitate , 2 lilt.
18o pag.
Wilfrid; onder den Friefchen Lon. Adalgifus. Dezelve Mathew , uit zeer oude Schryvers, 182 pag.
Vorders Wikbert Adeibert , Egbert, Woltram , Willebrord,
Bonifaas , enz. Dezelve , nit Jieda en andere oude, 182. 1;1. ne3g7 ht. Oudenhove, Zuid Holt.
vens V. Leeuwen , J3ata y .
427 hl. Pars , Katw. 269 lit. Van Roycn , over Voflegen, 158 hi.
Gabbema , iia de LeVellS van Wiliebrord , Bonifaas en Aalberik;
belialven de Keykelyke Hzfiorien, van, Jak. Bajelius , Georg.
llornius , enz.
[Zoo pry meenen (zegt van Leewwen) en met geloofwaardigc
Schryvers onder de Romaniften zelfs kunnen betuigen, is do
Leere en Openbaaring van het Fleilig Euangelie in dceze Landen reeds gefchied aan de Kerl;en van Keulen, Trier en Tong,eren, omtrent vyftig jamen na Chriftus geboorte, door de
Afgezanten der .Apoitelen in en na do Wefterfche Lander,: wel1:e voor de oadile St:0e' .kerken deezer Landon erkenui
worden , en waar in en oin weer oude gedenkteekenen dier
zaake overig, to vinden zyn, clan ergens adders , ulhoewel by
de bezitters van dezelven weinig orgemeikt.
Van deeze bezending der Dilcipelen van Chriftus en zyne
Apallelen naa de Wcfteifche Landen, getuip„en Wilhelm. Daonafius van Dordrecht gehoottig, Bifichop van Roermonde, in
zeker Traelaat, aan die van Dordrecht toegeeigend. Fra,nctfais
Dionifius illutfard van Ti:burg , Monnik des Premontiranten
orde in de Abdye van Tonged° in 13iaband, in zyne Ketklyke
Hijiorie op 't Jaar 53. Av. IVichinans, in ;-iyne Brabantia
riana, fchryft coder andel= bier van; is het is eon genieen
gevoelen by de Duitrclien, het walk door de oude Jaarboeken der Kerken van kenlen, en Trier mode worst bevelligd,
dot Alato
een eon Flu eerfte Difcii;elen van don Apoilel
Pc tr4s
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Petrus in Duitichland gezonden, de Aponel van onze Nede:-landen geweeff is : en in het 4. Boek fchryft by , dat van dit
Gezanclichap by vericheicle uitheemfche en inlandfche Schryveren gedacht wordt; het welk by verder uit HarrigePius , Abt van Lobien , dire zeer wydloopig daar van fchryft,
en onder anderen zegt; dat de Chronyk of het Tydboek van
de Gerchiedenfiren der voorige jaaren in Duitfchland, en byzonierlyk van de Stasi Keulen, veihaalt, dat Petrus, in 't 53,
ja:u. onus Heeren en het 12. jaar van Claudius Keizerdom,
.Eucbqrius , eenen van de 72 Dircipclen, met zyne gezellen,
Valeriztc en Maternus , uitzondt om 't Euangelie te prediken
aan Menichen, die in Gallien woonden , dat nu Frankryk
gen aind wordt. En wat verder; dat deeze Brie Mannen te
faainen nit prediken gingen , en overal predikende voortreis•
den tot dat ze ten katile te Trier kwamen ; dat Eucharius daar
als een BiiTehop bleef, met de twee anderen, en die van Trier
en veele andere Steden in Walfchland en in Duitfchland hekeerden ; zoo dat 'er meer Chriftenen te Trier waren , dan Heiderien; dJt Eucharius getIorven zynde, Valerius zyn opvolger
wordt als Bitichop, en na deezen ltIaternus. Een andere Chronyk, genaatnti Florariwii Teinporum , verhaalt dezeifde zaak,
dock in eene, eenigzins andere orde. En behalven het Florarizt7n Temporum , wordt by denzelfden Chronykfchryver nog eene
on le Ryinchronyk bygebragt, die ook hetzelfde medebrengt,
zec..gende; daar is een Chronyk van de Stad Keulen, en is in ryin
gez ,,.t, die ook voortbrengt van den that van Agrippina, hoe
Mltern Naar bekeerd hebbe.
Van dceze bezcnding van Eufi-acbizts , Valerius en Mater.
nus, Dilcipelen van Perm. , wordt ook aanteekening gevon
den in het Martyrologium onder den 14. dag van September zoo dat het eene algemeene overeenflemming is.
Paulinus , Bitfchop van Nola, Epift. 26. geeft die eer aan
S. Vietrix , Biftchop van Roan, dat by in 't Jaar 396. in Weftvlaanderen en oud Frankenland het Euangelie al zoude geprehebben , noemende daarom die Landen , welken eertyds
verlaatene Boffchen waren, eerwaardige Chooren der Heiligen.
Des is het geloof van Chriftus wyd en breed door gantfch
Duitfchland, zoo binnen als over den Rhynflroorn verbreid geworden , waar van ook Ireneus en Tertullianus , die orntrent
tco jaaren na Chriftus geleefd hebben , getuigen. De laatfte
getuigt in zyn Boek tegen de ,7ooden, Kap. 7. tegen Marcion,
dat de Gaulen , Duitfchers , en Daciers, dat zyn die van Tran.
fylvanien , Walachien en Moldavien, woonende aan den Donau , en andere Noordfche Volkeren, in zynen tyd Chriftus
erkend hebben.
By de oude Gedenkboeken en Chronyken wordt ook gelee.
2{..:1 van KunThert, Aartsbachop van Keulen, dat by in 't Jan
642a
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642. het Chriften geloof tot Utrecht ingevoerd heeft; en blykt

uit WU. Heda, in zyne .1-liflorie der Biffiboppen van Utrecht..
Cap. 5. dat niet alleen de Chriftelyke Religie, maar ook het
Bisdoin van Utrecht lange voor den tyd van Willebord te Utrecht is geplaatft geweeft; waar van dezelfde Wilhelm Heda,
tot bewys , twee Giftbrieven van Dagoberd Koning der Franken, bybrengt, den eenen van 624. Hoe lange nu voor diet"
tyd, blykt niet zeker; maar Heda meant al voor den tyd vat"
Clotharius, den Vader van Dagoberd , die in 't Jaar 588 Koning
werdt. En in de Inleiding van zyne _Iliftorie fpreekt by at
van een tweede Bisdom federt het voorgaande, het well, door
verwoefting der Hunnen vervallen was. Zoo dat wel kennelyk de invoering van het Chriften Geloof tot Utrecht ,
Piet hangt aan het tweede opgerechte Bisdom van Willebord,
maar veele Eeuwen te vooren aldaar moet bekend geweeft
zyn; naardien al voor het Bisdom van H. Willebord , nog cell
and= bifrchoppelyke regeering geweeft is. Nu weet men,
dat men geen bifrchoppelyken ftoel plant , of daar moeteri
meer andere Kerken zyn, die onder dat Bisdorn gebragt worden; gelyk men dat zien kan in de Butte van Paus Paulus den
1V. tot het inftellen der nieuwe Bisdommen in Nederland.
verleend.
Waar blyft nu St. Willebord, de ecrfle Aanlegger, en andere Euangelia en Apoftel in Holland? Waar is zyne eerie invoering, van het Chriften Geloof in deeze Landen ; daar het
zoo veele Eeuwen te vooren al geleerd en gepredikt was ?
Mar zyn zyne elf Metgezellen , die met hem eon ander Apostelfchap in deeze Landen zouden geoeffend hebben ? Of het
moeft de nieuwe ingevoerde dwang magt van den Paus vast
Rome geweeft zyn , in den bygeloovigen Beeldendienfl , ert
de voortplanting van de nieuwe inzcttingen , ander de eenvoudige Chriftenen, welken omtrent dien tyd eon begin gtnomen hebben.
Voorts zyn 'er, behalven veele onbekenden van de ecrftc
tyden, na Maternus nog twintig Bilkhoppen van Keulen bekend , van welken de XXfte was Ilildewinus anderen zeggen FIildeboldus , die in 't Jaar 769. door Karolus Magnus tot
BifTchop gefteld is. Tot welken tyd het Sticht van Utiecht
onder het Bisdom Keulen behoorde , tot de tyden van Bonifacius en Willebord , dewelke oin de Pauffelyke Ceremonien.
in Duitfchland en de Nederlanden in to voeren , by Bonifaeius tot Biirchop van Mentz, daar na tot Utrecht , en Whilebord tot Bifrchop van Utrecht gefteld were en Ceders .e.,elkert
tyd het Bisdom van Utrecht op zich zeif gebleceen Ln vrit
ICeulen'afg,ezonderd geweeft is. Van Le6./.MC 7/ , Bataz. litzifir.
ALrula. paL . . 493 , 499.
b ,f . 412 — 416. Ziet
pa 4, . 8. 9. cu t
?:.
p. 15 1i1Z. 25 .211Z.
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Cap. I 7. pg. 129 , 130 &c. P. Winfemii Chron. van rriest.
4.). IL 54, 55.
Ik heb my hier des te breeder uitgelaaten over de mile
planting van het Chriftendom in deeze Landen , om dat het
een vry algemeene dwaaling is, dat Winfried, die naderhand
den tytel van Bonifacius en Apoilel van Duitfchland verkreeg,
en Willebord, de eerften zouden geweeft zyn, die bier het
Euangelium verkondigd hebben: gelyk in deeze dwaaling ook
is Verfleegen by van Royen, Nederi, Ondb. bladz. 158.1
CLAUDIUS CIVILIS; eon Batavier van Koninglyken blocde ; hnbende maar een oog; doch die zyn dapperheid , tegens het geweid der Romeinen, in vericheidene Veldflagen,
genoegzaam getnond heat. Bokkenberg , nit Tacitus , u zyis
geliacbt erzi elaaden omflandig lyk ophaalende. Batay. 12
crap. 240 Dag% liandvejl Chruayk , 2 D. 4 B. I H. 50 hi. V.
Zoineren Bara y . 12. 11. 306 N. Kluverius, Rbynm. i D. si
Ziet bier nevens een:ge ftaaltjes, zelfs uit de gemelde
oir li van Tacitus.
Hy was, vat] een Koninglyk geflacht en de brooder van Julius Paulus. Rift. 4. B. 13 H. Roept, zyne landsluiden by eon
in het geheiligd Woud. 14 IL
Vecht tegens het Roomfche legerhoofd, Labeo. 4 B. 66 H.
Strydt tegens Cercalis. 5 I?. 15 Wint Santen. 4 B. 6o H.
Ncemt Gelduba 36 H. Maakt een verbond met Klafficus ,
Tutor en Sabinus. 55 H. Spreekt , met Cercalis op de afg,e!
brooken brug. 26 H. en tencylcn, na dit Hoofillick van Ta•
cities , het overige is verfooren , zoo kontien wy voider niet
zeggen welke de uitilag van zyn leven gewecft is.
Her Huis CYS; anders Beiendrecht , in Rhynland, aan de
Viet, by Lammen , in den Ambachte van Zoeterwoude.
Rbjni. Kojtuyn,
37 U.
D.

, eon 7_ATfbri in Egipte aan ecne der 7 u:t.
D AMIATA
gangen van den Ny!. 1\1:r,r hot a gcmeene zeggen, van
Cag
Kiweerius, &c. Zou dtt bet ouilc: reluthnil weczen: maar
Geop-. nofiri Ki pp. 26 H. 391 pm. Lev:37 ft het binneia
en niet blitcn do de!to, dat is, den chlet:oek- van den Nyl gelegetl te hebben.
, in de Vloot der
A. 129, zonJon hicr do
eonmet con zaag gobicA ol -ien en zoo C...;
1,avc11 nopcnd hebben.
iTt ..,Teloofd;: noir.;
lima de gc`
waereld. Floor

T' c;; , o B. le6
v,2, Let Spern
Air.4
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Nu wil by zicb diem de braave beldendsaden
Erinneren, by kan zyr luflen niet verzaaden
IVanneer by zich verbeeldt , boo 't Sparen, trots van moei,
De zaag klinkt voor den boeg en barfiende in den vloed
Ten bitteren verwyd der Cbrifi'nen uitgelaaten ,
.De havenketen fcheurt van 't mac/A. 1g Damiaten,
Streeft over fchakelen en draaiboom van den A'V1.
Gelyk Hippolite met de .riznazoonfche byl
Den fnellen Termodon, geweift met mar,n're vloerea
Placbt op te bytes, en Naar leger door te 7."00-671.
Aldus hangt Haarlem nog bet Graanceiyk geweer
Ira 't midden van 't geflernt , tot onverwelkbaare eer.
Aan dit gevoclen fteken hun zegel Wachtendorp , .Rymcbron.
6 B. Ampzing Haarl. 155 bl. Vondel , in de Opdragt van yob.
den Boetgezant. Parival , Verrnaak van Holl. 118 bl. Scotanus ,
Frieffe G. g8 bl. Oudenbove, Haarl. Wiege 23 H. 8r bl.
Maar heden ziet men verder. De Hiftorie moet haar bewys hebben of het is een koud praatje en een onnozel vertellingje. Wat is dat? Ja gewislyk , gy wordt misleid, van
die onbedachtelyk verwarren en onder een mengen , het veroveren van het Syrifche Akon of Ptolemais, A. 1191; en het
beleg van het Egyptifche Damiata. Buchelius , over Beka , in
Balduino, 29 Epijc. 75 pag. en Heda , in, eod. 181 peg. Scriverius (van geboorte een Haarlemmer ,) in gr. Willem den lc
by Goudboeve , 299 bl. M. Alting , Fri lice , 2 T. 81. peg. .7,
Flud. a Wilde, over Kluverius. 2 B. 188 bledz. en alierbeit
Van 1,eeuwen. Leiden 332 bl.
Evenwel is het Spreukje niet alleenlyk over oud ; mane
wordt ook van het gemeen te Haarlem , voor een vaft ge
gronde waarheid, aangenoomen: ja , zo zeer , dat aldaar de
jongens jaarlyks , op den i January ter gedachtenis door de
Stad, fcheepjes plachten om te dragen. Screvelius , Haarlem:
Batay. 434 bl. Hegenitz. ItFriBefcbryving 278 bl.
Flud. a Gbilfio-Hollandic. 86 peg. Kemp, Gornicb. 26 bl.
de , over Kluverius 2 D. 190 bl.
Uit Welke gewoonte ook aldaar een fpreekwoorcl is , oorfprongkelyk =trent een fchoonen jongen: 't is can manneke
om op een praauw te zetten; dat is, het is con rnooi knechtje.
waardig om uitgekipt en in den oinmegang op de przauwen,
by de Zaag-fcheepjes, gebruikt te worden. Zie den genJemdeiz.
Screvelius.
1, DAMPTA, wel eer een Eiland en Dorp in de ZuiderZee voor de Stad en Haven, van Hoorn gelegen , zeer
dienflig tot afftuiting en afkeering van 't .;eweld der Zee,
door de Zuidwefre winder] zLIngedrongen : van well; Do7p
i:ei)
hem to Ileu,;;(:11
veihaa l t

D
7ynth: de overbiyfzelen by laag water gezien heeft; en dat 'er
hirsraad ais zwaare potten en ketels door fommige ftoutinoedige waaghalzen van Burgers met gevaar van bun leven, vaa
daar gehaald en in de Stad gebragt zyn ; terwyl het water door
cen zwaaren form zcer laag afgeloopen, en gelleel van daar
verdreeven WJS. :run. Batay . 469.j
DEKKLEEDEN; dit itel ik ai!ecnlyk bier ter ncder , om
dat boven genoeinde Kor;z. van Aikemade een aanrnerking maakt
omtrent de Graaffelvke Munten ; te weeten, dat de paerden
aidaar lierlyk afwaaijende dekkleden hebben, federt Willem
van ampkre, de :won van Willem van Dampiere en VrQuvir
Coniturtt
Alargareta van Konitantinopolen. Zie Vredius,
Flandr. 39 pag. by hem, in Gr. .'Jan den 11
bladz.
Met dusdaanige dekkleden zie ik cl ue paerden opgefchikt in
de toernooifpelen of het lancic breeken ; door Keizer Hendrik.
in Saxen , omtrent A. 934 , ingefleld. ilitunjlerus , Cofinograp i.:i , 3 lib. 744 peg. daar nevens voegende 12 Voorwaarden;
van welke was de allerlaatfte, dat die in het fpel wilde act.,
den , rnoeft bewyzen , dat hy nit edele Ouderen gebooren
was , en dat by nit 4 Grootvaderen zyn Adelyk huis bewees.
la dit ging zoo verre, dat geen Edelman mogt komen toernooljen , indien by mogelyk aan een Boerin of Burgers &alter getrouwd was; welk verbod zich zelfs tot in het derde
lid uitftrckte.
C)ndertuffchen geeft gemelde klungerus ons ook een lyft van
toet-nooirpc:len; tuffchen A. 974 en A. 1,187; onder vericheiciene Ilertogen , Graven en Ma yquifen , in Frankenland,Saxen,
Swaben en Beyere.
iteekipelen zyn eindelyk buiten gowoonte geraakt ;
eensdeels orn dat de Adel ontaardde, zoo in de kracht des licl-nams, ais in de gaven des gemoeds. Behalven dat ook het
gevaar dit moeijelyk tydverdryf verfchriklyk maakte. Ziet
ieenlyk Hendrik den 11, Koning van \T rankryk; hoe bekwarn
hem het rydfpel, A. 1559, te Parys hy had nu verfcheidcne
iancien , met eene groote bebendigheid , gebrooken; maar by
ynoeit nog eens, en we! voor het 12.atf een proof van zyne
krachten neemen: en hoe vie! (lit nit? hy feekt tegens den
Gr. van Montgominery , met eon open helii), Dc lans van den
Graaf breekt op het Koninglyk. borilw.lpen , en de Graaf foot
hem , in die Vaart, met het hehoujen Calk boven de ;y eabrauw van het rechter ocz. Dit geichieide den 3) Juhy,
honing Hendrik ovei!cedt , zoniier na deo vii zyne kennis en
Ipraak weder to krygen , den Jo July. illez,Jray, in' Herr. de
, van Koning
, 316 black. nevens zeel,cre Franiche
Fr,t:1,71:3 den II; 1-wbbende, rondloin (en gebrooken lancie ,
woorden: HINC DOL0.11, LACOJM!L Ii!NC, lifer thit hart tr,zai!!
DELF ;
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DELF; antlers ook de Ftvela, bet watertje by Wierum, in
Croningerland; door een opgravinge vernieuwd, en by Delfa.
zyl, in den Dollaart vallende, na dat het te vooren by de zoo
genaainde Embderhaven, c'oor flip en modder verflopt en in
een vetten brok lands verfchapen- was.
Heden no;.-mt men aldaar cie faamgevoegde fdlizen de 3 Delfzylen, van Welke de bekendfle Dorpiterzyl.
Notit.
pag.
2 Part.
DELFT; boor u deeze Stad, de derde van Holland, zelve
aanfpreeken, by mar aangehaalden Kunfiant. Huygens.
'K ben tc.veenzaal dat ik ben, fints dat ik 't eenmaal was.
En eons nzyn nzuuren hob zien wentelen in de aid :
Maar dank heb 't vagevuur ik be,n 'er door ,;ereezen,

zelve dubbel waard ; bet ovnkoolde weezen

Pn konzt my niet van daar , zoo inoet de kuipe zien

Die vriend en vreemdeling meet laven erz bozien.
'K heb grooten Want gebuzfb zoo fang 't de nroorder doogde
Die my en myn gebttart verraderlyk ontvoogde;
Maar,, Sps anje , 't baat, u niet; ik beb de fcbda geboett ,
En voor een zulken vier een zulken zoom gevoed.

antrent Delft zyn aan te merken, de naamreden, de flichter,
do krygsgevallen, bet watertje de Wet, en bat Eloolter Konings veld,
De naam neemt zynen oorfprong van delven, graven en fpit
ten; te weeten van de gracht van hot Roomiche legerhoofd
Korbulo, van deeze Stad rot in de Maas geleid, Bleiswyk,
Befchryv. van Deli', 42 bladz. en in de 1\kereden, erg in bet begin.
De Stichter was (haar naam is enter veel ouder) Govaart
met den Bult, de Graaf van Holland, de zelve met een muur
befluitende en met een clot verftcrkende, omtrent A. 107 5 ; na
dat hy, fteunende op Willem, den nite Iliffchop van Utrecht,
Itobbert de Vries (den Voogd van Diderik , zoon. van Graaf
Floris den I.) zyn geheele heerfchappy hadde ontweldigd.
Boxborn. 123 bladz. Van deezen Bultenaar zal men fpree1;en in de letter G.
[Een oude Chronyk, genzaind Florarium temporum, heeft bet vol.
gende Gedenkteeken van 't flichten der Stad bewaard.
HIC GODEFRIDUS
Dat is:
Primus cedificavit oppidunz
Dceze GODEFRIDUS , heeft do
du I)ELFF
ecrite de Stad gebouwd;
Haar vermeerderaar is
WILHELMUS REX GENIVIANI.T1
WILHELM Roonife b Koning

Comes

Grave van Holland.

Cor,ferens
Pkbifciu.,

Gc1,7ende haar Rechtcn
KeLlren,
D5
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De Vliet is, zoo de meeffe nu gevoelen, de gracht van itor.;
but(); van welke in de letter K.
Wat de Krygsgevallen betreft; zy is , van Graaf Albrecht
van Beyeren belegerd, en na de overgaaf van ICafteel en muuren war ontbloot; gelyk wy boven aanteekenden , in de letter
adi , op Albrecht.
Maar A. 1535, is de Stad, by zeeker toeval , ten eenemaaq
len afgebrand; het gcen ook Huygens boven aanroerde. Boxborn, 158 bladz. en Bleiswyk, 128 bladz. behalven Guicciardin , Parivall , gunius , en andere befcbryvers oizzer Steden , bovan reeds genoemd.
[By geleg,enheid van deezen brand is in de Stad Delft eon
zonderling voorval gebeurd , het welk yunius verhaalt , uit
den mood van een geloofwaardig ooggetuigen ontvangen to
hebberi ; en met de volgende Verfen voor de vcrgeetelhcid bcz
viaard heeft.
Candida , (59 objlreperis invifa Ciconia Tanis
Pignora air ardenti viderat igne premi.
aperta pericula tentet?
Eripiatne , fuos ,
Hine fuadet pietas, vita amor in de vetat.
Vanc luEtam pietas generofa dirimit , & taw
fobolis vult Lebitina fury.
Rife eadem ,
minor
Abrium
Pbrrnicem fama loquatur,
am
y rivere qua bujto qucerit
, at Oa mori.
Een Ojevaar uit aazen geweeft zynde , en zyn neft met jon.
gen midden in de vlamme ziende, zocht dezelven , die nu al
vry groot, maar nog niet vlug waren, op allerlye wyzen uit
het vuur te redden ; maar eindelyk aan alle hulpe wanhopende , werpt hy zich met uitgefpreide vlerken fehielyk op het
nett , en bedekt zyne jongen met zyn gantfche lichaam , als
of hy de hope van het levee afleggende, den flood met zyne
dierbaare panden gewillig zoude ondergaan. De bovenftaandc.
Verfen heb ik dus trachten na te volgen:
De lievend' Ojevaar, by 't vorfeben rot gebaat ,
Zag Bens zyn dierbaar kroofl in 't midden van de vlammen.
Zal by z' cr rztkken uit en geeven 't lyf te baat?
..Dit read de kinderliefd' ; de lcvenszucbt doer lagnmen
Maar d'eedle zucbt voor 't krooji breekt deezen tweeflryd af.
fly werpt zicb in de viam en dckt zyn dirrbre panden.
voor zyn graf
Zwyg nu van Phtenix- roam, die 't vuur
y zoekt 'er 't leven
:Fees zocht de dead irz 't branden.1
A. 1-584. wield bier Willem dc

Prins van Orrinjc,
1.1ialdicht;

1) E.
, kunnen Meteren en alle onze Vaderlandjele
behalvan
oriefchryvers hier over nagezieri worden.
Van Koningsveld beloven wy to fpreeken , in de letter K.
DELFSHAVEN; gelegen onder de Stasi Delft , tuffchet
Rotterdam en Schiedam , aan de Maas. Bleiswyk , Dei *, 66 bl.
Yunius Batay. 437 Li. Boxborn. Stedeb. 343 bl. Parivall, Oudenhove , van Scriverius , enz.
Is, met bewilliging van Graaf Albrecht, A. 1404 , door die
van DelfF aangelegd; doch A. x438, door de Hootiche ballin•
gen, onder Heer Francois van Brederode, verbrand. Bleiswyk ,
66 bl. en _reedsgenoenzde Boxborn.
DEENEN; welke , gelyk veele andere Volkeren , nit het
Noorden tot in onze landftreeken zyn nedergedaald , en ook
eenigen tyd zich hier hebben opgehoudcn. De Schryvers toonen ons hunne nagelaatene voetitappen en overblyffelen ; de
Denneweg in 's Gravenhage, het Deenen huis omtrent Bred;
en Demmerick in Amitelland. Zie de Zaani, firkad. uit Junius , en andere , 273 bl. gunius , Batay. 324 pag. uit Regino.
Boxborn. Stedeb. 5 en 6 bladz. Oudaan , Roomf. Moogenb. z7 hi.
Slicbtenborfl , Geld. Gefcbied. i z bl. Buebelius , over .Heda, nit
Sigebertus en der Franken 7aarboeken , 3 r pag. Oudenbove ,
leiding tot de Graven, z bl. Van Leeuwen, Pontanus , &c.
De tyd van deezen optogt der Deenen naar Nederland ,
blyft geheel twyfelachtig ; eenigen lien zettende op A. 68z,
;mar anderen , op A. 837; weder andere, op A. 884. Gemelde
Boxborn 5 blade. het houdende met de Iaatfte als zynde van Regino.
DEVELSTEIN; van Welk Rocbman ons 2 gezichten merle,
deelt. Was wel ear gelegen iii Zuid Holland, in Zwyndrecht,
aan den Devel, op een hooge Werf; volgens de grondflagen ,
van zeer dikke muuren. Is A. 1572, door de Spaanfchen, op
het innemen van den Briel verlaaten en afgebrand ; doch ,
A. 1594, door den Beer Willem de Beveren,
weder gezuiverd , vernieuwd en verbeterd. Oudenbove , Holl. 233 en
412 bl. Boxborn. Stedeb. 95 hi. Goudboeve , 73 bl. Meurs XVII
Provinc. &c. [Het is gebouwd by Heer Willem van Duvenvoorden , Finder, die het zelve tot eeu ridderlyke Hofftede bezeten , en ter leen gehouden heeft van den Grave van Holland ,
tot den Jaare 1315. daar na is die gekoomen aan bet oude gefiacht van Brake! vervolgens is zy als een vry alodiaal goed
gekoomen aan het geflacht van Duyk, en eindelyk aan dat van
de Beveren. Zie Van LEMWEIZ Batay.
bladz. 1214.]
DEVER.; een ridderlyk Stamhuis in Rhynland, by het Dorp
Lifre , al lang verdweenen ; doch wanneer de Liffer-poel wierde vondt men in de ringfloot nog de mine van een
achtkantigen Tooren; helaas I het teni ,a :,f1-e. Qverfchot van can wel
car

T.

eer bloeijend tluis te Dever. Pan Leeuwen, Rhynl. Koflurzh,
Inleid. 34. bl.
DIDERIK de Eerfte; op deeze wyze fpreekende , by meet..
genoemden Oudaan
'K ben de eerfle Diderik ; wie zal my t'buis geleiden?
0 Roon?fcbe en Duitfche Vorfl- ! twee Karels wie van beiden
of ik , ais leen7nan , it leen verheergewaden moet?
Die Deenen t'zee zag gaan te mond van de Eg,TerviCed.
Tie kan te recbt myn eind van ryk en leven weeten?
Is z_eeker diens gebied niet wyd en ongeineeten
Die aanvang van geflacbt , noch overbeer,, loch end,
1VOch pawl van 1?ecrJclJappy, nocb wet van beerfcben kent?
Deeze Graaf is omtrent zyn geflacht en overlyden onbekend en mogelyk geheet verdicht. Scriverius , by Goudboeve ,
239 bl. Eindius , Chron. Zeland. 2 lib. 156 pag. Matbeus , de
Nobilitate , I lib. 30 cap. en over bet Edmonds Cbron. 172 pag,
tEdit. in 8vo. antlers 43o in 4t0. Tom. 2.]
Dus valt dan in duigen de Donatie of Giftbrief, van A. 863.
waar mede, Koning Karel Kaalkop of liever Karel de Shupele, deeze Landen (waar aan hy geen eigendom had en niet het
recht) aan den ingebeelden landbeftierder zou hebben
opgedraagen; kwanswys toen de Deenen en Noormannen Vriesland kwamen overftroomen. Boxhorn. Stedeb. 59 bl. Scriverius ,
by Goudhoeve , 236 bladz. Van Leeuwen , Leiden , 37 bladz.
Voorts geven zy hem een regeering van omtrent 40 jaaren;
een Vader,, Sigebert, Hertog van Aquitanie of Graaf Gerolt
hover; een Vrouw,, Gena, Pipyns dochter,, zoo ze zeggen en
Tact kunnen bewyzen; ftellende zyn overlyden op A. 903. '$
Boxborn. Stedeb. 61 bl.
Goudfche Cbronykje , 18
Immers de grootfte bewysreden van die de Donatie verwerpen , beftaat hier in , dat ze toonen , in Holland en in Zeeland , voor deezen Diderik, al Graven geweeft te zyn, Mathew. de Nobilit. I lib. 29 cap. ex Annalibus a Pithco editis , ad
Bertinianis , ad. A. 85o.
A. 836.
[De Giftbrief van Karel, waar mode men wil , dat Diderik
de eerfte Graaf van Holland zoude gemaakt zyn , fpreekt niet
van Holland, noch van eenen eerften Graaf. Veel eer is hy
Graaf van Egmond geworden, want het Keene hem gegeeven
wordt, behoorde tot de Kerk van Egmond, dat is al bet land
van Zuutbardeshage voort tot Voortrappen en Kinbem, en van niets
nders fpreekt do Giftbrief. Hy is dan wel Graaf geweeft
van die Landftreek , die nu een gedeelte van Holland is; maar
men kan niet twyfelen of de Zetel der eerfte Graven van HolInd is in Noordholland geweeft , waar van daan zy allenz5
-,c)rttrekkende ook LIct Zuidf;;;y1 ,:e bebben ingenomen. Waar-
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op TPilh. Procurator ad Ann. 1ii32. Ziet, als by zegt: „ Zy
zyn tot Haarlem toe gekoomen , en hebben te gelyk met de
Friezen de huizen der oude Graven , en alle de rondom liggende gebouwen , in 't aanzien van den Grave verbrand". Nu
is de eerfte die het Kafleel en Eiland van Holland, eigentlyk
van ouds zoo genaamd (nu Zuidholland) ingenomen heeft. Di.
derik de derde geweeft. Deeze was wel een Graaf, toen by
het innatn, maar geen Graaf van Holland. Hy was een Graaf
van Vriesland ; en niet van geheel Vriesland , maar van een
zeker gedeelte, en wel van dat gedeelte, dat den Keizer onderdanig was , gelyk men by Baldericus vindt. Hy is clan de
eerfle Graaf van Holland niet geweeft , om dat by de oude
Graven , die voor hem geweeft zyn , en welker wettige bezitting het was , daar uit verdreeven heeft : Ook is by de
eenige niet geweeft , om dat 'er meer voor hem geweeft zyn;
rn verfcheide in die zelfde Landftreek (want daar waaren van
ouds veele Graaffchappen) die Holland nu heilaat. Math. Anal.
Tom. III. pag. 42, 43. in Notit ad Bekam.]
[Ondertuffchn wordt deeze zelfde Diderik, van wien daar
even gefproken is, uitdrukkelyk Grave Diderik van Hollantt
genoemd in een anderen Giftbrief; to weeten dien van Koning
Lodewyk van Allemahje Karels Broeder, waar by aan Diderik
bet Borch of Foreeft Wasda g,efchonken werdt , als gelegen
aan zyn Graaffchap. Beka , by .11/Iatb. op dezelfde plaats bl. 42.1
Eindelyk kunt gy zyne Afbeelding naar kunft en naar waarheld , vinden by de meergenoemden Scriverius en de Melis Stoke van Alkemade; die ik niet verder zal aanhaalen, als vertoonende ook alle de volgende Graven.
DIDERIK de Tweede; zeekerlyk een geheel verdichte Graaf,
en deswegen ook wel 85 jaaren regeerende. V. Leeuwen, Batay.
13 70 bl. en Leiden, 383 bl. Eindius , Zeland. Cbron, 156 bl. Scotanus , Friejle G. 77 bl.
Voorts worden hem , van Oudaan, deeze woorden in den
mond gegeven
Nocb zwankend tuffchen tween , ik Diderik de Tweede,
Uit Welke 11am ik bier de mogendbeid bekleede ,
.Beneemt men my den roem der Vriefcbe Veldflag niet,
Daar in fiat Laurens eer ik 't Kerkje flichten liet
Te Rbynsburg op bet bof : die te Egmond fleenen wander
Om 't borate wykbuis lei , daar eerft de Noorman landde;
Toen was 't een mon'ken bof ; dat geinfiers weeren kon.
Wat ucbtendtyclgenoot zag 't dalen van !firs zon?
Deeze Diderik , des eerften zoon, liet te Egmond, zyn Va..
tiers house Jiloof* door de Waco vernield, met ;been weder
optim-
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Melis Stole,
optinrueren. krEveriza , Ly Coudboeu e , 241
is bladz. enz.
Oorloogde met do Vriezen , weigerende hem to erkennen.
Sloeg de zelven en dwong- ze tot ootmocd en ontzag, bun op.
leggende Iaage deuren aan hunne huizen te maaken , op dat zy
den ingang bukkendo dachten onderdaanen te zyn van bunnen
Vronens
ell enderg.
wettigen Heer. Alkinaars Befcbryv.
70 N. behalven Scriverius em Goudboeve,
Hy floeg ook de Friefen by Rhynsburg, omtrent Leiden ,
en deed, na de verwinninge een Kerk voor S. Laurens op het
Slagveld zetten; naderhand , door Gravin ?etronella in een
lionnekonvent of Kloofter verfchapen. De Gozrzezzaar,, 20 hi.
buiten de reeds genoeniden.
Hy ftierf, zeer hoog van jaaren; gelyk boven is aangeweezen. Maar Van Lecuwen fpot met die lievc rekenmeefters
(Leiden, 384 bl.) die zich in de tydrekeningen meerendeels ZOQ
gekkelyk misg,rypen.
D IDERIK de DERDE ; van welken Oudaan aldus:
.Nu wordt bet Keizertwifl 't geen voormaals myters raakte,
Toen derde Diderik zyn veld en fierkte rnaakte
Op Tburesfoverdrecbt , daar jagt en viffehery
Met Habert , Adelbold gebrzakte, vrank en vry.
Ily wil 71W moogendbeid , maar niet als iceman, kennel?"
0 Henrik, die hen praarnt met Covert van Ardennen.
Hoe een geharnaft man to ontginnen, hoe in 't riet
Een laag ; leert Goverts heel en 't woord : vliet ! Heeren, vliet
Hy was de 4de Graaf van Holland, Arnouts zoon. De Wen.
Friefen weigerden hem to erkennen. En bier uit rees ecu
Oorlog. Gelyk. 'er mode een tweede opftond tegens Adelbold
de cerfte onder de vechtende Biffchoppen (ziet boven, in litfchoppen) die de Friefen had aangehitft. A. 1018, floeg by deezen Adelbold tufl'chen Zwammerdam en Bodegraven; en weder
eenige iveeken daar aan omtrent dezelve plaats , ving by hem
in een tweeden Veldflag. Toen keerde by zich tot de °oft.
Friefen , en onder bet flaan verhief zich een Item; vliet! vliet !
vliet! welke de Hollanders deed vluchten. Doch de Graaf
hervatte zyne krachten, floeg de Friefen by Heyloo, en verAvonze; rovende en brandende daar op hunne Dorpen en huizen. `Coen ging hy naar Jerufaletn om het heilig Graf to he.
zoeken. Gekeerd zinde, bracht by zyne dagen in rust door,
ftervende, A. 1039, in het 46 jaar zyner regeering, Melis &ahi. De Gouwenaar,, 26 bi. &c. behalven Boxborn. Stedeb,
62 ook van veel onzeeketheden in de tyden onder deezen
Diderik meldende ; gelyk meth; Eindius, Zelancl. Chron, 2 lit,
157 pa. ec.
DI

DI.
DIDERIX de Vietcie; was de noon van Graaf Diderik den
lIlden. Als 'er A. 1018, te Luik een toernooi of fteekfpel
was beroepen , verfcheen hy mede daar. Doch ziet hier een
geval ; by doorfteekt den broeder van den Biirchop van Luik
en Keulen. De grooten flaken hunne hoofden famen. Diderik
ontweek de wrack en vertrok met de zynen , in het heime.
lyk. Binnen Dodrecht zynde, verbrandde by de Schepen van
Luik en Keulen. Nam veel Kooplieden gevangen. Zyne
vyanden vervolgden hem en kwamen , onder den Markgraaf
van Brandenburg , voor de Stad. Nog meer , met verraad
raakten zy binnen. Doch de Graaf ook , en men vocht zelfs
in den nacht, Hy won het gevecht en de Overlanders liepen
weg of ze verflaken zich. 'S morgens wilde Diderik zich wat
vertreden, maar onder het wandelen wordt hy, in een naaaw
firaatje , in zyne heup gekwetfl, met een pyl, ergens uit een
vender komende ; A. 1048, na g jaaren regeerens. Het ftraatje beet nog heden bet Grave- flraatje. Oudaan , in deczer
voegen :
Des Biffcbops ban en 't veld bebouden h?cbt en heldig
By J'ader, brengc weer of den Keizer ruim zoo q,veldig;
By neon vry Fladirting ; Graaf Didrik wend vermaard
In watermagt en float den vyand in den jiaart.
En were myn Tburedrecbt door troubreuk overrompeld;
hat 's voor een kleinen tyd. JVordt bier een pyl gedompeld
In 's vierden Didriks blood; clot brokt my de oude veet
Die van de manflacbt niet van 's Et:Cc-bops broeder weet.

Doch bier is een maar! Hermanus Contranus (een goed fcbry•
ver) verhaald, dat hy in een fellen Winter, door 3 Bifrchop.
pen aangerand , in een \T eldflag fneuvelde , in het land van
Flardingen. Zie hem , by Scotanus Friele , G. 84 hl. alwaar ook
Diderik ;been Graaf van Holland, maar Markgraaf wordt genoemd.
Diet te min men houdt zich aan het algemeen gevoelen, gelyk voornaatnelyk Balen Dordr. 699 bl. nevens een onbefuisde
en wilde Konilpiaat , vol onwaarhcden, van ROillein de Hooge ;
behalven Melis Stoke, Scriverius , Goudboeve , de Gouwenaar,
en andere ulcer als eenmaal aangetogen , en Samuel van Hoegfiraaten , in zyn TreurAel Dideryk era Dorotbee qf do Verloffinge
van Dordrecht, A. 1666 uitgegeven.
Maar eer ik afcree van deezen Diderik, ziet bier nog Beni.
ge uitgelezen Aanthelkingen meergenoemden Aikeniade ont.
leend.
a. Alle de Graven, op de Stadshuis Zaat van Haarlem, die
door Alikonade mlvcas 111-4;is Stc;L; zeptautit zyn, raftencie op
huric;

D
fl unne zwaarAien zyn ook gertificlyk op burl be(1 geftorve;17
ids de Diderikken, du I, II, III, V, VI, en VII, &c.
2. Die zich in het harms vertoonen, met opgcheven zwanrde , zyn in den Norio; of gmaapenderhand geineuveld; ats
Amour, Plods Flo I, Vvriliem de II, Fiori3 de V. enz.
3. Floris de IV. hccft over zyn aanzicht een toegelloten
een iteckfpel is omgekoomen.
helm; om (fat hy
4 , De Buimiaar is de ecniplc., met een fpicts gQN,vaapend;
om d d t b , oh de heimclykheid zittencie, met zoodanig ge-wcer L door :yen.
5. jail dc., I. is (1f.- eenigfie onder de Graven, ongcwapcnd;
oral d t by , goon ridder geflaagen zonder Ricker riaam
Over1(-,;2!.
6 1tt7 ,11c:n

work blootheens gczien, tlru dat by van

ccn AAT il-L-Coond gebecten, aan cut kwaad been geflorven is.
7. En plus houdt dee:;e Gi7;,taf Diderik (doch by de GrAildi,'f
7trtar, niet 1 .); S!,oke) een pyl in zyne rechterhand; om dat

door em verriderl!yke pyl aan zyn flood geraakt is.
DIDERIK de Vyfde; van welken dus Oudaan
Dc Trechtfclie myterdrig , op 't flat van r almond.:
.fat met zyit n-ederlaag fort plotfeling te gronde,
lily opera dus de poort , en een geruime haan,
Orra zegepralende eens myn vaders erv' te ontvattn.
feel flagen ultgeflaan leert harden, het verliezen
Verwonnen flreelt den finaak des vyfden Dirks, d Pricier! !
Ulu' wedeypannigir2id wierd eindlyk, met veel Nod
En zilver, na 't beleg van Sit;avore;7,
Deeze is de tiende Graaf en wel de alicreerfle, die den tytel van Graaf van Holland heeft aangenoomen. Dortfa 10 lino.
Annals Scriverius , by Goudboeve, 268 bl. Vronens opg. en onderg,,
2 B. 36 hi. Matbeus , ad Egmondens. Chron. 189pag.
Do zoon van Graaf Doris den I. en Vrouw Geertruid van
Saxon, naderhand aan Robbert de Fries hertrouwd.
Onder zyne daaden count het beleg van Yifelmonde uit, A.
1076 , geheeten op Koenraad, de nile Biirchop van Utrecht,
kwam hy, met Robbert zyn Stiefvader , voor dit flot. Do
Biffchop riep om byffand. Daar kwamen hulptroupen uit het
Sticht: daar werd gevochten ; ieder dee zyn belt , doch de
Stichtfche weekcn. Hier op ging men 't flot te keer ; maar
Koenraad gaf zich aan Diderik over, en de Graaf zondt den
zevangenen Biirchop weber naar Utrecht. Melis Stoke, 39 hi.
nog daar by vocgende, dat Diderik nog was met Koenraal
op de Merwe eon Scheeptlryd heeft aangegaan ; het geen, buitun hem , niemand andeis fdiryft, Scriviuirts , by Goudhoeven,
Van
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Van YiTelmbnde ziet verder, in de fa?tter Vaeg bier by
zyn optogt tegens de Friefen, hem xvei4erende te erkennen,:
Niet alleen verfloeg by deezen, maar hy dwong hen dok, do'dieen beleg, de Stad Stavoreri aan hem over te g,everi. Eri zoo:
ttierdt hy ook [leer van Friesland. Eindeiyk flier( hy, A. io92. ;
na een regeering van 30 jaaren, fade r t zyn Vaders overlydel)„
De Gotzwenaar,, 38 bl. behalven Goudboeve , a a0ere,
ziende op het ongelooflyk getal der dooden , deezen FriefLheri
Gorlog verdacht houden.
•
[Ondertuffchen vinden wy alle deeze bedryven van den GraaVe by zekeren Dichter beknoptelyk faamen gevat in deezii
vyf repels :
De Vyfde DIDERIK (de tiende van den rey)
., •
Graaf nous Z0012 beeft 't ryk , als wettig Graaf herkreegen
Want Utrecht wierp zich op en Friesland muitery ;
hoogen
voor des Oeerwinnaars zegen ,
Ward Graaf van Holland e' van Friesland door zyn degenl
DIDERIK de Zesde' ; de zoon van Graaf Maris den Vetter
en Vrouw Petronella van Saxen.
Deeze twiate met zynen broeder, zwarte
die,,
Holland wykende, zich by de Friefen begaf. Doch de Kei.:
zer Lotharius, de tweedracht van zyn zuiers kinderen vervee:
lende, dee de broederen vrede inaaken; het geen (beitalYeri
de Gouwenaar) Oudaan ook aanroert:
De broedertwill gefuft met Diderik den Zefien
Die tiaar yerufalems eerbied de Roommfcbe vellen
En (Egmond monkenbof) en Rbynsburg (nonnentuin)'
Der vadren eigendom, opdraagt den myterkruin:
Die bier niet was gefterkt dan bullet en prebend en
fills God en Roomfcbe ftoel , float overhoofd sneer kenden
Dies weet van nu vaortaan de heilge grond vry dank
Nu datze Dirk, en naa ooit graaffelyk ontvangk.
Deeze kreeg ook moeite met Herbert vary Blerurn, den 26fled
Biirchop van Utrecht, A.1138; wegens Graaf Otto van lien:
them , zyn Wyfs broeder. 1Cwatn voor Utrecht ; benativ'de dd
Stad; dreigdeze te vuur en te zwaarde. Maar' de Blitcho:p*
kwzm buiten en wierp zich y our 's Graven voeten.
-Dit ontrotrde Diderik, by veranderde van opzet , wierp' zvpi
Wapenen neder , viel ter aardenen begeerde blootshobfg
genade. Dus hadt de kryg een e4r:de. Zy wierden en bleVe,q
vrienden. Scriverius , by Goudboeve , 2.77 bladz. Melis Stoke, 477
biadz. &c:
Veczv Graaf reisdc i A, 1138, of Z40 gy wilt, N. 11,46; id
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naar Jeruralem; kcerde 's Jaars daar aan door 'tad
fpraic den Paus , Innocentius den IL gaf hem de Klooftc) en v,In Esmond en lthynsburg; doch eindelyk is deeze ftryd1-)_, 8re en deugdzaame Graaf overleden, A. 1157, of, gelyk
cicre , A. 1153. Melts Stoke, 4 a bladz. De Gonwenaar,, 45 bladz.
[Bovengemelde Dichter zong wel cer van deezen:
De ZNYI2 Diderik , de twaalefd' in bet Ryk
Mr Graven volgt in 't Veld en Kerk-pligt Davids gangue;
Hy Icb:.'en wraakzucbtig 0712 zyn Grootvaers ongelyk
N verde 0711 den jongen Graaf van Kuik te vangen;
Duch trok naa Roo en en jerus'lem, zyn verlangen.]
DIDERTK de Zevende; de loon van Graaf Floris den III.
en Ada , ilenriks dochter , Koning van Schotland. Leer hem
tennen uit het byfchritt van Oudaan:
Hoe nauwe zoekt de dood op 't geese dat de levende
../Vauw kladboek waardig acbt ; des Diderik de Zevende
Vol turaegens , om de veer met Willem opgevat ,
Wel gaarn de broedertrouw van nieuws beflendigd bads:
Maar Alijt met het boofd vol beerfchappy en flaaten
Belet bet goede werk. Des Ada blyft verlaaten ;
17Prlaaten! naar , o jinaad , de bruiloft , bly te 71:d
Wordt bier gevierd; daar flaat men 's vadcrs lykkifl toe.
Dicifrik , 5 Jaaren in ruft gezeeten hebbende, wierd daar
i_•,:iloord, door Willem, zyn jonger brooder. Deeze , A. rigs,
V all het Heilige land , dat by bezocht had , weder gekeerd,
hadt het oog op de Graaffelyke regeering. Dus moeit by het
land ruitnen. Willem begaf zich clan onder de Drechter Friefen , woonende omtrent Enkhuizen. 'Met deezen liep hy, at
itropende , het platte land der Kennemers en Hollanders af.
Ondcrtuirchen wierd ook Zeeland, door Boudewyn, den Graaf
van Viaanderen , in troebel water zoekende te viffchen, aanretaff. 'Vat raad nu? Diderik bracht 2 legers te velde ,
lencie over bet eene Adelheidis, de Gravin , tot opperhoofd,
fly won ook aan wederzyden en zegepraalde, op eenen dag,
bier over de Friefen en ginter over de Vlamingen. Duch de
zaak der broederen is, te Haarlem , door Boudewyn van Holland, den 2911en Biffchop van Utrecht, ter neder gelegd.
Bebalven deeze voerde hy nog andere Oorlogen, buiten
nrodzaaklykheid , zich zelven bedervende en de zynen uitputtende , tot dat hy binnen Dordrecht is overleden , Ao. 1203,
na cen dertienjaarige regeeringe. Balm DQrdr. 7u biaelz. behalveta

DI. D Y.

6f

hatven de zoo dikWils genoemde Melis Stoke, Scri:verius , G0710.
boeve , &c.
Zyne Vrouw was de boven genoemde Adelheidis, of Alvt.
de dochter van Dirk, den Graaf van Kleef, een h;:erfchzuchtige Vrouw; gelyk ze te Mennen gal met haare doch.ter Ada ,
tegens aller dank , uit te huwen aan Lodewyk , den Graaf van
Loon, binnen Dordrecht; de bruiloft houdende in het Sterfbuis, eer nog de fader was uitgedragen. Zie boven , in Ada ;
behalven gemelden Bakn, Melis Stüke , enz.
DVKEN; inoet voor eerft worden aangemerkt, dat de dyken , in de vroegere tyden onbekend zyn geweeft , en dat d
Landeryen nu bloot en nu wear ander water lagen , na dat de
Rivieren opzwollen of in haare boezernen larger liepen. Sco.
Lanus Frieffe G, 21 bladz.
Maar de allereerfte Bedyking in Holland , gelchiedde , naar 't
gevoelen van Spiegel , omtrent A. 1131. by Ger. Brand, over
Patoo-,7 Vertooning. 3o8 bladz. of liever , A. 1180. Oudenbove
Z. Holl. 21 bl. nit Meyeri Chronic.
En wel in het laage deel van Rhynland omtrent Leiden,
Bewys hier af? De hooge itukken van cen Rhyndyk van
Graavezande of , dwars door het Wetland , door Naaldyk
Poeldyk en Honflardyk. Van Leenwen , Bata y. 153 b/.
Maar toen was het dyken nog onbekend, hoe bergde zich het
Volk voor het aandringende water, by geval van noodweer?
met gemaakte heuvelen en aardc hoogtens , die men terpen,
noemde. Dezelve Scotanus , i B. 2 bladz. en de Zaanl. Arkad.
204 bl. dezelven vliedbergen en vluchrplaatfen heetende. Hoe?
tie zelfs Plinius, H. N. 16 lib. i cap. in de Handveit • Chron.
3 bladz. 28 bladz. Verftege, by Van Ro-en H. 9 H. en eindelyk Pikart, Drentbe, 3o 11. 115 N. het woordeken dorp van
deeze gegravene terpen afhaalende.
DOES; is een Rhyntak; gelyk de Zyl en de Maaren binnen en om Leiden. De laatite is echter de alleroudfie en,
met dien naam, al over Boo jaaren , in de Giftbrieven (waar
uit we meeft onze oudheid haalen) bekend. Van Leeuwen,
Batay . 96 N. R neden, in de Rieviertjes , op letter R.
DOESH01. ■ of het this ter Does, over den Rhyn, omtrent
het Huis te Zwieten ; aan den Does ; nog geheel , volgens
Rocbmans Teekening , that in Rhynland , en is ten minften
ever de 300 jaaren al in weezen geweeft. 7unius, Bata y. i io
en 524 bladz. Goudhoeve, 81 hi. Boxhorn. 8L-edeb. 219 bl. Van
Spaan, Rotterdam 137 bladz. Vein Leeuwen, .Rhynl. Kojiuyn.
Inleid. 52 hi.
DOOD; omtrent welken in Holland nog eenige gewoontens
in weezen blyven, ons mogelyk van de Rorneinen, zeekerlyk
van de Heidenen, nagelaaten ; Als,
I. Men inaalit de..Lykeil 11100i, dit is craze fpreekwyze. Zy
'worth:a
11„ 2
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wor.ien in bet gekleeil , met bioemtjes gekroone , met
groente en lovertjes overftrooid; doch in welke plechtigheid,
in plaatie van cypreffe takken, de Rozemaryn wordt gebruikr.
Idles uit Rome. Zie van het kleeden, Apulejus, Metanzorpb.
To lib. Van bet kroonen, Plinius , H. N. 21 lib. 3 cap. Van
het beftroofjen, Pirgilius , in bet 5de B. van de Eneis; hoewel eigentivk aldaar en by Tibullus (3 lib. 4 eleg.) van het
ftrooijen op de Graven worth gefprooken.
II. Op den begraafdag; te weeten van een kindtje, wordt
de drager van het kitlje , door een jonge dochter, met groento befirooid. Farivall , Vernzaak van Roll. 201 bl. Ja, te Ut.
recht zag ik (A. 1709, aldaar zynde) een Aanfpreeker voor
bet Lyk gaande , en een zwaaren Lauwriertak in zyne hand
houdende, Is weder Roomfch; te weeten fpruitende uit het
dragon van cypreffen takken aldaar , en uit het plaatfen van
dien boom omtrent de deur en den houtitapel. Ziet myne
Aanteekmingen over Ovidius , hct 'ode B. der Berfcheppingen,
279 bladz.
Dit tot een proefje; want ging ik van Stad tot Stad , en
van dorp tot dorp , ik zou een geheel Book konnen opflaart
van het aangemerkte by de Burgers en onder de boeren, om•
trent de wyze van uitdraagen, met of zonder baaren; omtrent
het wederkeeren en het dapper Wyn ftorten onder de aangefprookene; en eindelyk omtrent de doodmaaten , uitiflgen gezegd ten platten lande, buiten Groningen. Maar bier is nog
lets dat ik niet kan laaten pafreeren.
Amiteldam is, nog voor weinige Jaaren, omtrent het
ove!iyden van kinderen , her-volgende in gebruik geweeit.
een beditok uir, omtrent de deur, met palm geCi(:ii. Aan het einde worth eon Neusdoek, aan de vier tippen
met arihjes opgedaan , over een hoep gehangen. Midden op
den gemelden dock wordt een waffche popje (nu jongetje dan
weisje) op een kuffentje zittende, vet. gernaakt. Deezen op, naar der Ouderen geringer of ryker Hand, flechter of
opz;cbtelyker haalde men van de Verfwrilers uit de Rosma.
rybileeg.
't Hui's te DOORN; in het Sticht van Utrecht, boven Driebergen, aan het Amesforter gebergte, omtrent bet dorp van
(lemzelven naam. Is mede door Rochman uitgeteekend. lk heb
'or niets, dat opmerkens waardig was, gevonden.
't Huis te DOOKEWAART; een ruim floc, met een konitigen- Toorea, in bet Sticht van Utrecht, op den Veluwzoom
c..uirchen Aarnhem en Wageningen. Slicbtenbor , Geiderl.
I I I bladz.
't Elms te DONK; hebbende vier Toorenen; is gelegen
du Ablairerwaart, omtrent Brandwyk en Bleskensgraaf.
x575. , is h-et van de Spanjaarden ing,-enomen en alp'.
brai4i4;.

brand; doch , A. 1616, weder vernieuwd en namaals nog yen
beterd. Oudenhoven, Z. Roll. 252, en 412 bl.
DORDRECHT; maar hoor eel-ft Buigens , eer gy,, 8 myn
Leezer,, u keert tot myne Aanmerkingcn.
In myns gelyken fcbaar,, bezit ik 't eerie woord ;
41 waar 't tnyn waarde niet, dat geeft me myn keboort ,
En 't planten van de Kroon op onzer voogden heed en,
Doe zat ik in de kle,y , die ook myja buuren voeden:
Sint beeft my eene nacbt Venetien gemaakt ,
En al tnyn wandeling in bandeling getaakt,
Maar of de Spaanfcbe keel naar myne fiapelmoflen ,
Naar myn Munt dorflen (14 , bet zou baar 't zweminen kofien,
Dat 's menig natters von en Water in baar wyn;
't niet de 'pd./6. We ward 20 veil begracht te zyn?
[En een ander dichter fpreekt 'er dus van , in de Inkomj
van PHILIPS den 1,1.
Me MOSA v VAH4LIS cum LINDA, MERVAQUE cingunt,
fEternam Batava Virginzs ecce fidem.
dat is ;
Dc Maas en Waal en Ling' en Merwe my onwatten
Ziet hoe veel elk de trouw van Bollands .111aagd wilfchatten.1

Omtrent deeze Stad voel ik me 9 zaaken van aangelegenheid
te gemoete koomen. Naamelyk :
1. De Naamreden. Dour, is water , by de Thuringers ; ende
plus Dordrecht, Dourdrecbt of 'ihuriarecht, in de oucle Giftfchriften. Drecbt , is een Markt; gelyk Trecbt, een overvaart.
7unius Bata y. 414 bl. Oudenbove , Z. Boll. 5 H. 43 N. Maar
, al dat woorden ziften overflaande, Beef me aan de zyde van
anus
Rutgerfit4s , (by Boxhorn. Stedeb. 74 bl. en Balen, Dordr.
7
79 hi.) die gelooft de Stad haaren naam van het Riviertje Dona
te hebben. Zoo wit ook Bertius , German. 3 lib. 2 72 peg.
II. Haare Oudheid; A. ro64, words zy allereera genocuid;
met den naain van Thuredrecht , in cen Gunftbrief van Kcizcr
Hendrik den IV. 4Iting. Notit. 2 Part. 173 bl. 'miners was 'et
voor de tweede ECU NV van deeze Stad Diets =kers ; en Oudenb.
Dordr. 145 Iladz.) is wet verre van, het fpoor , gelovenLic dac

J.ambertus Schafnaburgenfis , A. 5049, Dort met den naam van

Flerdingen heeft gemeend.
III. De Stapel van wolte , omtrent A. I 2,32 , nit Engeland
ontvangen, en door Floris den V. en verdere Hollandfchc Graven bckrachtigd. Bala n, Dordrecht, 75 blade, Van Wyn,,
E3
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134.2 , ontvangeia van Graaf Willem van Henegou, Boxborm,
o bladz.
IV. De Graaflyke Munt, A.1064, haar gegeven door Kel2er Hendrik den IV. Baton Dordr. 678. bl. uit de HandveftCbron. van Vander Houve.
V, De Breeftraat; alwaar, A, 1048, de flag gefchiedde tusfchen Graaf Diderik den TV. en de Luikcnaars. Baalen Dordr.
68 bladz.
VI. Het Graveftraatje, zoo geheeten ter geheugenis van den
inoord van Graaf Diderik- Balen. Dordr. 699bl. Zie merle boven, in Didrik.
VII. Het Schoutichap van 8 dagen; geduurende het overleve.
Ten der roede van Juftitie , op den 5 juny,, aan den Baljuw van de
Nerwede ; en het herftellen, op den i3den deezer maand, aan
sic regeerende Burgemeefteren. Baden, Dordrecht in den ilimanak,
634. loia4z
[Van dit Schoutfchap van 8 dagen kan een Leezer, die niet
weet wat het is , nosh geene gelegenheid heeft oils Schryvers
daar cover na te zien, zich zekerlyk Been begrip altoos maaken ; daarom zal ik hier eene korte Befchryving van de zaak
w,elve, en van de plegtigheid daarby waargenomen, invoegen.
De Heerlykheid van de Merwe ftrekte zich uit voor een gedeck° tot binnen in de Stad Dordrecht, en uit kragt van zyn
40uclu rent, oeffende de Heer van deeze Heerlykheid niet alleen de Jurisdi&ie in dat deel van de Heerlykheid, dat buiteri
ale Stad lag; maar ook in dat deel , dat in de Stad infprong,
itrekkende tot omtrent het nieuwe blaauwe Bolwerk , by hot
groote hoofd , daar de Stad wel eer aan den Riedyk gehecht
3s , daar eon rooden Tooren plagt to ftaan, op den hock daar
Rio rooden Tooren nog uithangt, en ftrekte zich dan verder het
3.1 00renftraatje door tot aan de Itiedyk poort.
De juftitie en het Recbtsgebied plagt aldaar binnen de Stad
tot de vryheid van dezelve, door een byzonderen Schout, by
Idea Heer van de Merwe daar toe aangefteld, gepleegd, gevorderd en uitgevoerd te worden; tot dat do Stad met Hoer Daniel_
-wan Merwede, in 't Jaar 1307. des Maandags na Sr. Martens, in den Zomer , verdragen is; dat des Heeren van der
Alci. weden Schout, agt dagen in het Jaar, bet Schoutampt
over do geheele Stad zoude bedicnen , en hebben van alto
breuken vierdubbele boeten, en dat de Schout van de Stan
daar tegen voorts het geheele Jaar bet Schout-ampt over den
Riedyk zoude oeffenen. Tot welken einde alle Jaar op -den
den :luny de roede van Juftitie met zekere folemniteit, omtrent daar de roodep Tooren plagt te ftaan aan de Sloe, die
de f'di2iding tuffchen de Stad en de Heerlykheid Merwede maak.
e. by dc--11 Sellout van de Graaflykheid aan den Baljuw van Mcr4
voor darn wQr* Qyeqieges:Nn, die dezelve ten einde
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tie 8 dagen, te weeten op den i 3. van dezclfde Maan't , met gelyke folemniteit en plegtigheid , ter zelfder plaatfe ,aan dcn Schout
van de Graaflykheid weder in handen ftelde; het Welk nict
is onderhouden tot dat die van de Stad Dordrecht in den jaare.
1604. dezelve Heerlykheid van joniier Weft' van Boetfelaar,
lieere van Afperen, met al derzelver rechten en gerechtighed,'..7-/
koop hebben aangeftaan, mar ook nog tegcnwoordig (toes
Van Leeratun dit fchreef 1684.) tuirchen den Schout van Do/Brecht, en den Baljuw en Dykgraaf van de Heerlykheid Mci \vette, by de Stad Dordrecht zelve aangeiteld , naauwkcurig wor.lt
in acht genomen. Zie de Schryvers aangehaald by vin Leen-wen
Batavia Illufir. b1. 88.
Naar ik onderricht ben van eenen Dortenaar is dit Schoutichap
van 8 dagen tot op eenen slag verminderd ; echter worden die pleg, •
tigheden aile Jaaren heden nog waargenomen.1
VIII. Lysbeths Waternood. Beneden , in de Letter W. op Water.
Ix. Het Huis te Merwe. Benede;t in M. op Merwe. Die vorders
de byzonderheden heg,eert te weten, doorloope de Befrbryuinen
deezer Stad van Balen, Beverwyk , Oudbove , Boxborn , Guieciar.
dyn , .7unius , Parivall, &c.
DORTSMONDE; aan de Dorda of Dorta, een tak van do
Merwe; in Zuid-Holland; verdweenen, nevens andere Iiccren
Huizen , in lien deerlykenwaternood van A. 1421 , of van S. Elizabeth. Goudboeven, Z. Holl. 155 U. Kemp, Gornicb. 216 bl.
't Huis de DORP of Uiterlier, door Rocbman afgeteekend , is
gelegen in Delfs land , tuathen Lier en Schipluide ; voor ruin .(20)
jaaren bekend. Goudboeve, 8o bi. Haudveft Cron. 2 B. 124 blac;;;..
Bleiswyk , Delfs B. 36 bladz. en Van Leeuwen, Batavia 1286 H.
DRINKEN; dit worth den Germaanen, en onder deezen Mimi)
begreepene Volkeren, ass een zeer affchuwlyk misdryf van Gee's
cliry,vers voorgeworpen.
Maar dit gebrek wordt verfchoond met de drinkluft der Parthen, Gallen en Grieken; der hedendaagfche Perfiaanen eri Rus
fen . Polakken, Engelfchen en Franfchen ; door Kirciineyer, ii
Tacit. Germ. 4 cap. 78 pat!. Plantinus, Helvetia Thfcript. 20
rap. 158 pag. en Kramer, Vindic. Noininis Germ. 20 pag.
Zie nu van het Bierdrinken onzer Voorvaderen ; boven 1/;,
Bier.
Van het drinken uit de Hoornen der wilde dieren ;
in Hoornen.
En eindelyk van den Sinte Geerten dronk, onder de Graven
ook beneden, by S. Geertruyd.
DRUKKONST ; A. 1420, of 1428 , uitgevonden , te
lem , door eenen Laurens - 'Colter. Scriverius, in zyn
halls, gedrukt agter Ampfings Befcbryving van Haarlem. Len
man van aanzien en vermogen, by zekere gelegenheid, in bet
nalagelegen Hout, de betihenichoriren tot Letter q iny dendc
en
E4
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Welk een'
y r eel) voor eel daar mete drukkende.
begin! by gnat al 'verder, van 'no n s Pieterfren , zyr*
ScAlcOn . zoon geholpen , bedacht men een dikker inkt, om dat
wee keimene vloeide. 0,n kart te gaan , daar kwam een werk
'qv) de eene zyde gedrukt , te weeten ; Spiegel onzer Be03dertuirchen wierden de biaderen tegens alkaneren geplakt , op dat de ledigheid in het leezen niet zou
f)inderen. Eorborn. ,$"tmleb. 204 bladz. uit 7unius ,
Univerf. 946 pag.
42 7 pag. en in zyn
Allar Z0a rpreeken de Nederlanders , als buiten de genoemde,
, Geld. G. 7 P. 148 bl. Parivall. Vermaak van Holl.
3.19 bladz Pars , Ka weOudb. 384 bladz. Oztdenbove , Haarlems
lege , 22 H. 68 hi.
1–tateri wry ons nu tat Mentz eens keeren, die Haarlem de
k'torm van 't hoof(' poogt te trekkers. Bucholzerus , op A. 14.4.6._
Cbron. 388 pag.) en Mallinkrofius , by Boxborn,
947 pag. zeggen , dat de Drukkonft is uitgevonden door
0. Gutenberg van Straatsburg, binnen deeze Stan , die daar
a dezelve binnen Ments heeft voltrokken, &c. Zoo merle Se.
IttInflerus (Germanici, 3 lib. 483 pag.) . Godfrieci (Cbron.
2.3o bl.) Polydor. Vergilius (Rer. Invent. 2 lib. 6 cap.) en Cbys behalven ontetbaaie andere Duitfcbers, houdende het op
dczelve - iryze met hunne Duitfchers.
Wet aan. Wy b!yven hardnekkiglyk aan de zyde van Haarfi://1, en frireeken met Antonides (rfirooms 4 B. lob bl. de druk7
I.J;)1l aan, in deezer voegen:
0 Drukkonit! die alleen de wysbeid in 4en flood
Vail fchipbreuk bebt gered , geherbergd ita uw ft-boot ,

voor den form der woeflbeid en barbaaren
A`cu reeds met onbefcbeid Naar in de kroon gevaaren ,
Wat blyft de wereld aan uw nutte vond verplicbt?

Gemcide Dichter hadt van Haarlem, weinig te vo oren dit
Ac2t,gd

Geen minder gloi,ie heeft de Drukkonft baar gegeven ,
iben Kofter, wandelende in breede beukedreven ,
Vc letter, vormen fneedt in 't zacbte beukenbout ,
En 'bond lie qbeetenfcbap, die 't alles voed en how= ,
nt2c letterbeiden, lane verliorven en verflonden
63genal des tyds , doorlucbtig onderz)onden ;
ie, als bun grafkruik bar; iii jcberven en de wins
e fini'vende aid.) berfirooit; nog levee , en bemind
volgende eerezzm , op' des naaneefi dankbre tongen,
Pennon zwcven, van gewid nog gra/. gedwongen,

Eib

D
indelyk is de drukkonft allengskens te Straatsburg aangegroeid , door J. Mentel ; te Napels, door Sixtus Rufinger; te
Rome, door Udalricus Haan. Bucbolzer. op de boven aanetogerie plaats, uit Wimpfelingius.
Ondertuffchen kan een lief hebber van portretten Kofters tronie vinden by Scriverius , in zyn gemelde Lauwerkrans; en
brengt u Bens het geval te Haarlem , omtrent het Zand of de
Markt, gy ziet zyn itokbeeld in den gevel van zyne woning,
gelyk Boxborn u ook daar na toe wyft.
[Dit lang . betwiftte en tot hier toe duifter fink van de Uitvinding der drukkunit heeft de Heer Gerard Meerman eindelyk
in een herder licht gefteld in zyne Origines Typographicee in
't Latyn befchreven : en uit dit grooter en uitmuntend Werli
heeft de tteer *Hendrik Gockinga een zeer oordeelkundig Uitirekzel in 't Nederduitfch uitzegeeven , gedrukt te Aaifterdant
by P. V am Damme 1767. in dit Werk wordt duidelyk beweezen , zoo uit geloofwaardige Getuigen , als uit zeer oude Boeken, dat LAURENS KOSTER , en wel te Haarlem, de Uitvinder
van de I3oekdrukkun4 zy.
De eerfle en voornaamfte Getuige is KORNELIS Knegt van
LAURENS en naderhand een Boekbinder te Haarlem, wiens verbaal H. ,7unius in zyn Batavia der Waereld heeft medegedeeld , naamelyk van de uitvinding der Kunft , haare verbeetering, en haaren aanwas : als ook dat een outrouw knegt, de
letters uit de drukkery van Laurens geftoolen , naar Mentz gevoerd, en daar inede in die Stad A. 1442. twee Boeken gedrukt heeft. Dit verhaalde Kornelis zelfs, tocn by 80 jaaren
oud ‘ was, en dat met zulk een iever, dat by in gramfchap en
traanen uitbarftte, als 'er van deezen diefftal gefproken werdt.
yunius heeft dat wet niet gehoord uit den mond van Kornelis
zelven; maar . de Geleerde Maas Gaei , en de Burgemeetter
uiryn Talefus , Mannen van beproefde trouwe, hebben htt
ailes van Kornelis gehoord, en in laater tyd aan yunius verteld.
II. De tweede Getuige is ULRICH ZEL een tydgenoot van
Kornelis uit zynen mond heeft de Schryver der keurlyke Kronyk
uitgegeven A. 1499. dit volgende aangeteekend : d'it de Drukkunft te Mentz door Jan van Gutenberg oln 't Jaar 14 4o. uitgevonden , en 145o. in zeker opzigt volmaakt is geworden;
evenwel zoo, dat Mentz de eerfte beginfelen der Kun g aan
Holland verfchuldigd is.
III. MARIANGELUS ACCURSIUS van Napels, die in 't b3gin der
zeftiende Eeuw bloeide, was volgens bet getuigenis van Engel Bocha van gevoelen ; dat de twee cerite Boeken, te Mentz
I45o. gedrukt, DONATUS en de CONFESSIONALIA wares, maar
dat Fuji (by halt Gutenberg moeten zeggen) voorgelicbt was
door den Hollandfchen DoNATus, die daar eerit in plaaten getirtikt Was.
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IV. Een naamloos Engelfch Schryver, uit wiens Werk
t bard Atkius eenige Uittrekfels gemaakt en gevoegd heeft in
zvn Bock over de opkomit der drukkunff 1664. uitgegeven.
Hy zeg: niet alleen, dat op aanraaden van den Aartsbiffchop,
Tliolnas Bourcbier, de kun g in Engeland gebragt is door een
kncgt van Haarlem, maar ook dat die in deeze Stad is uitgevonden.
V. De Haarlemmer Rechtsgeleerde JAN VAN ZUUREN, die aldaar certyds, gelyk Laurens een Lid der Regeering en Boekdrukker was; wiens Werkje fierlyk , in 't Latyn gefchreeven,
over de ee rie vinding der Boekdrukkunft ongelukkig is weg ge, en te:a tyde van Schriverius niet meer te vinden was,
dan eenige weinigo, bladen van de Inleiding, uit Welke brokkea
men vyt: hewyzen geligt heeft, die met het bovengemelde, raakende de vinding der Kunit te Haarlem, en de divery der Letters overeenkoomen.
VI. DIRK VOLKERSZOON KOORNHERT , in de Nederduitfche Vertaaling van CICERO, over de pligten van de Regeering van Haarlem 1561. in het Licht gegeven meldt in dit Hoek,
dat van zyne drukpers kwam (hy was openbaar beamptfchryver en Plaatfiiyder) dat de Uitvinding te Haarlem, maar de
overbrenging naar Mentz gebeurde, 't geen hy met het getuigenis van veele bejaarde en geloofwaardige Mannen , die 'er
naauwkeurig bericht van gegeven hadden , bewyit.
VII. Louis GUICCIAPDIAT van Florence , die in 't middeh
Van de zciiende Eeuw Italie verliet , en zich te Antwerpen
neèrzette, geeft niet alleen het zelfde getuigenis, maar voegt
'er nog deeze byzonderheid by, dat gemelde diefftal gefchied
.i3, na het overlyden van LAURENS.
HENDRIK SPIEGEL, wordt hier als cen agtfte GetuiVIII.
ge bygebragt die 'er zich in 't lIde Bock van zynen Hartfpicgel dus over uitdrukt:
The fpraak en Scbryvens die0 (is 't ramp of is 't geluk?)
Voor (lees Eeuw, is (God wouts) bedacht de Letterdruk.
Haarlenzs kioeke Geefi, WIZ) lof zal eeuwig flonkren,
_11 be ft de roan van Mentz uw faarn heel doen verdonkren:
beat boutfiaafkens eer11 in houtplaats fell gepaft :
Liz na met fnoerkens die (als fchrift) by een getaft.
Maar knegts ontrouw won deer. loch is 't waar , niet win waarbeid,
Al derftze roerngerugt van uitverbrede klaarbeid.
Van den Uitvinder en zyn Geflacht, zullen wy beneden breder handelen onder de letter L in LAURENS],
Nero Klaudius DRUSUS; de brooder van den Keizer Tiberias, Vader van den Reiz'.:r Klaudius en GrootvAder van den

Keizer
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reizer Kahn; toegenaamd Kaligula. Verdiende door zyne

gelukkige Oorlogstogten , omtrent den Eerns , en Lippe, Rhyn ,
Wefer en Elbe , gedaan , voor hem en alle zyne nazaaten ,

den bynaam van Germanicus. Boude veel fterktens aan genoemde Rivieren; doch kwam , in het wederkeeren naar
jammerlyk aan zyn einde, met zyn paard thnikelende. Zie
verder myne flanteekeningen , uit Livius en Eutropius op de
Boomjcbe Keizerinnen , A. 1688. uitgegeven , 14 bladz.
Zyn beeltenis vindt gy by de Uitgevers der Keizerlyke Ge.
denkpenningen, en in de meette Munte kabinetten.
Van zyne gracht, de DRUSIANA Foffa geheeten heit,
een deel van den Yfrei, meenen wy te fpreeken in deletter
op

DUBEELIJAM, aan den Dubbet, of den Devel , by Dordrecht. Is door Rodman getekend. Oudenbove , Z. Holland,
167 bladz.
IDUEL , of Lyfgevecht ; een heilloos , dot en verwoed
middel om gefchillen by te leggen. Is niet te min zeer oud
Want wie kent niet het lyfgevecht van Hektor en Achilles , by
.Homerus 2 of dat van Eneas en Turnus , by Virgilius? Ziet
Henr. Salmutb , in Guid. Pancirollum, Deperditor. zpart. 20 tit.
allkemade , van bet Kamprecbt der Hollanderen , uit Gregor. Ka.
raira , 28 H. 78 bladz.
Zeer oud zeg 1k, niet alleenlyk by de Grieken in de helden
Eeuw; maar ook by onze Voortplanteren , de Noordfche Volkeren , omtrent de Belt. Zie Krantzius , Saxonic e , 9 lib. 8 cap.
de lege .4gilulpbi , regis Longobard. Saxo , Danic, 5 lib.
de regis Frotkonis lege, aped Camerarium, Subcefivar. 2 centur.
19, 20, en 21 cap. en bemeide Caraffa de Monomacbia , by 414emade , 66 H, 187 hl. doch zie mede deezes 26 H. 74 Isl.
Maar hier vocht men lyf om lyf, in een befloten perk, niet
zonder toeftel en voorbereidingen, om een goede zaak te verdtdigen en een valfch opgenoomene vry te pleiten.
Niet, gelyk heden, het lichtgeraakt Adeldom om een gering en fomwylen kwalyk begrepen fmaadwoord.
'
Parivall ,
Vermaak van Holl. 206 en 207 bl. [Het was alleen gebruikelyk in reale en crimineele zaaken, in welke geen klaare blyken
van feitelykheid door getuigen of andere omftandigheden byge.
bragt konden worden. De Overwinnaar werd vrygefprooken , CHI
de overwonnene , indien in 't Veld niet verilagen was, werd veroordeeld. W. Temple Inleiding tot de Hiflorie van Engeland.
bladz. 25s. Zo wel het Tweegevecht , als het Veld , dacabet gefchiede werd Kamp genaamd , en die ftreedt , Kampioen ; Gregor. Turonenf. 1, 2. De Tweegevechten waren
oudtyds menigvuldig , en menigvuldig de heproeving door
tweegevechten, gelyk Bartbius met voorbeelden bewyll ad Gull.
Sri 4 Lib. 4. nilipp, Veri. 400. Maar by vervolg van ryd is ,

DO.
wegens de onzekerheid der zake, en dat de onrchiildigen
verflagen wierden, het verbieden daar van niet minder menigvuldig geweeft. Floris Graaf van Holland gaf A. 1292. een
Handveft aan die van Staveren, waar by vaftaefteld werd , dat
men geenen man binnen Staveren mogt kampen; insgelyks Willem van Beijeren aan de Stad Wefop, A. 1355. en Willem do
111.. aan die van Leiden A. 1306. In de oude Keuren van Amesfoort, wordt aan den geenen, die iemand ten kampe daagt , het
Burgerrechtontnomen, en by voor altoos gebannen Ant. Matti.
ad. Chron. o b de Beka , AnaleEt. Torn. III. pag. 215.]
Ondertutfchen vind ik bier gelegenheid om u nog eenige byzonderheden r omtrent slit vechten, uit Alkemade , toe te voe.
gen. Als:
Dat de Krytwaarder , dat is , de bode of 's Graven dienaar ,
met kryt, het Kampveld omtrok, en daarom de vechtplaats het
Kryt foinwylen wordt genoemd. 217 bladz.
2. Dat het Kampveld met riemen of lange zeelen, van leer,
wuwen dikwils was afgebakend. 217 bladz.
of
3. Dat het vafte Kaimpveld, vechtbodem of krythoeve, was
in 's Gravenhage op den Kneuterdyk; te Leiden , omtrent St.
Pietcrs Kerk; te omtrent het Noordweffen , benederi
aan de Wal ; en zelfs te Eginonci, tuirchen de Kerk en het
tiorp. 123 bladz.
4. Dat dp klager eerft in de vechtplaatfe tradt; dat de wapenen gemeenlyk beffonden in een zwaard, of ook wel in een
6eukelaar en kleppel; dat ze blootshoofds en blootbeens, in
cen linnen of leeren overtrekfel, met handfchoenen vochten,
&c. 158 en i6o bl.
5. Eindelyk, dat deeze gewapende rechtpleginge werd geheeten Kampfwik , werdink of wehading, 39 bl.
DUURSTEDE; of Wyk te Duurftede, een zeer oude Stad
aan de Lek. De ilanmerkingen , voornaamelyk omtrent Naar
op Wyk.
Plot, meenen wy te plaatfen in de Letter;
't Huis ten DUIN; is gelegen in Schieland , te Zevenhuizen , in een kleine bofchagie. Oudenhov e , voor Scriverius , 21
hi. Goudboeve , 83 bi. gunius , Bata y. 519 pag. Van Spaan, Rot,
teed. 427 bl. Van Leeuwen , Batay . 1297 N.
DUINEN; p ier doer zich een vraag op, die zeer gewichtig
en vol knoopen is ; of deeze duynen op den boord van Holland
altyd geweeft zyn ? Eenigen hakken het gefchil aan flukken met
een dubbeld antwoord, voorgevende dat de Buitenduin, -voor
's menfchen geheugen, Holland altyd heeft omringd ; maar dat
eon verwoede dezeive binnen het land verfpreidde en op
die wyze de Binnenduin maakte. Deeze nu of verftuift, alwaar gees helm groeit, gelyk de Blinkert agter Overveen , of
zy wordt dagelyks weg gegraven: aangezien men onder dezelve geed Weiland vindt, warsueer het zand, door den Dieper,
vaart,
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taattmaaker of zandhaaler,, is weggevoerd. C. Brand, over Ba.

coos Vertooningen 225 bladz.
1k zeg, het duin verftuift, en het zou nog weer verftuiven,
wierd het niet door het planten van helm , of het fteeken van
ftroo, bewaard. yunius , Bata y. 45 pag. ['Lie beneden in H.
op het woord HELM.]
1k zeg, daar is goed land onder de duinen , en this worden de
afgegraavene duinen fchoone Weiden. Dit zien ivy dagelyks.
Het nand words met Schuiten weg gehaald , zullencle voor
laft verftrekken. De eigenaar krygt een fthiver van iecita Schuit
zands, en windt nog geduurig aan omtrent zyn land.
Zoo is Overveen, buiten Haarlem , een geheelyk overiloven
Veen ; alzoo, vow 70 Jaaren , de Blinkert wel eens zoo hoog
geweeft is. Om deeze reden vindt men ook , in het duin veel
hooge geboomten van Hoffteden, door den tyd overftoven en
daar op verlaaten. , Ondettuffchen is het gebeurd , dat door
gemelde diepers , voor eenigen tyd , een ouwerwets hoelyzer ,
en het been van een grooten Vifch zyn opgegraven.
Vat nu de Binnenduinen aangaat , die hcb ik zelf gezien
diep in het land en veele uuren van de Zee , omtrent Zeift;
ja midden op de heide, in het hooge en drooge duel van het
landfchap Drenthe.
Zyn deeze nu niet voortgekootnen uit den Cimberfchert
Zondvloed ? Oudenbove, Haarlems Wiegb , 31 Bedenk. i i z bladz.
en van de Cimbers, 27 bladz.
Hoe ? zou iemand het durven tegenfpreeken , dat de duinen, op fommige plaatCen, voor het geweid der golven en winden wykende , de laage landen bracht onder een Watervloed,
die alles verdelgde en de duinzanden voortrolde , gelyk ik boyen zeide, naar Drenthe; en zelfs Weflphalen, Gelderland en
de Veluwe , Braband en de Peel, tot onder Tongeren? Oudenblad.
hove , Z. Roll.
Is deeze !telling niet vail te zetten door de fchelpen, om.
trent de gemelde plaatfen , in de binnenfte ingewanden des aardryks gevonden? Zict Eyndius , Zeland. Cbron. 3 cap. 17 pag.
De Ray, Werelds B. en E. 2 B. 4 H. 220 bladz. en den grooten
Liefhebber aller keurigheden, Sins. Scbynvoet , over de Ainboinfcbe Rariteit kamer,, 317 bladz.
Maar de Buitenduinen, (ook eer deeze landen van menfchea
bewoond waren) als een ringmuur de Zeekutten en laage Ianden dekkende, zyn aan malkanderen gehecht en blyven oo!
onafgefcheiden van de Hoofden of tot aan het Schager Riff.
Hadden ook alleenlyk de uitgangen van Maas en Rhyn, Eems,
Wefer en Elbe; zynde daar in de mindere uitvloeijingen met
menfchen harden gemaakt; te weeten , Keizer Ottoos Hond,
S . Olois gat, de HunÜngo, en. het gat van itfogadain, by de
tjadigers
gin.
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Eindclyk verneem ik dat van de Duinen allereerft word
wag gemaakt in Annalib. Bertianis, A. 839; alwaar men van
een Watervloed verteld. Mattbeus , de Nobilitate , 2 lib. 176 pag.
Analeftor. VI Tom. 3 bladz.
& ad Epnond. Chron, 17o pag,
do,-h z!er. ook Parivall, Vermaak van .Noll. 15 bladz. Pars
liar iv. Oudb. 85 bladz. de Vertaalde Kiuverius, Rhynmond. 2 D.
2 44 bl. Merula, IntroduEt. Cofmograpb, I part. 3 lib. 227 pag.
8' lib. de Maribus , 1 cap. 231 pag. Lipfius , in Taciturn, I lib.
Aiinal. 70 cap. echter, myns oordeels, geweldig mistaftende,
69 pag.
Alair hier is van Duinen gefprooken , en de Leezer, zou ook
gralg de naatnreeden willen weten. Wel aan. Duin is een oudCeitis woord en beteekent een Heuvel of Berg. Hier van komt
dan Lug - dun , Uxello - dun , Viro - dun , Lupo - dun , Eburodun , Novio dun, enz. Merula, in de aangetoogene introduetio,
228 pag. Boxhorn. Stedeb. 169 bladz. en andere , fchryvende
over de LatynIche benaaming der Stad Leiden.
DUITSCIIE TAAL; maar, zal ik hier wel durven,aankoomen ? Zal myn reukelooze pen op deeze Klip zich niet aan
flukken ftooten ? Genaade , eerwaarde Priefteren van der Taalkunde , voor weinigen genaakbaaren Tempel ; genaade en zoo
zal ik het kort maaken.
1. 1k geloof ais een gewifre waarheid , dat de Nederlandfche Taale is gefprooten uit de duitfche , gelyk de duitfche
weder uit de Scytifche, of Ceitifche. By voorbeeld : mark (is
een Paard) berg, hart, gran, rix , of rik , land, enz. Rupertus ,
over Befoldi Synopf. Iliflor. ex epifi. Busbequii , 18 pag. Bod171,1iS , Method. Hifloriar. 9 cap. 383 pag.
Lees zoo vercier, Boxhorn (epift.
Blancardum , 220 pag.)
woorden; jchat , miter, fkiar , fcbauw enz. alle oud
171T1
Perfifche.
Dcnzelven Boxborn (epift. ad Salmafiuni 6g pag.) over het
Scytifche of Turkfche fu; dat is, water.
Busbeecq (epijb. 4. 323 pag.) over dit Turks; Broe , brood;
plot, bloed , bus, buis , bruder,, fchweiker,, enz.
Kamden (Britann. Defcript epitom. 18 pag.} over burrow,
berry , ham , jlet , fort, tore , wicb , &c. Engelfche Naamwoorden.
2 lib. 358 pag.) over leeken ouwel ,
Mattheus (de
oblie , Priffier,, letter, proofs, kelder,, fluffs, wyn, lantaarn, pa.
pier, env. aile den Latynen ontleend.
Van LeCZ6ZVC12 eindeiyk (Batay . van 65 tot 67 bladz.) geheele
iyften van oude naarHwoorden u mededeelende.
H. 1k vind in verfcheidene benaamingen van menfchen of
plaatlen de woordekens, butte! , brink , knokke, donk drecht
of trecht , fort, gait , geeli , gart, goo, borft , bage , bude , beim ,
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rode Heim , Corp , wade waart,
veett
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toot a Overt, Wyk, enz. Van welke gy een Index zult vin-

den, by Alting , agter 2 part. Notit. Germ. Inf. Scildius , de
Chaucis , 8 cap. so pag. zie ook de Aanteckeningen over ?nyile
Gallery, A. 1690 uitgegeeven, 26 bladz. older Genoveva.
III. Ik meen onze zelfftandige en ongemengde moederraal
naaft de Hebreeurche te komen in aloudheid. Slicbtenborfl ,
Geldr. G. I B. 23 bladz. Maar geenszins order, volgens den
beuielaar, Qoropius Bekanus. Luft het u oud duitfch te
gy zult het vinden by Ger. Brand , Aanmerking op Batoos Ver.
ton. 26o bladz. gecomen uit de Iloogduitiche inengeldichten van;
Opitzius ; of een brok van een Euangthe van Otfrid , by
$aubertus, de Sacrificiis , 5 cap. of in den eed van Ludewyk
uit de Hiftorie van Nitburdus, by Ligius , 3 centur. ad Belgas
44 EPi.ii•
[Vgeg bier by de Nederduitfche Spraakkunft van W. &wet,
waar agter eenige ftukken der H. S. in oud Duitfch voorkoomen, overgenomen uit de Spraakkunft van Cbrift. van lieulen :
ais daar is r.) de Lofzang van Maria , zoo als die omtrent
het Toofte Jaar na Chriftus geboorte gevonden is. 2.) Salomons
Hooglied, voor: 500 Jaaren gevonden, en door Merula uitgegeven. 3.) de XIX. Pfaim , door Abrab. van der Mylen in 't
Licht gebragt. 4.) de Tien Geboden in oud Fr:etch.]
[Zie bier een gedeelte van Maria's Lofzang, met de vertaaling van onze Dortfche Overzetting.
Mikkelofo min feta trucbtin,
Myn ziel maakt groot den
Heere:
Inti gifan min geelt. in Cote
Ende myn geed verheugt
minemo Heylante.
hem in Godt mynen Zaligmaaker.
Bitbiuvuantbaber gefcbouuota
Oin dat by de nederigheid
adnuothi finero tbiuni.
zyner dienftmaagt heeft aangezien:
Want ziet van nu aan zullen.
Seno nu fon thin faliga mib
my Zalig fpreeken alle de gecadent alla cunnu.
flachten.
Bitbin vuantha mir. Leta
Want groote dingen beet
kilts ale tar mabtig
aan my gedaan by die magtig,
keilag fin nano.
is; ende heilig is zyn naatn.
Ende zyne barmhertigheid is
Inti fin miltida in cunnu in• van geflachte tot geflachte oiai in cunnu inan fortbanten.
ver de geenen die hem vreezen.
Teta matt infinemo arme ,
Hy heeft een kragtig werk
zzfpreitta ukarbubtige muote fines gedaan door zynen arm : by
berzen.
heeft verftrooit de hoogmoedigen in de gedachten banner
buten.
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Salomons HoogIe3 , met eenige Verklaaring uitgebreid
begirt aldus:

Cztifc, her mib mit theino

fi nes MlinCleS.

Cbicco gebeizzet mir fine eubmii per Propheta8 : nu come
her feluo , anae cujje mil) mit
thero fuoze fines Euangelii.

Wanda bezzere .fint thine fpune them wine , .fie fiinken mit
then bezzeflon, laivon.
Tbtzt fuoze tbiner gratim is beterra thantbizz Skarphe tbero legis
alzo biz quyt.
Lex per Moyfen data eft,
gratia veritas per Jefum
Chriflum fafta
Thiu felva genatba is gemisket mit variis donis San&i
Spiritus, mit them tbu machofi
ex peccatoribus juflos, ex damnandis remunerandos.

Fly kuire my met de kulie
zyns monds.
Dikwils beloofde hy my ztne komfte door de Profeeten :
flu komt hy zelf, ende kuft my
met de zoetigheid zyns Evangeliums.
Want beter zyn' uwe fpeenen dan zy ruiken met
de belle zalve.
De zoetheid uwer genade is
beter dan de fcherpte der wet,
alzo by zegt ,
De Wet is door Mores geOven , de genade en waarheid
is dOor Jefus Chriftus geworden.
Die zelfde genade is gemengd
met verfcheidtne gavel') ded
Heiligen Geeftes; met die maakt
gy van Zondaaren , Rechtvaerdigen , van verdoemelyken Ver..
geldbaaren.]

DiEVENVOORDE; een zeer oud finis, in Rhynland, aart
den weg van Delft op Leiden, by Voorfchoten. Het is in een
Teckening by Rochinans , en gaat uit in Print van C. Elands.
Cowie/there, 81 bladz. Van Leeuwen, Rhynl. Kofluyin. Inleid.
31 bladz.
DUIVESTEIN; gelegen in Zuid Holland, by Laar en Poelwyk in de Verdronken Waart. Oudenbove , Z. Roll. 412 N.
Het Mein Duivenvoorde, in Rhynland, op het ooft einde des
Ambachts van Voorburg , beet men ook Avel Duiveffein. En
al hier zyn eens , omtrent een hoogen Zandheuvel, de Elsberg
geheeten , Roomfche penningen opgegraven. Van Leeuwen
23 bladz.
Rbynl.
DULLENBERG ; een Kalteel, ir, de Neder Betuwe gelegen.
A. 1318 , is dit ten de:le verbrand , door die van Lyndem
Gouliboeve , 369 bladz. en uit hem Kemp, Gornicb. 63 bl.
DUMMEL ; een Riviertje, in Braband; met den Aa faamen•
loopende by 's Hertogenbofch. M. "Pang, Germ. Inf.,
2, part. 33 bladz. Beneden in de Riviertjes.
DUN GE; ern watertjc: by Geertruidenberg. &mien in Rievienje.
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urtur.nr,; of de Oude Hark , een water tuirchen

er S-hiedam. Beneden in Riviertjes.
T -r DUSSEN; een Huis in Zuid Holland, uit het water
op,.,,thaald; is door den Oorlog vernield, doch naderhand wear
vernieuwd. Oudenbove , Z. Holl. 412 bladz.
E.
VAPE; omtrent Welke is waar te nenren, dat zy, in de tydent
.12-4 van den firydbaaren Macedonier , Alexander de Groot s,

niet bekend geweeft is. Aangezien deeze Koning den Indus afzakkende , en in den mond (men mf.:Tnt het de bogt van
Ka:nbaja te zyn) een zeer laage Ebbe ontmoetende, geloofde
dat eenige vergramde Godheden zyne Schepen op het drooge
Belden. Bern. Varenius , Geograpb. General. i lib. 14 propofic.
1'92 pag. ziende op Kurtius , 9 bladz. H.
Maar datze ten tyde van den redenaar Cicero , al bekend
- geweeft is, -biykt nit zyne woorden , de Natura Dear. 2 lib.
.322 pag. en alzo vied ik .00k een grout ongemak , omtrent
de Schepen , uit deeze ontftaande, by Florus . 3 B. to H. in
den Gallifcben Oorl. 'en weder by Tacitus , jaarb i B. 70 H.
fpreekencle van Publ. Vitellius , en de Roomfche Keurbenden,
ondis Germanicus.
Ondertufrchen bevindt men heden deeze Ebbe en Vloed,
Meer en minder, op de Kuiten van Spanje, Vrankryk, Vlaanderen, Engeland, Zeeland , Holland, Vriesland, enz. omtrent de monden van den Eems , Wefer, Elbe , enz. Celejlinus,
Meteorologice Plnlopb Politic. 5 qucefi. 173 pag.
Doch geene of -zeer geringe, in de Middelandfche Ar&pet, de Zwarte zee, de Kafpifche, de Meoot, ja zelfs de
Belt en de Zee boven Engeland tuirchen Groenland en Noorboven ,genoonde Varenius
wegen enz. Celejtinus , 175 pag.
pag.
Maar, wat is nu de waare reden van dit op en afvloeijen vati
de Zee? Wie is de Werkende oorzaak ? ongetwyfeld , de
Maan. Hartzoeker,, Begin der Natuurk. 8 H. 143 bladz. Maar,
verder; hoe werkt dan bier de Maan, dit niet, weetende flap
ik 'er nit, hoorende my in het oor luifleren: Lappertie , blyf
iocb by wiz leefi
[De hedendaagfche Philofophen leeren ons , dat de kracht
waar door de Maan op onzen Aardbol werkt , en de Eb erg
Vioed veroorzaakt is, de kragt van Aantrekking, of gelyk an.deren die noemen, van zwaarte. Die kracht van Aantrekting
of zwaarte doordringt den Aardbol in alle de deelen der maiTa,
zy is volmaakt evenredig met de hoeveelheid van itoffe, en zy
neemt ter zelver tyd af, gelyk het vierkant der afflanden vetOneerdert; dit vailgefteld zynde; laat ona onder4oeken,, war
get
F.
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gebeuren moet, wanneer de Maan zich in de middellyn van
eene ftreek ZQe bevindt. Gelyk de oppervlakte der Watervn.
onmiddelyk onder de Maan is, zoo is dezeive dan ook nader
by Bien Planeet, dan alle de andere deelen van den Kloot, het
zy van Aard of Zee; this moat dat geieelte van den Kloot zich,
ma de Maan verheffen , en ecnu verhevenheid maaken , waar
van de top tegen het middefpunt van den Planeet overftaat.
Het is, op dat deeze verhevenheid zich kunne formeeren, noodzaaklyk, dat de wateren, zo wel van de otnringende oppervlakte, als van den grond van dit gedeelte der Zee, daar aan.
toebrengen , het welk zy inderdaad docn, naar evenredigheid
van dc nabyheid, waarin zy zyn met de Maan, dewelke deeze werking voortbrengt, in de omgekeerde reden van het vierkant der afftanden. (ielyk nu de opp:-.1rvlakte van dit gedeelte
der Zee zich eerff. verheft, zoo zullen de wateren van de op7
pervlakte der nabuurige deelen zich ook verheffen , maar tot
eene mindere hoogte , en het water van den grond deezer
deelen zai het zelfde uitwerkfel ondervfnden , en zich door
dezelfde oorzaak verheffen, zoo dat dit geheele gedeelte der
Zee hooger wordende , en eene verhevenheid maakende, nood.•
wendig most to weep brenzen , dat de wateren der opper,
viakte en v-an den bo4em der verafgelegen, deelen, en waar
op deeze kragt van aantrekking niet werkt , met haaft de plans,
der wateren, die zich verheVen hebben koomen, inneemen.
Dit is .het goon . den Vioed voortbrengt, dewelke meer of min
Perk is op verichillende Ruffen ,. en waar door., gelyk men
ziet, de Zee niet flechts aan haare oppervlakte, maar ook
tot in haare grootfle diepte geroerd words.
De Eb kootnt vervo!gens door de natuurlyke belling der
vrktcren. Want als do Maan. voortgetrokken is en haare kragt
niet meer oeffent , dan herneemt, het water , het welk door
de working deezer vreeinde magt, was opgereezen, zyn Waterpas, en wint de Kuffen en de plaatfen, die het genoodzaak
was geweeft to verlaaten , weder.
Vervolgens, wanneer de Maan den Meridiaan der tegenvoe.
tens , ten opzigte van de• plaats., alwaar wy eerit. gefteld heb.
ben, dat het water zich verhefte, doortrekt, heeft het zelfde
uitwerkfel.- plants .; de wateren. verheffen zich op dit oogenblik , wanneer de Maan afweezig en verft af is, merkelyk zoo
veel, als in den tyd , wanneer dezelve tegenwoordig en naafi
by dit gedeelte der Zee is; in het eerite geval verheffen de
wateren zich om dat ze nader by den Planeet zyn, dan alle
andere deelen van den Bol, en in het tweede geval gefchiedt
dit door eene tegenitrydig-e reden; zy verheffen zich om datze
'er herder af zyn, dan alto andere deelen van den Bol, en men
ziet wel dat dit het zelfde uitwerkzel moet voortbrengens want
gelyk als dan de wateren van dit gedeelte minder aangetrokken
wor

E13023
worden dan alle andere deelen van den 1301, zoo, zullen
rich nooriwendig van ht overige van den Bol verwyderen , en
eene verhevenheid maaken , welker top tegen het punt der
minfte werking zal overftaan, dat is te zeggen tegen het punt
des Hemels, rechtilreeks gekeerd naar de overitaande zycle van
dat, alivaar de Maan zich eh6v.ndt, of het geen op het zelfde
uitkomt , tegen het punt , alwaar de Main dertien uurtn vroeger geweeft is , toen zy de Wateren de eerl1e reis hadt opgeheven ; want wanneer zy aan den gezigteinder gekoomen is,
en de Eb is ingevallen , is de Zee in ha,iren natuurlyken
that, en de w4teren zyn in evenwigt en waterpas ; maar als de
Maan in den tegenoverftaanden Meridiaan is , kan let evenwigt niet Jaeger befhan; dewyl de Wateren aan den kant, dio
tegen de Maan overflaat , op den groottlen afftand zyn van dien
Planeet, waar in zy kunnen zyn , zo warden zy minder geftuit
dan het overige van den Bol , bet welk tuftchen beiden liggende digit by de Maan is , en dus voert hunnebetrekkelyke zwaarte , die hen altoos in evenwigt en SAT aterpas zoekt te houden,
hen naar het tegeneverftaande punt van de Maan , orn dit evenwigt te bewaaren. Dus moeten in die beide gevallen wan.
peer de Maan in den Meridiaan , van eerie plaats , ef in den
tegenovergeftelden Meridiaan is, de waterer) zich ten naaftenby
in dezelfde hoeveelheid verheffen , en bygevolg, veriaagen , en
ook in dezelfde ho.,veelheid terug viceijen , wanneer de Maan
aan den Horizont is, by haar op- of ondergaan.
Uit deeze beurtelingfche beweging der Eb en Viced @de'.
eene geduurige beweeging der Zee van het Ooften naa hen
Weften , om dat dit geftarnte , het welk de zwelling der war
teren voortbrengt, zelf van het ()often naa het Weften loopt,
en, in deeze richting werkende, de wateren, die den loop van
•
dit Geftarnte volgen , dwingt dezelve insgelyks te houden.
Somtyds vermeerderen .de Getydn e als de Aarde van de Iota
en de Maan te gelyk wordt aangetrokken:, gelyk by nieuwe en
voile Maan gefchiedt, wanneer die twee Hemellichten in vereeniging zyn en elkanderen in denzelfden Meridiaan ontmoeten;
en deezen noemen wy fpringtyden., of fpringvloed ; Maar fomtyds werkt de aantrekking der Zoo tegen die der Maln ,e1yk
in de Kwartieren gefchiedt , en dan hebben wy leaagtyiirel
.Ondertuffchen leeft gy Kartefius , by den aangetogenen
MILS' 18o bladz. llartzoeker. r44. bladz Van Leeuwen, Batat-,
52 bladz. Yob. gonfion. Thatzmato ,2,raphice Naturat. 2 Claff. C.
cap. 5 Artic. ik meen by de Iliftorie en Oudheid enkelyk my
op te houden. Scheide 'er dan van af, doch Tiet het zeer
zeldzaame geval, omtrent onze ftranden voorgevallen.
- A. 1672, hadden de Engelfchen in den zin omtrent Teffei
te, landen; maar, ziet hunne toeleg op cen wonderbaare wyzo
Wet! Zy tea dage ci gar toe beraatnd op (tea Yloed wachtenl
de ,
F
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de , om met Mein Vaartuig naar 'land te zTen , bleef de t hbe
tegens haare natuurlyke orde, twaalf uuren duuren. Fen zeldzaamheid , met reeden , van de Teffeliche Zeeluiden aarigcmerkt.
G. Brand , in het leven van de Ruiter , 697 liludz.
EDAM; het geen ik omtrent deeze Stad het) aangemerkt,
zal ik, in geezer v-oegen, met den Hcer Huygens beginnen:
De Dam , die 't Zuider diep bet binren kY onthiel ,
Gaf my de Vdammer naam dien ik niet Langer Biel
Dan tot het vet gerucbt van my,& gewilde kaazen
lie wereld had gevuld , en naar 111y71 aas doen raazen
Sints noemden zy 't Eetdam daar zoo veel etens groeit
Maar dat men nlyner melt zo verr' het ebt en vloeit
Is elders opgevelt. Hoor , Hollanders , de wielen
Van iv victorikoets zyn idtv bezielde kielen;
Dat zy; de Inyne ineeft. Beboort niet rnee[ de dank
Den radenmaker toe van 's wagens gladden gangk?
I. Zy heet dan , naar het Y, Ydam. Boxhorn. Stedeb. 367 W.
behalven Antonides, aldus zingende , lyrooms , 4 B. 136 Id.
Het zuivelryk Edam bevelligt 't geen twy zongen ;
Dat , door bet dier verzoek des ryken Vloeds , gedwongen
De naam van Ydam haft verwiffelt in Edam.
II. Zy is wegens haare Kaazen wyd vermaard. Vronens On
dergang. 4 bladz. 236 bladz. en even genoemde Antonides, 4 13°,,
107 bladz.
Zy voert een Stier in haar Wapcn ; wegens den Stier,
die d,-; Edaminers een plaats p anwees, waar ze allerbekwaama
een Kcrk zouden zetten. Doch dit zal ligt een kwak zyn ; zoo
fpreekt de Zoetflemmende Zwaan 'van Waterland , 3 H. 9 bladz.
IV. Zy is , A. 1426 , ingcnoomen door die van Kennemer=
land. Boxborn. Stedeb. 367 bladz.
V. En ten laatften. Zy is berucht door de Hillorie van
Zeewyfje. Na een zwaar tempeeft , zcgt Snoyus, 8 bladz. zyner Verhandelingen , by Boxborn. A. 143o, vertoonde zich een
Watervrouwe , in de modder azn de Edammer meisjes, die met
een Schuitien over de Purmer kwaamen vaaren , oin de Koeijen te melken. Wat gebeurt 'er? zy wierd nit het water gehaald; zy wierd te Edam gezuiverd en gekleed. Men leerde
haar ook fpinnen. Men voerde haar eindelyk naar Haarlem,
alwaar zy noch eenige Jaaren geleefd heeft Gelooft gy dit
niet, daar het u alle Hollandfche Chronyken vertellen tie Wachtendorp , Rymchronyk. 8 P. Bucbelius , over Heda , 283 pag. YUnius , Batay . 504 pag. Goudhoeve, 414 bladz. Scotanus , Frieffe
G. 263 hiadz. Vreonens Onderg. 229 bladz, Zoet emmende Zwaan,
97 bl
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Parivall, Vermaak van Holland , 187 bladz, en wig
97
niet al
EECHTROP; een voornaam Luis der Poelenburgen , in
Kennemerland , onder Alkmaar tuirchen Bergen en Schorel;
heefc heden geen overblyffel dan den blooten naam. Van der
Woude , Alkm. befcbryv. 128 bladz.
EE of Ea; een oud watertje in Vriesland , van Leeuwaarden
loopende naar Dokkum. Het heeft omntrent loo jure') droog
gelegen, maar is opgegraven en weder vaarbaar gemaakt, A.
iso;. Gabbema, Leeuward. 247 blad3.
Merk ondertuiTchen aan dat E zoo wel als A (van welken
omitandelyk boven) Water beteekend en dat 'er ook al eenige
van lien naam bekend zyn. Ziet Huyilinga , by Blaeuw ook
lxven aangebaald.
EEM; is een water , kootnende uit de Rhyniche Veenen ,
en Ioopende door Dills of Amisfort. Zie boven , ilernisfort
de letter A Ongetwyfeld een takje, fpruitende uit den Rhyn.
Het geeft de naarnreden aan Eembrugge, Emenes , enz, uit de
Aanteekeningen van Kornelis Kooten.
EEM; een slot aan den Eein , in het Dorp van lien naam
of Eembrugge, beneden Ainisfort, in het Sticht van Utrecht,
door de wialvalligheden des Oorlogs fomwylen verwoeit en
foinwylen weder opgemaakt. Mattheus , Eccles. Fundat. 526 pag,.
behalven Iled.1, A. 1481. 295 pag. Hortenfius , Goudhoeve , enz.
A 1364, heeft het Dorp een Scads recht vcrkreegeri van BisSchop Jan van Atkil, Mathews, de Nobilitat, 3 lib. 837 pag.
A. 1252, verkocht Jan van Woudenberg het flat aan Gysbrecht van Abkoude en Wyk te Duurflede. Scotanus , Frieffe
G. 185 bladz.
A. 1358, is het ingenoomen door die van Utrecht, twiftende met die van Amisfort.
A. 1393, is het nevens Vreeland , Horst en Stoutenburg,
vergroot en verilerKt door Floris van Wevelichoven , de soft
Biffchop van Utrecht.
A. 1481, is bet door de Jtrechtfchen weder ingenoomen,
verbrand en afgcbrooken. [Math. Anal. Toin. bladz. 408.
Edit. in 4to.j
A. 1527 is het, weder vernieuwd zynde, van de Gelderfchen
met groom moeiten overheerd.
A. 1552, hebben de Aniisforders van Karel den V. deezes
(looping verzocht; en het is oak, op 's Keizers bevelcn, oat
de Krygskoften te fpaaren, uitgevoerd. Ver,boeve , uit Gysbreclit
Lappius , in de Aanteekeningen over Lamb. Hottenfius , 36 pag.
Ondertuirchen zyn onlangs deszelfs ruiners , beftaande nit
leer grove fteenen, en hebbende zwaare Gewelven en diepe
Relders, zoo men my bericht, gekocht door LTD Bakker van
Amisfort, Qin te flyten. Wel snag men hier dan uit roepen,
F3
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Irvt Ltikanus (Pbarfal. 9 lib alwaar by fpreekt van Troien)
iain periere ruince !
Bouvallighden zyn zlf vergaan;
Wt zou toch eeuivig blyven /Lan?
EMENES; of ze.o men heden zegt, Immenes, binnen
buiten dyks; zeer vernuaklyk it , het doorryden. Is in het
Sticht van Utrecht gelegen tuffchen Laren en Wariki m en
den Eem.
Van ',IC oude Dorp gewanc.,, t Barlandus , Conk Brabant in
2". 1 4 2 pq:),-. apud Theod. Verboeve , Aims:fun
Pag A, 13,8, viel er een trcifen voor op Lagers , een glom
Veki b Eineries, in 1-1t welke de Hoilandeis te kort fchooce p f:egtms Jan van Arkel , de 4 ?fit: B . iichop, die het den ouden naaia VW ElilelleS weer dwong aan te neernen; veriaatende den ni-Iii.ven van 0011 Holland. Goudboeve , 3?3 bladz.
ayn ititlehryver , Kemp , G,-irnicb. 74 bl.
EEM1SFORT. Boven, in de letter A, Amisfoo:t.
EENIG ENBURG ; i Noord - Holland , tuffchen Krabbendam en S. Marten; door de Vriezen, orntrent A. 1297. ne.
very: het Plot Wydeneffe vermeefterd en afgebroken. Zuni.
/Mad. 258 aan de Vaart het wive zettende, tcger2
Scorel o v er. r-tonens On/erg. 150 bl Oudenhove, voor Scrive.
"':),(7 en 247 tlad%. Beda , en Willem van Mechelen ,
vizir ,
zor pag,
It2dri) cikal(i tar do tuurt nog den Burg geheeten. Van
del' !Nu Il Aiie 127 had?;.
; crn ikdyk Huis gelegen in KennemerlaiA U v :n Heyloo , gehouwd en voltrokken door de
Bar,iefpm Heezen van WaritienbuizerL Van der Woude , Ailes,
!3Q 1,14(1,:f.
EG; vet ee? een Waterie of Rhynfprankel in Kennemerland • doch no al 1, crdi oogd en geheel verciweenen. Immers
het heN iigt my veel biter, de E,gmonden naar dir Watcrtje
to lit Ant.'n
n irnt den zegen van S. Albrecht: Gratia Deo,
zy gedankt , nu zyn uceze plaatien
am
14,
Luca
mundo
j
Tun Zlata. I in bladz. Jun/us, Bata y. 46 pan. Van
Joycn over Verfiegen, 176 bladz. beftilven Setiverius , 21nriales Eliginodani, by liatbeits Oudenhove Boxbor,4, Pars, C12Z,
Niaai wt z2gt hien by Sl:cbtenborfil? Men (Gelders G.
S bladz.) dat de anddelfte tiik des Rhyns niet in Ze geloopen
lit. cc ny .Katwyk en Net Huis te Mitten, bineden Leiden;
niaat cer by Egmond in Kennemeriand. En volgeos die meening too dan hier geweeit zvn des Rhyns Eng -mond , in
Bide u Kiel of breede-keel. 'T is
van Lien
cen
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een niooi fiukje en nieutv ; doch ik zeg het nog eons , onze zaaken zyn vol 'gisfingen , en vecity,is gepaard met rillsfingen.
EGMOND; in dit edel Dorp (gelep,en in het Noordwes.
ter deel van Kennemerlad, owtrent Alkmaar,, en gez.0 Eg.
pond binnen, tot onderfcheid VTi E;..:morid op Zee) ZUEILU wy
eerft de ABDY en daarna erns het KASTTEL op gain nenicn.
A. 1706, den ii September hezag ik de mine van K.:rk
en Kloofter,, bevindende alleen 2 hooge Toorens, V311 we;ke de
Noorder,, A. 1596', al :en deeze was nedergeilort. Zaanl. Arkad. 128 blcsdz.
Tuffchen die Toorens zag ik een open Poortje, vcraar boven
St. Pieter, in hartfleen was uitgehouvien , tnflchcn Grant Didrik- den VI. en zyn Moeder, Petronella , Weduwc van Graaf
Floris den II. knielende.
Aan weirzyden van St. Pieter las ik in het Grieks; ATiOC
rair p oo. de II. Pieter. en bOven hem , nit den cenen hoek,
van den boog, tot den anderen, deeze Latynfche regelen:
JANITOR 6 COELI Tier PRONUM MENTE FTDrLI
1NTRO1aITTE GREGEIV1 S121210.RUM PLACANS 51L1 REGLIMI.

Dat is

O Deurws q rder di Henzels, loot deann hoop bi7Lnen ,
neerwerpende
een tr2z4w geinftd , den Kozirs.g. der He
meliagen me!, zicb verzcenei,d,,'.
ant= de kniclende Eeelden waaren deeze woorden:
HIC DIDRICUS ORAT. OPUS Hoc PETRONELLA DECORAT.,

Wit zeqgerl ; bier bid Diderik. Fiume! verfierd Lht Welk.
dar (indent:Z.-hen was het al een kunsje dit alles wel te leen!). 1)e letteren waaren bier en daarvreetna en door een ge itrengeld. this beken ik Let Inezen van dit ()tide ':;chtift. me hcb
ben ontvangen nit Alkmaar, Le weeten van oen liner ;Gray,'2
Kenmpbe;.
Deeze Abdy gceft ons Roc7Fnmi in 2 Teeken:ngen , cern ze.
heel en daar op hoar oee icot ; bide ook cenigziiis van do
myne verfchillende : dos of ik ze u hier beide in Print zal brengen , kin ik nog nict
Zy was der BeneLlici'ipleren, dat is ,
Monnilien, !evende volgens de order van St. ti!:%:....cilatb (men ‘indt dt..ezcn den
2iften Maatt) volgens j
4:6'6 peg. ParirLmi l. Veim,
van Holland. 183 blade.
Ja , Le(-:zcr, do N. eel Indc.r is ointrent de ancroudix Gedenkfchi-iften , onze GewtA.-..n ruakende, aall decac
kc'' grootelyks verichuldigd. En bet is ooL bcnd dial
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(fchryvende A. 1246.) alias uit de ryke Boekzaal (zie van deeze

yunius Bata y . 5:5 pag.) van het Egmonder Kloofter gehaald

heeft. Vogius , de Hifloric. Latinis, 3 lib. i cap.
Ook is Wilhilmus Procurator (A 1300, onze Landzaaken op
papier ftellende) een Egmonder Monnik en de allereerfte onzer Schryveren geweeft. Pars, Naamrol. 20 bladz. Beneden tits
.Procurator , op cue letter, P.
Ondertufrchen, v r eet ook, dat dit Kloofter, voor de Bene.
diEtyner Nonnen, allereerft van hour getimmerd is, door Di.
drik den I. Graaf van Hoilan.l. Annales Egmondani. by Ant.
Mathew, 7 cap. 7 pag. entzveder , ro cap. gpag. behalven Scriverius,
by Goudboeve 239 bladz de Gouwenaar , 18 bladz enz.
Doch ),,,derhand velnieuwd t-P van (teen gernaakt , door
Graaf Didrik den des eeriten zoon; ten dienfte der Monnik
ken, vcrzendende de Nonnen nwir Bennebrock huiten Haartern dezelve Annale, . i a cap. 9 pa, . en wederom, ScriVerius
by Gouaboevt, 2 44 bl. Stoke, Ryincbron. 15 bl enz.
V( orts , is ook dit Kloofler geweeil dc Begr,afitede der
ineefle Graven ; doch is , hoewel het grootite, ook het rykfte
en oudfle van geheel Holland geweeft A. 1567, zyne Boeke.
karner,, door de Spaanfchen in a.ffche gelegd. Zaanl. Arkad. 126.
bladz. blyvende niets dan het geen u hier in ten fierlyk Printje vertoond, wordt. Zie mode 5unius Batay. 567

liadz

Wat no de Abten van dit Kloofler aangaar de eerfte is
geweeft Wonety_,:t , in het zelve gezet , omtrent 'A. 9.:o; maar
de 3gfte en de ;aatite, Govert van Mierloo, een Domn.inicaner , de tweede Biffchop van Haarlem, eind'lyk nog te De•
venter overleden, A. 1587. Bokkenberg , Antiflit Egmondanor. 49 Ef 81 pag. yob. a Leidis , of yan van Leiden, Annal.
Egmondan. cum objervation. A Matbcei , 12 cap. 9pag, behalven
Antonl Hovius , Egmond. Illonnik. in zyn Cbron. Zaan, Arkad.
28 bladz.
Gilder deeze was Lubbert, de 16de Abt, de Broeder van
Arnoud, Heer van Egmond. In wiens regeeringe, zoo men
gelooft, dit volgende geval zoo gefchied zyn : Een Oyevaar,
op de Abdykerk neflelende, had zyn been gtbrooken. Zekere
Dagwerker,, in de Abdy arbeidende, ziet dien Vogel. Brengt
/win by zyn moor, een fcharnel wyfje, Deeze fpalkt en verbindt
het gebrooken been, terwyl de jonge loops om ddaglyks das;

Kikkers, Aal en andere viitchen. De Vogel wordtgenezen
geLft zich weder naar zyn nett, by zyne jo: . gskens. Daar op
veal ekt by, Keert weder op zyn tyd, Komt voor bet Vrouvvtje than, Liat een {teen uit dcn bek vallen en vliegt zoo we•
der naar boven, op de Abdy. Deeze iteen worth LubbLitus
vertoond. Ook wordt de zaak velhaalt. Men bevindt het een
di,el'oaareu Karbonkel te zyn. Lubbat zegt het aan zyn broedes
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der , Heer Wouter. Hy wordt in een gouden plaat gegrepen en

op het hoog Alt ar gezet, terwyl het Vrouwken met den zoon
von! al haar leven ryklyk worden bezorgd. Zaanl. Arkad. 2 B.
120 bladz
Hugo van Affendelft, de. 26f1e Abt; was in gefchil met Heer
Jan van Egmond, zoo dat by in verdrukhinge fchuilende is
Overleden , A. 1367. Bokkenberg. 65 pag. jail. van Leiden ,
cap. 70 bl.
Op 1ezeive wyze was Willem van Mathenes, de 3o Abt,
ongelukky„ oo: onderdrukt van geinelden Jan. I)eeze
timmerie Al3fpoel, by Leiden en overleeLi r , A 1458. Bokkenberg, 7o pag. gay/ van Leiden, 72 cap. 97 pag. en Zaanl. Arkad. 133 bl.
ivlaar wordt het niet al tyd om eens tot de mine van het
SLOT over to flapp-en ? heeft niet de Abdy alt,00 vry wat ruimpjes Mar deel gehad ? zal zy het ilot, of het flot haar overfchreeuwen ? Wel aan.
A. 1676 , den 4 July , heb ik het allereerft gezien , doch
als een Kim', en zonder opmerkinge, als toen nog niet hebbende gefinaakt de zoetheid der Vaderlandfche aloudheden.
A. 17015, den II September kwain ik met printer en teckeningen voor Bien dag, ointrent deeze flerkte; en wel your.
riaawlyk , met een print, A. 1617. uitgegeven door Fr. de
Wit: daar ik mecie pronkte, zoo lang my de geziclicen van
Roch nan onbekend waaren.
Mac.r wat vond ik ongemeene veranderingen. De brig was
veriweenen en verwiireld in een hoogen puinhoop. De fi)tc.);
rrentwaaren beroofd van hunne fpitie Kappen, De ringini
niet van
aan de rechter zyde merle geflecht. Men ging 'er
vooren, maar, over een plank, naar de zyde van het Dorp.
Nu van het opbouwen. A 1307 , is het meerendeels getimmerd door Heer Arend van Egmond en Ytrelittin doctl
de allereerfle beginzelen zyn van A. 114o, van Fleer Beerewoud den II. van Egniand. overleden . A. 1193. yunius , Batay. 544 pag. Bokkenberg. DyaaslIar Egmond. 8 bladz.
Is eindelyk -o,trokken, door Heer Llodo den id. van Egmond; overleden, A. 1200. Dezelve Bokkenb. 21 pag.
Weder opgebouwd van /leer Wouter, of Gualtherus den I.
van Egmond, overleden, A. 1208; na dat het door Graaf Lodewyk van Loon was verbrand. Bokkenb. 25 pag.
Nog eens vernieuw i door lleer J n den I. van Egmond:
overleden , A. 1370. Bokkenberg. 54 bl.
A. 1517, toen het geheele Dorp van Egmond verbrandde,
is het Kafteel bewaard door Heer Jan van Waffenaar. Zoet.
zingende Zwaan , 154 bladz.

Omtrent welken tyd , het door het Volk van Sonoy , in
de woedencie. Oorlogs orkaanen , alWugskns tot een ruineuzen
romp
F5
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romp gemaakt is. Zaani. 4rkad. Ir6 blad*. ,Gaudboeve , rrs
Korn. van der Woude , Alkmaar 126 bladz. Junius , Batap.
en 544 pag. Boxborn. Stedeb. 46 bladz. behalven Reda en Be=
Spaan, Vant, •
ka , Wacbtendorp , Gacciardin, Meurs , Pars ,
doyen , z en inoe-elyk bander(' andere.
hindelyk gelyk Rothman en Sieuwert van der Maslen de Abdy in het geheel vertoonen , zoo geven zy ook het Slot van
Egmond ongeichend : mar beide in fommige waarneemingea
verie)illende.
Oak, zeg ik boven , de allereerfte beginfelen van dit Plot
zyn van Heere Beerewoud den II. en fchryft gy ze toe aan
Raclboud den II. den 4den Heer van Egmond, bet kan
my even zecr behlagen.
Whar zou ik zoo van Egmond nmeten vertrekken, zonder
een esicorl van zyne Heeren te zeggen ? Hoe zou ik dat voor
myn goeden Leezer konnen vurantwoorden? Wel aan dan.
Radboud , de zoon van Acigildus, der Vriezen Koning , waS,
de mite Heer van Egmond , een vreedzaam en deugdelyk
man ; A. 791 overieden , na dat zeker toeval hem van zyn
Bokkenberg. Dyneftar. Eigm,ondanor. I cap.
paerd dee
pag Wollebrand is geweeft de derde Heer van Egmond, nevens
de Heeren, Arkel en Wafrenaar, geheel Holland, onder hen
bezittende. A. 868. is deeze, by nacht, op zyn Bed
erwoird. Bokkenberg. Dynajlar. 3 pag.
Wall„re:er de 1. de Ede Beer van Egmond. Het Dorp, Egmond op 1-.)e, beet van hem zynen aanvang gekreegen. Bokkenbe rg , Dynafi. 6 peg. .Hy, Pieter van Reneffe, eon Edelman,
by Z711 Vrouw Katryn (dochter van den Hertog van Glocefter) te
bed vindende, doorilakze beide , A. 1004. En by flied A.
1036. Zaanl. Arkad. t 1l pag.
Dodo de H. de 7de Heer van Egtnond. A. 102r, kwamen
de Vriezen hem moeijelyk vallen; maar Helena, zyne Moeder.
(de Dochter van den Markgraaf van Brandenburg) fleeg in mannon gewaad to paarde, voegde zich nevens Dodo, en ontmoette den vyand by Heyloo. Men wierd handgemeen en Vrouw
Helena won den itryd. Dodo ilierf, A. 1074. Bet Cbronykje
van Egnzond , de tierde Kruk, te Alkmaar; A. 164.6.
Wouter de I. de nde Heer, geineenlyk de [(wade Wooer,
geheeten , dewyl by de Abten van Egmond in hunne voorrech-:
ten benadeelde. Ving Vrouw Ada en dreef den Graaf van Loon
nit Holland. Naderhand is ook geVangen en' op bet Huis
to Hecrnsterk verzekerd ; dock , door zekere 4 broeders , Met
geweld daar weder uitgehaald. Stierf, A. 1208. Bokkenberg.
Arhd 119 bladz.
Dynafl. 25 pag.
Willem de II. de... Hoer, een lievclingvan Graaf Floris den
V. (las wegelis ook deezes owkoomen zelfs wreekende op de,;
Hui-

E G.

91

en Kroonenburg. Ov'ek•leed, A. 1334. Boitkenberg. Dynafl. 42 pag.
ic Bellen
Jan de IL dt1 2oile Hcser, toegenaaind
t)p
orn dat hy te VeiJe trekhende,
drocg. Was verdacht hy Graaf IVe
&.s
hem in ballingfchap verzon:i. `‘,V1;‘t
dood. A, 14.17. wierd hy gcvarigii tot:ri
binnen Gornichem fneuvelde, Is civeik,iea,
14.5z.
berg. Dyizaft 67 fag.
Ian de 111. de 221te Heer en Graaf van Ifignionci. A. E55,
maakte hy eenen Jan LVIelis (een vry gemaal,ten cell
Galey gekocilt) Schout van Evinond; oin dat dz hivan
J erufalem wederkeerende en ziekiyk zynde, eenie inylei) op
yne fchouderen gedragen had; tc wet'm , na dat hy van alit.;
zyne iienaaren in zyne teenfpoeden veilaaten was.
berg. Dynafi. 1 4 3 pag. Kemp, Gorkom, 319 blaclz.
:fan gehf!eten; want
Worth ook, met kleiriachtinge,
wen hy
met dien tytel fprak hem de Burgerneritcr
i4.3f. Dordrecht met zyne 2 ryslch,-pc. n Nrglitilelyk c.riallte.Dordr. 793 bladz behalvcn Bokkerthog..
Ovei-leedt, A. 150, 77 jaanm oud zyntic; zne Vrouw,
Magthdena van Waardenburg„ by welke 1 Jy 1.5 hindelfni
wekt had nabtetende. Van welex en van b;Jider hopei en r,ino
be , wy meer zulien zeggen in de Leiter
' Lamoraal, de 25fte ilecr en 4de Gr,!afvanEgii;o11.1,
gehooren. Had, A. 1557, cal groot dec1 it] de ovul
ge , flaande de Franfchen by S. Qnintyn. A 1559, 11:-y]4 tr„,
dezelven wederom, op den oL'ver by GrevAlv,en.
nc;o:c
het loon van deeze verdientlen?
,
zonder traanen A. 1567 is by onveilloeds
1563, te Bruffel, op het Marktveld, nuvt.lis den
f,-Hoorn, onthoofd; na hem blyvende VrGuw Sabina..
ATH
(IR.! na,Jerhcind
dawe, met i.1 Ievende
(3)-ot'its ,
B. !6'd
pen is overleden , A. /578- Hoof&

Huizen, Muiden

•

nal 2 lib. 40 pug. Van Meteren, , 3 B 58 IL:. S!rcda ,
cle
212 pag. en Vei, ;-',1 er
7 lib. Ere.inicid. Beigic.
jcbryvers van den bioedigen en langcluur ‘ ;4e7; 001 lug 74,!et Spai7je.
En hier neem ik nn !Lyn Zateli.kin h t Aaci_eLyi: 1.gmond: zyne rumen aardpreeLende wet deeze
"Intonides , Tfirootn, 4_ 13. 135 'VI.
Niets met real
Zia) d'eeuwigbeici belooft. Het tots &wage legt
Gedolven wader Zee; en Rwrg , in trip gevuaje4
.Als 's aardryks inonarcbin. begraven in boar ajicLin,
Door 't woeden van delb Tyd.
S. ELIZWTH4 vloed; doch eer Lk aza het water koom, is
Let
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het hoognoodig , omtrent die Heiiig. u een weinig te oitiL
derrechten.
Zy was een vroome Weduwe; te weeten van Lodewyk,
land Graaf van Hellen en Thuringen , dochter van Andreas,
Koning van Hongaryen; tegens den armen zeer inilddaadig en
deswegen , door Paus Gregoor den IX. in de Naainlyft der Hei,
ligen gezet; na dat ze overleden vas, A. 1231. De vierdag
vast op den .r9den van November G. Brand, Dagqvyzer, 6o3
hl. uit Kaiyifius, enz.
Nu tot den Watervloed. A. 1421, op St. Elizabeths nacht,
verkeerde de Dortfche Waart , hebbende 72 Dorpen , en
zynde een zeer fchoone en weelderige landareek, in een groote waterplas. Balen Dordr. 769 W. never een Konftplaat van,
Rainein de Hooge.
Maar nu zeggen fommigen , dat een nydige Boer, oin zy.
ne buuren te bederven, het water had ingelaaten; fommigert
weder oat de Gunitbrief van Graaf Willem , aan die van Wieldrecht , in het hanielen met zekere Zyl en Watergang naar
hun wel g evallen daar toe oorzaak heeft gegeven. Oudenbo.
ye, Z. Holland , 185 bladz. Gabbema, Watervloed , 147 bl. uit
Veldenaar , yunius, Math.. Voffius , Boxhorn, enz. Schokius,
de Inundat. Difp. 35 art. die noch van Gabbeina , in zyn gemelJe Watervloeden, noch van myn Neef Gutbberletb , ooit is
2angetoogen. De eerfte beging ongetwyfeld crimes plagii,
ftal; inaar de laatfte heeft, weinigen tycl voor zyn overlyden
my verzeekerd dat by het Werkje van Schokius nergens dark
by my had hooren noernen. Ondertuffchen zal ik beneden
in de Letter W, op Watervloeden, nog een bundel Schryvers
aanh.rilen.
ENDEGEEST; een Rhynlands flak, in Ooftgeefr , een
24.;terleen van den Fluize van Wairenaar; onlangs tot den grond
toe gerazeerd, en van rieuws weder opgeboud. Zoo fpreekt,
ran Leeuwen ,
Kofluynz. Inleid. 36 bladz. Goudboeve
bladz.
't Iluis den ENG; gelegen weitwaart van Utrecht, by Vleu.
Ten. Is onder de Gezicbten van Kafp. Specbt , van A. 1697.
Vinde bier omtrent niets gedenkenswaardig.
ENGELEN , of Angelen; waaren oude Hoogduitfchers ,
omLrent den Items , 1A Tefer en Elbe; happige Zeerovers en
fuedige Vrybuiters op der Vriezen ZeekutIen. Mengden zich.
onder de Saxen. Belden zich op , never, s dezelve in Vries.
land. Zulks getuigt immers de Gude VriciChe taa! , voornaam!yk onder the van Molquerien.
A. 449 , deeden zv huimen overtogt naar Brittanje. ran
L ztuen ileta y . 49 hia,iz. nit Beka ; Thapie , ever de
PI Es Provineien.
[D.ci.e huge'. Sa,xen hidden zich Inge veer then tyd in
Vries.
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Vriesland op, en men . houdt het daar voor, dat de Vriezen
en Saxen uit éên Volk gefprooten zyn , en over de 300 jaaren voor Chriftus geboorte van buiten , (zoo als fommigen
meenen, uit de Indies) uit Zee aankoomende , in het naafi
aangelegen land zich ter neérgeflagen hebber ; tot ecnen 0verften hebbende eenen Frifo , van Koninglyke ifkomft, waar
van het Land Vriesland zoude genaamd zyn, terwyl zyn braeder Saxo hooger optrok , ter plaatfe, daar de Saxen hurnen
naam van behouden hebben; zoo dat het niet vreemd is, dat
de Saxen , en onder die de Engel Saxen, groote gemeenfchap
met de Vriezen hebben gehouden, zie Martin. Hamcorn , de
Pith Frifite illufiribus , en Pier. Vinsbem. in zyne Chronyk
van Vriesland, 1. Bock. Waar van daan het ook komt, dat
de Spraak en Landwetten der Engelfchen , met de oude VrieCche en Molquerenfche Taal en de Vriefche Grond - wetten ,
wee' overenkootnen; waar omtrent William Temple in zyne
Aanmerking over de Vareenigde Nederlandfcbe Provincien , het
IL Hoofdfiuk. zeer opmerkelyk fchryft. Daar zegt by onder
anderen : „ En ligtelyk , dat men veele ftoffe zoude vinden
„ voor de curieufe Aanmerkingen van eenige naarftige en cu„ rieufe Befchryvers van Antiquiteiten , ofte Oudheden , in
de vergelykinge van de Grietmannen onder de Vriezen, met
onzen Vice-Grave; van hunne Affeffeurs met onze Schouten;
van hun vonniffen in Burgerlyke zaaken in hun diftrikt op
het eerfte verftek, doch niet zonder Appel , met de wyze
van onze kwartier feffien, van hun hoogfle Vonnis, beftaanel e uit Raadsheeren , van vier byzonderen Kwartieren , met
onze vier Ommegangen. Van deeze , zynde de algemeene
judicatuuren of rechtfpraaken van 't Land , van 't maaken
van hunne Staaten , met ons Parlement, ten minften met ons
Buis der Gemeerten, uit de byzonderheden van twee Cede.puteerden ., verkooren wordende uit iedere Stad, als by ons,
en twee uit ieder Grietmanfchap , als uit ieder Graaffchap
bier; en deeze laatite by ftemmen van alle Perfoonen , die bebuilt en behoefd zyn , en in een Vergadering van den Griet.
man, tot dien einde byeen geroepen, en deeze Gedeputeer.
den magt te hebben om vonnis te ftryken over 211e zaaken,
zonder de .geenen te kennen, die hen verkooren hebben, of
hunnen zin en meening te vernemen; Welke alle omflandigbeden . zyn, met onze Conflitutian overeenkomende". Van
Leeuwen Batay. filuj 1. bl. 49.]
ENGELAND; dit welbekende Landfchap, (het Been ik
maar aanroere voor zoo veel het dient tot onze aloudheden) heette , voor de komft der Engel- Saxen , niet BrittanGia maar Britbtania.
Tanis is zoo veel als landfchap; gelyk in deeze woorden;
Aquitania, Luiltania, Mauritania.
Britb
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..britb (in de oude taal vcn dat Eiland) beteekenci gerchlt.
derd naden y ial de oude Britten hun i_makte lyf hemelsbLiuw
plachten te fchilderen , met glaflum or-Woad. Ceiar. G,/li. Oorl.
S B. r4 H. Plinius , 22 lib. I cap. Mela , 3 lib. 6 cap. mar
hier zyn die Letterklovers her fpoor ins , die uit ecu oude
lap ichrifts , zcer kwalyk ultro icer.,en , daar de Wacreldbefchryver deeze woad Vitrivn 110eint. Mogelyk was dit pog
een ander kruid by hcn dan dc (fads; van welkc Vilnius , 20
lib. 7 cap. Ifaar. Vosrffins over Mela , 354 Dag, tat Turnebtis,
ENGE N DER LIOLT ; van de itaads vergad ering ander
Jezt-lven
ir«Ie Leito- P. 38 bl.
Enkel-1Alizen, gc
JN iillUI/LEN; als of gy world
1iai1CIC1 nolc. van Huygens WQrdt aanonournc..n,
lyk
retIdeTi
1 1 dd
11e huizcn Ic g(ioct Romen opgegroeid ,
Groot Rouen beeft Ai;
ik
zk ben plat gebrami. Groot Roinea is berbooren
ik cva,.1 nie!!-..vs ber,l)truw ri ; b4 beter dan te vooren
Groa Romen beef:: boar juk den Spanjaard opgedrukt
1k heb my!, vrye q hals bet Spaanfche juk ontrukt.
beb zcv dee! in d'eere van uw vrybeid
JVoord
Maar , weet dfir d'eerfie /tee:2 van 't groote q verk in my We,
En ktualn de becle buurt te deinzen, tot den val

2.7()t

Beet dat ik dzar to: flock den laatjten legi;en zal.
Hoeft binnInl "o p ngcn atoudhecien; nada/110A ook alleiTerfl
‘,11 dec:!e Sta,1 gewv,g wordt geniaaLt op A 1279, in welk zy
is \';'Itirdrpi doo,r pn van ilrkei en Kilas van Potter), afgezonden (F ri de wedeifpannige Vriezen gedwee te maaken. Boxhorn,
St,,Pb. 365 hi.
A 1426, is Enkhuizen onder de magt der Kennerncs
en in 't zelve Jaar, de Soldaten van Vrouw jacoba daar binnen
Ir(-:dende, zyn Lao voornaame Burgers, over cafel zittencit, cp
dood geflagen.
dt2n
A 1337, meenden de Gelderiche by verrasfinge deeze Stail
to verrneeficren, met eanige Schepen in den vroegen morgen
voor 'lane Haven te brergen. NI-:zir het werd door cell Vrouw,
juAt over de incur Jigger/de, ontdekt. Dos kapten zy hunne
Ankers en gingen war heene. Ondertufrchen zyn. gemehie
Ankers , ter eeuwiger geheugen , aan den Engelfcheu 'fooren
opi ;ehangen, De Hzflorie van Enkimizen , A. 166o, dor G.
zoo men vgt , uitgegLven , in Odavo; naderband met
v,,:nneerderiKen tot een Q.iarto gebracbt. Dacia zie wede
, Giticciardin, Parival , C71Z,
e gedachienis hier vcn is door H. yunius bewaard in
Ce l l r,vNercw,-elig Vctsje
het weak de tyd ci#r gebcuiteniz
dgoz
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door talletters uitdrukt , en aan de Haven-tooren in Marniesiteen is uitgehouwcn.
EnChUfaM InfidIlS taCItis fVb ioCtc fa.entl
ObrVere aJnIXa eft GeLrICa pert-RILL.
Dat is:
.Der
, aanftaiinende' by nacht,
lifi,
Enkbuizen bad byna aan 't Hertogdom gebragt.
En op de agtergelaaten Ankers vindt men een antler vtnt
Mr. Gerbr. Cdoetizzg.
Jincbora, pans cernis ferro prozcifa bipenni
.drtes tejtatur perfide Gelre tuas.
Dat is :
Het Anker, welk gy ziet, geweerhaakt aan den bats
Tuigt, Geldersman; uw' kunft te trouweloos en vals.j
EVERSTEIN; niet vane' van Hageftein, in den lande van
Arkel, tuflithen Vianen en Kuilenburg- °lament de Lek.
A. 1363, wierd dit Huis weder opgemaakt: gelyk ook Had.
geftein op nieuw gefterkt, door Otto van Arkel. Goudhoeve,
399 hi. en Kemp , uit hem , Gornich. 94 bl.
A. 1406 , is het van Graaf Willem den VI. (met den Bia-:
fchop van Utrecht zich verbonden hebbencle , oin Arkels hoog.
limed te ftrafFen) door hongersnood tot overgaN.,e, gedwoilgen;
daar op verbrand en geflecht. Zynde ook reeds de rumen van
de Lekke weggefleept. Gortdbor!ve, 42o 13/. Mathem , Analedor.
VI Tom. 331 pag. [Tom. HI. pag. 320.] behalven Paffenrode ,
its Arkels Treurfpel ; doende den gecit van jail zyn zoon
lem, in het allercerfte 'Ioneel , aldus aanfprcckcn
Beer yan die rnaakt verdm.A. Mcn ,wil dat z zal
Tot fnoer van myne breuk , my tio:rpen aan de voters
Van Aibrecht en zyn zoon en dat de Beijervaan
Zal een gebeelen dag op onen *Eurezt flaan.
Twee dingen, die tnyn ziel en ingewand dooljnetien;
Maar daar de need gebiedt , door zwygen
reden.
Nu dacht ik dat by eons zyn gal had uitgebraakt;
Maar zyn verbitterd hart baaft weer aan 't hollcn raaE,
LuJi Hageftein en ook Gafpatnen aan te randen,
Lis tot den grondilag toe gelaamen te verbranden;
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Pet Plot van EVERSTETN, dat in gantfch Nederlan' s.
Van fierke tegenweer, geen zyns gelyken yaw,
Na dat bet Lang en tyd , had bond en kat gegeeten,
Z qg ook zyn zwaar gebouw ten grond toe neergejineeten
En over hoop geflort.
Ziet ook, nevens deezen, Leda, in Frederik van Blanker.
hem, de pile Biffcbop. 267 pag. en Scotanus, Erie& Gefibied,
263 bl. Everftein ook voegende by Hageflein ; gelyk als Binkhoril nevens Polaanen, deszelfs rampgenoot, geplaatft. Zie boven, Binkborft, in de Letter B.
F.
VETNA; of , gelyk de Heer diking (Notit. part, alter. 55
1.` pg.) Hever wil leezen Fechta , wordt meerendeels ge.
heeten Wiltenburg. Hierom zal ik de redenvoering over
deeze plaats verichuiven , tot op de Letter W.
FLARDINGEN; antlers Flerdlinc, Fleedingen en Phladir, een zeer oxide plaats in Schieland; van Welke te fpreeken wy mede uitftellen en u wyzen naar de Letter V , in
Vlaardingen.
FLEVUM ; of Flevo, een Eiland wat meerder inwaarts geiegen als bet tegenwoordige Flieland ; in het Flevo of het meir,
door den Yffel verwekt; beden geheeten de Zuider-zee. Meta, 3 lib. 2 cap.
Anderen willen door Flevum verflaan het File by het El-cede- zand en daar omtrent liggende droogtens. Kluverius
.kbyn*z. 2 D. 217 en 259 hi. Ziet ook 71471iTIS , Batay. 3 cap.
63, I ca en 514 pag. Van Leeuwen, Bata y. 47 bl. enz.
FLEVUM; dit was een Kattee.1, het geen heden fominige
rd op het Eiland Ter Schelling, by den Tooren van St,
Bernard
Berna en geenszins te Flodorp in Groningerland; gelyk Ortelitts begeerde. Kiuverius, 2 D. 252 en 258 bi.
Doch van .Biting (Notit. part. prim. 62 pag.) worth het
evenwel gezet by Visvitet of by Fliedorp , mede in Groningen.
land; gelyk deeze Heer het Eiland Flevo ook brengt tufrchen
Ens en Urk. Deszelfs naain zult gy vinden by T.;citus , 4 'aril-boeken. 72 H. Plinius , H. N. 4 lib. 15 cap. Prootneus Geogr.
24 pag. alwaar ze zeer kwalyn Poilewn leezen, en nog 'bet
een veel grover misflag, dien naam der Stad Groningen toevoegen.
Maar, zie daar nog een gevoelen van Rykius , over de aangetoogerie plaats van Thaw (Animadm.rf. lox pg.) Fieve
nocipende Wieland en ook den Rhyn of Y,fel den a,-; am van
Junius ov,:rcen die
mede komt
Flevo gevencie.
clat de Rhyn of Yliel, die by Cauipcn been lout,
zich
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zich in verfcheiden Meiren verfpreid hebbende, met een engen mond in den Oceaan viel, en aldaar den naam van Flevus, van een Kafteel op deszelfs oever gebouwd, medevoerde.
Batay. bl. 63.]
Merk ondertuffchen aan dat de RI-;n onder de benaamin.
gen van de Sala , de Drufiana Foffa en de Flevus aan de
rechterzyde van Holland in Zee loopt , volgens de vyfde Kaart
van Altings Notit. part. prior.
FLORIS de de Zesde Graaf van Holland , de Broeder
van Didrik of Dirk den IV. zonder kinderen overleden, in
deezer voegen van Oudaan ingevoerd:
My Floris jonger zoon, Imam d'eerflen uit de Graven
En d'eerflen van dien naam, 't bezit van zulk een have;
Die myne vyanden voor myne voeten zie ,
En Brabands hcerfchap dus in myn ge-weld : maar die
De zon op 't fchoonfle ziet , denkt niet hoe haajl bet fcheinert.
Daar in myn middagflaap de wilgeboom te Heinen
My lieflyk overjrchaauwd , word by myn lykcyprey,
Die door kwda toezicht , vol myn vyand in het MU
Geraakte in Oorlog met de nabuurige Bitichoppen en Vorftert„
op Hollands aanwas nydig en aangehitft door de Voogd
van den minderjaarigen Keizer, de Vriezen tot hulp nemen.
de , fchoon zyner Voorzaaten vyanden. Scriverius, by Goudhoeve , 259 121,
This komt men, A. rosg, aan we8rzyden in het Veld. De
Graaf bedient zich van een Krygslift; (zie de waarheid van
deeze vertellinge, boven in de Letter B. op Beuzapraat.) den
Vyand lokkende naar een plaats vol putten en Kuilen met
ruigte behendig overdekt. Zuid - Holland dan afgeloopen zynde , komen de vyanden omtrent Dordrecht en het bedrieglyk
Slagveld, itrompelen met groote wanorde in de geqravene
Ilooten; daar op doet Floris een uitval , vermeeftert zyne
vyanden en dryftze, niet zonder bloedftortinge, uit het Slagveld. Balen, Dordrecht. befchryv. 7©2 bl. uit de Annales van
Doufa en Mattb.
yanus
A. Io62, heeft by de Biffchoplyken voor de tweede rein
geflagen; maar ziet helaas, Welk een droeven naalle,v ! De
vermoeide Prins zoekt te ruften; ook was het een heete dag,
by legt zich neder onder een Wilgeboom , het zelve doen
mede zyne Krygsknechten , de Vyand krygt kundfchap van
deeze zorgeloosheid, keert te rug, overvalt het flapende Le'
ger en dood Graaf Floris, nevens zeer veelen van de zynen.
Dit gcfchiedde by Hemert omtrent Heusden , tuffchen Maas
en Waal. De Gouwenaar, behalven de bovengenoemde.
10p die plaats werdt daar na een Abdy geilicht door den
Grave
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crave van Kuik , -Herman , wiens Vader den Graaf Floris
verflagen hadt, tot verzoening van den dood des verflagenen
waar van breder beneden onder M. in MARIENWEERT.]
FI.ORIS de II. de elide Graaf van Holland, de zoon van
Didrik den V. bygenaamd de Vette , volgens deeze regelen
van ()Warm :
oe 't op een zacbte plaats zich maklyk nederzette
uigt, door bet aangezicbt , 't hen van Fiorens de Pete.
.Rzik Vriefen, vry
toorn era teugel in dgn nek ,
Hy flow zyn ruff niet am uw fcbeurziek erfgebrek.
Petronel , viel veelen zwaar te dulden ,
Dyn wanne/yk bedryf die 't hair dyers zoons wout buldem
Met Fiaandrens graaflyk gaud, die 't ryk in ouruji
Zoo boa) to Rhynsburg vry een Moller , voor de Ziel.
Hy was een Prins van zeer veele deugden , vreedzaam el%
milddaadig omtrent de geeftlyken. Hadt ook een wyze en
voorzichtige Vrouw , Petronella van Saxer), de Zufter van Keizer Lotharius. Zie van haar in de Letter P.
Voorts dat hy de Vriezen zou hebben beoorlogd , word onwaar bevonden; volgens Scrivcrius , by Goudboeve , tegen4Snoyur, 272 bl.
A. 1122, is deeze Graaf Floris overleden, na dat hy 31
jaaren in ruff en vrede had geregeerd , laatende bet Gebied
des lands aan genoemde Petronella als Voogdes over hunne
onderlinge kinderen. Dc Gouwenaar,, Cbron. 40 bi. den Oorlog met de Vriezen van Graaf Floris den III. valfchelyk brengende tot deezen Floris den II. Ziet ook Melis Stoke in Flor,
en de Annales E p:mandan. 20 pag.
FLORIS de III. de tiende of (zoo gy Vrouw Geertruid
Robbert de Vries en Govert den Bultenaar wilt mede tellen)
de dertiende Graaf van Holland, de oudfte zoon van Didrik
lien VI.
Zyn eerfte Oorlog was tegens den Graaf van Vlaanderen
wegens het Cehatten der Vlaamfche Kooplieden te Geervlict
en het bezit der Viqamfche Eilanden. Deeze eindigde met
een ongelukkigen Scheepftryd, waar in by, met zyne Hollanderen , overwonnen en gevangen zynde, wierdt genoodzaakt
Vrede te maaken.
Maar den tweeden hadt by tegens die van het landfchap
Drenthe, wegens Groningen, door Govert van Rhenen, Bisfchop van Utrecht, daar in gewikkeld; Welke eindelyk is bygelegd.
De derde ontflond tufrchen hem en den Biffcbop; te wetea
A. 1165; door den Keizer Fredrik Barbarofia, uit Duitfchland
sax Utrecht afkoomende, bygelegd.
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De vierde was tegens de Weil -Friefen, die 'Alkmaar forinenderhand hadden ingenoomen en vcrbrand. A. n68. kwatn
by hen te ontmoeten te Schorel; maar, by krecg de nederlaag.
Scriverius , by Goudhoeve , 282 bl. enz. Melis Stoke, in Flor. SO bk
De Gouwenaar , 46 bl.
Eindelyk is hy, A. 1190, aan een ziekte geftorven in Sy.
tie; A. 1188 , de Kruisvaart hebbende bygewoond van den bovengemelden Keizer Barbaroffa, in het 33fte Jaar zyner beerfchappye. Het lyk is nevens dat van Barbaroffa (op dien tyd
by ongeval verdronken) te Antiochie in St. Pieters Kerk begraycn. Scriverius, wederom by Goudhoeve, 283 bl. behalven Ougiaan, deezen manhaftigen , doch ongelukkigen, Krygsman dus
doende fpreeken:
De ruflelooze Vries, die 't noode lang wil berden,
y zyn gefiaafden eed , moet ook Fiorens den Derden
.De proeven neemen doen , hoe baall bet Hollands beer
De Vriefche moedwil floopt en booginoed werpt ter neer.
Met Ada , Inv; Gemaal , fcbeen my de kr 007Z der Scbotten
Te bangen boven 't hoofd. Dat nu myti beendrei; rotten
Met Barbaroif, , in 't zelfde Antiochecalche graf ,
Is ook een deel des roans, dien my de kruisvaart gaf.
FLORIS de IV. de zoon van Graaf Willem den L de 17de
Graaf van Holland; van welken dus Oudaan;
'T was Floris, Holland: Heer,, de Vierde zoo gebeeten ,
Die 't Hoofd van Rome, op 't yolk van Stadingen gebeeten
Bekragtigde in _gezag en nadruk krygen dee
Zyn anders flomp geweer,, en blikfem zonder fnde.
Toen lusll hem niet dan fpel, dan fpeer en flaaf te breeken:
Maar 't wierd 'er bloedig ernft , als gy , van nyfi ontjleekoz,
Pan bale minnenyd, Klermonder,, dwaas begingt
Den manflagt aan dien Hoer, en de eigen inunt ontvingt.
Hy geraakte in een Oorlog met dm Bifrchop van Utrecht,
wegens den Hertog van Gelder zyn neef. Deezen ter nee'rge.
jegd zynde, beftreedt hy die van Groningen en Drenthe; it
welken Oorlog de Biirchop Otto van der Lip fneuvelde, vol•
gens het aangeteekende, in de Letter B. op Biffiboppen.
A. 1234 , lift by zich , met een Vloot van 300 Schepen
vinden in de zoo genoemde Kruisvaart tegens de Stadingers,
in het fticht Bremen; kwanswys Ketteren , om dat zy het
geeftlyk juk poogden of te fchudden. Deeze, te onmagtig to,
gens het getal der Vyanden , wierden omringd, geflagen en
vermoord. Emmius , cm Meyerus , by meergeneanden Alkensaile , Muni® 43 W.
A. 523$,

A. 1235 , wierdt deeze Graaf wreedelyk omgebracht , by
dceze gelegenheid. De Gravin van Klermont , een jong en
fchoon Vrouwmns, had zeer veel gehoord van de bekwaambeden des Graven van Holland. Dus begeerig om ook hern
cells te aanfchouwen, verzoekt haar man , van hooge jaaren
zynde, een Steekfpel aan te rechten. Dit worth toegeftaan.
De Ridders werden beroepen. Graaf Floris verzuimt Diet
ook aldaar te verichynen. Het fpel gaat aan, in het gezicht
van de Gravin, uit een venfter liggende. Zy pryft de ongemeene dapperheid van deezen Ridden Dit pryzen vervoert
den gryzaart tot minnenyd. Wat doet hy ? daadelyk in de
Wapenen en te Pdard, van eenige Franfchen verzeld. Flo.
ris worth in het aanzion van het geheele Hof, omringd en
van het leven beroofd. En wat is hier op gevolgd? De Graaf
van Kleef, de neef van den vermoorden, verzamelt zyne Nederlandfche Ridderen , bezet Klermont, en veld hem ter neder , nevens het lyk van Graaf Floris. Melis Stoke , en een ander oud Gedicbt , nit Boxborn. by Alkemade , over Stoke , 79 bl.
Ondertutlithen moet ook worden aangernerkt het verfail
raakende de plaats, alwaar deeze Graven moord zou gefchiect
zyn. Tc Korbie , aan de Somme, zeggen Heda , Beka en
Stoke : maar Albertus , Abbas Stadenfis , in Mon. ad A. 1234..
(by Gondboeven, 3o6 bl.) zegt te Noyon. Beide ten minften
Pikardyen.
FLORIS de V. de zoon van Koning Willem , de i9tle
Graaf van Holland; zynde 6 maanden oud , toen zyn Vader,
in den Veldflag tegens de Vrieffen, fneuvelde.
Duch eer ik tot zyne 1)cdryven overflap , dient Oudaan
r el eerft met zyn Byji;brift voor nit te treden.
Moils , Konings zoon! den hoogmoed ingebonden
Theft dikmaals loons genoeg aan eigen
gevonden,
Of iu gekweeten plicbt van mogend onderzaat;
Nu kora u beide sins veel weerwil en groot kwaad
Al keertge magt met magt, zoo 't groote pail op grooten,
Roofvogels zyn in 'r veld , does bebben bek en pooten,
Gelyk Heer Herman fpoog zyn gal uit lip en tand,
En Velfen zynen klauw dy flog
't ingewand,
*s Graven minderjaarigheid en der Voogden tweeipalt gd.
von de Weft-Frielen en Kennetners gelegenheid om den beeft
te fpeelen; vallende in Kennemerland en veele Kafteelen en
Heeren FIuizen verwoeftende , drongen zy door, tot in Amftelland, aldaar Heer Gysbrecht van Arnftel kiezende tot hug
iegerhoofd. Deeze trok dan met hun op. Nam het flot Vrée.
land wech. Vermeefterde de Stad Utrecht. Scriverius , by
Caudboae , 326 bl.
A. x272,
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A. 1272 kwam , omtrent 17 jaaren oud , aan het
Graaflyk landbeftier. Zyn eerfle werk was de wraak over
zyns Vaders omkomen; hy gaat te velde , bevecht de Vriezen omtrent Alkmaar , krygt de Neerlaag, hervat den ilryd
op de Gee!}, en overwint. De Gouwenaar , 68
Ook is hy de eerfte, die zich onder de Hullanderen heeft
gefchreven, Graaf van Zeeland; met Beatrix , de Dochter
des Graaven van Vlaanderen , de Zeetrwfche Eilanden tea
huwlyk krygende.
Daar en boven is hy de allOreerfie der Graven , die de Vrie•
zen volkomentlyk overheerde; dezelven van A. 1282 tot 1285
beoorlogende.
Voorts dwong by den gevangenen Gysbrecht van Amt e1
tot Vrede, na 't beinagtigen van Vreeland (dat Biffehop Jan
van Naffauw aan Amftel verpand had) dock op bittere voorwaarden. Hoor Gysbrecht daar over klagen , by Vondel ,
dat ,uudergalooze TreurAel , °invent bet begin:
Wy fireden C711 den flaf , tot datze my en Woerden
Aan weerzy van zyn paard, tot een trionife voerden
Ira Utrecht, ,net veel jmaads , van ieder aangchoord.
Men heeft my 't Predlands floe ontweldigd , hem JVlontfoort.
'K beken bet flat was my met voorwaarde opgedragen ;
Maar nerd ens ow gebouwd , als ow myn land te :lag en.
'K heb 's Graven vangenis wel zeeven jaaren lang
Bezuurd , en Zwanenburg nog afgeflaan door dwang.
.111-yn erf hi leen verkeerd en manfcbap moeten z q ueeren ,
Daar ik eerft God alleen en anders geese, &even
Oit kende in myn gebied , nod) rekeninge gaf.

Fly trop naar Schotland , meenende recht op de Kroon te
hebben, wegens Graaf Floris den omtrent voor honderd
jaaren met eon Schotfche Princes getrouwd. Doch hy liet
zich aldaar met geld afzetten ; gelyk dit frundel ook aanroert
in de boveizaangetogene rouwklacht van Anftel.
Hy verviel in den haat van den Hollandfchen en Zeeuwfchen Adel. Wierd gevangen. Onder voorwaarde vrygelaqen.
Brak zyn gegeven woord , foot een heiinlyk Verhond !net den
Franfchen Koning, en dit alles verwekte cen zwaare verbittering. Daar wierd, te Kameryk , in een fainenzweeringe, buiten zyne kennis , befloten , hem gevangelyk mar lingeland
over te voeren. Vondel wederom , in dezelfde Treurrol.
A. 1296, wierd hy dan met die gedachte gevangen , op eon
beftelde Jagt ; maar de Landlieden , daar van kennis krygende,
kwamen toefthieten. Dit veranderde het voornecmen der
faamgezwoorenen. Bell was het hem te doorfleek,en, het wen.
met de hand van Gerrit van Veil= wierd uitgevoerd. Ziet
3
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Dicbteren Hoofd., in zyn boogdravend Treurfpel , ook aange&said in de Befchryving van Amlieldam, 2 B. 96 bl. Wacbtendorp , Ryan-Cbron. (5 B.
Dit was nu het einde van deezen moedigen Krygsheld, in
bet 4ifte jaar van zyi landbellier; her 43fle zyns onderdoms,
alleenlyk ongelukkig door zyne heerfchzucht en begeerte tot
een onbepaalde oppermagt, den adel .kleinachtende en de gemeente drukkende
Maar,, wat is dat, nict een woord van de Vrouwekracht
van Graaf Floris ? hoe ? Machteld , de Dochter van Harmen
van Woerden , en de Vrouw van Velfen , niet gefcbonden?
/hold en Yondel bewyzen het , met hunne zielroerende Treur•
fi ukken. Evenwel , een bloot verdichtfel. Scriverius en vows,
door Alkemade geplaatft agter zyne Anteekeningen over Stoke.
Ziet ook Amfield. Bdclityving 2 D. 65 pag. alwaar inen invent
deeze zaak u re konnen goed maaken. Doc') bier of nicer, heineden , in de Letter V, op Velfen.
FOGELZANG; een luithuis in het Haarlemmer Hout; van
Welke ik meen te fpreeken, in de Letter V, op Vogelzang.
FOREEST ; of Ootterwyk , (alzoo die Geilachten in een
gefinolten zyn , volgens de Zaanl. Arkad. 300 bl.) is heden
Oechts de rulne van een aadelyk Huis.'
A. 1705 , den to Mey , ging ik dit Huis te Foreell
buiten Beverwyk , aan de rechterhand van den weg naar Alk
l naar, aan deeze zyde van het Huis te Meereilein gelegen,
cep s befchouwen. Het was een romp van vier muuren, binnen een grachtje, op een kleine hoogte; zynde de zydmuur
ter rechterhand van den grootilen brok.
1k heb het ook afgeteekend , en naderhand bevonden de
myne van Rocbmans verbeeldinse wcinig te verfcheelen.
Van dit Stamhuis gewagen de Zaanl. Arkad. 8r en 304. bl.
Coudboeve 79 bl, en Van Leenwen, Bata y . 965 bl. fpreekende van deszelfs Ridderen ; van A. 1096, 1111, enz. man
aangaande het 1-0orieele , heb ik tot nog toe niets gevonden,
boe wel het zeeker is , dat het, in de Hollandfche tweefpalt,
onder de voet geraakt.
FORTRAPPE; of Voortrappc; een oud Dorp en nu niet
weer bekend: fommigen bet flellende by Voorburg; fommigen
by Kadfant, in Vlaanderen four-in:igen weder in Zuidbeveland.
Zaanl. Arkad. 25 bladz. 8,:riverius , by Goudhoeve, Inleiding
-tot de Graven, 236 bladz. Einrlius, tegens Douza, Zeeland. 17
esp. Ios• pag. [Zie ook boven in Gr. Didrik I. bl. 60.1
De naatn komt in een Gunitbrief van A. 913 , gegeven door
Toning Karel den Eenvoudig,en aan die van Egmond. Alting,
Notit. part. alter. 58 pag.
rg , (Gelder!. G. 18 bl.) ge.-FR/NKEN; Welke Slichtenbo
iooft, dat zy bekend geworden zyn, omtrent A. 265. tom
de
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Keizer Valeriaan te Rome regeerde; neergezeeten am de
Duitfche Zee, orntrent de monden en ineiren van den Rhyn„
Deezen opbreekende, overheerden eindclyk de Gallien en
wierden door hunne magi de fchrik der nagehuuren.
Batay. 103 peg.
Paul. Emilius is middelerwylen befpottelyk, vertellende dat
de Franken wel cer Trojaanen geweeft zyn ; dat ze, onder
cenen Francio, zich begeven hebben naar het MeOtis meir,
en dat ze daar tot aan de tyden van Keizer Valentiniaan zich
hebben opgehouden. Zie bell; zelven , de Geftis Francon I lib.
pag. behalves Eneas Pius , Gaguinus, en voor alien Fiera
Ronfard en diergelyke beuzeldicbters.
Ih houd het met die geenen. welke vailftellen dat het Duitfehers en Nederlanders, Overyfrelaars en Weftfalingers gewceff
zyn; Franke , dat is , vrye luiden , het Roomfche juk Klockcnoedig afwerpende. gunius Batay. 142 , 145 en 156 pag.
[7unius meent, op de aangehaalde plaats , met zekerbeid
te mogen vaitellen, dat de Franken overal gewoond hebben,
daar men nu den naam van Overyirel hoort , en in alle de
landen, die de Tenfters, Tubanters, Cauchen, araaers, die
Wy no Zutphenaars , I)rentenaars , Twentenaars, OoftvrieZen , of Embdenaars , Bremers , Osnabruggers , Munfterichen
ioemen, met de Graafichappen van Benthem en Lingen; tot
Lan den Duitfchen Oceaan bezecten hebben. En dit bevertigt
4( met duidelyke bewyzen en menigvuldige getuigeniflen van
Saryvers; gelyk ook uit de natuurlyke gefteldheid der plaatfen, en uit de aangrenzende en oniliggencle Gewellen, tusfclien welken de Franimi beflooten geweeft zyn. 11
Z r)o noernt ook Libanius (Bafilic. 138 pag.) de Franken een
Celtifch Volk, aan den Rhyn en omtrent den Oceaan neer
gezeeten. Doch dczelve Schryver vertail zich groffelyk , als
by den naam van het Griekfche woord Ipeog72. 415, wil afieiden
als door de Natuur, tegens alien overlait van Krygsgeruchten
gencegzaam hebolwerk.t. Ziet Ezech.' Spanhetnius , de Nuinion.
Dillert, 752 pug.
By Tacitus zyn zy nog onbekend; maar gy vindt de Franken by de Schryvers der tyden van Gallienus, Klaudius , Prob , en hunne navolgers. Treb. Pollio, in Gallien. 7 en 8 cap.
de Lofredenaars , alierjongft door Cellarizts uitgegeven , I i Paneg. 7 cap. iv Paneg. 17 cap. &c. en vi Paneg. IQ & II cap.
Claudianus , Stilich. i lib. 236 verf &c.
Dc Liefhebbers der Rooinfcbe Geldinunten geven ons een Muir
van den Keizer Konflantinus; vertoonende een treurend VrOWN•
menfch, nevens een Wapentronk neergezeeten , binnen deeze
woorden: GAUDIUM ROMANORUM, dat is, De Vreugd der Ro-

fneinen , en FRANCIA. Der Frankel; landfcbap, als een Vrouw
verbeeld, Oudaan Rooms. Mogenh, 28 Taf. 1 37 hl.
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1k fluit bier mede; flellende by herhaalinge , dat de Fraftken waaten franke , dat is, vrye luiden.
Dat ze waaren Celten, Duitfchers , Sikambers, Cherufcen,
Angrivariers , Ufipetes, Anfuariers , Chamavers , Friefen , Tubantes , Tenders, en Brukters; alle van den Rhyn en Elbe
omvangen en bepaald. Procopius, Goth. B. I lib. m cap. Agacap. Kirchmayer over de German. van Tacitus ,
thias , I lib.
Notit. r part. 68 bl.
2 cap. 26 pag.
Dat zy het liatavilch Eiland hebben ingehad en bezceten.
Panegyr. Eumenzi, 5 cap.
Dat zy eindeiyk opkraamden; verruilende de moeren en
Woeftenyen van Nehland voor het vafl en vruchtdragend
.hardryk van Gaulle , heden gebeeten Frankryk. Vopijcus ,
Aurelian. 7 cap. Orafius , 7 lib. 32 cap. enz.
War nu der Franker) taal ook aangaat , het zelve hat ik
ten eenernaal over aan gneergenoonden Kornelis Kooten , zeer
onderzoekende en daar in geweldig vorderende ; waar over de
gcleerde waereld zich ter eeniger tyd nog zal verwonderen.
Ondertuffchen kan men naazien Boxhorn. Hilt. Univers. 254
368 pag. aantrekkende het Lexicon Cambricum Daviezi ; en daarenboven de Linguarum Vet. Septentrionalium Thefaurus Grammatico- Criticus & Archologicus Georgii Belkefii ;
Dog onlangs, A. 1705. in Folio, 3 Tomi, to Oxfort in het
Jicht gebragt.
FRIESLAND; bet land der Frifii, Friefen of Friefen ;
ke mede naar onze landflreeken uit Europaas Noorderdeel zyn
opgetogen , zyn niet alleenlyk Sasen yap afkomft, (imrners ziet
men ze d!kmaals door malkander gemengeld) maar ook Zwe.
den; nit Wefter- Gorland met zich brengende de naamen van
Geten , Anflo, Noich, Fries, Dalen, Ruinen , enz. en deezen de plaatfen van het landfchap Drenthe mededeelende. Pi•
kardt, Drents. Oud. 4 H. 16 bl.
Deere , hedendaags met den Daam van Ooft- en Weft of
Groote en Kleene Friefen bekend, hebben in den eerften oord ,
de fteclen; Stavoren Sneek , Franeker, Harlingen en Leeuwarden, en weder in den tweeden; Hoorn, Enkhuizen , Schagen en Medenblik geflicht. Dus wordt Einbderland, onder de
kleine Cauchi beheorende , uitgeflooten , by den geineenen
man oneigentlyk Ooft - \T riesland genoemd. 'units, Batay. 3
cap. 51. 6o en 61 pag. Zaanl. Arkad. 193 bl.
Onder deeze Frifii mengen onze luiden ook de Frifiabones.
Doch ik 201.1 liever denken , dat by Plinius (4 lib. II. N. 17
cap.) lets antlers moot geleezen worden, dan met den goeden
unius (3 cap. 48 pag.) to geloven dat deeze menfchen Frie1 the Aapen, brume gewoonten in viles na aapende , geweeff
Pontanus , by Boxborn. Stcdeb. 17 bl. wiens
zyn. yob.
tecier):,.,evinge van deezu benaatuinge ik ook niet dud aanneemem,
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men. Maar , wat dunkt u van Friefcbe • Aawoners of anders
Eewoners? Zie .4lting. Notit. r D. 71 pag.

11: Friezen hadden dan hunne bepaaling , tuffchen den Rhyn
en den Eems. En hierom mag men ook met recht gelooven ,
dat Drenthe het middelpunt van het oude Friesland geweeft
is, en dat alle 't geene de aloude fchryven, niet by de hedendaagfche Friefen, maar by de Drenthers is voorgevallen. Al.
thans zodanig is het gevoelen van Pikart , Drentb. Oud. 128 bi.
Dus hebben de Schryvers van de middeleeuw, zoo men ze
noemt, byna dezelve verdeelinge ; beLrekkende onder dcezen
naam, Holland, het Sticht van Utrecht, en ten deele Gelderland. Hoe klinkt u dit, myn Leezer, in uwe ooren r Heemskerk zegt het , in de Aanteekeningen over de Bata y. 4rkad.
186 bl.
Dus is, A. 76. Rhynsburg; A. 1009, Tiel; A. Tato. Utrecht; en A. 1048. Flardingen , in Vriesland geplaatit. Van
Leeuwen, Bata y. 43 H.
Zoo behoorde toen het Eiland van Dordrecht en Maasland
en Teffel, onder de benaaminge van Vriesland ; alle zynde
Graafichappen. Mattbeus , Analettor. V Tom. 491 pag. Ziet
ook Einclius , ill Zeel. Chron. Kornel. van der Woude , Alkrn.
be fchryv. behalven Lambert van Affcbaffentur g , op A. 1071.
laat het u niet verveelen zyne eigene woorden aan te hooren:
Tandem advertens fic infeliciter fish cedere , quamcunque viavis
tentaffet , amplificandce gloria: fuc e , deinceps in perpetuum ab oppugnatione exterarum gentiwn animuin avocavit , atque in Friiam, qux confinis eft Flandrice , cui Tbidericus quondam comes
& poll hunc Florentius , frater ejus , imperaverat , irruptionem fecit. Dat is: De Griekfche Keizer eindelyk merkende dat, aan
welk een leant hy het wendde, alles ongelukkig nitviel, tot
verhreidinge zynes roems, zoo heeft hy voortaan voor altya
het bevechten van vreemde Volkeren nit zynen zin gezet , en hy
heeft een inval gedaan in Friesland , welk aan Viaanderen grenji- ,
waar over Graaf Diderik de IV en Floris de I. zyn brooder ,

f

oniangs geberfcht hadden.
Zoo wordt ook, in Oude papieren , Oftende een Friefl'e Stad
geheeten , en zelfs worden de Friezen tegens Antwerpen geplaatft. Acting. Notit. 2 part. 62 pag.
Van der Frieffen kleedinge, zoo der Mannen als der Vrouwen te fchryven , zou te langwylig vallen. Zie Scotanus , Fries.
Gefcbied. op A. 1203. 105 hi.
Van de taal zal ik ook weder zwygen. Dit is myll werk
niet. Maar echter kan ik niet laaten eenige Friefche woorden bytebrengen , welke in de Saxifche Oorlogs-tyden , omtrent A. Isoo , de toets der Vreemdelingen in het uitfpreeken
waren.
it zeg den gevangenen wierd een kleine Zinfpreuk voorgefield,
G5
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field, die ze zonder haperen kon uitten, vvierd voor inboor.
ling gehouden; maar die itamelde, was een uitlander en die
moeft 'e water; al waar by met fpringfpietfen wierd onder ge.
hou r len , tot dat het Leven verhuift was. En dit heette wapeldje pinga. Gabbona , Verbaal van Leeuwaard. 20 bi. Scotanus ,
hi. [O nkangs in dit jaar 1774. is een fraaije
Frielre Gelcbled. 475hi
en gelee i cie Verhandeling tutgekoomen, gedrukt te Franeker
over de eia-ed Naamen der Friel -en , met zes bylagen , daartoe betrekkely k , en eene toelage van FrieffcheSpreekwoorden; waar
in ce oudheid en rykheid slier taale oordeelkundig beweezen
w or
E idnt .d
lelyk koom ik tot de Naamreden. Friefen fpruit uit het
woordet, en frifcb veis en nieuw, Friffebe landen dat is,
door het overvloeiien der Zee, met veriche flibbe en klei vetDieuw,le landen. Gemelde Gabbeina , in de Voorrede van bet ge.
noemde V2rbaal. Maar het luft den Beer Alting te zeggen
(1Votit. I part. 73 pag.) frye of vrye Friefen; aan nelk gevoelen
fchroom inyn zegel te hangen.
ik
FRISO; een Vortt uit Afie, op een ftroowis herwaarts aangedreeven , en hier der Friefen opperhoofd. Wordt verwor•
pen, van Scotanus , frieffe G. 2 bl. Gabbema , Leeuward. 13 bl.
enz en wy mogen wel lyden dat met dusdaanige mane praatjes , pronken Suffridus Petri en Bern. Furinerius : maar het duet
my zeer die dwaaling te vinden in Zoetebooms Stavoren , i bl. &c.
FRONESTEIN; in het Stiteht van Utrecht , tegen over
Vianen , gelegen. Ile zie het Huis onder de Gezichten van
Rochinacit ; maar weet 'er anders niet van te zeggen.
G•
‘.SPEREN; een fledeken onder Hcukciom gelegen,

denboven , voor de Graven van Scriverizis , 26 hi. behoorde
me , le , onder de Heeren van Arkel ; al waarom ook Faffenrode , gewapende Dichter, van deeze fieerkte gedenkt in hoaangebaaide regelen , genoonien uit zyn, Willem van Arkel.
GoiiLthoeve voegt het, 399 hi. nevens het Slot Hageflein ; als

ve?!

zyn,ie beide, door Heer Otto van Arkel, met hooge muuren
en toorens , en voorts met diepe grachten, verfterkt. Zie dit
zelve, by Slicbtenborft , Gelders. Gefcbied. 200 bl. in de Levens
der Heeren van Arkel; al hoewel by , 1 94. bl. Gafperen en Ha-

geflein voor eene plaats fchynt aan te nemeii.
GAS rmA LEN ; te weten van liefde, vriencifchap , en verbin.
teniiTe; gelykze , in de allereerfle tyden , nict alleenlyk te Athene , in het Pryraneum; naar ook te Rome waaren ; gezegd
Charatia , en gevierd, op den 19 February. Zie myne ianteekeningen over den Aimanak van aviflizic , 1o9 aldaar ook
aantrekkende Valer. Maximus, 2 B. t H. 8. Voorb.
Zoodanige waren ook de vier opentlylee niaaltyden der Ira.
netiat.
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netiaanen en de fcbaffen der Zwitfers; volgens Bodinus, me.
tbod. Ilifloriar. 308 pag.
Zodanige eindelyk hebben ook Gnze Voorouderen aange.
meld, om alle twill en vyandfchap, in dezelve neer te liggen.
Want zoo was immers die der Zwanebroederen, in 's Hertogenborch. Beneden in de Letter Z. en die van de Schieringers
en Vetkopers , in Vriesland , in welke twee waarneemiligen
wierden onderhouden ; als de Vriefche Schootel , uit 14 gerechten beffaande , en de Vriefche Drinkhoorn. S. A. Gabbema ,
Leeuward. 12,
C. bl.
Doch hier is mede toe tebrengen hetAvondmaal van Niklaas
Burgerhart (gelyk hy van Vondel geheeten wordt in de Batavijcbe
Gebroeders) antlers Klaudius Civilis ; waar van boven 35 en 40 bl.
GEBOORTE; waar omtrent ik heb aangemerkt , Enkhuizen en Haarlem onlangs doo:wandelende, dat aan de bovendeur van het huis , alwaar een jonge Kraamvrouw ligt, wordt
uitgeftoken een langwerpig vierkant cieraadtje, van wit linnen,
Met gelobde kant omzet.
Is het een Jongetje, bet is aan het zelve kennelyk , en is
het een Meisje, het is ook zeer wel te zien. Zyn 'er Tweelinger), gy hebt z zoodanige tekenen , op de deur gezet.
Doch nu de reden van deeze landswyze? Mogelyk geen
andere, dan dat het een waarfchuwing is om de zieke Kraamvrouw,, met hart aan te kloppen of ftyf te bellen , niet te rocren.
De zaak is noodzaakelyk geweeft, maar het verfierfel is 'er
gekomen. Dit is niets nieuws. Wy zien het daaglyks.
Klederen zyn ons noodig , voor de ongemakken der lucht ,
doch juiff van geen fluweel of fatyn, en met koflelyke ver-yen uitfleekende. Hoor dus Scotanus klagen, Frieire Hifi-. los
bl. daar hy van der Friefen oude kledinge fpreekt.
GELD; was omtrent A. 1315 , zee:- fchaars en koflelyk..
Voor een fchepel rogge 3o ftuivers te geven, was een groote. d.ierte.
Om den Hoekfchen en Kabeljauwfchen Oorlog Lilt te V0eren, bezwaarde Graaf Willem , A. 1334 , ieder rnolgen lands
'bet 2 penningen.
't Was van gewichte dat David, Biffchop van Utrecht, met
een brafpenning, ieder morgen lands zoeht te bezwaaren.
Des Graven Metfelaar,, zyn eigen koft doende, won ander.
halven brafpenning; maar als by van des Graven fpyfen at,
kreeg by daags alleen 6 duiten. Nog al meer. De Portier van
het Hof in 's Gravenhage , trok daags alleen 4 duiten. Ger.
van Spaan , Duure Tyden, Oorlogen , &c. Cbronyk. 75 en 75 N.
[Math. Anal. Tom I. bl. 439. Waar tut ook blykt , dat can den
Deurwaarder van de Staaten kamer te Utrecht Jaarlyks tot
zyne wedde gegeven werdt zes gulden.]
Eindelyk , om geen meer voorbeel den by te brengen , zie
daar dic het laatite. A. 1465. hadden, to Hoorn, de Burgem ces
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gemeeftdren een maaltyd van 3 guivers , daar mede onthaas
lende den zoon van Philips , Hertog van Burgondie. Dezely e van Spaan, 92 bl. gait de Aanteekeningen van Tan Ariaanf
, diergel yke voorbeelden na malkanderen optellennuater
L eegi
bl.
de , behalven Velius , en van Dam , by Pars, Katw. 56 brafpe„.,
Uit deeze fchaarshetd .fprtnt het naamwoordeken ,
Kalzanus , het werkwoord braffen , zyn
ning ; zynde, volgens
maaltyd doer ; voor dien prys ; te weten , derdehalf groor.
Ant . Itlatbeus , in Annal. Ultralea. Analedor. 2 Tom. het zel,y e van Graaf Willem en Bifrchop David, mede bevvyzende,
tiit oude Scbriften, , 57 pag. "Edit. in 8vo Anders. Tom. L hi. 438,
439. in 40.]
GELDERLAND; is van ouds onder Koningen , Hertogen,
Vorften en Landvoogden geweeft. Van Leeuwen Batay.
1416 bl.
Deszelfs hooge deel was zekerlyk het waare Batavie; gelyk
wy boven gepoogd hebben te bewyzen , 2 bl.
Deszelfs grenspaalen zyn , Ooftwaarts Kleve, Overyirel en
Weilphalen, W. Het Sticht Utrecht en Holland; Z. Braband.
N. De Inham van de Zuider- zee; begrypende de Betuwe ,en
de Veluwe; en weder in dezelve, de Nieumeegiche, Roermondfche , Zutvenfche en Arnhemfche vierdeelen. Slichtenborfi
Gelders , Gefcb. i B. 3 hi.
Van deszelfs Rivieren , de Rhyn, de Maas, den Yfrel &c. zal ge
fprooken worden op de letteren, R. M. I. enz. gelyk ook van
de fteden , Arnhem. Armen 21 bl. Niemegen. Beneden in de letter N. en zoo vervolgens ; doch niet alle.
GERARD ' , of Gerrit van Velfen ; omtrent Wien 2 zaaken
heden betwifl worden , als ; de Vrouwverkrachting en het SpyLervat. Beide meen ik te bewaaren , tot in de Letter V, op
bet culoord Veljen.
GEROLF; omtrent welken heerfchap alles zoo vry wat
mank gaat. Hy was de Vader van Graaf Diderik den I. Boven , 6o bl. en waarom by niet? Om dat by een Flaming
was , een Gentenaar en geen Fries. Van Leeuvden , Bata y. 1356 bl.
Niet te min wordt het bevefldgd van Mirems , God. Piar.
Donal: 24 cap. by Mathew , de Nobilitate, I lib. 30 cap. 121 pag.
die Diderik ook aldaar wel voor een Frank van geboorte,
mar niet voor den eerften Graaf begeert aan te nemcn.
Wat 'er ook van zy , Gerolf wordt echter een Grave in
Vriesland geheeten by Stoke , Rrnkronyk 12 bl. en weder by
Regino , ad A.885. aangehaald by Mathews, in bet zelve B. I's N.
GEERTRUID ; overleden , A. 664; naderhand in bet getal der Heiligen gefteld komende Naar Vierdag op den 17
lVlaart; was de Dochter van Pipyn , Hofmcefler des Konings
van Frankryk en de Zufter van S. Begga. .dndr. Brunnerns
Fefrer. Marianor. 141 pag. Efc.
011

G E.

Yoh

Ondertuirchen was hier onder de Grooten in gebruik , S.
Geertruids dronk , of het Drinken op Sinte Geerten minne,
te w.eeten , ter gedachte.
anders gezegd de pat era 1Vivellenfis;
nis van de H. Maget , Geertruid van Nivelle; alwaar zy by
Naar Leven Abdiffe was geweeft.
Dit gefthiedde over Tafel en in het fcheiden; om van alle
ne een goeden
gevaar bevryd te zyn , en in het worgenome
pag. en AI
uitflag te hebben. Matbeus, Fundat. Ecclefiar: 137
bl.
lomat , over deeze woorden van Stoke , in Florzs den V. 121
Die Grave ne fweecb niet flille ,
Hy feide : Deer Ghifebrecht , bier inne
Set ik u finte Gheerden minne
benen riden.
Leven, eer
Men brochte den wyn te felven advt.
Die Grave hiet fchenken den wyn ,
En zeide , drinkt van der hant inyn ,
Sinte Gheerden minne, ende vaert wel.
GEERTRUIDENBERG ; zoo geheeten naar gemelde S.
Geertruid. Boxborn. Stedeb. 285 bl.
tDe reden , waarom deeze Stad naar gemelde Geertruid genaamd is , blykt nergens ; alleen kan men gifren dat het is, om
dat zy daar gewoond en die Stad met de onderhoorige Dorpen en gehugten tot haar Erfgoe,l gehad heeft, als blykt uit
een Brief van Keizer Otto den H. De naam van Berg moet
in deeze benaaming niet genomen worden in de Beteekenis
van een verheven plaats , heuvel, of bergagtig land; want het
land is daar rondom vlak en laag , en voor den Vloed van
1421, waaren de rondom liggende Dorpen meet alle Eilan.
den , als uit dien zclfden brief van Keizer Otto den II. te zien
is : inaar het woord Berg beteekent hier een Haven , van
int Duitfche woord bergen , dat is verbergcn ; want het woord
Berg beteekent in de nude Nederlandfche taal een Oever
Haven, of een welgelegen Wyk, en bewaaring voor de Saepen, zoo verklaart gob. IVlerulanus deezen p ants, in indicule
Sanftorum Belgii ; by Van Leeuwen , Bata y. ht. 1216.
Hier van daan komt ook het woord lierberg , en de oude
beteekenis is nog bewaard in 't woord harbour, dat by de Engelfehen nog een Haven beteekent , en het Vererkwoord to
harbour , Havenen , Herbergen. Van deeze Stad is onlangs
eene Korte Befchryving uitgekomen , in derzelver opkomft ,
bloei, enz. door g. van Nuiffenburg Pred. aldaar, die nog een
breedvoeriger heloofd heeft.]
Is nu gelegen , aan het Biesbofch (en wel eer op het vaffe
land) in het Hollands Braband, tegen over Dordrecht. Over
Welke Stad , even als over Heusden, ook een gefchil geweeft
Is, tuffchen Braband en
Onder.

no
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Ondertuirchen zyn haare Krygsgevallen v.a nA
welke zy van Jan, Hertog van Braband , Is inge
weder niet Lang daarna , door. Klaas , Heer van Putten en
Strijen. Oudenbove, voor Scriverzus , 55 bl.
A. 1420; in den Oorlog van Vrouw Jakoba en Jan van Bei.
jeren ; als wanneer zy door de Dortenaars belegerd en Neer
Dirk van de Merwede, Slotvoogt deezer flede, wegens ge.
melde Vrouw, tot de overgaaf gedwongen is. Balm. Dordr.
768 bi•
A. 1489; is zy , door Jan van Naalciwyl: ftormenderhand
ingenoomen; doch door die van Breda weder vrygekocht.
Oudenhove , voor de Graven, 56 bl.
A. 1573 ; is zy beklommen en bemagtigd van Heer Poi jet
Francois, door den Prins van Oranjen afgezonden, zonder
de Burgers eenigzins te benadeelen. Meteren, 4 B. 91 hi.
A. 1588; is zy van de misnoegde bezettelingen (meat Engelfche) overgegeven aan Farnefe ; Prins Maurits het zelve
niet konnende beletten. Bentivoglio , Neerl. Hifi. 2 D. 5 Bc,
447 bl.
A. 1598 , is zy door Prins Maurits, in het aanzien zyner
'Vyanden, met een kleine magt veroverd. Ziet hier van een
gedachtenis op een Penning, in de Medalifebe Hiflorie , 62 bl.
Doch aldaar geen gewag makende van den Legpenning , het
zelve werkiluk behelzende en by de Muntrninnaars (onder
welken ik my zelven niet fchroom te noemen) bekend.
Deeze Stad heeft ook een Kaffeel van aangelegenheid ge.
bad, welk geftaan heeft van A. 1321 tot A. 1420, in welk
jaar het in bovengemelde Belegering is gerafeerd. Van Leaswen , Batay . 1216 bl. Parival, Vermaak van Holland. 155 bl.
Goudboeve , 92. en weder Oudenbove, Zuid Holland. 128 en
412 hi.
Vrouw GEERTRUID ; van fommigen niet under de Graven
gereekend ; als zynde haar Vader onzeeker, onzeeker haar
fterftyd en onzeker ook de plaats van haar overlyden. Doch,
eer ik verder gaa , boor Oudaan eens van deeze Geertruid
van Saxen, Weduwe regenteffe, fpreken
Vrouw Geertruid bindt bet bleed van Hollanders en Wen,
En heft, gelyk van nieuus , dien landaart in zyn alien,
Ontvalt bet land den Pa door 't dooden van zyn beer,
Die mannelyke Vrouw treedt in diens fpooren weer.
Docb vrouwen jcbouderen bezwyken in bet dragen
Van zulk een lag , ten zy een fterker belpe fcbragen.
Kom, Robbert, die van fcboft zoo taai zyt als een Fries,
'K getrooft my; beipt bet niet, te li,rter 's lauds verdriet.
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Zy was, zeggenze , de Docliter van Heyman , Hertog van
Saxen , dc Vrouw van Graaf lions den I. de Moeder van
Didrik den V. welken zy deswegen aan haare hand houdt in
de afbeeldinge, by den Gouwcnaar, 33 N.
Weduwe zynde, berechte zy he land als Voogrlefre van
haaren minderjaarigen zoon , om trent 2 jjaaren zeer wyalyk. Daarna , hertrouwd weezende, ftierfze in V iaanderen
daar ze met haaren tweeden Man , Robbert de Friefe en
haare kinderen , door Hertog Govert den Bultenaar , heen gedreven was. Heeniskerk, over zyn Arkadie , 184 bl. uit de Annales Matth. I7offii. Hi floria Comic. Holl. Hadr. &rlandi ; be.
halven Scriverius en Go'udboeven. Ziet ook Alkemade , over Sta.
ke , 3 r bl.
Van geinelden Govert zullen wy beneden fpreeken, gelyk
ook van Robbert de Vries, in de Letter R.
GEERVLIET; een zeer oud ftedeken , omtrent het hot
neenvliet , in den lande van Vooren en Putten ; welks muurem , door oudheid al lang vergaan zyn. Niet te min geeft
Rocbnzan ons wel 3 Gezichten van het zelve. [Het Kafteel
van Geervliet, de Woonftede van den Ruart van Putten, is
wel eer by een van de Heeren van Putten en Stryen getimmerd ; welke Heerlykheid van Putten is een van de oudfte
en rreffelykite Heerlykheden van Holland, hebbende al over
boo Jaaren byzondere Heeren gehad , als is geweeit Heer
Gerrit van Putten Ridder,, onder wiens beleid de Graaf van
Holland; de Stad Dordrecht weder won, in 't Jaar 1049. nog
Heer Claas van Putten, Ridder, vermeld in 't Jaar 1229. van
wiens Nakomelingen is geweeft Heer Claas van Putten, die in
't Jaar 1304. met hulpe van die van Dordrecht , de Brabanders met geweld uit Zuidholland verdreef; en in 't Jaar 1307.
een Coliegie van een Deken en ro. Kanunniken in de Kerke
van Geervliet ilichtte, alwaar men nog zyne Tombe ziet.]
Van Leeuaven , Batay. 1305 hi. Parival , Vermaak van Rolland.
158 bl.
Haare Tollen waaren al in weezen , A. 1282. Otidenhove,
voor de Graven van Scriverius. 57 1)L maar die zyn re niece gegaan , na dat het breede water, voorby deeze Stad loopen
de, verland is. Goudhoeve , 90 bl.
'T GEIN; een watertje in het Sticht van Utrecht; ontvan.
gende zynen naam by Abkoude, en denzelven weder verliezenale by de Geinbrugge , beneden Weerop ; volgens Vilfch,rs
'tette Landkaart van bet Stick. Beneden , in de Letter R. op Rio.
viertj es.
't GEIN; of Alden Gein, een Kafteel en een leen van Utreeht; in een Tooren beftaande , door Heer Gysbrecht van
Yfrelftein , by overgaaf gewonnen en vernield. Heda in
1356. 245 pag. doch door den Heer Adriaan
yan JY op
Ploos

G
?loos van Amftel , A.
A 1633 wederom v ernieuwd
vergroot. Matthew, de Nobilitate, 3 lib. 855 pag. lincbelius over
Heda , 255 bl.
Maar,, geen nette plaatsberchryving te maken baart verwarringen. Zie bier een mom voorbeeld!
't GEIN, of Ganum, is een vernietigde Stad , op Welker
rumen, na A. 1423 Nazereth geflicht is, een Klooffer van
de Monniken, canonici regulares geheeten. Mathews Fundat.
Ecclefiarum, 438 pag. welke weder zegt , 495 pag. 't Gein
was nog een Stad, A. 1294; loch had al vroeger een Kerk;
te weeten , volgens ozzde Papieren, A. 1217.
'Naar ftondt nu deeze Tooren? Waar was deeze Stad Gein
gelegen ? Men zegt het niet , als zynde kwanswys een be.
kende zaak. Daar vindt ik nog iets by Slichtenbodl , Geld.
Gefch. 6 B. 89 hi. op A. 1223. zeggende, dat dit clot , door
Graaf Floris, den IV. Oorlogende tegens Bilrchop Otto van
der Lip , in afTche is gelegd.
Wel aan , mooglyk zal Viffers nette Landkaart van let Sticbt
ons alleen weder konnen fcheiden. 1k vindt den naam Oud
Cein , boven Utrecht , tulTchen den Yffel en de Vaart van
Vreeswyk , anders gezegd den Vaartfchen Rhyn. En dit zoo
verre bier van Oud Gein; beneden zullen wy nog vat zeggen , in de Letter S. op Snoyen toren.
GERMANIE , of Duitfchland ; een landfchap , door de
Romeinen overheerd , zoo de Vleijers zeggen en u met de
Keizerlyke Geldinunten poogen wys te limners ,
Wien onder de Keizeren ziet gy, bykans , niet valfchlyk pronken met den ydelen titel van Germanicus? bebt gy bier niet
Kaligula, Klaudius en Nero; en daar weder Vitellius, Domi.
tiaan , Trajaan , &c. by Oudaan , Rooms. Mogendh, by bet 27
en 28 Taf. 133 bl.
Wat de bepaaling van dit uitgeflrekte landfchap aangaat
die gefchiedt wet meerendeels door den Rhyn, en den Donau ; in het Ooften grenzende aan Polen en Hungaryen; in
het Weften de GalliEn; in het widen Italie, en in het N. den
Oceaan en de Belt. Cellarius , Geograpb. Nofiri Temp. II cap.
1 42 PagMaar, naderhand is dit landfchap geheeten ALEMANNIA , te
weten , zelfs een Gedenkpenninkje van Keizer Konftantyn
den Grooten, by den bovengenoemden Oudaan , omtrent het
28 laf. 134 bl.
Men vindt deeze benaaming ook , by de Panegyrici , of
Keizerlyke Lofredenaars , als II. 17 cap. IV. 2 & io cap. en
verder, X. 6 cap. Spartian. in Karakalla , 10 cap. Valor, in Ka.
takall. 21 cap. Treb. Poilio , in Mario, 8 cap. Vopijrcus, in ProLulo 12 cap. Ammianus 14 lib. 9 cap.
Ondertuirchen komt de Letterklovery bier weder ter baan.
bren
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r n; gaizr , of ailebrengende de Naamreden aan met te zegg e
zaar mannen; clic mannen; of ook wel guerre, of gerremanien : dat is Oorlogs Roden. 1.-Elaas , -vat koff Naar werk
al zwect! Dit is weer uit Oudaan 135 en 136 bl. doch zie al
Tnede 'Junius, Bata y . 21 cap. 574 pag. en ga tcrwylen, met
..Kircbmelier , de zaaklyke plaats van Thaws eens overwegen,
Germ. 2 cap. omtrent de benaMinge van Germanic_
GERMANICUS ; de zoon van Drufus Germanicus en An.
Ionia de fongere; de aangencomene Zoon van den Keizer Tiberius. 7uflinian. Imp. kilitut. tit. de Adoptionibus; behalven
Sip t-onius , in Tiber 15 H.
Vi.mvon den dappren Atminius, anders Hertog Herman, der
Cheruffen legerhoofd , zoo men . voorgeeft , in Wellphalen
a an de Dommer,zee. Tacitus, i Jaarb. 63 H. by Van der liouven, in de Handve/ Ghronyk , 2 D. 39 bl.Ejc.
Overheerde ook Armenie en Kappaklocie ; maar, is , , in het
s41te jaar zynes ouderdoms , binnen Antiochie, niet zonder
toedoen van Tiherius, nydig op zyne voorrpoedige Veldtoch.
ten , door vergif omgekomen. Zie Illy 17e Keierlyke Byjcbriften , 14 1)1. en die der Keizerinnen , 15 bl. alwaar ook is aarigehdald,
Glandorpli Delcrittio Genis graia,
Ondertuirchen wys ik u naar een uitfteke)ld koperen (en
nooit zilveren) kluntfizikje; verronende Germanieus , dragende een Arenditander in zyne flinkerhnd ; op wiens andere zyde hy weder,, ftaande In zynen Zegenwagen, gezien worth.
Het byfchrift is , SIGNIS RECEPT. DEVICT. GERM. De Standaaren zynde berkregen, en de Duitfchers veratonm . n. Gy vindt
het by Rykius in Tacitus, 41 pag. Van Drufus is boven reeds
breder gefprooken op de 31, 47 en 75 bi.
GIESSEN; of Giefrenburg , anders Gaipingium, ook doer
Rocbman geteekend ; een zeer oud Slot en moogivk een werk
der Romeinen, den Brederoden toebehorende, beneden Gorkom , aan de Giezen in Zuid-Holland. Boxborn. Stedeb. 94 11:
Goudboeve, 78 bl. Outienhove. Z. 1101. 293b1. News, XVII
.13 10Vii1C. 455 hi. en eindelyk Scotanus , Frieffe G2f6. 2.63 hi.
fr Is wel meeft bekend geworden , A. 1401; in het Oorlogen van. den Heer jail van Arkel , te7ens de Graven vao
Holland; al waarorn meergenoemdc Paffenrode . op Treurfp.eL
2 bl. in Arkels klactte, op deeze wyze van d i t for ge,vatt:

De luifter van ens IThis raakt nu te recbt aan 't duike3.
oogen luiken;
Z0011
Doch eer gy jiruikelt, zoo berbaal in uw gemoed
Wat bitterbeid 072S is van Beyeren .ontmoet.
Ten was hem i niet genoeg my nit myn ampt to flown,
Ey moefi my, met goveilid ook van Mr.; goed ontblooten.
Gy zult eeriang , myn
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Geprikkeld van de wraak , greep ik de cvapens aan
En beb hem , in 't begin , al vry wat kwaads gedaan.
Daar van kan Werkendam en GISENBURG getuigen;
Met nieupoort ; die den nek voor Arkel moefien buigen
Maar laas , wat was be: al!
GILDENBORG, in het Sticht van Utrecht; op de kofiem
der Gilden getimmerd , door Biirchop Arend van Hoorn , to
Vrecswyk aan de Vaart, op dat de nieuwe Vaart , die daar
tilt do Lek g,egraven was door de Vyanden niet moot gelloord
of vernietil worden. Van Leeuquen Batay. H. 113. Zie
Vaart. A. 1173. Goudboeve , 401 bl.
neden
A. 1374. is dit Huis g,eworinen , eerft door Hertog Albrecht, en daar op Nveder flormenderhand, door gem elicit
Arend van Hoorn. BJka , in deezen Arend van Iloorn, 121 pag.
ei lleda in denzelven, 258 peg. Slichtenborft , Geld. Gefcb. 8 B.
156 bl. Scotanus Frielf6 Gercb. 197 W.
GODENDIENST; to weeten in deeze landilreeken. Is
geweeft do Hoofdfloffo, aan Elias Scedius , van een gebeele
Verbaldeling ; en daarom zullen wy een korter weg inilaan;
alleenlyk de meefte Goden optellende die men zoo in
Vrankryk en Engeland als in Hoog en Neder Duitsland, gewoon was aan te bidden en met flachtofferen te vereeren.
Alruna , Aurina of Aurinia; van welke Duitfche Godheid
gelprooken is, in de Letter A, 23 bl.
Bacchus; kwanswys te Haarlem ge6erd . in de Bakenefr.
IVIede boven, in de Letter II. 24 hl. Zie Screvelius , 4 II en
Oudenbov , 5 ht. tegens Kornelius Aurelius, Bata y . 2 lib. 113
pag. edente Scriverio. Lydius, Belgii Glorio , I pag. &c. by
Pars, Kam. 267 bl.
Badubenna , mogelyk cen lar victlis of wegen godheid; van
welke haven ook 39 bl.
Maar het is kluchtig te zien , hoc onbefuift de verIclaar.
ders der °tide Hitlorifchryvers rompflomp eon plaats gcven
aan de eene of de andere Stad, burg , &c. Boven toonden
wy 't in het Selcrwn ikremus , dat nergens was, bl. 3 9 . Hier hcbt
gy 't weder met dit geheiligd bosje van Baduhenna. Scot4,–
tanits Frieffe Gefchied. 52 bl. noemt het Bennebroek , buiten
Haarlem; en do Heer :I an Iluining a (in het Stedehoek van
Blaauw) zet het, met den naam van Mein, in Groningerland.
Pit fcheelt immers niet yea by die de kennis der Landkaar.
ten hebben.
BRflerich ; op het Plot Sondershuizen , in Duisland , we!
eer op het Slot Rottenburg. Dit beeld , nit een onbekend
metaal, en van binnen hol zynde , deeden zy met een groot
gedruis heet water uitfpuiten. Henrik Rennin. in y'ac.
Epift.
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Epi ft. itinerar. 35 pag. ook Ernflius , Sagittarius en Tenzelius ,
uantrekkende.
Diana; ten minften , men heeft te Voorburg onder het
ploegen een Marmerfteen gevonden , geteekend : DIANAE JU•
INIANUS , &c. Doch dit raakt niet zo zeer onze Voorvaderenals wet de Romeinen , hier toen liggende in hunne 1egerpl.aatzen. Zie Scriverius, Oud Batavie , 77 bl.
Deeze was nu mede , gelyk ieder bekend is , de Maan;
inaar ziet haar,, met een Narrekap, als een Zottin, afgebeeld
by Ver:fteege , Neerl. Oud b. 136 bl. Van Leeuvoen, Leid. 250
hi. en Pars, Katw. 268 hi. My dunkt deeze afbeeldinge, gelyk ook de 6 andere, van geene waarde noch achting to
zyn. 1k zeg , een ander mag 'er ma pronken , by my zyn
het flechts verdichte heuzelingen.
Flint; op een flint of vuurkey ftaande, der Wenden afgod.
Van Royen, over Verfiege, 156 bl.
Fortuin , of D'avortuur; de godin der Hercynifche Batten,
die, naar den naam van deeze godheid , hunne Stad, aan den
Wel, Deventer hebben geheeten. 1k lach my flap om deeze
poets! Echter zie Revii Daventria illuftrata , 4 pag. alwaar
ook yunius , Braun en flogerberg nevens een oud Rymchro•
nykie, van Davontur,, zyn aangehaald.
Friga , of Freiga; te zien onder de 7 bovengenoemde af.
beeldingen ; was de Venus der Oude Saxen ; naar welker
naam de dies Veneris de Vrydag wordt geheeten. Van Royen,
149 bl.
Herkules; volgens Tacitus , German. 9 H. het geen door
Crootvader Pondel beveftigd wordt, in de Batavifche Gebroeders, 21 bl. alwaar by de Batavifche Vrouwen in deezer voe•
gem doet opzingen:
0 Herkules , in offerwouden
Zoo lang gediend , 0771 uwe deugd ,
Waar in zich Duitfckland vondt gebouden,
Befchut den ouderdom en jeugd
Der Batavieren , onze mannen
En lieve zoonen, in bedwang
Van menfcben,vlegels en tierannen!
En daar op, eon weinig verder; hoewel in een reede vat
beuzelpraat
Held Herkles wordt, by de nude Fatten,
in 't groote Hartebofcb gevierd.
Toen Katmeers zoom kwam berwaarts flappers,
dells balling 's lands , en 't yolk beflierd'
in 't Eiland, eerde by golivruchtie
LI 2
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rict 14', van fierkures gebo-utud
Orntrent den Waalkant , hoog en luchtig ,
Waar van die creek In-tar' naam behoudt.
Die God was zuaard in top te =win
Van eere , met een woad -altaar,,
Gezangen, Offerbolch hanketten
En popelkrans , fcbalmeije en jrzaar,

My wordt op de uitgegravene Marmerfteenen 1,ygenalmC,,5
Saxfanus. Dc Heer Kuiperus, Moizumentor. Antiq. 228 peg. e31
IVIactifanuF. Van L?euwen Batay. 128 hi. behalves
Bekaizus, Gruterus, Eindius 1Cuii;erus en Boxhornius.
\Vat dc Iaattic fieen aangaat , die is A. 1514, opgedolvt-n
en i't.at nog heden , aan een pilaar, binnen de Kerk, te
Capell. Smallegange , Zeetz czviche Chron. 78 en 623 bi.
Van de p!iaaren vanfhlkales in onze landftreek , menen
beneden te fpreeken, in de Letter S. op Steenhoopen.
Heins; der oude Gal len. Lukanus , .8urgerl. Oorl. i B. by van
Zomeren , Bata y . 9 H. 135 N. naar welke niet ailed n het Dorp
flees , maar ook te Niemegen , de Ilefelfiraat en ILfelpoort ,
haare benaaininge kwanswys ontvingen: Slichtenhorg , Gelckly.
Gerd). 36 N.
i/is; Tacitzis , Germ 9 IL illunflerus Cormograpb. 3 lib. by
Scedius , de Germasor. Dils , 155 pag, by de Swaben , aange.;
won nog aan den Donau en den Euxinus nargezeten. Kirchnzeifer in Tacit. 156 pug.
Kr0.10 ; der Rorneinen Saturn us, Seater ook gehecren , van
de Saxer), op her clot Hamburg, in het Hercynifeh Woud,
geZ.-',Jd; in de gedaante van can bejaarden gryfaard, op eel]
Vi;ch Ihande , &c. gelyk hy worth u fgebeeld by boven gttflOiflOfl Ilennin. ad, T,Ilii Epiffi. Linerar. 30 pug. ex Alb. Kr,.
Slx(p7.
12 cap. de hoven gemeicie
n LeCZCZ,_77,
Fars. Zie wader Scedius , 494. pug. vermeldende , hoe dit beeki
door Karel den Grooten is afgeworpen en vernield. Zie
Cbro72. 574 bi. op A. 778; den zqlvt-n den padden
Duivel noemende, als hebbende kwanswys het hoof(' van can
padde.
Van deezen kreegdo Zaterdag zynen naam, voigens
e by y in Royen , 155 bl.
Mars ; Tacitus, Gernz. 9 H. op Schoonen en in Gotland gevierd. Prokopius , Goth. 2 lib. 12. cap. Zie ook weder Tacitus;
13 Jaarb. 57 H. van Zomeren , Batav, 127 hi.
Merkurius; Tacitus, 13 Jaarb. 57 H. fpreekende van de Katten en Hermunduren Ceffar, Gall. Oorl. 6 B. 17 H. fpreekende
van de Gallien , by Kirchmeijer , over Tacitus, Germ, 9 H. Scedius ,
65 pag. en weder elders.
Hem en geenszins Arminius worat de
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Caul toegefchreven ; doch van dit geheiligd beeld menen wy
te bandelen, in do Letter I , op Innenful.
Neballetiia , voor A. 1674. niet bekend; zynde Imre afbeeldinge, in harditeen uitgehouwen, in grooten getallen, by
Domburg, op het Zeeuwfche Walcheren opgedolven. Van
OMer2,11, Batay . i i hi. Niaar , bier van in de Letter N.
•
0,1L'ra ; een Saxilche afgod. Lie beneden, in de Letter 0.
Priaap ; door de dertele Priapeia , by de Latiniflen , niet
nnbelsiend. Van Zomeren , Bztay. 136 bl. Pars , 264. bl. uit yar.
LyUi 1?Jigiuni Glorioliozz; welke getuigt het vuile beeld van
Priaw voor het Spinbuis van Antwerpen te ftaan. Is dit
niet een wichtig bewys , dat Priaap wel eer in deeze landen
onder de Heiligen was ?
Seater; is de bovengeinelde Krodo.
De Z011 ; is de eerfte der 7 afbeeldingen, by de meergerocinden Van Leeuwen, Pars en van Royen; welke ik heb verdaard ily geheelyk te wishaagen ; niet tegentiaande men de floutheld beef. van dezelven roper af te gieten, en aan de waerel.i voor antil„o, itandbeelties nit te venten. Doch al lang
10Lx. ic hat
s n meefter ontdekt.
,r_ y
Tar,y:lis; a..ndas ju?Iter, van de Celten aangebeden. Luka.
OA. I .11. by Scedius, 117 pag.
Ta1ia4a ; kwansv.fys Aanvang aller zaaken. Tacitus Yaarl;.
Junius , Bea y . 385 pag. Pikardt, Drentb. 65b1. Handveji.
' L von. 2 D. 37 H.
C
Teutates; o Theut, is dezelve met Jupiter. Lukanus, Burtf,-c;.;zr. i B. Blaaucv , in Britannia tonzo, Met menfchen offer
Cu verwoede bloedflortingen gepaaid. Laktantius , I lib. 21
by Scedius , 107 pag. hem aldaar nemende voor MercuZiet ook 4_11,ivius , 26 lib. 41. cap. fpreekende van 't
o A 'zrtbago Nova.
Thisko ; de Vader dor DuiLfchen, gcvende den naarn aan
dLn Tvwc
Dinsdag ; is onder de afbeeldingen der
vai de wt:ek. Vergeige, by van Rcrn, 137.
&c.
Thor of 'I hur ; dor Neder-Sa y en, Ooo cane der 7 boven
:.,enoeinde, in een uo . Dn zittende; gc%(,;11,1c zyn naaw aan do
i.hunredag , anders Donderdag , ais ot` by ipeclen kon voor
blild'emvoerende Jopyn. Van Zonzercn, 137 bl aanhaa,
lende de Hiltoria ErciViajlica Alanzi , Hifiorici Ecchf.
Van deezen TIJ zon de Stad Dordrecht haarcn naam
konnen hebben. En waarc,mn niet? de Pythagorillen bei,veezen alleen hunne (tellingen„ met Hy ‘z?gt bet! Maas wy ley en nu in een vryer Eeuw, en laaten ons zoo niet, by den
neus omleiden. Zict ondertnfTchen Oudenbove Z. Roll. 44 hi.
trodan ; ook al o'i-cr do 7 Ileelden. Dceze is Mars, gevcnde den naam flan de Woden of Woensdag. Hoewel, by
Ifirchnzaijer,
'')i-nmige wader Mcreurius. ran Ruyan, 141
over
If 3
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ever Tacit. 148 pag. Scedius de Germantr. Dils, no pag. daar
en boven nog, 485 pag, meldende van eenen Jodutte ; 486 pag.
van Bafanwouw; 487 pag. van Syeba; 494 pag. van Ham of
Hammon; soo pag. van Triglas; 501 pag. van Prono : maar ik
ben moede en hoop ook , dat myn goede Leezer , met het
opgedifchte in dit goden banket, zich zelven zal vernoegen;
de Barden en Druiden uitftellende, tot de Letter P. op Pries.
teren.
Maar zacht! hier is nog meer te zeggen. Gy verwachtte
jets van het menfchen - offer. Maar , dat zult gy hebben,
op het woord Priefieren. En (-Ian , al verder? ik vat het;
gy wilt van hunne Ternpelen fpreeken; Boffchen en Wouden;
van welken al gefchreven is , 39 alwaar gy mede zult yinden , dat eenige Heidenen (waar onder onze landzaaten) en byzonderlyk de alleroudite Romeinen (Plutarch. in Nunn. An, de C. D. 4 lib. 31 cap. Dionyfilis lialycarn. &c.) geehebben gebruikt,
ne
GOEREE ; een Stad op een Eiland , wel eer , door den
Koophandel en Scheepvaart alie gebuuren trotfeerende ;
doch door het floppen van haare Haven , van dat toppunt afgeilooten. Wierd wel eer onder Zeeland gereekend. Boxborn.
S4edeb. 347 b1,
Voorts gedenkt een zeeker oud Rym , by Pars (Kam. 125 bl.
7.4it H. van Dam genoomen) van een Ryweg tufl'chen Goeree
en den Briel. Maar wat heeft de Zee daar federt een diep gat
gemaakt! Zie Viffers Holland.
Ook zegt men dat oud Flardingen, of Vlaardingen hier omtrent, al voor ruim 460 jaaren , met ale zyne huizen, door
het Zeewater, tot den grond toe is vernield. Men heet deeze plaats , by de Ooilduinen , omtrent de Stad, de Oude WaeTeld, Immers , met het afwyken van de Zee, ontdekken de
inwooners aldaar niet alleenlyk lange flraaten en grondflagea
van groote huizen, maar vinden ook fomwylen Romynfch,
Geld en andere zeldzaamheden. Van Dam ,Befcbryv. van WeftVoorn en Goeree. Tuisk, Chronyk, 2 D. 1 762 bl. Goudhoeve,
93 bl. by Pars, Katw. 124 14. en Naamrol. 144 bl.
Want dat men heden Flaardingen beet , gelooft men dat
geenszins op zyne ouch; plants gezet is. Bazidartius , by den
aangetogenen van Dam , io B. io bl.
't GOOY; of Gooiland (waar in Naarden , de Hoofdflad
is, eerft genaaind Goederland, vervolgens door verbaftcring
Goeiland, en eindelyk Gooyland of het Gooy.) een deel vaa
het Utrechts Sticht , voert zyne benaaming van Goedela of
Goedelindis, Abdiffe van het Vrouwen Kloofter te Eltene, in
Gelderland, omtrent Kleef en Emerik Haar eigene gunftbrief
p. 457. guby Matthew, .rinaleaor. 6 Tom. so pag.
flildg
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en de Zaanl.
natay. 482 pag. Coudhoeve, 95
25 bl.
[De Heerfchappy van Gooyland is door Wichman Grave van
Zutphen aan de Abdye van Eltene of Altene gefchonken , over
welke by zyne Dogter Lutgarda tot Abdifle ftelde; welke gifte
door Keizer Otto den Grooten bekragtigd werdt , uitwyzende
zulks den Brief, Jaar toe verleend A. 970. het 35 Jaar des
Keizers , het 9dc zyner regeeringe, door Pontanus opgegeeven;
en nog eenen twee Jaaren vroeger door Matbeus Anaieff.
Torn. III. pag. 454. Dit gebied en Eigcndom heeft de AbGoedela , of Goedelindis , of gelyk in den overdragt
Brief ftaat Gydelindis, aan Graaf Floris van Holland, als een
erflyk leen afgeftaan voor eene Jaarlykfche rente van 25 pow.
den wettige flichtfche Denarien (25 lzbris Trajeetenfiurn legs.
Alum denariorum) in 't Jaar 1280. gelyk de wederzydfche
brieven uitwyzen, te vinden by denzelfden loc. cit. pag. 458,
459.
Of nu de naam van Gooyland van deeze Abdifre Goedela
of Goedelindis afkomftig gelyk" ganius meent ; wordt in
de Brieven van Pontanus en Schriverius tegengefproken, by
denzelven Matbceus Analeft. Tom. II. bl. 384.]
GORNICHEM; anders by verkorting , Gorkom , aan de
TVIerwe, voert haare Naamrcden van de gorrekens of arme
Viirchers. :fan Gerbr. van Leiden, by Boxborn. Stedeb. 271 bl. en
Meur XVII Prov. 699
[De Naarnreden wordt door zekeren Dichter op deeze wyze
van de Gorrekens afgeleid:
De naam der Stad fchynt van bet fcbimpwoord voortgekooinen,
Verarinde Viffiberen, die Gorrekens gezegd ,
Gedwongen zyn door Jan van Arkel on bun recbt ,
Te laaten, by bun dorpken Wolfert , en buns' butten
Bier necir te flaan; wyl by ze voorgaf te belcbutten.
Dees .ifirekr een fliebter van de Scad. Men roont Naar firm
Uit Priaain den Trojaan, waar Arkeis buis nit ki.va7n.
Neuyes Befcbryv. van Batay. bladz. 26.
Deeze Jan van Arkel was de zevende van dien naam u:t de
Arkelfehe Koningskens , die de hoordwacht plaats, te vooren ,
by het leger van Herkules tot een Stad maakte , dezelve met
muuren oinringende en met een fchoon en flerk Kaffeel verfterkende omtrent het Jaar 1230. Het Huis van Arkel ontleent
zynen naam van den Stamvader Herkules, niet den Thebaan.
fchen , van wien de oudheid beuzelt, dat by de Monfters temde, maar den Duitfcben Held. gunius Batay. 484.]
Kwam onder de graaflykheid van Holland, A. 1405. Graaf
4
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Willem en Jan van Arkel maikanderen beftrydende. Scotanta
Friefre Gefchied. 263 Ili.
Is naderhand gewonnen door DeerJan van Egtnond, voor
jonkheer Willem van Arkel. Van deezen boven, 9i hi. doch
met geweid herwormen, door Vrouw Jakoba. Pan van Lei.
den , Brecfcrod. 43 H. 339 hi. by Matheus , Analettor. 2 Toni. en
gemeide 6'Cotanus,
bi
Eindelyk, gelyk het graveilnatje, te Dordrecht, eon Hifloijale doorgang is. Boven, Tibi. zoo is, in deeze Stad aaniner.
A. 1417 , wiliem van Arkel
1<elyk do Krytilraat , waar
fneuvelde. ]oven , 21 t1, Gork. 146 bL Zict ook
Slicbteolorfi , Gelded: G. 18 7 en 204 hi. de f71.,:zoLvei2aat 7,2,o bi.
Goudhoeve , 28$ N. Van LfeZI.V.M).11, Batay. 1224 hi.
Van het Pot Arkz:I , in deeze Stad, zyntle een zwcaar wcrk,
en op eenigc ploatien inuuren hebbende van 36 voeten
is ook Men gefprooken , 2o bi. alwaar de gemelde Schryver:
out eon grOot del zvn aangeliaalki.
i.aat ons dan mot H
' uygens fluicen , Gorkom deeze Verze5
c,i) de. tong leggcn3e:
Die 711y benyth1:1! 's hoogs Arkels Buisbezit
Ter aarden e7--ci2de was verre van zyn quit.
Wat geld' fk j edert v;in , wat konik minder gelden,
Zrio
myn i;. /7,11 an , en 't klaver in myn velden„
roor klaver niet en w:ykt? zoo lang nzyn voile Merw ,
altyd voile terw
Jf ii wei r-eurOnfren
T(-:v
‘v' 1; ?;11:7'!,,Y a , zoo lang myn aarde punten
TAt oog veilyilae:; dat op my derve ,nunten?
zeg met den bitflen bek
don Z6 ,,1.;" zo;vc ,
r k wat 's Gorichoms gebrek?
.111aa: eg rahtarfcb ,;:he‘ 5
Wandaal , de Sued, de
GOTTITEN; decze,
ulcr, de Gepicier,, de Marcoman , en de Quade zyn algebeeld,
,n met groote keurigheid befchreven, by gacob van Roifen
ever 3e meergenoemde RI'derland,rche Oudheden van Richard
fIrjlegen. Dit dan alle y iiicr weder o? re haalen zoo, meen
niet zeer voeglyk zyh. Ailaar het :Lift my Hover, nit zeher inzicht , dit Wert ,.e den Leezer tens[tan te pryzen
wegens de hier in beitaLnd2 'hoedanigheden.
Dat de allereerile opflag der .elannzerkingen over gemelden Verflgen , zyn van ALternzzs Harwich , naderhand de
Schryver van den Otator Latino- Belgicus , A.1701 , uitgegeven.
2. 1), , t die _Zia 7iMerkingell zyn aangevuld en veruicerderd ,
or ',Yak. van Roijen, ailcon; hebbende Reinier van Loven ,
tp dz vierken von Kok en Meijer zwevende, niemend3i daa toe gooiaan , don con onnozeie woordetittery van bet,
waar over
1,Trunwc,lyk.
dc,s;
hcden
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terien zelve de grootflc baazen nog maikanderen , als
by den baard vatten.
i By deeze gelegenheil kan ik nict veorby mynen Schryver bartelyk tegen te fpreel= , cu tc beti.4.4.;en, hoe zeer ik
iii dit 'auk in gevoelen van heal vk:rfchil:: want in qede van
1-:et \Trouwelyk en Mannelyk geflacht ellZ. tie , bet , den , voor
deeze en
onnozele woordenvittery te houden , acht
'oortg,,.!lyke dingen wezendlyke ftukken der zuivere taal te
Cde aan dezelve niet alleen cen groot fieraad , en getnakelykheid in het leezen, welluidendheid in de uitfpraak,
maar ook cene ongemeene klaarheid en duidetykheid in de
(Lnkbeelden, die zy verwekken, byzetten. Welk eene verwarring oaart het niet in de denkbeelden van den Leezer ,
hy van eene en d2zelfde zaak eerft lets leeft in het inanneof ouzyiige geflacht, en in den volgende regal, in het
Ar'louwelyke; en zoo in het tegendeel : moet hy nietaanflonCis
'172 twyful raaken , of de Schryver ook van lets anders fpreeke,
en of 'er mogelvk lets tut-a:hen beiden uitgelaaten zy dat
‘ ,11 ee ander t.,,cflacht is, dan het eerfte onderwerp, daar
h .; van "prcekt? Ge!: ), !: orize Schryvcr in dit Boot: duizendReimer van Lovell heeft dan geen nie•
i!,,!:11 die faut
cinzc Schryvcr zegt , maar eenen wezendlyken
;Lin het Bock van 172111-eegen gedaan , wanner hy de
L.,...:11.J.cht.en „ler Naarnwoordm verbeeterd heeft : eh deezen
zer:,ien diem preen ik ook aan mynen Schryver te don; die
1--!:cr in zoo flordig te werk gegaan is, dat het fchande is voor
uen man van zoo veel geleerdheid en kunde, zelfs ook van
Poezie, als in zyne Schriften anders uitblink, zo fuuw met
onze , als ze wel gefchreeven wordt, zoo fierlyke en duidelyke Landtaal, om te fpringen; daar hy reeds zo veele
doorluchtige voorbeelden voor zich hadt. 1k zal myno Leezers zeiven laaten oordeelen, of het Bock thans niet
eel geinahkelyker to veritaan , ligter te ondericheiden ; en
viocijender to leezen is. Ook is de onzekerheid zo groot
als ooze Schryver voorgeelt, dat men 'or elkander, als
vorwood , 010 bchoca by den baard to vatten ; want by goedc Schryv-eis io 1-4 1: UiC genoegzaain over eon, eenige woinitroorien vv2ar in men zonder to twiften wet
1. in verfehillen , en C1 zyne vryheid laaten ; en zoo elke
chryver maar aan zich zeiven geiyk is, en de woorden altoos in het zelfde geflacht gebruikt, kan daar rat geene ony.,eixrheid , noch dufterhcict oritfla211.-;
Dat de Beelden der ge.noernde Volkeren niet zoo zeer
de geheiinfthat van Mork. Zuer. Boxbornius zyn als wet
Lazii
de Verbandeling , d Miqrationibus Gentizon
2:7 nog veel nicer cliergyke Afbeehlingen vevy.M..
GOVAART van Lotteringen; A. 1°71, van Blitchop Wit1C111
II 5

Ion van Gelre, na 't verdryven van Robbert de Vries ,
zyne Gemaalinne, Vrouw Geertruid, het Graaffchap van I-Tolland ter leen ontvangende, verfloeg of verjoeg alle die heat
dwarsbooiuden. Goudboeve , 263 bl.
Deeze ftichtte de Said DeifF, terwyl Biffchop Willem het
fterke flot van Yffelmonde deedt bouwen. Boven, 57 bl.
BeooriooL,de de Weit-Friefen , die hem binnen Alkmaar
kwamen belegeren. Duch by verfloeg dezelven met de hulptroepen van den Biffchop, in een bloedig gevecht. Balen,
Dordr. 706 bl.
Maar, A 1075; na 4 jaaren regeerens, te Antwerpen op& heimlykheid zitiende, is by met een glavie van onderen in
hot lyf geffooken, door ecnen moorder; of de Kok , of de dienaar \-4!) bovengenoemden Robbert. Scriverius in zyne Aanteeken.i
by Goudhoeve.
fik. r op, zoo gekwetft 'zynde, liet hy zich naar Maaflricht
vervoeren, alwaar deeze opgeworpene Graaf, g,emeenlyk Govert diet den Bult geheeten , in Maart is overleden. Melis Step
ke , 35bi doch hoor Oudaan liever dus van hem fpreeken:
Wanycbapen Bultenaar ! gefirenge Lotteringer !
Waant gy d'onnofile Wees zyn erf,, als met een finger,
T' or2trukken , en u zelf in Didriks eigendom
Te vi'/en met geweld? 8 Govert ! zie vry om ;
AI drift gy graft en wal, u dreigt de wraak van acbter,,
En die :3d 71thill verwacht , dien wektze des t'onzagter.
'T is „ wacbt u voor die geen, die God geteekend heft;
Maar wacbt u, voor dien Wraak 't geweer in banden geeft !
Van \Trouw Geertruid fpraken wy boven , 64 en itz bl.
GOUW ; cen Vaart, orntrent Alphen, uit den Rhyn , by
Gouda, in den lire! fchietende. is wel zeer oud, en wcrdt
echter by geenen Schryver gerneld , wanneer deeze doorgegraaven is. Van Leeuwen Batay . 113 bl. Ziet de Gouw ook
in de Letter R. op Riviertjes.
GOUDA; fpreekende , by Huygens, wegens haar zelve, op
deeze wyze :
Myn Gouwe voert meer gouds , myn Yffel meer gewins
Dan Tagus guide vloed ter borfe van zyn Prins.
'K beb meer van bun te baat. Toen nzyn gebuurfiad brand=
En baden in haar bloed baar moordenaaren banden,
Ontzwom ik bun geweld en duikten in myn Gouw,
En kroop myn Tsifel diept' ten bals toe in de nzouw.
Spyt Spanje dan , ik fla ; ook zonder de oude muuren.
Van 't Kafleleins gebied. Wie zyt gy myner buuren
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Die door den news nog fpreekt en my 't gebrek verwyt?
1k zegje , e inynen roan, 'k ben brid en brillen kwyt.
Is de laatite van de 6 voornaame fteden van Holland ; aan de
Gouwe en Yfrel gelegen ; voor A. noo nog onbekend. Boxborn. Stedeb. 255 bl. Guicciardin. Belgic. in Additamentis , 114.
pag. [in 't Jaar 1262. werden de fondamenten der Stads muuren gelegd door een Ridder Kats, volgens het Latynfche Vets
Fundabat , Cattos Florente regente , notato
Pofteritas , Gouda moenia Cattus eques.
Dat is:
Tom Floris , Hollands Graaf , de Catten beef*,
Lag Cats dees muur ; waar door der Goud' baar weerdel

Plagt een clot te hebbcn van Heer Jan , janszoon, zynde
Grave van Blois , yunius, Batay . 460 bl. en Van Leeuwen , Patay. 1297 bl.
A. 1300, of daar omtrent, regeerende Jan den 1. Graaf van.
Holland , hebbcn de Vlamingen Gouda bcmagtigd.
Zy hieldt het met Vrouw Jakoba , in de tweefpalten tuirchen
Jan , Hertog van Iiraband en Philip van Burgundie , welke grayin ook een geruimen tyd bier gewoond heeft. Parival , Vercnaak van Hell, 153 bl.
A. 1398 , de laatfte der Graven van Blois overleden zynde,
is Gouda onder de graven van Holland geraakt. Reinier Snoijus,
by gernelden Boxborn. Meurs, XVII Provinc. 653 bl.
A. 1488 , zochten die van Utrecht, deeze Stad met verraad
te vertneefteren .; doch de aanflag werd tydelyk ontdekt.
Eindelyk is zy nog vermaard door de treffelyk gefchilderde glasvenfteren van haare groote Kul; Welker inhoud in zeker Boekje, meeft hier op alle fluizen leggende , u wordt medegedeeld.
GRAVEN; ointrent welken ik 3 zaaken meen te verhandelen. r. Dc manireden. 2. De geflachten , malkanderen volgende in het landbeftier. 3. Het onderfcheid hunner Afbeeldin.
gen.

1. Aangaande de Naamreden, behaagt my Eyndius , flellende (Chron. Zeland. 2 lib. 2 cap.) dat de Grapbii , of de Grapbiarii , waaren der Vorften. Klerken , Griffiers , Schryvers,
of als gy ze zoo wilt noemen, Notariffen. Deezen waaren comites, de grooten verzellende , in alle gelegenheid. Zie! dit
is eindelyk een Ampt en hooe waardigheid geworden.
Maar van Leeuwen , Bata y. 68o bl. zal u weder een andere
Naamreden opdringen , weder een andere, Mattbeus , de Nobilitate , I lib. 5 & 9 cap. alwaar by ook den naain af-\
leidt
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leidt van graauvo of grys ; van graven en delven , enz.
ja, Graaf is ook wel Richter te zeggen, in de benaamit.
gen van piubn-graaf, water - graaf , dyk graaf,, &c. Dezelye Matbeus, 9 Cap. 37 pag. en Alkenzade , Kamprecbt ; 3 H.
7 hi. aauhaalende Boxhorn , over Veldenaar ; Heemskerk over
zyne Arkadia Vredius, enz.
Leer dan bier nit , dat de Graven , comites, waaren der prinfen boezemvrienden, doch ond,a- de duce: deezen de wingeweften , mar die daar in de iteden, vGor booi'd regf=e.rende. Nog al th!zelve Matheus, 3o en 31 pug, ook veriTcheidcnc oude lizflorie fchyuers aantrekkende.
lh tree tot do geilachteu over. Hier in zal
U door den
bcFtherin-Eng-,e1 van Didrik den IV. laaten onderrechten, by
)::
vaa Hoogftraten (Trcudpel 54 hl.) den Itervenden Graaf:
iI deezer voegen aanfpreekende
119 Graafkbap
;7-Lk , op Floris, uwen bry der ,
Die eeb 'veel grouter 2,,,, g op Brandenburg en Lzi,:,1k,
Op Lez,„ve en Keulon , op de Geldervoogd en Kuyk,
Bcvecbten Zai onztrelt den kring van deeze muuren.
Daar zal gantfc. b Overland de wraak uws doods bezuuren,
De krygslienfznooren en verdrinken in 't moeras
In poelen , die met riet en Jiro° en zoden gras
Argligig zyn bedekt, dus zal by zegepralen,
rg a d'Overlancliche wraak den, adem kan berbaaler:
En Knyk hem eindelyk verratie; maar zyn vaZ.
Zrzl Dordrecht ,z.vreeken , op eels eindeloos
Dc kryfde Didrik zal de Friefim o-Jer?;ee,-071,
Qok
maar zyn zoon zal ZatI/2, liaam 7.;eeeren,
De I)erde "kiwis flout bet Heilig land hczoekt.
/Ion volgen Didrik en Graaf Willem , die, verkloe
M?t zyne Kennexers , braveert cp Damiaten.
De Vicrd ,-..; Floris in 't toernooijen 't lyf zal laatezz,
deezen zal een Vorj verfrhynen, Wien de krcon
En Roomjcbe iCepter pafi; vicar
Willems zooia
Zol deerlyk zyn vermoord. Naar hem zal uw Geflachto,
Dan eindip;en in Jan, vicar 7-zooit nit's' yolks /:.edachte.
Dan zal de tw,,,:f4 le flaw, de HENEGOLJWHRS, 't /an",
Regeeren vyftig jeer, en dat, door huwlyksband ,
't Pori! lyk BEYERE 7;?;; Eeizers kroonen becliten
LVa ben BOURGONJEN, tiara Vyf Vorflen nit onaan
Xe wine der Vorflen naain en titel zal vcrgaan
't land in vryen, jteat tot can de wolken wa, en,
113,7,72 de wieken nit, tot bei der c'iereld
Maar zon 1k op deeze Vaerzen, myn Leezer, ujt dit zelve
WvItje, \vel eon verkitaringle mogen toepairen?

R.
't bier eons gaan wagen,
u in alle joort van Pbryven te bebagel:.
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Grooter zeg,?) Zict zyn leven, teven 97 bl.
Arg!illig) Beuzelpraat. 34 bt.. Ik vinde dit inede by Siichtel;,,
7 of:g. Geld. Gefcb. 5 B. 57 N.
FrSelen) Waar van boTen, 65 bl.
•
land) Mede al , 99 bl.
Damiaten) Zie te rug, 54 en 55 N.
•
toernoyen) Dit is verhaald, in 't leven , 99 hi.
Vermi,ord) van Gerrit van Velfen. Een bekende zaak, Bovcn , Tor bl
Tweede /lam) Beginnende met Jan den II. gezegd Jan van
vennes, Graaf van flenegou. Scriverius, Gray. 303 bl.
't Voqi-lyk) Veritaa Vrouw Margriet, gehuwd aan Keizer
Lodewyk van Beijeren. Scriverius, Gray. 317 Zie van Keizer Lodewyk alleen Cbanler , my juift in myne handen vallende , Nieuwe Arcizers Cbron. 284 hl.
Vo:fien' Na Vrouw Jacoba volgende Philip, Karel de
.Stoute, iVIaximiliaan , Philip de IL de Keizer Karel, gezegd
de Vde, Philip de IIIde; de 3ith,andere zeggen de 36 en
laatfte der Graver. Scrive!-ius , Gray. 4o2 bl. behalven Hoofd ,
Gsot:ils , Meter,
m &c. de beginfelea van 's Lands Vryheid befehryvende.
Dit cmtrent het tweede ik koom nu tot het derde lid van
deeze redenvoeringe; de graaflyke Afbeeldingen.
lk zeg„ de Graven van Holland zyn of in geheele Standbeelden , of alleenlyk met hunne tronien, als borlibeelden, in print
uitgegeeven.
De voile Standbeelden ziet men by den nieuws uitgegevenen
Melis S!-oke , in de oude Hollandfcbe Cbronyle, de Goudfclic en
sindelyk in die vo;;. z Goudhoeve.
Dc Borftbeelcien uk gy vinden by Scriverius, van driederhalide grootte, 'Yacht-m(1(11. , &c.
Maar nu, de gelykenis aangaande, \vat is daar van, terv:v1
i'41 zoo geweldig verfchillen? Het is zeeker, dat die by 6i-ok?,
de beiten zyn. Reden?
Om dat deze Printen getrokken zyn uit de Schilderyen der
Hollandiche Graven, te Haarlem, op de Zaal van het Scadshuis, aan den muer hangende; van my meer dan Bens met
vermaak gezien.
Voorts zyn die Schilderyen op het oude Hof, of het Stadshuis, gehracht uit het afgebroken en gerulneerd Klooiter der
Kanneliter Mounikken; g,eboud A. 1249. Sc;revelitis , Haarlem,
J 7 hi.
foci, behalven de getrouwe gelykenis, (die gy niet zult
vinden noch in de groote Troniiin van Scriverius noch in die
van
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van Leiden , op de voorfle Doelen , in de glazen gefchilderd)
roem ik de Haarlemmer Afbeeldingen , om dat veele byzondere
oniftandigheden , nevens de poftuuren geplaatft zyn , welke
boven al heb aangemerkt, op het 63, 64 bl.
En hier mede genoeg van de Graven; maar , laat ik 'er dit
eenige nog agter zetten. Zyn de allereerfte Graven gekoozen?
en door wien ? Immers word dit by de Hollandfche Schryveren niet gemeld , ineerendeels gelovende , dat het Graaffchap ,
door een Franfchen Koning , aan Didrik den Men , als een
gifte, is opgedragen. Zie boven hi. 6o.
Maar, is dit tegens de gronden van Hollands oude Vryheid
niet ftrydig 2 Wat is 'er dan te zegg,en? Wy hebben , antwoordt
Van Le,)uwen (Batay. 1377 bl.) de Graven , met eigene wille,
zelf ingehaald, , onder zeekere bepaalde magt, onbedwongen aangenomen.
GRAVEZANDE; in Delfland , tuffchen Monfter en Naaldwyk ,3.elegen ; wel eer een bernuurde Stad , en nu, Maas! alIeenlyk een open vlek. Goudhoeve , 43 hi. van haare oude grondflagen fpreekende, A. 1546. opgedolven.
Zy had een bekwame Haven , in de Maas loopende; maar
die is door flyk en modder toegeftopt. Heeft ook een fchoo.
nen Tooren , heden nog een baak voor de Zeevaart. Oudenbove voor Scriverius , Of bi.
Ondertuffchen was bier wel eer het Hof; aangezien het ner.
geDS vaft bepaald was, maar bleef alleen ergens , zoo lang het
den graaf beviel. En van deeze dagvaard plaats bewaaren het
geheugen nog de weg , geheeten de Hof laan en de Akker, het
Hof ILInd genoemd. yunius , Batay. 501 pag. en Matheus , AnaLao). VI Tom. loo en 107 pag. [Edit. in 8vo fed Tom. pag.
491. Edit. in 4to.]
Hier werd ook zeeker Lieve Vrouwe beeld aangebeden en
geeerd; van welke de goede Boeren, in hunne eenvoudigheid niet fchrooinden te zeggen;
Ooze Lieve Vrouwe te 's Gravenzande is ons te wille ;
Zy beeft twee 'mitten ernzen , twee peerehomen
Matheus , Fundat. Ecclefiar. 297 pag.
GRONINGEN; myn geheiligd Vaderland en hoogwaarde
Vocdfterltad ; aan 't welk ik myn omzwervende fchryfluft waarlyk wel geheel verfchuldigd ben opteofferen.
Van haar fchryven Guicciardin. XVII Provinc. 3 Part. 263
pag. Emmius , de Agro , Bern. Altingh , de Pilaaren van
Groningen, A. 1648 gedrukt. Pikardt , Drenthe, 20. Dill-. go
Huyninga geplaatft in bet fcboone Stedeboek van W. Blaauw.
..dbrah. Trommius , in zyne ReduEtie der Stad Groningen, A.1694.
uitgegeven. Godard. Borgedilius
, in Oratio,duguit.
tnibus
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tonibtis , eodum hoc anno editis , &c. Welke geleerde Luithovezz
WIT alleenlyk deeze eenvoudige Bloemleezingen zullen ontleenen.
I. Zy is gelegen in dat gedeelte van Vriesland , dat met
den naam van Groningen en Ommelanden , tufrchen de Lauwers en den Dullaart, van het zelve afgcfcheiden is ; zynde
een hoog ftuk lands , de Bill-chops - rug geheeten , tufrchen de
Aa en Henefus. Emmius , 37 pag.
Haar naam ontleend uit 's lands aangename gelegenheid, en
groeize Weilanden; geenszins van Gruno, Galoos zoon en Frizoos neef. Wien luften nog deeze botte grollen. .Huibert.
Tbomas , Leodienf. de 7'ungris & Eburonibus , 19 cap. Guicciardin. 3 Part. 266 pag. Buchelius , over Heda , in Friderik , de pile
Bijjchop. 279bl. een goed getal voddevaars optellende, die deezen gemaakten Trojaan , of ten minften Frygiaan , eenpaarig tea
toneele voeren.
Ook words zy wel Philceunt geheeten; maar ook niet zon.der misveritand. Ziet het Aangeteekende , 2s N.
1k hebze, nit onkunde , eons Ivonum, civitasofeolonia geheeten ; door cal kwade leezinge van Tacitus (Annal. 13 lib. 57
cap.) by meergenoemden Huyninga , misleid. Doch ik heb
ook weder die ftelling izerworpen , in de Voorrede van myne
Pah , A. 1694, uitgegeven.
Maar het bchaagt den Neer Alting onze Stad den naam van
Corbulonis Munimentum to geven ; hier in gefterkt door een
plaats van Tacitus, fchryvende (II gaarb. 19 H.) van een befchanfte bezettinge , A. 48. volgens Dio , 6o lib. 681 pag. Ziet
verders zyn Eds. bewyzen, Notit. 1. part. 48 pag.
A. II to, is deeze Stad allereerft met muuren , torens en poorten verflerkt; zynde zy, voor deezen tyd , alleen met plaRken
en ftaketleis ingefloten. Mathews, nit Erik Beningba , over het
Chronicon Groninganum, van J. de Lemmege , Analeftor. I Torn.
106 bladz.
Ondertufrchen vied ik het zeer aanmerkelyk, dat het alteroudfte gedenkteeken binnen Groningen geweeft is , de Kerk
van S. 'Walburg. ja , een heel zeer nude gedenkplaats , ook
A. 1612. van ouderdom ingeftort. Bewyzen hier van zyn geweeft niet alleenlyk de overgeblevene duiffteenen van een angemeene grootte , maar (en dit gaat wat hooger !) koperen,
zilveren en gouden geldrnunten, bier omtrent, al in een byzondere menigte opgedolven; volgens hovel) genoemden HuyTanga. Doch, wy zullen S. Walburg verfchuiven, tot in de
Letter W.
Nu dan vervolgens, van haare hoofdgehouwen. Dat is de
rneening niet. Van S. Martens Kerk, der A Kerk, enz. Van
de Kloofteren , nu tot een ander gebruik herfchapen , der
L'anciskaners , jakobyners, enz. Van des Bifrchops Hof, het
Rae
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Raadhuis , enz. moot gy naarzien de boven aangetrakeite
SchryveOn , Emmius. Trommius, enz.
Zal ook niet fpreeken van de Groninger Keuren Wetten
en drie Rechten; aangezien Van Leeuwen Bata y. 1519 u
daar ih zal voldoen.
Maas het luft my mynen Leezer hier een weinig op te
houden, met een Chronykje van haare Krygsgevallen beginnende met
A. 81o, waar in de Deenen , met een fcheepsvleot op de
Keen van Vriesland landende , de Vriezen hebben geflagen.,
en, onder andere plaatfen , ook Groningen , toenmaals een
tamelyk Vlek , geheel vernield. Scotanus , Frieffe G. 2 B. 64.bl.
Vorders.
A. t ii-2. heeft Godebiad , de 24 BifTchop van Utrecht, de
Groningers gedwongen hunne , nog nieuwe veftingen om ver
te 10:trien. Dezelve Scotanus, 3 B. 89 bl.
A 1143. heeft Herbert , de 26fteBiirchop, de Stad met ver drag gekregen ; niettegenftaande men hem vry war werk gaf
met S. Walburgs Kerk ,- nu met Bolwerken en Borftweeringen
vait gemaakt. Beka , in Herbert,-49 pag. Heda , in den zelVen , 162
pag. bebalven Em;nius , in Reb. Frificis.
A. 1338 , was 'er een zwaar gefchil tUirchen Stad en lande.
Ook kvtrainen de Drenthen in het fpel. De Stad wierd belegerd, en gedwongen, met den degen , tot harde voorwaar •
den. 41ting Pilaaren ,
A..i397, Wilde Hertog Albrecht, de Graaf van Holland, alle
de Friezen het juk op den hats leggen , doch omtrent de Stad
Groningen kon hy niet verwerven. [Voer derhalven met alio
zyne Widen weder naa Holland ; maar de Agtkarfpels Vriezen
branden hem twee groote fchepen af, met alle de luiden , the
tlaar op waren ; want de fchepen bleven onder den Ebtyd
iggen op het flyk , en konden daar niet af koomen. y de
Lemineg: by Math. Anal. Torn. I. pag .73. Edit. in 4to.1 y. de Lein
tnege , by Matbeus , Anfaeaor. I Tom. xi zpag. en Alting, op de gemeide plaats.
A; 1400 belegerde Frederik van Blankenheim , de pile
Bifrchop, deeze Stad; doch de zaak is ook verdragen, en hy
is de eerfte derBiirchoppen , in Groningen gehuldigd , A. 1419.
De reeds genoemde Yob. de Lemmege, 125 & 125 pag. [Math. Anal.
Tom. L bl. 75,83 , 84.]
A: t.417: hadze van binnen een alverdervende oneenigheid der
Schieringers en Vetkoperen. Doch -van deeze inlandfche fcheuringd fpreeken wy, in de Letter V. op Vetkopers;
A. t5Oo , is ze belegerd door Hertog Albrecht vgn Saxen,
begterende van Vriesland een vat en volkomen bezit te hebben ; doch .de zaak wierd, door bemiddeling . van .den Utrecht-

fchen Bilichop en andere bygelegd. Niettemin heeft ze daar
na
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fa, van zyn noon , Georg. van Saxen , weder laft geleden,
yob. a Leidis , Chron. Egmonclan. 93 cap. 137 pag. Einnziu: ,
Eaflis Confularib. hehalven SL:otanus , enz.
A. 1506. is Edfart , de Graaf van Ooft Friesland (gelyk men
dat nu noernt) de Stad by overgaaf ontvangen hebbende, in S.
Walburgs Kerk gehuldigd , in den naam van het H. Roomfcho
Ryk ; waar op gernelde Graaf een groot Kafteel , aan het Zuidoofter deel van de Stad , heeft doen opbouwen. De reeds genoemde Scotanus , 15 B. 521 bi.
A. 1514, is deeze Stad , door Graaf F,dfart, geen middelen
ziende om zich bier vaft te ftellen weder verlaaten ; deezen
uittogt , by nacht en zonder flaatfie, van zyne blyde intreede
geweldig verfcheelende. Waar na de Burgers het Kafteel , in
veele maanden opgebouwd , binnen weinige dagen weder otu,
verre wierpen. Weder dezelve , 16 B. 558 bl.
Maar in het zelfle jaar, is de regeering deezer Stad, op het
aanraden van Graaf Edfart, en goedvinden van de Burgers , aan
Karel , lien onruftigen en trouw!uozen He] tog van Gelder , op
gedragen, en daar oo, in S. Walbures Kerk , aan zyne
gemagtigden huldegetchied. Liker op is by , A. 1522. zclf ingehaald. Nog eens Scotanus , 16 B. 555 N.
A. 153(5, hebben de Stad en Oannelanden zich begeven on
der Ka y e( den V. om van getnelden Hertog Karel ontilagen to
zyn ; gelyk zy ook A. 1555 , aan Philip den IL Koning van Spanjen , in het byzyn van zyn Vader, den Keizer, te Bruffel , zich
hebben opgedragen. Scotanur, 19 B. 667 bl.
A. 1568 , is zy door de Staaten belegerd, onder het beleid
van Graaf Lodewyk van Naffauw ; loch do ilag van Heilligerlee,
of Wmfchoten, verydelde deezen aanflag. Dezelve, 2 B. 56 en
Goudhoeve , 2 D. 57 bl.
57
A. 1576, geraakte zy, door can hevigen oploop tegens den
beve,lhebber,, Kafpar Robles, anders den 1-1(-er van Belly, onder de magi der Staaten. Dezelve, 6 B. 124 bl. Goudhoeve,
127 blade.
A. 1579, was de Graaf van Renneberg anders George de Lalain , Naar bevelhebber , die het nieuwe A. I570 gemaAt,
het arbreeken. Onder hem was weer een andere oploop, dies
by nederzette. Doch deeze trouwlooslyk ; , Evallen'ie, is Groningen , A. 1580. weder onder de Spaanichcn gekoci-mCn. En
met welk cen uitflag? Met dell dood van Renneberg, den 23
July, van misnoegen ilervende, door Kornelis van Lalain, !istelyk bedrogen en vervoerd. D2zelve , 61. 124 bl. io B. 181 eri
197 bl. Gouilhoeve, 2 D. 159 bl.
A. 1594, is zy , (door de'l Uraaf van Holienloo , A. 1580. bynd
ender Brunswyk geraakt. Alting, Pilaaren, 36 bl.) onder de
Staaten gekomen en gebleven ; bet beleg van Prins Maurits, van

den 2often ART tot do 14 July, hebinnde uiceitaan. Vad
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Meteren, 17 B . 337, &c. bl. Medalifib. Hifior. 65, &c. hi. be.;
halven Goudboeve , 2 D. 267 bl. en Yob. Menfinga , Ode Secular. in.
Groningam , &c.
A. 1600. kreeg zyweder een fterk Kafteel voor den neus , byna op dezelve plaats , alwaar dat van Graaf Edfard hadt geftaan ;
doch dat ook , op het aanhouden der Burgcren , A. Itco7. weder is
afgebrooken Van Meeteren , 22 B. 455 bl. en 28 B. 56o hi.
A. 1672. eindelyk heeft ze die laffe belegering van de twee
myterdragers Keulen en Mtn-Ater, algekeerd; zynde deezeBisfchoppen daar voor gekomen , den 9dcn July, doch , den 17den
Auguftus by nacht in lid te , weder wech getoogen. Samuel Mare.
°rat. . de felic. foluto Groning. obfidio. Medalifcb. Iiiflori 265,
1;1, bohalven Valkenier , tie Merkurius &c.
13n dit is dus verre van rnyn lieve moeder , Groningen rnaar,
izt] d Lee= moet nog ondc y recht zyn , orntrent 2 opmerki:v,,,,en.
Dat de Stad en de omliggende landffreek , A. 1040 , door
Eeizer Hendrik den III. de Zwarte bygenaaind , aan het Bisdom
van Utrecht is wechgefchonken. Zie den Gunflbrief by Hetia ,
-aangetoogen by Mathew , in Notis , ad. authoris Incerti , de Rebus
iiitrzjcetin. 41 pag. En aihoewel zy naderhand wel een eigen
hadt; zoo hadt deeze niet nicer te, zeggen , dan hem
van den Uitertfchen myterdrager wierd toegelaaten.SikkoBeringa,
Eggcrik Beninga en Worper van der Gee.11- , undercook, van Tbabor,
?-,en Kiovier by Sneek , geheeten Thaborita ;by den zelven Mathew,
625 pag. Torn. RI. Edit. in 4to. Notis ad Bekain;
n a zi o r .

r

2. l)at wen de Groningers voor hardnekkig, fcheurziek
ocrig by de Schryvers te bock vindt ftaan. Doch, ziet,
wen, eery gelegenheid ! terwyl zy voor hunne aawzeboor: vIvheid tegen den bliklem der Utrechtfche BiiTchoppeu
en an,le,re dc' ingende Magten , kloekinoedig yveren. Lees hies
ever litlat?,c,,is, in de gernelde Nooten , 42 en 43 pag. zyne
eu ?wt., ude BlieVC12 bevejligende. En ziet ook /Jiang , PZ-

1,aaren , 36, enz. Lg.
GROENWOUW; in het Sticht van Utrecht, by Wonder-,
burg en Geereftein , niet verre van Scharpenfeel gelegen, geeft
my niets van het 1iftorieck; hoewel onder de Gezichten van R.
Rochman vindende.
GRUiT ; een Gruitgeld, raakende de Brouwers. Is een tol
die deeze gaven of voor het water alleen, of ook voor het
zelve fchoon te houden van de groente , die des zomers op
de wateren groeit. Mathew, ./Inaleftor. V. Tom. 597 pag. [Edit.
in 8vo. at Tom. III pag. 258. Edit. in 4to. Mathew oordeel.:
op de aangehaalde plaats dat grute geen kroos of groei op het
water zyn kan gelyk veelen denken , Maar dat het een foort
van mom of gcweekt kooren geweeft is, dat men in 't
ouw noodig bath; want de grute worth niet wech geworrouwn
p ell

G R. G U.

13t

pen of verffrooid, maar in een openbaar Gruithuis bewaard,'
en voor geld daar uit gehaald, even als de hop, die men toen
in plaatfe van grute begon te gebruiken , or het gruitgeld to
ontwyken , als te zien is uit de brieven van Graaf Willenriden
III. daaromtrent gegeeven , by Mathew] gunius , Batay. 540 p.
Montanus, in Guicciardin. 3 Part. 240 pag.
Van dit Tolgeld , aan den Graaf van Holland, door die van
Leiden betaald , gewagen ook Scotanus, Frieffe G. 8 B. 265 bl.
en Slicbtenhorg , Gelder'. C. 9 B. 94 bl. en 225 bl. alwaar ik bevinde , dat de Gruittol het dikke Bier alleenlyk aanging ; zyn.
de 't dunne Bier zonder gift, van alle laften ontheven. Zie
merle Heda , in de Giftbrieven der Keizeren Otto en Hendrik,
95 en Ioo pag. en weder in die van Beer Gysbrecbt van ./11;koudo, , 225 pag.
Mark gy ondertuffchen aan, dat het Bierhrouwen in de voorige tyden niet zoo gemeen was, dat maar eenige fteden dat
voorrechr hadden , dat ook toen de Brouwketels niet zoo
ruim waaren. By voorbeeld. Amisfort alleen had 350 Brou,
wers ; het geene immers niet Avc.1 was an te nemen , in?
dien hunne Ketels do hedendaagIche grootte hadden gehadc,
:i'licbtenho;:g , GeLlerf G. 6 B, in eon Aantcekening , 94 Had.
Ziet oak Theodori Verboe::en Atnisfurtuin , door Matbeus uitgeg even, 44 pag.
Voeg hier nevens , het geen boven van het Bier is gefprooken , 35 bl.
GUNTERSTEIN; ook door R. Rodman afgeteekend, en
door nip. Specbt in een Print gebragt, is een Heerenhuis aan
de Vecht , in het Dorp Breukelen ; heden toehehoorende den
Hear Benjamin Poelje, Bidder en Heer van Berkenrode.
Dit Bat heeft wel eer, by aankoop geweeft in her bezit van
dien Palamedes onzer tyden, Jan van Oldenbarneveld , als een
Hollands leen , loch blyvende altyd een gedeelte van het
Stick; volgens een gezegeld Schrift van A. 161i, by Mathew-,
i?e, 7ure Cladii , 16 cap. 271 pig.
A. 1672. deden het de inoedwillige Franfchen, in Septem
ber , na 't verbranden der Huizen , Ruwiel, en Nyenrode fpringen. Heden is het eon nieuw Gebouw en niet zoo zwaar als voor
het verbranden. Kornelis Kooten , in Dyne kimrige rerzaanzelingenc,
Van dit Slot of Huis rnaakt ook Hoofd gewag, in bet 8 P.
Tyner 1-11,71-orie , op A. 1573 , en 295 N. alclaar fpreekende vat;
Adriaan 081) , en zynen aanfiag 0711 de Vecbt te fiuiten.
H.
AAGE ; die vermaarde en vcrtnaakelyke, fchoon onbe,
H
muurde Stad , tuffchen Leiden en Delft , als op een
Driehoek gelegen; volgens deeze regelen van 7akob
van .der
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Does , genoomen uit zyne lofverdienende Befcbryvinge van 's-,
Gravenbage 13 bladz.
Den Haag dan is een plaats in 't Zuider deel gelegen
Van Holland, daar men in kan komen door vier wegen,
Van 't Ogg , van 't Zuld , van 't Weji en Vfin den Noorder kant
Van waar men in een uur , kan wandlen op bet firand.
Avz't Zuiden beeft zy Delft ; aan 't Ooflen beeft zy Leidcn 5
„flan 't Wejlen karetiland , en klavz.?rryke
En menip; Dorp, dot niet zou wykcnvoor een Stad,
Indien bet q uas begracht , en 1/VA of Poorten bad.
Ann 't Noorden kan 117e z in eta 11711' de Zee betreden
Maar zoizder dot men boeft te balen moede leden ;
Want daar 7nen niet en Zag als 1)er,2, en en als zand,
baan to mitiden op het arand.
1.4,,711- nu een
koomt en van dien Pant getreeden,
Zoo r.0 van t
Of van eeii ‘z ,erder plants d it zelven weg gereeden
Zoo reift gy door eeii Bofrb , en een verinanklyk groen .
Bynaar een uur, eer gy den Haag konit aan te doen, &e.
Vorders heeft zy, onder and= verfierMen, het Hofin het
Bofch.
Het Ilof is van Koning Willem , naar de gemeene rekenin,
de 18.-le Graaf van Holland. Deezc bracht, A. 1249, 1250 of
1254, zyne hofhouding van het Huis te Zand of liever van'3
Gravc.:zande , zoo niet van Albrechtsberg to Bloemendaal.
Geolszins van I harlem , gelyk fommigen willen ; zynde dcshalvon haar Gravenhof alk;c:Vyk eel; Luilhuis geheeten van Ou.
denbove
Wv-g. 2? bl. Ziet ook Goudboae 311 bl. Math,ms ,
'hut. ook aa,nbaaiende Tbaborita , 32bi.
on 8vo anuors Tom. M. bl. 492. in Lilo.] Pars Katw. 131 hi. &c.
Het that byna midden in de Stad: ziende ten Wclien
do Oudc Kerk ; ten °often op het heerlyk huis (heden con afgebranckm romp) van Prins Maurits van Naffauw; ten Zuiden
naar 't Spui ; en ten Noorden op haaren Vyver en licrlyk beplanten Vyverberg: hebbende eon binnenplaats met een gallery oic,ringd en cen nuitenplein, waar over men gnat of naar
de Gevangenpoort, of nalr gemelde Undo Kerk. Ziet deszelf'i
Afbeelding van Petrus Schenk ,ei neem nog dit Byfrbriftje (van
J. NEUYES in zyne Befrbryving van Jiatavie , 34 hi.)

Het Ilof der Graaflykbeid , door Willem dus berplant,
Is nu in 's Gravenbaag , niet no ger to Gravezand ;
Een vlek dat by een begge of baage neergeflagen ,
Oen 's Graven wooninge , genoemd word 's Ciravenbagetz.
\ran 's Gravezande is al geCprooken, 126 hi. gelyk ook van

Albro:litsberg, xo bl.
Onderd,
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Ondertu(Ichen zegt men, dit Tins van binnen van Yrs bout
getimmerd te zyn ; terwyl de gewelven door geen wornItleeken•
worden vernield, noel/ door Spinnekoppen vervuild. Boxborn.
Stedeb. 339 bl. yunizts , Batay. 493 pag. [Thaborita, die dit verhaalt, zegt eigentlyk ; dat het bout van dit Kafleel uit lerland
gehaald, aan geene verrotting onclerworpen is, en alie venyn
wederitaat, by Matheus op de bygebrag,te plaats. Floris ,
lemszoon heeft 'er een Zaal en Kapel bygevoeg,l; en Albertus
Graaf van Beijere, kort daarna 1368. een Conventgeflicht vari
13 Konunniken, ideni ibidem.]
Efiet is een byzonder voorrecht van den Hage, door Grave
Willem van Henegouwen in A. 1339. aan de fled:: gefchonken dat haare Vifchkoopers overal vry en ongemoeid door
gantfch Holland met hunnen Vifch mogen varen en die yenkoopen , zonder eenigen tol of recht van uitvoering te betalen; volgens den gifthrief daar van by Mathew te zien.
Over het Hof, het Kalte'el, het zy binnen , het zy buitenv„
over de Edelen , de Advokaten , de Ptokureurs, en alien die
tot ivet Provi!lcie Hof beliooren hceft de Magiftraat geen
ReLhtebied: ma;ir aUcen over de Burgers , de Iiiwooners,
en die met de handen kOfl winuen. Zoo 'er huizen ver
kocht worden op het grondgebied van 't Hof flaanJe, mi)ut
du overdrat niet voor den Niagiftraat, maar voor 't Hof der
Provincie geld:tit:den. Tot het bouwen op culled ledigeri giond
van 't Hof geeft de Rekc:;nlarner alleen vryheid. A. Matbezis
pag. 49$.]
AnuleEt. Toni.
Vorders is orntrerit deeze plants con Belch dat van fommigo beufelaars het Woud zonder Genaden, en ook van andere het
,Sricrum Noma word g-noelrid. Scriveri.us , Ozid Bata y. 37 bladz.
ran Leeuwen. Leid. 8 en 12 bI. gzinius , weder Bata y . 295 ea
499 pug.
Van hut Ifreud zondr Genaden fchreven wy, 4.obl. en van
i:et SarrztA Vmiu ,
doch de Stud aangaande, moot flier
wc,ren
hou de bekende Marten y ou Roffurn
1 );t TOZLiVC IleLft
Tk zou wel de woorden van
Fonder Does, (op bet I I bi.) gebruiken.
Zoo veel rykdoin , zoo veel unit en zoo veel geld ,
Door wierd op to2gcleid door la,gen en geweld
Want Roffuin
,
Maar fpaar dat tot de Lqcer R. ii Rot/lm.

Zulienle (!n3r

ook aanhaaten Gulcciardy7.is
, &c.
HAAGESPRAAKEN; wddrcil 1.1/1(..k(1,-igen
,woguns
hoo,,;wigtige l.):Ingcris; gerchiedende
den
tc,
Wooten
in kie oui1c1en , of tell ditFn 011)u cu t
gekoon-

II A.
geboomte van opmerkinge. Zie u bier in boven onderrecht,
b/adz.
HAAGESTEIN; door Rothman, afgebeeld, is een flea: Kafteel aan de Lek, tufrchen Kuilenburg en Vianen. Was wet
eer een ftedeken, A. 1369. door Beer Otto van Arkel met
nauuren omringd. Ja, we! een Stad , en een deel van Teifierbant, hebbende een Kerk , waar onder zelf de Hoofdkerk van
Vianen ftondt, gebouwd A. 1345. Matbeus, F:indat. Ealefiar. 592
en (593 pag. em Analeffor. V Tom. 331 pag. en nod) eens , de lure
Gladii, 12 cap. 175 pag.
A. 1406. wierd het belegerd, en met een heininge of betuilinge van rys en andere dingen ingefloten , door Graaf Willem
den Viden, en daar op ook gewonnen ; als wanner het neveng
Everftein , verbrand is en vernield Heda , in Biffcb. Frederik. 267
pag. Goudboeve „1.20 bl. gunius. Bata y . 548 pag. Scotanus , Friebre
G. 263 hi. Faffenrode , in zyn Treurfpel ; wiens verzen reeds zyn
aangehaald , 95 bl. in Everftein.
Niettemin moet het naderhand vernieuwd zyn geweeft
aangezien nog onlangs de Beer van Zuidwyk, woonende binnen Utrecht, het voor 40000 guldens gekocht heeft.
HAAR; ook door Rothman uitgeteekend , doch mede door
Vianen, voor Ka/p. Sion* , A. 1697. Was een zwaar gebouw,
iet verre van Kokenge, en by het Buis ter Mey, Weftwaart
van Utrecht.
fL 1482, is het zelve door den Stedehouder belegerd, befchooten en gewonnen , na het nemen en het verbranden van
bet This te Hermeien. De Utrecbtiche arm. byMatbens , AnaieEter. 2 Toni. 103 pag. Heemskerk. , in de Aanteekeningen , over zyne
Batay. Arkad. 252 bl. vie Velius , 2 B. 64. hi.
HAARL AAR ; naderhand geheeten het fluis ter Meiden;
van welk wy fpraaken 14 hi onder AMEIDA.
HAARLEM; orntrent welke Stad wy beknoptelyk zullen to
amen brengen 1. Wat ons, omtrent haaren naam , is voorgekomen. 2. Van haare krygsgevallen. 3. Van haare zege voolDamiate. 4. Van haare Drukkunft. 5. Van haar Raadhuis. 6.
Van haar Meir. 7. Van haar liout. 2. Van 't Sparen. 9. Van
nabygelegene Spaarwcu: eindelyk, Ic. Van het Kalteel °Lid'
naarlem; don laat ons Bens hocren, wat de Iieer .1111ygen;
van haar vermeldt:'
beb ik, 't niyner tyd, der Vo:iten Hof gel,'ocd
't Is nzyn geuingjte roein illyn Roo/411e jtaat in it. bleed,
Der goddeLozen blood , van eoen ulyil flak kielen
ylren haventouw ,:?anvaard,len to vernielen,
ik ook veer Code, veer good en vryigbeid
gtwaagd, en Spanje °pit g6vkid,
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Zyn t koele wonderen , en hoorenze andren wer toe,
Van 't allerwonderfle koin my alleen de eer toe;
(Geen ongeziener naam, geen aangenam,er fluk)
k He!' Kunst en Kunftenaars geholpen in den Druk.
I. De naam dan zou moeten komen van Prins Willem,
(of, by verkortinge Heer Lem) de Vadcr van Koning Efeloor,
en de zoon van Koning Dibbald. Is dit zoo wel geen Dude
wyven praat als van den Koning Rotterius , de g,rondlegger
der Stede Rotterdam? Bokkenberg , Frif & Batay. Reg. 98 pag.
Scriverius , by Goudboeve , 229 bl. Scotanus , Frieffe G. 48 bl.
behalven Ampzing , Wacbtendorp , Parival , enz. Doch, zie
claar , wilt gy meer hebben, Boxhorn. &edeb. 97 bl. Van Lem
, Leiden 8 bl. en Nader Ilewys, 331 bl.
Ancleren Ivederom trekken de Herulen , een Noordrche na
tie , naa deeze landitreek, en geven de Stad den naam van
klerulbeim. Ziet alleen Scriverius, by gemelden Boxborn. 99 Id.
cn van R)yen , 191 bl. en ik wit graag bekennen , dat ik deeze
wel in eenige myner Lefdichten heb gebruikt.
Mall- nu zota het my Diet onfmaakelyk voorkomen, haar
naamwoord af te haalen van een droogen, vaften , doch ook
mageren en fchraalen grond, by onze Voorouderen baar,, ha',el en barle gezegd. En hier volg ik Oudenbove , Haarlems
Meg, 3 iiedenb. 14 bl. em ...4lting. Notit. 2 Part. 8r bl.
It. Is (al cell Stad zynde, ten tyde van Graaf Didrik den
VIden A. i“5. zil6ing. Notit. 2 Part. 8 pag. cdt een geJcb;if
van kon. Willem) viermaalen met een belegering aangetaft. Numelyk :
A. 1268. van de Kennemers, met de v7eft-Friefen en de
\Vaterlanders aangeipannen. Scriverius by Goudboeve , 426 bl.
-tnpzing , Haarlem 31 hi. en Screvelizis Haarlem 42 bl.
A. 1436. van Vrouvv Jakoba , onder Willem van Brederode.
Inpzing. 3r bl. Screvelius , 45 bl.
A. 1492. van het moeds.villig Kaasenbroods y olk. Goudboeve,
549 Screvelius , 52 hi. Ampz.:ing 32 N. Voorts zie van het
Kaasenbroods y olk , in de Letter K.
A. 1572. van de Sp'injaarden, onder den zoon van Duc de
Alba, Don Frederic°. Anipling , zeer omjlandelyk , 565 Ll. gelyk mede Gouclhorxe , 2 D. 68 bl. Screvelius , 65 hi. en Voorts
oxhorn. Stedeh. 115 b.. Oudelibove 84 N.
Komt weder in bedenkinge het zaagfchip in het vero:eren van Damiate; waar van beven al, 34 en 54 1)). Doch
bier komt my een aanmerkei •,, ke plaats van illArobius op zy'
:oiler), reeds in inyn Gallery der Uitnizintende
oirwen , 81 bl.
berde gebrnchr.
Did() houwde de Stad Carthago; 286 jaaren na de komff van
Eneas naar Italic. Zoo konDen zy malkanderen Diet guzieu
iz
het).
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hebben. En evenw21 verlierd Pirgilius gelyk het immers al
by de fr.holiertjes bekend is, dat Dido, der Karthaginenferen,
Afgodin , de happige byzit van Encas , der Romeinen Stambeer geweeft Hem hebben de Treurfpeldichters , Schilders en Beeldhouwers geholpen; zoo dat zyn verdichtfel, on
de behani.lykheid van deszelfs uitvoeringe, de taftelyke waargeheelyk onderdrukt heeft.
heid, otutrent de kuifche Dido
Dit is de zin van zyn e redeneeringe, Saturnalior , 5 lib. / 7 c.
Tanners ga t het , op dezelve wyze, met Dainiate, van Von
del, Antoiiides en andere Pnykdiebteren , tegens alle welgegronde Hiflorifthryvers, zoo zielkittelend gehandhaafd.
.1. y. Van haare Drukkuntt hebben WY gezegd,, het geen wy
wiflen, 71 ht.
V. Moeft ik het Raadhuis niet overflaan; in wells voorzaat,
die treffelyke Afbeeldingen d(r Hollandlche Graven opgebangen zyn; van welke , 63 en 175 bl.
Dit is in voortyden geweeft het Lufihuis der Graven, flaande omtrent de zoogenaamde Koningitraat; en niet bet Gravenhof ; het geene , met meerder waarfchynlykheid te Bloemendale anders Albertsberg, geweeft is. Zie boven, io en
132 hi,
Niettemin zyn de Dichters meerendeels aan de zyde van;
oude fprookjes en onbewezene heuzelpraat; gelyk 7acob van
der Does, op 'S Gravenbages 36 bl. deeze woorden uitende
't Abode Harelem, verinaard door zoo veel zaaken.,
Die baar aanzenelyk by al de wereld maaken ;
Len Stad , die duizend en drie bonderd jaaren and,
Kan roeinen , datze is van ecn Konings noon geboud;
Die, binnen haare wai, her Hui' had van veel Graven,
Die , ern bun latjt . en 1uft, zieh tot does plaats begavcn.
VI. Moet bier nu van het Meir gefprooken worden; doch
ik verfchuif decze ftoffe op de Letter M.
VII. Keer ik my dan tot het Hour, aan haare Zuid - zyde
gelegen; van welk de Graven -Erieven al gewag maaken van,
den jaare, 12$4. Oudenbove , 24 lbedcnk. 9,0 bl. Afflpzing 9214.
A. 1572 in de bovengemeide belegering van de Stad , is het
meerendees ultg,eroeid; iloch in of onitieut A. 1585, weder vernieuwd , en van tyct tot tyd, gelyk no heden , vernieuwd en
vcrgroot; hoewel bet, in dc., vow ige tydcn , zich zoo vurre
breidde , ,I.at zelfs cenigcn het Huis Vogelzang daar in willen
plaatien, Oztdenbove, 93 bl.
Zie van Vogelzdng, coven, 102
en beneden in de Letter 17,,
van her Haarleinmer Hour , ook juou , Batay . 422 bl.
[floor ondcrEttili:Un den uleerden Heer Samuel Anzpzing
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in zyne Beichrping van Haarlem, Bens opzingen van den
Haut.
— Ten Zuiden by bet Sparen
.Reiff Jlyitot in de lucbt , of 't Noordfche maften wares,
Len dik en digt geboonit' met groenigbeid bekleedt,
Ret Welk men ' T BOSCH , of meer den ROUT VAN HAARLEM beet;
Ei lufibof onzer Stad! Prieel niet om verfchoonen
Voor ons, en die orn ons aan aile kanten woonen!
Ei eenzaam fit vertrek , en heimelyk pleizier,,
jury van bet Scads geraa.s. , en ongerufl getier,,
Wat is bier groot geweld van Boomen, frboon gewaffen,
Die op snalkandren recht gelyk een linie paffen,
op orde net geplant van allerbande flag ,
Al welt men in een Bojch tot lull begeeren snag!
tat zvn 'er allezins bly - green - gevlogten wegen,
Met biJdren overwelfd, ook voor een zwaaren regen,
En 't fieeken van de Zen. De jcbaduw van de blaen
Scant zii den Zonzertyd de4; wandelaar wel aan.
zi X o 't klavren gars, en in de Bloemendalen,
Ulu z-a/aar beladen hart en Ziel wat op te haalen?
Vermaa,",t u 't lief gekweei , en 't Vog'lentierelier?
Gaat beenen na den Hout ; waar bebt gy 't meer als bier?
Van Leeuwen Bata y . bl. 5253.
By den Hout zal niet kwalyk voegen in 't voorbygaan met
een woord aan te merken , dat Haarlem van ouds ook vermaard geweeft is van cen zekere foort van Bier, knit genaamd;
flier mede Loch maakten zich de Burgers wel Bens vrolyk in.
den Hour. Deeze drank was inzonderheid geliefd by de Friezes , vergelyk Waatfe Gribberts Bruiloft in 't begin; waar van
dawn nog cen oud fpreukje, te vinden by Winfeinius op 't Jaar
T 4 80, fol. 2,■9. in de Friefzhe Taal dus te fchryven.
Dij Leidske laape ,
In lldrlimmer taape ,
In Schiere iel
Bringt FriesIdn
e oriel.
Dat is te zeggen : De Leidiche lap (het Leidfche laken), ell
Haarlemmer tap, Flaarlemmer knit, en Schiere Aal (een fcheld,
imam tegen de Schieringers , cigentlyk graauwe of gryze paaling)
brengt Friesland in den afgrond, of doet het zinken.]
VIII. Kom tot het Spaaren; van welk aangenaatn watertje,
in de Letter S.
IX. Gelyk mede van het oude Dorp Spaarwouw, in dezelye Letter S.
Bell ik dan cindelyk geraakt aan de ruin van her iterke
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Crud Haarlem. Wat dit Kafleel aangaat, deszelfs
nen zyn heden geheel aan het verdwynen , en eindelyk zal
char van niets meer dan by de Schryveren in weezen zyn.
Immers Zaanredam, A. 1628 teekenende vertoont ons by
Ainpzing nog grooter klompen als Rochman en gelyk ik ze zelf,
den Jo iV1ey,, 1705. juift daar omtrent zynd'e, heb afgefchetftin
-aulk een geflalte, gelyk bier nevens gaat.
Ondertufrchen is deeze mine by de Boeren geheeten bet Hof ;
een overfchot van een der alleroudfle flown van Kennemela!:
land Is ook niet anders dan een heuvel , gelyk gy hier ziet,
binnen een drooge gracht ; waar op twee laage brokken flaan
van zeer zwaare fteenen; die men hier aan geene andere Huizen uitgenoomeu het Velzer flot, bevindt. lava. Arkad.
104 bladz.
1k zeg, twee laage brokken; verfta my wel , de Tyd verandert een Gezicht wel dagelyks '. en zoo bemerkte ik onlangs
dat een merkelyke hock door de weidende Koebeeften omver
gerukt was.
Voorts was dit Huis Haarlem gelegen , tufrchen Beverwyk en
Alkmaar dichte by het Huis Affumburg en het Dorp Heems,
kerk , aan den oever van het Rhynwater, dat , als toen , zynen
loop mar Egmond nam, en zich aldaar in Zee ontlailte. gunius. Batay. 19 cap. 55o pag.
De Stichters zyn geweeft (men zegt : omtrent A. 509) de oud
11-e Ridderen van Haarlem , allengskens in den Huize van Afrendelft verfmolten. Anzpzing. Haarlem. 10 bl.
De verwoefting van het zelve wyt men het gemeene Volk ,
op den Adel gebeeten ; van welken oploop wry een verhaal
ten opftellen , in de Letter K, op Kaas- en broodfpel.
iattemin waaren ten tyde van onzen Schryver. Hadr. 7unius
(en hy fchrecf,, omtrent den Jaare 1575) de bouvallige toorenen
van dit Kafteel nog zeer hoog, en de rnuuren van een ruim beflag. Ziet hem , Batay . 17 cap. 425 pag. doch de verbeelding
u de Zaanl. Arkad 2 B. To' bl. en Van Royen , 3 H. 74 bl.
Maar,, eer ik van deezen heuvel aftrede, Haan my nog twee
zaaken te verhandelen. Hier hebt gy de eene by der hand.
I n de boven aangehaalde Gallery der Vrouwen , vertoon ik op
het 55 bl. de Vrouwen, volgens verlof van Keiwr Koenraad
den liftlen , de mannen op haare fchoudereu dragende, uit het
veroverde Stedeken 'Winbergen.
Flier zegt men , is diergelyk ecn voorval geweefl. Zeker
liner door zyne geweldenaryen , in den haat des yolks gevallen,
vcici-dt op zyn Slot.(v:m welk wry fpreeken) aangetafl. Het heleg
was hard. Hy moeft het opgeven; maar de Vi OUW bedong, dat:
y op ecnmaal , haar kle:nooilen uit het Kaacci mogt wegdra'
en. Zy fluk dan, van haare Dienftmaa.gden geholpen , haarm
ecu maale en voert I-rem wog, alies agterlatende. Daarom
SLOT
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Tegt men , dat het Ibis al om ver geworperi zynde, zeker lap
Lands omtrent het zelve van de tienden bevryd is. Lava. Aritad. 10 hi. by Van Leeuwen, Bata y . 1245 bl. Dus verre 't eene,
nu het andere.
Ik heb de Ridders van Haarlem boven aangemerkt als opbou.
wers van dit vaffe Kafteel. Deezen worden in onze Hiftoritchrif'
ten meermaalen aangetrolten , en hunne heldendaaden gepree.
Zen , omtrent de Jaaren 1124 , 1161, 1203 , tot aan 1375. Zaani.
,eirkad. 2 B. 86 bl. behalven Goudboeve en van Leeuwen.
Deezen wierden , A. 1284. door Graaf Floris den V. Heeren
van Berkenrode ; en huwlykten omtrent A. 1400, aan het Huis
van Afrendelft. Ampzing , 7 bl. Van Leeuwen , Bata y . 975 bl.
In hun Wapen zag men een zilveren kruis tuffchen i2 meerlen,
zynde bek- en pooteloos , in een rood veld ; gelyk Ampzing 4b1.
ons in een prerit duet befchouwen.
Ondertuffchen den gewaanden Heer Lem naar de Vergetelbeek
wyzende, wil men dat deeze Heeren Ridders van Haarlem geweeft zyn. gunius, 17 cap. 425 pag. by ..elmpzing , 4 bl. en by
ran Leeuwen. Batay . 575 en 1245 bl.
Maar hoe blyven wy zoo lang by Haarlem, daar is immers nog
been Nachtegaal ? Ik heb trouwens ook niet meer te vertellen ,
dan dat deeze puinhoop heden nog de heerlykheid der Heeren van
Zwieteu is ; en wilt gy nog vat leezen , zie na Goudboeve , 8o bl.
fpreekende ook van dit Slot als over veel jaaren geruineerd.
Boxborn. Stedeb. 121 N. Mathews, ilnaleffor. VI Tom. 55o bl. Ant° •
aides, haven aangebaald , 26 bl.
[Ten befluite zullen wy bier uit van Leeuwen Batay. b1.1247.
byvoegen de volgende regelen, waar in dit oude Huis en vermaard 1Calteel aldus fpreekt:

lyn flichters zyn geweefi van Koninglyken bloede,
't Geflacht van Haarlem, groat van daden, ryk van goede ,
wit vrieyland bier genet, gebleeven , door de faarn
En ridderlyke deug,d, den Graven aangenaam;
Voor Wien ik open flondt , door 't Welke zy bedekten
't Gezegend Kennzerland , en menig Friesnzan nekten;
.1k was een groot Paleis , gelegen aan den Rh yn ,
Elendig overt
van dat ik plagt te zyn
Maar fcboon ik nu diem roezn niet meer en kan bereiken
Nog beb ik van myn eerflgeboorte inenig teiken ,
is allerbande recbt , en vrye beerjcbappy,,
En recht van vrygelei voor ballingen daarby.
Nog kan ik , als 't beboort met weer dan honderd manner
Ann my met eed verpligt, myn booge Vietfcbaar fpannen,
Nog voed ik menigte , die , toen 't geoorlofd waar,
Hier Wen voor inyn folk, en dienden bet 'haw.
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1k fionat in fieenen, mar to bard als flaale muuren.
U71e kan den tyd en nyd en raarterny verduuren?
Wat ondervraagt gy meer,, hoe pragtig ik wel was?
Oordeelt uit ildemburg , gefprooten sit myn arch.]
HAASTRECHT; omtrent Gouda, of Ter Gou ten Ooften ;
heden een Dorp ; wel eer,, zoo men voorgeeft , een Stad met 3
Kafteelen verfterkt. yunius , Batay. 17 cap. 415 pag.
Zoo dat ook hier zouden te pas koomen de aangehaalde Ver.
ten, 14, 25 en 86 hi.
Van Gouda fpraken wy,, 122 hi.
't iluis ten HAM , door Rocbman uitgeteekend, is gelegen in het
Sticht, tuffchen het Huis re Eng en het Huis te Hermelen ; Weft.
waart van Utrecht omtrent den Ouden Rhyn of Leidfche Vaart,
A. 1481. is dit Huis door dievan Utrecht belegerd, gewonnen,
uitgeplunderd e/; verbrand : volgens de Chronyk van Utrecht, by
Matheus , Analed or. II Tome i 5 bl. [Edit. in-8vo, maar Tome I. bl.
4O '
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-11 het geen ik heb N an dit Huis ten Ham ; loch de Afbeet,
din.721 myner Sloten en Heeren Huizen naziende , bevind ik het
oo,o TO98 door Cafper Specbt te zyn uitgegeven.
HAND$CHOENEN; dit raakt de Leenen en het Leenvetheffen vv-1 r van in de Letter L.
Ondertufrchen waaren deeze handfchoenen wit en doorgaands
van h7;rcsieer; welke in het verheergewaden den Leenheere,
eens of ni:;erinalen wierden opgedragen , of ook wel fomwylen.
eens voor hem afgekocht, Ja , niet alleenlyk handfchoenen ;
inaar ooz wet ipooren of Windhonden ; Valk. Havik , Sperwer; of
Snoek Za1,0 , enz Peper , enz. Zaanlands Arkad, 314 hi. Smith,
anders &atlas. , Oppid. Batay. 8 cap. g8 pay; y. de Laat , in de Vertaalinge van zyn Republiek der VII Nederlanden. 21 bl. fchryvende, tgelyk Swazis van Nieumegen, op de Maas, byzonder omtrent
Luik , zynde tolvry ; mils jaarlyks , op den Zondag na belooken
Paaffchen , naar Kuik zendende een paar witte handfchoenen ,
van hertsleer , gelyk de Valkeniers in de vogelvangft gebruiket) ,
nevens twee ponden pepers.
HARINGZOUTEN. Deeze zeer nutte uitvinding is men
met recht verfchuldigd aan een Vificher,, Willem Beucheld ge.
heeten ; A. 1347. te Biervliet overleden.
A. 1556. is zyn graf met het byweezen van Keizer Karel den
Vden (het zy dan dat by een liefhebber was van een Pekelharing,
het zy dat by zag op het algemeene voordeel) en zyn Zufter Ma.
ric, Koninginne van Hungarien , vereerd. Boxhorn. Stedeb. 37 hi.
'sin. de Vries , Wonderen der Zee , enz. 418 hi. Parivall. Venn. van
Rolland , 38:
HARMINIUS , of, gelyk de meefte fchryven , Arminius,
V‘:idticer det Cherufcen , welke zich wel eer onthielden in de
\TK..
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Vorilendommcn van Brunswyk en Luneburg. Kluverizts , Geograph. 3 lib. 3 cap. Hubner, Geograph 483 bi,
Tacitus (2 Yaarboeken Kc be.) noeilir 1-1,-:;:a den bevryder der
Duitichen, die het. Roumi-che Ryk- ,
aanv-.142,- en
g,eringheid, maar het zelve op zyn bloc.*ncifte ,
(langctat1.
Dit is hy , die A. me Qaintilius NI. us , :n zync beveaen by
de Duitfche ondraaglyk, met zyne drie keurbenden , verficege
Dio , Hi Rom. 56 lib. behalven Paterculus , Floras, C122. als
wanneer Auguflus , van fpyt aan 't hollen, zyn kop den
znuur ftiet , den dooden Varus opdagende , met to fchreeuwen.
Varus geef me myne keurbenden wederom! Suetonius , Aug. 23 II.
Niettemin is by in zyn 3011e jaar omgekome.n, niet in het
veld door 's Vyands Oorlogstuig , maar door de hinderlagen
zyner Landslieden, en wel de allernaaften in den bloede. On.
dankbre tyden!
Zyn lof, zegt Tacitus (in bet aangetogen H.) wordt nog opgezongen by de uitheemfche volkeren ; ja fominigen der hedendaagfche Duirfchen komen zo verre, dat zy dat beroemde
frinenful zyn beeld geloven geweeii te zyn. Zie Scedius ,
Deor. lyntagni. 477 parr. en het glen wy boven van de Godeu
famenhaalden, 117 bl.
Hoe? zetten de Hoge fcboolgeleerden hem niet op een Getienkinunt ? Zie van deeze boven gewag gemaakt, 45 hi.
Maar , ik weet niet of myne Landslieden wel weten waar
bet Slag-veld worth gefteld , daar deeze Varus met de zynen
't leven liet.
Voor my , ik geef het aan den Letterfenix , Ferdinand van
Furfienberg, welke A. 1665 (nog Biffchop van Paderborn zynde, want naderhand was by 't ooic van Ailunfter) een marrncl•
ren gedenkteken oprichtte , tuffchen de beginfelen der watelen , Lippe en Eems; zynde her na;Ir zyn gevoelen die piaats
welke Gcrinanikus, nog met doodsbc. underen overzaaid, A. 16,
kw;un bezigtigen; volgcns
jaarboeken 16 11.
Ziet Ferdinandi Fttritenbergii illniumentaPaderbornenfla , met
nette Konftplaaten verrykt; alwrlsr sly niet alleenlyk bet La.
tynfrbe Byfrbrift , in io regelen be/halide, zult vinden ; maar
met, oen oak lets, aangaandc de Arendflandaaren, van de zc.
gepralende Duit(chers weggenomen : welke dat zy ooit alle
zyn welergegeven , my nergens clan in Arininius , bet Treurfpel
Ilan den Freer Profeffor Bernagie voorkoint.
HATTEM; eel) Veluwiche Stad in Gelderland, aan den Ys, hebbende wel eel een ftcrk Kalteel. yun izts. Batay . 237
waar van in de "tads afbecUnge, by Slichtenborji , ik alieenlyk twee rondo toorenen
overfaieten.
Voorts was deeze Burg , B!okhuis of Kafteel , getimmerd
orntrent A. 1404. door Reinoud , den eerften Hertog van Gel.
deriand hebbende muuren omtrent de 25 voeten dik ; en
echter
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echter is 'er heden niets meer van in weezen, dan een puiiihoop van vervallene fteenen. Slichtenborfl, , Geld. Gefchied. I B.
io6 bl. zoo dat de Print en des Schryvers woorden hier in
verfchillen.
Krygsgevallen zyn van de jaaren 15o5.1528.1583 en
1629. Deelve , op ht oangetoogen

Eindelyk, wt d Naamreden van deeze Stad aangaat, de
Dude Attuarii zouden hunncn naam aan Hdttem hebben medegcclecld. 11zelve , 105 bl.
IVEKERS; deeze en de B-i-ankhorften was een partyfchap
in Gelderland orntrent A. 1350. een vyf- en - twintig jaarigen
Oorlo met malkanderen voerende. Origine.c-Culenburgicce , by
naleEtor. VI Tom, 266 pag. [Ed, in Svo, at 615. Edit.
Platb rus
Provinc. in Doesb. 399 Scotanus, Frieffc
4t0. 11,1 :Lrs.
Cbron. 187 bl.
A. I3(!... den 25iten Mey , finegen de Bronkhorilen Hertog
Reir,oud, het hoofi der Heekerfchen , by Tiel , door die van
INkInegcn gLholpen; hem zelfsgevangen nemende. Slicbtenhorft„
Geld. Gefcbied. i B. 37 H. en weder 43 bl. fpreekende van de
Stad Tie!, het houdende met dc Bronkhoriten , of met Eduard ,
den jongeren btoeder van Reinoud. [Math. ad Bekam. "haled.
Torn. III. pa p:. 255.1
Deeze tweefpalt is met den dood der twee raasbollen (ffervende beide kort na malkanderen, A. 1371) niet gaindigd;
inaar de Heekerfchen hidden het toen met Vrouw Machteld , de
oudfte zufter van Reinoud, en de Bronkhorften met den zoon
-van zyrle jongere zufter. Dezeh,te 44 bl. ziet ook zyn 7 B.
alwaar hy verfcheidene tweefpalten optelt, welke
1 3c
ook vind by een gebragt door Pieter Verboek , in zyn al te
lekker welfpreekend Treurfpel , Karel de Stoute , 20 bl. Zie daar
7,yne cigene woorden

, ze ontfleekt in alle landen ,
Een binnenlandfcbe Kryg verteert baar' ingewanden;
3 K zag Napels , o'n Anjou en Arragon, in twifi;
Itaalje , orn Gibellyn en Guelf,, in tween gefplifi ;
In Duitfcbland de Oofienrykfcbe en Beyerfcbe en de Betlinc?.;
Burgonje en Orleans der Franfeben welvaart neemen.;
De witte en roode Roos ontvonkten Engeland;
De witte kaperoen flak Vlaazzderen in brand ;
Bier Scbieringers , daar weer Vetkoper , by de Friefen;
Bronkhorilen, Hekers 't vuur in Gelderland opbliezen::
Gelyk de Kabeljatzwfrbe en I-Ioekfcbe bier verwoed
Het veld doen rooken van bet uitge orte bloed.

Europa fiaat, in

HEEMSKERK , liemezenkirica, in de Onde Brieven , of
Ziet weder Acing. Va*

Eemskerk , by Stoke, in Diderik
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2 Pa, t. 86 pug. is een der alleroudfte Dorpen van Kennemerland vermard door den uitmuntenden Schilder , Marten van
fle2mskerk; wiens grafnaald van blauwen fleen ik nog onlangs
gLziem heb op het Kerkhof ttaande ; doch enter vermaarder
door het Kafteel dat Koning Willem hier Ilichtte. Zaanl. Arkad.
39 en 90 IL
Van gernelden Schilder fchryft wydlopig Karelvan Mander,
7:n zyi? leven,
Van het floc meen ik te fchryven in de letter Tv[; corn dat het met
den naam van het Huis te Marquette !leden beter bekend is.
HEEMSTEE ; omtrent Haarlem ten Weflen , Holland afgenomen en aan die van het Sticht gegeven , door Keizer
Hendrik den IV. in een Giftbrief van A. 1064; volgens ,
j:Votit. 2 Fat. 86 pag.
Dit Hiiis , in Print hier nevens gaando , Roeland Rothman
ontleend , is met den rug na het Haarleminer meer gelegen ,
omtrent Bennebroek ; door de twee ronde torentjes zich van
verre doende kennen.
Wat deszelfs oudheid aangaat , die won ik in deszelfs cer/len ondergang. Want het is, A. 1394. door Koenraad Kuizer,
voigens bevel van Albrecht van Beyeren den 26ften Graaf van
Holland, omver geworpen. Ampzing , Haarlem. 88 bl. en Bo:cborn, Stedeb. 121 bl.
A. 1404. toen die van Haarlem en Amfteldatn , als raazende honden, malkanderen aanvielen, hebben de eerften dit Huis
,oen Hoeksgezind , wederom geplonderd en verbrand. Goudime.
cc, Cbron. 97 W. Heemckerk, Batay. Arkad. 208 b1. Van Spaan,
Rotterdam. 105 bl.
A. 1425. is het zelve weder geruineerd. Mathew , Analer.
or. VI Tom. 115 pag.
Niettemin is het heden in dien netten Aaat, die u bier ye:toond wordt , onlangs hew oond door den Heer Adriaan Paatm'Udder , &c. Recbten en Kofluyinen van Kennemerland , 258
Deszelfs Richter zou Reinoud van Brederode geweet zyn , dr:
wede natuurlyke zoon van Reinoud den II; A.1481. op slit fl:
overleden; volgens Bokkenberg , Prederod. 76 pag. 04ciertuirchen zie ran Leeuwen, Batay . 981 N. van de doorluGLt
Ridderen van dit edel Stamhuis.
Eindelyk moet dit Huis wel worden ondericheiden van ha
T-luis te Heemftede, in het Sticht, tufrchen Utrecht en de Le‘,
de weergaloze luftplaats van den Heer Didrik van Veldhuizen
waar van by my niets is, de Hiftorie aangaande ; en weder bet
vervallen en webr vernieuwd Huis te Haeinfta , in de Baander;leerlykheid van Haemflede , in Zeeland by Zierikzee; van welke laarfte Smallegangen, Cbronyk -can Zeeland, 689 bladz.
HEENVLIE'T ; geleegen in den Lande van Vooren en Put.
Van Leeuwen, Bata y. 13c,5 14. doch alleenlyk voigens zyne
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ne gewoonte , fpreekende van het Geulacht. Is heden een ruin
hebbende dikke muuren , en zware brokken van torens en gewel.
Yen; volgens de Afbeelding van zo dikwyls genoemden Rocbman.
Men vindt het genoemd, in de Handvefichronyk , i D. 136
bi. zonder eenige byzonderheden ; welke, indien 'er zyn, ik
van een andere hand reikhalzende inwacht.
HEER - A A RTS BERGEN ; door Rochman uirgeteekend , in
her geboomt ; een Huis in de Krimpener Wart , ointrent de Lek ,
benedcn Schoonhoven , op een Berg gelegen in de Heerlykheid
van Berg - Arnbacht. Is gebouvrd van den Hcer Arnoud van Arkel volgens Van izeuwen. Batay. 1212. bl. in de Huizen van Zuid-

Ifolland.

[In eenige oude Ilrieven warden de Heercn van Berg - Ambagt genoemd Heeren van den Berg; ook word de Heer;ykheid
van I3erg- Ambagt genoemd de Heerfchappy van der Alinger
Parochic. De hooge Jurisdillie van deeze Heerlykheid is in
den Jaare 1624. by de Staaten van Holland geloft, hebbende
to vooren gC:hoord aan 't geflacht van Zuilen van Nieuveld.
Van Leeuwen op de aangehaalde pints.]
HEER j ANSDAM , een Huis in de Heerlykheid van den
neer Jans Dam ; voerende haaren naam van den Ridder , Jan
van Roozendaal , die dezelve allereerft bedykte. Van Leeuweni
,Batay . 1224 bl. Oudenbove , Zuid,Holland , 412 bl.
HEE MRA DEN ; van Rhynland , Delfsland eli Schicland.
Heb l )en hunne Vergaderplaatien binnen Delft, Leiden en Rot,
tertian!. Ilegonnen, even als de Dykgravcn, met A. 1300. Van
Lee'zizven , Bata y . T5o2. bl.
I)eezc zyn over 's lands Dyken en derzc!Iver onderhoud (waar
aan het algetneen wclvaaren afhangt) gefteld. PnrivalL Vennaak
, Bata y . 411 pag.
van Holia,ld 222 bl.
Volgeus dc Naanireden , heetten zy Helizelraden ; 03.- 1 dot zy
onder den blooten Hemel beraadflagen en befluiten. 7. B. Gl
moye , by Oudenbove , Zuid- Holland. 239 bl. Of 'lever Heimraaden ; zynde beim een affchutfel , en dus beim een Dyk , waar me.
de een Vick of Dorp wordt bepaald en afgeheind. Doula , by
den ze/ven Oudenbove , op bet gejielde blad. Dit hehaagt my be.
ter als beim, een Luis ; waar van yUlliUS deezen titel wil aftraken , Belay . 393 pag.
HEESBEEN; een Huis, in den Lande van Arkel en Altena, by de oude Maas , omtrent Heusden , in Mansfelds tvden
A. 1589, afgebrooken. Goudboeve , 88 bl. Van Leeuwen , Batay.
1301 bl. Oudenbove , Heusden Befcbryving 17 bl.
Vind het echter by Rochinan in het geheel afgeteekend, zoo
niet mooglyk een verkeerde naam het gezicht is bygezet.
HEILIGENBERG ; een hooge Hoff1ede , met oi,gemeene
fchoone gezichten , een weinig buiten Ami s for t , op de Veluwet

A. 1002 was alhier gebouwd het Klooiter der licmedidynen
Ho 04
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iThohorft of Hogenhorf geheeten. Mathetis , in Prcefat. edit.
.dinisfurt. en ,I,P4eder,, Fundat. Ecclefe Uctrajea. 192 pag.
Maar echter vindt ik by Slichtenborjl. Geld. Gejcbied. 5 B
52 bl. dat, A. 1006, Anfrid, de 18de Bifichop van Utrecht,
ter ecre van onze Lieve Vrouwe, voor de gezeide Benediftynen , het zou geflicht hebben.
HEILOO, antlers Heiligelo , of H Agalo, in de oude Briey en van A. 1063, en by 13,4a. ILiiigioe, by Stoke; eene der
moederkerken, in het Wetten van Alkmaar gelegen. Alting.
1V,eite 2 Part. 84 bl.
Is zeer roemruchtig , eensdeels door S. Wilebrords Put ,
ftaande bewefen de verminderde Kerk , buiten aan de ringincur ; hebbende zeer zuiver en zeer fmaakelyk Duinwater.
A. 1706. ging ik den it en 12 September dezelve bezichti.
gen ; midierwylen het ajnteekenende, OCVCrIS Beka , in Mllehrord. io pag. en de Zaani.Arkad. r36 bl.
Anderdeels, door den grond van het mirakuleuze Kapelletje
van onze Lieve Vrouwe ter Nood; als nog van alle kanten , uit
clevotie, Jvrlyks bezocht.
Den 12 September van het genaemde Jaar , be yond ik het te
zyn al een mocijepoos ryees van Hello°, tufrchen drie Herbergen , met een wal!etjen omringt. In bet midden fond een laage Bus voor bet OfFergel,i. Hier om been ging, als een rad, het
diepe (poor der kru'pers , ooze Lieve Vrouw aldaar aanbiddende.
In tfe uitgegevene Printer worth de viakte van !Jet Veldtje
zeer kwalyK afgebeeld ; het gen gevolgd is van Van Royen
1 8c, bladz.
Dit eve ;ens het Geefelyke ; een woordtje van bet waereldlyke
want A. 1018 , floeg Graaf Didrik de de Friefen by Hei too ;
gelyk a l is aangeteekend , 62 hi. zoo was hier niede een treffen , A. 1021; waar in die dappere Weduwe, Viouw Helena,
zich zoo manhaftig gekwetcn heeft volgens het boven geichrevene, op 90 hi.
Maar , hi r2r is weder een maar. De vraag is , of hler te
Heiloo, op twee bvzondere tyden , 3 iaaren tierfchillende, een
gevecht geweeit is? \Tan het laatile INei * gt alleenivk bet Egchronyk
bnonder Co' onykje. Zoo redeneert Van kV U121 ,
is bladz.
Ondertuirchen moet ook de Leezer w, I hereffen , dat de Krygslift van het g,eroep, Viiet;! ILeren vliet! under Graaf Diderik den HI (van welken, 62 hi.) geeliszins te Heil() is voorgevallen; gelyk ik my, door fchielykheid , heb laaten
den , 34 hi.
Eindelyk dient men bier nog aan te hangers, uit de Recbten en IfYitiyiren van Kennernerland , 237 hi dat d;e van Hel-

lo onder ue Graaflykheid to de Heil kaarten , cep 12 riemen
en, het VolK naar de riewtailen; dat. A. 1395, 6 tie"
15,
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men zyn afgekocht, en die war A. r399, by gunft, op -drie
verlilinderd.
HELIUM; dit is weder een harde kwaft by de Latynfcbe
Scboolgeleerden. Boven , 45 bl. heb ik aangeteekend dat in den
naam van den Brie!, nog overblyfzelen van dit woord befpeurd
worden. Maar, Flud a Gl3ilde, in de Voorrede van zyne aldaat
aangebaalate Vertaaling , brengt Junius, Eindius en Douza by,
gelovende H1ium heden te zyn de Wielingen. Anderen fpreeken weJer van Helvoetfluis, op de Zuider zyde gelegen ; dat
immers ook al fchyn heeft. Anderen, nog geleerder, meenen
het Wortelwoord van Helium te zyn Ex.c, haalende het nit
Paufanias , in Laconic. of zyn, derde B. Nu is EAog een diepre
of poel gezegd.
Ondertuffchen houd ik het met den Briel. leder kies wit
hem kilt en zie verdere redeneeringen by Ortelius , in Tbefauro Geograpb. in voce , Helium. Van Leeuwen , Bata y . 53 bl.
HUAI; deeze ftoffe zal wel eenige kortheid vereifrchen ,
am niet, met al te veel aan te trekken, de paalen van ons
klein bcftek te overtreden.
zal dan overflaan de 7 of B Legerkroonen der Romeinen,
aan de Soldaaten, na verdienften, door de Veldheeren uitgedeeld. Zie daar van by Lipfius , Stewecbius , enz. behalven
de nog oudere, Plinius en Gelliu , enz. en eindelyk Van Leeuwen , Bata y. 726 bl.
Verder zal ik ook niet befchryven de verfchillende itoffe
en het zeer veranderlyk maakfel der helmen en fformhoeden,
zoo van de genoemde Romeinen als van de alleroudfle Grieken; aangezien dit, buiten ons oogmerk zynde , ook by de
aangetogene Lipfus en Stewecbius omftandiglyk vertoond wordt.
Maar ik meen hier te blyven by de Helmen der Wapenfchilden ; welke of geflooten of oopen waaren.
I. Diende men te weeten dat , van alle oude tyden, de oneeAelen , op hunne Wapenen , geen Helmen mogten voeren.
II. Dat nieuws geadelde geen helmen op de Wapens niochten hebben, dan geflooten en met een neergeflagen vifier.
Dat de gifte van een open helm, aan brave lieden, van
de fouverainen gefchonken, met een Gunftbrief van adel we!
ultdrukkelyk beveftigd wierdt.
IV. Dat de open Helmen der geboorne edelen met 2 tralien
waren; der edelen van afkomft met 3; der Ridderen met 5;
der Hertogen, Marquifen en Graven met 7; der fouverainen
alleen met 9; als zynde een getal, dat alle getallen in zich
bevangt.
V. Dat de edelen, zoo majores als minores, op hunne Wapenfchilden , geen Ftelmen mochten zetten met platten aangezichte , maar alleen van ter zyden : want dit alleenlyk eigen is aan
Prinfen Veldheeren en hoofden van een Ridderlyke orde.
Vi. Dat
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yr. Dat de Helmen der gemeene Edeten waren van yzer of
van ftaal, der hoogere van zilver; maar der volkomen Prinfen , of uit Koninglyken Huize van 's Vaders zyde, van gond of
geheel verguld.
Zoo verre Van Le euw en , 728 hi by wien ook zodinige Gun ft.
brief u zal ontmoeten, A 1539. door Keizer Karel den V. aan
cenen Jan van Loven verleend.
Van de Ridderfchap en de Ridderen zullen ivy fpreeken ,
in de Utter R. Ondertuirchen voeg dit van de Hchnen by
dat van de Dekkleden , 56 bladz. en wat 'er verder nog zoa
konnen worden aangehaald , dienende tot den Adel en de
Ridderfchap.
[HELM, zeker Duingewas; zynde een foort van fcherpe en
zeer harde biezen , niet ongelyk aan brem , welke door haa,
ren groeizaamen en wyd en zyd voortkruipenden aart , zeer
diepe wortelen fchiet en zich zeer verre verfpreidt ; uit welker vezelen en lidknoopen als dikke haairige neften voortCpraiten, waar door ze de vliegende zandvlaagen byeen houdende bedwingt, en getrouwelyk bewaart, alzo ze zeer fchieiyk voortfpruit: om dat de Boeren nu niets betel- onder aile
de Veldgewaffen gevonden hebben , ow dien Zandvloed te.
itaiten , die de duinen op fommige plaatfen (Met velfluiven
de Velden met zand bedekt en eene opening zoude maken voor
de Zee, ow in het Land te ilroomen; zo won't 'erlarlyk
in de gewoone Vergaderingen (te Pettem en aan den Bondsboffcbe) door de Heemraden en Schouten beraadfl iagd , op
welke plaatfen het voornaamelyk noodig zy , lint Iluivendq
zand door het planten van Henn te fluiten , op dat het de
vrugtbaare Weiden en Akkers niet overdekke. Dit werk wordt
op genaeene Landskoften verricht: want daar dikke boffchen
van Helm than, en geen nut doen , worden de jonge
ten uitgeplukt, en wederom op bekwaame daar het
nodig is , ingeplant daar dit ongemak anders noch door
Gragten te graaven , noch door Dyken op te werpen , zou
kunnen tegen gehouden worden. FL junius, Batavia pa g . 45.
Dit werk wordt thans nog onderhotiden en voorgezet, meet
nit noodzaaklykheid tegen het inbreken van de Zee , dat an
ders te vreezen flondt , dan tegen het overiluiven der Lan.
deryen.]
HEMERT; een flot en Heerlykheid , in den Lande van
Arkel en Altena, tegen over de Stad HL-usden , aan de Maas.
Goudboeve , 88 bl. Van Leeuwen Batav 13o.1 bl.
A. to62. wierdt Graat Mods de Me met aile de zy.
nen , in hunne vermoeidheid, hicr omtrent veiraft; vo!gens
het verhaalde, 97 bl.
HENRiK; de Roomfche fliftorie heat in den ring haarer
Keizerc4, 7 licnriktert.
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On.ler deezen is geweeff Hendrik de VII. of de laatfle,
ovgenaamd de Luxemburger; A. 1313; den 23 Auguflus door
eJu jakobyner, anders Dominikaner, monnik , door die van
Fiurence uebuurd, vergeven met het vergiftigde COrpliS DOilli71i , of geconfacreerden Ouwel. Ziet COD geheele Lyll van
Schrvvereu, by Bachellus, over Heda. 238 pag. worts ScrzveG. 206 bl. Bartrills by Goudboeve , 353 bl. Scotanus ,
nakk. Continuat. 709 pang.
ik zou dit niet aangetchond hebben , clan om dat my zeer
vi-L-cmd voorkw:im in de Orii;ines CuleinburAicce, by Mathews,
4t0.]
Min. 245 pag. L
ILL pag. 593. Edit.
dLt: do pikobyners van dien tyd het Heilig Sacrament aan de
nict mogren tlitreikcn met c.e rechtcrhand. [Zie nog
Al loth,
a 1 . Mill, IL pag. 568 , 569.]
E1EREULES; ook order de Godheden van deeze Land; gelyk wy beweezen, 115 bl. aiwaar wy ook fpraaken
SaNdnus , eel) zyner bynaamen.
Van d r2 Steenhoopen, gelyk wy aldaar ook beloofden, zullen wy fpreeken , in de Letter S. maar niettemin bier een
woordtje voor de liefhebbers.
Tacitus , van de Zeden der Duitfcbers, 34 H. by Kluverius
van de Rbynmonlen, 2 D. 282 H. getuigt dat het gerucht verfpre:dde dat , orntient den Oceaan , de kolommen van Herhales nog overig zyn. Het zy (zegt de rertaaling) dat by
geweeit is, of (En dat men al wat beerlyk is, toege‘,:ar
ii,ot 2)1 71C vermaardbeid toe te pahren.
Iiatay. 435 pag. worth Ati;anzerus veroordethi
13; 3
al dwalcildJ nict de pilaaren van Herkules in hot Noordera
zet_Len.
V:111 g1/4,1y`kon
by Antbon. Schoonhovius , in zekeren
d,cze Pilaaren fchryvende, zeer ichandelyk te zyn
1 ],eveti , fiellende deeze gedenkteekenen by del enderi , omtrent Rolde , niet verre
Koevorden.
Dviaar , rtlyn goede Adriaan Junius, had gy in Drenthe
c,eweeit' l en die yslyke gevaartens
onbefuisde fteenhoo.
k
pan , aldaar
gezegd Huinebedden, in Rolde, te Borger , te
Drop ; en , te Finaarie , &c. ooit aanfchouwd, gy zoudt dit
fchryven van Schoonbovius, niet voor een aartig fprookSe, of
con enkcl droomgezicht hebben uitgemaakt.
Voor my, ik beb ze nicer dan Bens gezien en ook meer
dan eons hovel) op de zelve geklommen , en beneden daar
loor heen gekroopen. Dus ze g ik alleenlyk bier in bet kort;
Let zyn op malkander geftapelde fteenen , van zodanige grootto , dat zy niet dan met de handen van eenen Herkules bewogen
konnen warden. En wie is nu bier deeze Herkules? de reit' ‘,2/1 of, zoo men Ze noemt , Huinen ; van Welke Pikart , Drentfcb,
(1.644i). 5 IL 34 bl. {Beneden op bet sword Steenhoopen
del
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dc de Letter S. zal ik aantoonen uitverg.,Yelyking van andere
gewrogten der Natuur, dat deeze fteenen niet door Reuzen
noch door menichen handen , maar waarfchynelyk door de
:Namur , door de wateren der Zee, gevormd zyn.]
HERMELEN , door Rocbman, in 2 Gezichten , en door C.
Specht , A. 1'202. af.-;ebeeld ; is gelegen by het Dorp Hermeien ,
in het Sticht, aan de Leidiche vaart.
A. 1431. is dit Huis , door die van Utrecht , belegerd en door
Hoer Gyshert van Zuilen, op den zelven dag dat den Ham
was opgegeven , aan hun overgeleverd. Utrechtftbe Ci2ronyk by
Mathew: , AnaleEtor. II Tem. 16 pag. [Edit. in 8vo. fed Toni. I.
pag. €112. in 4to.) en ifeeinskerk, uit Velius , over zyn, Batavie,
252 bladz.
HEUKELOM; een overoud flot, een boogfchoot wegs buiten het fledeken van denzelfden naam ; in den lande van Arkel
en A Itena. Junius , Batay. 487 pag. Handvejl. Chron. i D. 137 hi.
Goudhoeve , 86 hi.
Is heckm onder de dingen, welke geweeft zyn, een ydele gedachtenis. Zoo befchryft het Parivall. Vermaak van Rolland
LL alwaarom het tyd is die geriuge gedachtenis te bewaa„Ten met dit nevensgaande Gezicht van Rocbman.
Het was door de Heeren van Arkelgebouwd , A. 1200. Boxhorn. Stedeb. 307 Di. welke daar nevens vocgt , het zelve by
zynen tyd al geheel onder de voeten geweeft te zyn. Van Lem.
wen , Batay . 1301 H. alwaar by gedenkt , dat het van Rbegino
op A. 784. van Karel den Grooten fchryvende, kwalyk Huculirn genoernd was.
Voorts is aan Otto van Arkel, de jongere zoon van Jan den
VIII. Heer van Ar!:el, A. 1272. alien:era de tytel gegeven
-van Heer van Heukelom. Dezelve Van Leeuwen , 198 hi.
Einde 1 yk is het ouder dan Leerdam en Afperen; maar bet is
weer een beuzelpraat, Heukelom te noemen Herkulim , als of
men zci , van Herkules ; waar naar de lieeren van Arkel ,
rendeels alle flerke reuzen, kwanswys genoemd zyn. Weder dezelve , 198 H.
1k zou wel haaft vergeeten hebben , dat op dit aloude Huis
de 4 Heemskinderen , op hun Rosbeyard zittende , te zien geweeft zyn. De reden is gezegd, boven. 20, 21 Di.
HEULEN; een Hollandfche gewoonte , onder de jonge Lie.
den, met den wagen ergens om een plaiIiertje rydende. Z;et
bier c-en uittrekfel uit de Batay. Arkad. van ineergenoemden Hee7nskerk. bladz. 140.
Sedeft zeker Jongtnan (verteld hy,, 128 hi.) nevens zyne \Try11-er,, in de Veenen, omtrent den Leidfchen Dam , op een brug,
getje, met een overdekten Wagen verongelukte, is het in Holland de gewoonte geworden , op een brug met den wagen koxnende, malkanderen om den bals te vatten en tc kuiren; onder
het
J3
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bet roepen , Leul ! heul ! dat is te zeggen : hulp ! hulp vrees ik
van noden te hebben!
HEUSDEN ; een ftedeken , juift op de Grensppalen van Braband , Holland en Gelderland; wiens zeer oud Kfteel, door
de Deenen n Noormannen geruineerd is. Godelschalc. Stewechius in Vegetium, 4 lib. i o cap.
Doch naderhand , door Boudewyn , den tweeden Heer van
Ileusden weder opgentakt. Deeze Heer is overleden, A.
}7O. Oudenboven , Befcbryving van Heusden, 6 en 19 bl.
Bleef derhalven , tot in onzen tyd in weezen , met 2 vierkante toorens hebbende een aanmerkelyke hoogte; doch van deezen is de grootfte, A. 162o. met een deel van het zydewerk
omverg,evanen.
\Twits plagt dit fchoone flot, wel eer buiten de Stad to
zyn, rnaar is federt , by vergrootinge van de zelve, binnen de
muuren getrokken.
A. 1340. begon Jan de III. de negende Hertog van Braband,
bier by deezen burg , een achtkantigen tooren te bouwen ; wel
he van Vrouw Johanna , zyne Dochter , naderhand is voltrokken.
A. 1359 wierden de Heeren, Gysbrecht van Nyenrode en
Jan Keruene , wechgevlucht uit Delft, dat zich aan Graaf Albrecht (zie boven , 58 overgegeven , in dit Kafteel belegerd. Maar, na een beleg van een geheel Jaar , wierd de
zaak , door het bemitidelen van Heer Otto van Arkel, bygelegd. Het flot wierd gemelden Graaf weder overgegeven , en
men zondt de Kidders, oral het Heiiige Graf te bezoeken , naar
jerufalem. Oudenbove , in gemelde Beftbryving en Gondboeve ,
.0 397 bl.
In den Jaare 1407. waren de Gelderfchen met de Ho g andeis in Oorlo4, over het bezit van Gorinchem ; de Gelderfchen beroofden en verbra p d,lus. het Dorp Hedikhuizen, onder
de beerlykheld van Heusden gelegen. Als nu Jan van Kronenburn, Kattelein van lieusden , dat gewaar werdt, verfaameldc
by de Hollanders en de Hvusdenaars , zoo veel hy krygen konde , en iel , onder begunfliging van een duifteren nagt, met
cnn groot getier in het leger der Gelderfchen, dat wel tieii
man te ..;:-.n een wis; deezen door dien onverwagten inval zeer
verfukt meenende &it gantfch Holland op hen aficwam ,
vlugteden met zalk C C". ,3C, verbaasheid, dat de Hollanders meer
go y lni7,enen bekwamen dan zy zelven fterk waren. De Hull.
C)ronyle Divif. 27. cap. 6. verhaalt by deeze gelegenheid een
ra2rkwaardige omitandigheid , al te fraai om hier voorby te
g inn, te weezen : dot in deeze nederlaag en vlugt der Gelder1-chen, zcven von bun zich nit verbaasdheid 1, 7 erbergden in een
Varliensich , -)t , iris nu de nagt aankwarn en het donker begon te

v,orinn, kwani de Zog en ftiet met hiaren Inuit tegen de deur
o ii La: in te weezen, waar door de Gelderfchen, die daar in
waren
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waren, vervaard wierden , en meenende, dat het de Vyand was ,
die hen vervolgde, riepen met luide flemme; t ry geeven ons
ever , wy geeven ons over , flaat ons niet dood , maar neem
ons gevangen ! De landsluiden dit gerucht hoorende , kwamen
zeer fnellyk de Zog, hunnen Hopman, te hulpe en Datnen ze
gevangen Oudenbove voor de Graven van Scbrivt!rius bl. 521
A. 1420. gaf Heusden zich aan onze Vrouw Jakoba over.
Iminers dit deeze Gravin zich langen tyd op het Kafteel heeft
onthou !en, getuigen de jakoba's Kannetjes in het diepen van
de grachten , in groote menigte opgevif-cht, even als in Holland, op het ails te Teilingen en elders. Weder Oudenhove,
bladz.
Ann° 1596. nain Kapitein Waaidenburg met Jooft Hock de
Stud Hensden in; maar Jonker Gerard Spiering van Wel , genaamd kwaa-taal , week met eenige ZAkedragers en andere Arbeiders op het Kafteel; en als de voorf. Kapitein met zyn Volk
het Kafleel wilde inneemen , raakte het buskniid by ongeluk in
brand, waar door een groote brand ontflond , zoo dat wel het
derde dee! van de Stad met de Kerk en het Stadhuis afbrandde.
Dezelfde op dezelf3e 52 hi,
Amino 1589. den 20 Mcy belegerde Graaf Karel van Mans
weld de Stad zwaarlyk tot den 22 Ocaober, maar weinig of
niet vorderende, moeft hy eindelyk opbreeken. Dezelfde op
dezelfde b1.1
Eindelyk merk ik aan, uit deezen Oudenbove, dat de Tooren wel eer een hooge Kap had met een ommegang; welke, 't
zy door ouderdom , of het zy door andere ongelegenheden, is
om ver geraakt. Al waarom , A. 1613. in plaats van deeze,
cen huisje daar boven gezet is. Ziet de 3 Gezichten van Rocbwan ; en zie daar nevens yunius , _Rata y. 496 ook van dit
Kafteel gewag maakende.
Ondertuffehen, om niet te lang in Heusden te blyven, flap
ik voorby den oorfprong van het fpreekwoord, onder ooze
Landslieden orntrent fie gierigheid of een inhaalige begeerlykheid; gy fpeelt flecks, Mechelen my, Heusden dy. SnoyiL
geeft ze u, by Boxhorn. Stedeb. 297
HILLEGOM; een Huis, ook het Hof gezegd, door Rocb.
man afgebeeld , tuffchen Lis en Haarlem. Goutiboeve , 8o hi. Van.
Leeuv.len Batay . 1248 doch aiwaar gy niets aanmerkelyks
zult vinden, dan hoe dikwyls het met zyne Warande, Duynea
en Konynen verleid is.
HJLLIGAARTSBERG; in Schieland, orntrent Rotterdam,
by de Rotte, in een ineeligen grond, op een heuvel geleg,enii
waar van nog te zien is, volgens het Gezicht van RocLi;nun,
de ruin van een vervallen Tooren.
De naam komt hetzelve van de waarzegfter Hilligaard , eona
verdicht Vrouwmenfeh, die, met cen voorichooL vol zand,
Lieu4
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deezen heuvel verwekte. Doch die lull heeft aan beuzelpraat
en ou ,..!e wvve loop ,; es , gaa naar gunius BatIv. 522 pg. Goud•
boeve , 38 hl Van Leeuwen. Bata-v. 1297 1;1. en Van Spaan, Rots
terdam. 196 bl.
[Van zulke beuzelpraat en mile Wyven loopies , vindt ik
echter niets by den deftigen junitis noch by den Achthaarcii van Loeuw2n: de P e r fht zegt alleen , dat het Gebouw van
Hillegardis op die overgebleevene rainen geftaan heeft; dat
die Hillegardis , als eene andere Sibilia of Carmcnta , een voor2eggende Vrouw was, welker uitfpraaken en Godfpraaken de
gefteldheid der tyden , waar in by leefde, vry wel uitdrukten;
en dat het hem geheug,le dezelve wel eens ingezien te hebben.
Hit is alles, wat Junius daar van zegt, het zelfde zegt Van
uit Junius. , en geen woord meer. Verdienen dan
deeze Schryvers daaroin zulk een brandinerk , als of zy zich niet
dan met beuzelpraat en oudewyven loopjcs ophielden? 1)it
meendr..-e, ik ter riechtvaerdiging deezer geachte Schryvers te
moeten aanmerken. Wat de anieren, hier ook aangehaald ,
en met het zelfde fop overgooten , betreft ; die hel p ik niet
ingezien, en kan daarow voor dezelven niet verantwoorden.
OndertuIrchen is onze firenge Berifper van zulke eerwaardige Schryvers , by welken by in bondige Geleerdheid en doordringend oordeel in fang niet haalen kon , zeif niet gcheel
en al vry van aan beuzelpraat geloof te geeven ; als van de
Reuvn en Hainebedden of Steenhoopen , enz. gelyk ik in die
Artik?Is zal
HODENPYI„ heden alleenlyk de rumen van een Ridden,
lyk iFais , in Schieland , by Viaardinge. Goudboeve , 87 bl.
, Bara y . 523 peg. Van Leeuwen , Batay. 129 bl.
Wordt ooK geheeten het Huis te Blote. DevIve Van LeeuPacn , 12.86 b!. hoewel by dit in Deifsland zet by Ryswyk;
zno Liat bier 2 Iluizen zyn ; die niet onder verward moeten wordcn.
A. 1398. is dit Huis, nevens Duivenvoorde, Zandhorft
Heemftede Warwond en Paddefloel vernield door Koen.
rana Ktikr, met zyne krygers, van Hertog Albrecht hem gegeven , om de moorders van Willem Kuler,, zyn zoos , te
vervo!gen. Scotanus , Frieffe Gefcb. 215 bladz. Goudboeve ,
4 0 7 H.
HOEFLAK ; ander q Hoeflaken een floc omtrent Am isfnort ;
op de Veli.we , Ooftwaarts; in de pTieren van A. 1132. al
lickend, , in Notis ad ..elilosfurt. 23o peg. be ook
van ,if;(27e plants gewag gcmaakt by S'ichtentorit Gelders. G. 5
r (7,

it
en KABEI,fAEUWS: een Landverdervend gerchil,
A. 1330. tuireimen trioedic en noon ontftaan, te weien, Martrier
I
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griet, Vrouw Vati 1eizer Ludewyk den TV. en Willem den V.
thaaf van Holland. Ser:verius, by Goudhoeve, 385
Deeze Margriet, de zufter van Graaf Willem Lien Tilden,
wierd volgens het recht der geboorte, tot Gravin Tin Holland
aangenoinen ; doch zy begeerig oth by den Keizei ha ;r.1) man
te wezen, trok weder naar Beyeren , het tqeeren aril
haaren ouditen zoon , voor een la,rlykfche uitkL'eringe overdragende. Belchryving van Ainfteldam. 6 D. 125 bl.
Maar , als deeze Willem , in zyne. Oorlogstogten tegens
dcm. Bifrehop Jan van Arkel, orgeluktdg wis, en Lie StaJ Ou.dewater, en weder by Schoonhoven , een Veldflag vernf_zende, het belooftle geld niet kon opbrengen; zoo kwain Vrouw
Margriet wear naar beneden. verifiet haaren won, ging zelf
2,111 het roer. Balen , Dordrechts Befcbryving , 739, 740 en
741 bladz.
Ondertuirchen regeerde zy met zulk een flappigheid , dat
veele Edelen en fteden den won weder toevielen, en nevens
hem , de moeder to leer gingcn. Oudenhove , Dordr. Bijcbryving 496, 497 en 498 bl.
Voorts verfchilden deeze partyrch.ippen, niet alleenlyk
naam (die van de moeder de Hoekfche en die van den zoon
de K tbeljauwiche genoemd wordende) maar ook
ge.
waad; de lioelifche roode, maar de Kabeljauwfche afchf^raudragende. Heemskerk, over zyne Arkad. 200 bl.
we
u waaren aan de zyde van Vrouw Margriet de Heer Duivenvoorde , Brederode , Polanen , Binkhoril , Riede, Bockhorft Heeinftede, Oudshoorn, Raa?hotil, Poelgeeft, iVleereftein,
Maar Willems aanhangelingen , waren Jan van Arkel ,
Egmonden, Periyn, Wateringe, Heemskerk en weer andere ;
necens de Steden, Dort, II tarlem , Dclf, Leiden, Amfteldam , Alkmaar , Medemblik , Oudewater , Geertruidenberg
behalven OudenSchiedam en Rotterdam. Goudhoeve, 385
hove , enz.
Eindelyk, deeze verJetldheid duurde, met groote bitterheid, adn beide zyden , 14^, Jvren , te weten van A. 1350
tot omtrent A. 1500. hirmen welken tyd veele Steden zyn in.
genoomen ; veele floten zyn om ver geworpen , en yeel
bloeds is vergooten: gelyk zuiks by de Scbryvers breder kan
worden naargezien; als daar zyn: Oriers, Leidens Be(chryving
2 D. 407 hi. Van Leeuwen Leidens Thichryvvig 176 en 191
hi. Wachtendorp , Rym, bronyk 7 B. Buchelius in Hedam , 353
peg. Van Spaan , Rotterdam 93 hi. Scot-onus , Friefle G. 184. hi.
.7. van Leiden, de Origin. & Brederod 32 cap. by Ma
then) , ./Inaleaor. II Tom. 325 peg. Li. Tuin. pag. 628. Edit in 4to.]
en nog verfcbeidene andere.
5
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Doch ik heb echter nog 2 zaaklykheden , by Scriverius ,
zy fi Toetsfieen over den Gouwenaar , aangemerkt.
Dat de bevengei-nelde naamen veel jonger dan de daad
clve zyn geweett. 272 bl.
11. Dat deeze toenaamen, om onder de Lankmooten at le haatlykheid te dempen , A. 1445. door cell rtakiaat vernietigi zyn, 273 IV.
LOver den grand cn ooizaak deezer lievige en langduurige oriflen , zyn het de Geleerden ganirch niet \Teelen fcltryven den zelven toe an de zoi,,, t der Ilo2;qcien voor
's Lands Vryheid , en den yver der Kabeljauwichen, voor hct
Graaflyk gezag; zoo deckit Heemskerk in zyne Batay. .dricad.
275. CII Mattheus Voifius in iiuzal Holiand. lib. 7 pa g 35.
by TTeetnskerk aangehaaid. Maar de Her Kluit Lector
en Reaor te Middel !:_ifirg, (die onlangs een CoiJ eus Hifiorice Critkce Comitatus Hollandite & Zelandice ds:It is : Belicht
van tie Oordeelkundige Thflorie van 't Gi q afli,-hap van Holland
en Zeeland enz. die wy van Lytle hand tc verwagten he!).
ben , heeft, uitgegeven) is van oordeel , dat men den ourfprong
der Hoekfche en Kabeljaauwfche twee-Spit inoet zoeken in
bun verfchillend begrip over de Lencpvo:ging ; hy merkt
aan , dat het Leen, als het mannelyk Oir ontbrak, (kunnende de Vrouwen, naar 't Keizerlyke Leenrecht, niet opvolgen,
als zy haar recht op 't Leen flier konden bewyzen) open
vial, en dus wederkeerde tot den eigcn Hear , den Keizer;
die het Leen , dat hy zeif niet beftuuren kon , wader aan anderen , 't zy naafibeftaanden of vreemden , ve!rgunde; en dat
zulk een openvalling van het Leen , in ons Graaffchap , zesmaal plaats gehad heeft; zoo dikwils namelyk als de Graaf,
zonder mannelyke Nakomelingen te hebben , overleed,
De eerfte dier openvallingen grcep ftand , met den dood van
Dirk den VII. in 't Jaar 1203. die, allecniyk zyne Dogter Ada nalaatende, opgevolgt werelt, door zynen Broeder Willem.
De tweede hadt plaats by het .affterven van Jan den I. in 't
Jaar 1299. op wiens kinderloos overlyden de Graaflykheid aan
an van Avennes , een voilen Neef van Graaf Floris den V.
Jopgedragen
werdt. Het Graaffchap verviel ten derdenmaale
aan den Keizer, met het overlyden van Willem den IV. in 't
jaar', 13 4 5; die , geene kinderen nagelaaten hebbende, opgevolgd werdt door Margaretha , de Gemalin van Keizer Lodewyk , en Zufter van den overleden Graaf. Hat vierde geval
ontflond met den dood van Willem den VI. in 't Jaar 1417;
die flegts zyn eenige Dogter 7akoba naliet ; w:iar op des Graven Broader Jan van Beyeren , met de GraatIchappen van
IUand, Zeeland en Henegouwen verlyd werdt. Zulks hadt
cfl vyfde weder plaats met den dood van Jan van Beijeten , in 't Jaar 1435 ; op wiens kinderloos overlyden, het
Graaflyk
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Graaflyk bevrind in handen van zyn Neef, Philips van Bourgonje , geraakte. En eindelyk wederom met het overlyden
van Karel den Stouten, in 't Jaar 1477. nalaatende zyne eenige Dogter, Maria, die hem opvolgde , en in huwlyk tradt
met Maximiliaan van Ooilenryk , zoon van Keizer Frederik
den van Wien hy de Graaffchappen in den naam zyner
Vrouwe verhief.
Van 't voorgevallene , in ieder deezer omilandight...den ,
geeft de 'leer Kluit een kort bericht, met betrekking tot de
opvolging in het Graaflyk bewind; waar over hier te Lande
telkens moeijelykheden ontflonden , onder 't vooritaan van
verfchillende denkbeelden, wegens de opvolging in 't Leen;
die fominigen aan 't Mannelyk Oir bepaalden , maar anderen
tot de Vrouwelyke nakomelingen uitbreidden , dat naar ,yne
gedachten oorzaak gaf tot de Hoekfche en Kabeljaauwfche
tweefpalt.
De eerfle vonken van dit twifivuur waren reeds ontflaan,
ten tyde van Ada en Willem ; loch ze werden wel dra gefmoord , overmits Willem alle de Edelen aan zich cviff te
verbinden , en hunne Leenen bekragtigde. Maar roen 'er op
nieuw een verfchil, tuffchen Margaretha en haaren Zoon stand
greep , florid ieder der Edelen onverzettelyk voor zyne party, Welke hy omhelft hadt. By deeze twiflen kwaLnen terItund andere oorzaaken of ftaatkundige redenen, voor al onder de Edelen , die 'er inzonderheid belang in hadden , zoo
ten opzigte van de mannelyke of wederzydfche opvolgingen
hunner Leenen, als met betrekking tot de Eerdienften en dergelyken. Van dien tyd of hoorde men , of kwam in zwang,
de verzonnen benaaming van Hoekfch en Kabeljauwich. Doch
boven al ontvlamde dit binnenlandfche Oorlogsvuur ten hevigfte , onder het beftier van Maximiliaan, als Voogd van
Philips den IL toen deeze omtrent het Jaar 1488 , bepaalde ; „ dat alle Hollandfche en Zeelandfche Leenen niet Ianger zoudert overgaan tot de Vrouwen ; maar by Verfttik van
't Mannelyk Oir, tot den Vorft wederkeeren '. flier door
verklaarde Maximiliaan zich opentlyk voor de Kabeljaauwfrbe
party , en gaf aanleiding tot de Hoekfcbe onluften , die bekend zyn onder den naam van Jonker Franfchen Oorlog.
Zoo de Hr. Kluit deeze verklaaring met genoegzarne gronden
ftaaft, zal ze een groot licht over de Vaderlandfche fLitorie
veripreiden, en men zal beter kunnen begrypen , hoe
tweefpalt telkens weder van nieuws heeft kunnen opborlea
en zoo veele jaaren ftand houden , dan men tot hier toe
beeft kunnen doen. Doch men zal moeten wagten tot dat
die beloofde Hifloria Critics het licht ziet , oily over deeze
Verklaaring recht te kunnen oordeelen.]
Ondertuffchen die eenige Vaersjes, ointrent dit landgerchil
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zou willen hebben, vernooge zich , met die van Antonides,
aangaande 't vernielen der Heeren Huizen , boven aangeto.
gen s 25 bl. en met de volgende, van Verboek , raakende de
Bonnetten:
1k zag de Hoekfche mee , tot weerwraak, berwaarts ftreeven ,
En Breei roo , Waffenaar en Duivenvoord , gefteeven
Van Bink- en Boekborli en Oudsboorn, Meerellein,
Polanen, Raapborli , Lek en Naaldwyk; eene trein
Van floute wapentuurs , all' ridderen of knaapen.
Roe meent gy zou bet dan in Zeeland flaan gelehaapen,
Dar nu , geruft van 't Land , de bulk van Holland ziet
In nood van firanden en erbermelyk verdriet;
Als Kabeljauwfche nu de Hoekfche roe bonnetten ,
De Hoekfche cw?derom , OM bun betaalt to zetten
.Haar grauwe fluffs de kruin uitineeden, near bet viel,
Dat ieders lieverey,, in 't vecbten 't Veld behiel.
Dit uit het 4de Tooneel des 2den Bedryfs, van zyn Karel den
Stouten ; doch het eene zal het andere opheideren , indien wy
een brokjen uit het 2de Tooneel des Oen Bedryfs, hier agter
plaatfen. Hoor toe dan, het is al een mooi rolletje, gelieft
de Leezer:
Thant, federt Vrouw Margriet, de Keizerin, de landen
Aan Wilbelm , haaren noon, als reward gaf in handers,
En by bear 't 7aarlyks geld , dat zy bedong , niet gaf ,
Maar trok in Beyeren , en fond 't gebieden of ,
En zy , in Henegou , bleef ledig in baar lufle ,
Toen w:erd de twill geteeld, die federt't land ontrufite ,
Al de adel decide zicb in Hoekich en Kabeljoufch ,
Den eenen was goed Graafs , en de ander weer goed Vrouws ,
De Moeder en bet Kind, elk ricbtte bun banieren,
De Maas zag finks bier op twee dappre Vlooten zwieren ,
En bruiffen fizel door een ; de koggen , fierk bemand ,
Geklampt , verbeerd , gejleept , gezonken en verbrand ,
En vond zyn zilvren ftroom, beklaaglyk , twee getyden ,
Geverfd met edel bleed , door bet verfcbriklyk firyden.
Van Coen of flak de toorts de Sloten in den brand ,
Ontbezfirende al 't gebucbte in 't rond ten platten land' , &c.
[7 ob. a Leidis in de Brederoden , zegt: dat 'er in deezen ftryd
zoo veel yolks verilagen was , dat het water in de Maas , drie
dagen Lang, als 't vloeide, de verw van bloed behieldt, by
Matbeus Anal. op de aangehaalde plants.]
HOGEWOERT; alders de Hooge Waart, een verhevene
plugs
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pidats omtrent den oever van den Ouden Rhyn , by Mont.
Wort.
A, 1301. Sneuvelde bier de Biffchop Willem van Mechelen,
firv,lende tegens die van Utrecht, in een twyfelachtig gevechte
Jinja; in Wilhelm, 227 pag. 13,..4a, 103 pag. Stoke, .Ryinchronyk
in 'fan den II , by Altzng, Notit. 2 Part. 90 pag.
l'-r oorts heeft bier wel eer een Roomiche fterkte geftaan ,
terv,, v1 zyn hoogte zulks uitwyft , behalven de opgQdolvene
Gcidmunten , Steenen en allerhande gebrooken Vaatwerk , in
cen groote menigte nu en dan weggehaald. Bucbeliuy , over Heda , 229 pag.
OnlertuiThhen vind ik , in Kennemerland, een Ambachtshecrlykheid van Hoogewoerd , omtrent de Ambachtsheerlykheid
van het Schoter Burch, en by de rulnen van het Huis te Kleef.
.Rechten en Kofiuyinen van Kennemerland, 266 bl.
Dus is bier ooh de Luflplaats Hoogewoerd ; met ontelbaare
veranderingen naauwkeurig beichreven door Petrus Vlanzing ,
de fchilderende Welierbaan onzer tyd , wider Kyrie Dichtgenooten
bl inken le.

HOLLAND; bier omtrent meen ik my weer van Verdee3ingL:n te bedierien; zullende een korte reds voeren van I. De
Naamreden. 11. Van deezelfs weezen en gelegenheid. III. zyne Steden. 1V. Adnmerklykheden, orntrent deeze laage en vlakIze landftreek.
1. Dc Naainredcn bevind ik weder, by de Scbryveren , vyf
dabbehi te zyn.

if oitiand zeggen eenigen ; zynde kwanswys deeze landflreek ,
voor de groote bevolking , vol bolt of bout; boirchen en wonclen geweeit. Lie boven, het aangeteekende , 38 en 39 hi.
Holland, hoilend land; zoo ftellen het anderen, noemende
onze Landslieden boilers, om dat zy muitineerden en °pitonden , Coen Karel de Kaale , zoo ze voorgeven bun Didrik , den
4 hi. g 11,C
teerflien Graaf, to;x:voegde. Boxhorn. Stedeb.
BaEay . 301 pag. Bucbeiiits , in Hedain , 7 pag.
Hooiland; zoo fpreeken weder forninigen, wegens des lands
LrasIvkheid. Dezelve Junius Bata y . 300 bl.
Holland bollard ik bon my aan den bey!,:ant , zingen eindelytefomiigen ; wegens des aardryks moerasfige err veenige weekheid, onder de voeten bevende en lillende. Boxhorn. over de
Cbronyk van Veldenaar,, 137 bl. Bertius , German. DeJcript. i Part.
8 7 pag. en Parivail , Vermaak van Holland, 164 bl. behalve4
Gutcczardin , tirachten,:lorp , Varenius, &c.
Bier van kornt het konftwoord by de Vetweyders ; bowiekyks land. Zoo noemen zy de weeke en dryvende Weiian,,en ooh, zeer ligt hoot' gevende.
Maar ondertuirchen zoo rte die Scl;ryveren konnen toeval.
(.:V; do Darien CTCitt,Va n andere Nooren, welke
lui
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luiden , de mamen van Holland en Zeeland hebben medegebracht. Scriveriur , Nader Verklaring , 37 bl. Heda , Dona. 7unius Petr. Nannius, en eindelyk weder Boxborn. Stedeb. 3 bl.
Eindelyk is het ze,eker , dat dit zelve Land eerfl Holland
geheeten wordt in de Brieven van Keizer Hendrik den III. A.
1064. of Holtland, in den Inventaris der goederen van Utrecht,
by Alting , Notit. 2 Part. 216 pag. en dat Graaf Diderik de V.
zich allereerit heette Graaf van Holland. Boven, 64 pag.
Dit van zynen Naam; nu van zyne gelegenheid.
II. Holland is de boezem van den Rhyn en de Maas. Ouse,
hove , Zuid-Holland 24 bl. door den Rhyn en den Noordwesten wind veroorzaakt. Nanning , Milcellaneor. m lib. zeer laag,
en dagtlyks het Ebben en vloeijen onderworpen ; zelfs al ten
tyde van Plinius. Zie hem , Hifi. Natural. 16 lib, i cap. In 't
welke het Bedyken allereerft is aangevangen , omtrent den
aare , 1180. Meyerus, Chronicor. 6 lib. Het geen echter anderen vroeger ftellen ; volgens het bovengefchrevene , 62
Vic het welke het water , met Molens ook allereerft is uitgedrec en , in den jaare 1420 en 1529; of ten minften daar °intrert. Weder Oudenhove , uit de Plakkaaten , 21 en 22 bl.
as eertyds naauwer bepaald; het befte daar van zynde de
Dortfche Waart. Immers, Noord - Holland heette Coen, daar
zich heden Schieland , Delfsland en Rhynland vertooneri. Het
tegenwoordige Noord Holland noemde men toen Weft - Friesland. De Rentmeefter van Noord Holland had binnen Delft
zyn verblyf. Ja zelfs , ten tyde van Koning Willem , ftondt
Weft Friefland nog niet onder Holland ; alzo by van de Vriezen by Hoogwoude, op den Friefren bodem is vei flagen,
cbelius , over Heda en Beka , by Siichtenhorft , Gelders. G. 6 B. 7o hi.
en elders.
De XXXVIII fleden van dit ons Holland vindt men
meerendeels , door deeze geheele Schatkamer verfpreid , be.
ftaande in deeze volgende i. Dordrecht. 2. Haarlem. 3.
Delft. 4. Leiden. 5 . Ainfteldam. 6 Gouda. 7. Rotterdam. 8.
Gerko.n. 9. Schiedam. Ia. Schoonhoven.
Brie! 12. Geertruidenberg. 13. Klundert 14. Heusden 15. Workom. Via.
nen. 17. lieerdam. 18. Afperen. 19. Heukelorn, 20 Yffelftein.
21 Woerden. 22. Oudewater. 23 Naarden 24 Weefp. 25.
1\4u:den. 26. Vlaardinge. 27. 's Gravenhage. 28. Delfshaven.
29. Beverwyk. 30. Goeree. 31. Alkmaar. 32. Schagen. 33,
Hoorn 34. Enkhuizen. 35. Edam. 36. Monnikendam. 37. Purmerent, en 38 Medemblik.
IV. Wat de aanwerkelykheden omtrent deezen Landoor4
betreft, is onder dezelven voor eerft
De zeidzaaine verandering der gronden ; zynde dezelve bier
vaft er dicht , en daar weder los, ligt en trillende; gelyk wy
zoo eeven linen hebben aangeweezcn. Naar nevem bier zan-
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dig of kleyig en ginder weder venig en darrig. ]loch deeze
itoffe zal gefpaard wordcn tot de letter T, of V; alwaar wy,
uit Martin &book , de rafts, &c. van de Turven en Veenen
een redenkaveling zullen ;pllel^.,a.
Ten tw;--. eden, een ontenaar verderf, door een Flemelfche
voorfchikkinge, met de gaven van de Natuur geftuit.
I. Met de helm ; zonder welke to planten , gcheel Holland
van de Duinen zou overfloven worden. Zie boven, 1 4 7 bl.
II. Met de Wier of het Wiergras, de Dyken op een wonderbaarlyke wyze aan rnalkanderen houdende en verbindende.
van beide fpree,2nde, Bata y. 45 en 63 hi.
J unius,
Dit dan, omtrent Holland; doch hoe kan ik overflaan, orn
zyne vreemdheici, het geen my vootkomt by Gabbema, Leeuward, Beftbryving 39 bl. uit Gejcbrevenc Si.-adsboeken dat A 1435.
by die van Leeuwarden , en A, 1446. by die van Groningen,
geen Hollander tot Burger wierd aangcnomen?
HONDSTEIN; een Huis van Zuid -Holland , gelegen in
ilertswhart; vuigens een oude Memorie van Ontfang , des jaars
welke ook gelooft dit
1300, by Van Ly eult),'2 , z, B2tte-c. 1224
Dultfchland alhier te zyn overgekoocdel geflachie u i t Ho
men.
HOND en PI.L.TD/h nit raakt de jagt, en daarom zal dit
Letter I.
te vinden zyn op
HONDSLERDYK. ; hec [has wel cer der Rhideren van
Naal,r,vyK , Loie van oude tycien erflyke Marichalken, en opperfte Stakneefters van de Graven van Holland waren.] heden herboux,i doer Frecirik 1-kmdrik , Prins van Oranje; niet
verre van 's Gravenhage. Parivall, Verm.van Hull. 141 hi. De
Handvdicbro .yk 1 D. 124 hl.
In zekeren [Mel van Lubbertus , Abt van Egtnond van den
Jaare 1262. getroaken uit de regifters van bet Kloofier te Rhynshurg , wend het (Jude Huis Huntfel gcnoen.d. Boxborn. Stedeb.
165 Goudboeve , by Van Leeuwen , Batay . 1219 hi. 7unius,
Batay. 525 pag.
Voorts her )t gy het in veelerhande Gezichten , in Print,
door C. Elands, P. Schenk en anderen, afgebeeld.
110N1NGEN; anders Kralingen, aan 3 vericheidene hoeken van Rechman uitgeteekend, was wet eer een fchoon Huis,

zeer fterk van Torens en Muuren , in een moeri gen groncl ,
butten Rotterdam gelegen. gitRius , Batay . 490 en 517 hi. De
Randvell Cbronyk i D. 135 bl.
Is heden nict anders dan een vervallen ruin, met zwaare
Toorens. Goudhoeve, 83 bl. Omtre.nt A. 1573. zelfs door de
Rom:Hammers ten deeen afgebtooket) , op cat de Spanjaarden daar in niet zouden neiielen. Vail Spaan, Rotterdam,
427 bladz.

IIIONT, een aria der Schel,h; ten Weihn voor Zaidbeveland,

itY3

H 0.

land , voorhy Vlisfingen in Zee flronmende. Deeze Groom
waS, cer y as een ge,4raax'en GrIft die Keizer, Otto Ao. 680.
dee It graaven, en wc-Ike by de Romeinen Fog a Ottoniana , by
de Duitfchen Flotzonc genadind wcrdt , dat is zoo veel als Hotto's w act', of graft; want Zont is in hct oude Duitich Water
to ze4gen: w i.ir van dawn ook het woord Zontvloed gekoomen is. Deeze Gragt liep door de doorgegravene Duinen
Zee, el-) van de Zue tot Gent in de Schelde. Deeze Waterfloot geichooten , en te2en dui aanitoot der Zee met fluizen
voorz , Ln zynde, heeft geduurd tot over de driehonderd
Ja toe dat A. 1377. de voile Zee dezelve overfteipw ea
eene groott lcheurin4 ma,kte , die nu by verkorting de Font
gen:on) i wordt. gob. de Mey's Werken, by my , bladz. 441.]
ITOOGWOUDE; een Hu g s, Weitelyk , of ter ilinkerz,ide by
Tykdeniblik , in Kennemnerland.
A. 1256 , fneuveHe Kier, in het Ys, Koning Willem, tegelis de Vriezen vechtende, in het 27:te Jaar zynes ouderdows
en 11.,:t ntle zyner regzeriw. Z:e de L:tter W. op Willem alwaar
wy zullen amhaalen Wacbtendorp , Ry acbronyk 6 B. Pronens Begin en Eind. 2 B. 123 bl. S:icbtenhor.it , Gou.boeve , de Gouwe.
naar , enz.
Van het Ridderlyk geflagt der Hoogwouden, faryfr Van Leeu'wen , Bata y . 990 hi.
HOORN, welke Stad meergenoemde Huygens deeze woor-

den in den mond geeft:
Ben ik

moedeil ad van zoo veel moed;g Hoed
WO'id rea dee , en zoo veei. wo ,11 ren doet
Van ina;inen , die vernant voor inannen Dirt e,/ weeken,
verze:iti voor zey/'rs ?cook en lbeeken;
Van zeyZers,
.1-Pb ik vail alien eerjl 't grout baringnet geo-eid ,
Van alien cerj1 gefpnid , van alien ecrjl verbrcid :
Ben ik de zulveimouw van voor en achter S1'11'7,1 ' 14.7 71 ,
D

.Ben ik, zoo ver ik zie , de Vrozowe van de kla,vrPn,
En vraagt men hoe ik Hoorn van ouds herr keren moet?
En beet ik anders recht als town van overmoed?
Ondertuffchen heet Hoorn, by Heda , in Bthcb. David , 297
pag. in het Latyn, angelus; een borne , een hoe , in weihe
oole deeze Stad gelegen is , aan de Zuider Zee. limners is
dan de Hoorn, in het Wapen Jeezer Stad, een nnsilag vati
o::lozele en li,tgelovige uitvindets. Boxborn. over Veld,-haarc
Gronykje 191 bi
[II Junius , een Hoornaar van geboorte, houdt bet voor
waaricilynelyhil , dat de Stadt haaren naam ontleend heeft
van de Krotiiine haven, die in de geda;ince van eel) floor)
als nog gezien wordt. Zt.1.11 eon Court van craven
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vcegt by 'er by , noetrieil de Grieken ook eAdf dat is Room
naeir 't getuigenis van .A49fropulits; en Ci ero ,yrcekt ook, hoewel cell weinig ander. , van een boorn der haven. Anderen
dat de Stad haar begin genomen heeft van drie Herbergen , welker voornaamtte een hoorn in zyn uithangbord.
voerde, , en dat dit teeken zoo wel den naam als het Wapen
aan de Stad zou gegeven hebben.
Oc Heer Profefror Boxbern was in het laatile van zyn lever
van gevoelen, dat Horn in her oude Duitich beteckent eenen
hock of kant, en dat daar van de Stad Hoorn haaren naam.
gekregen heeft, als zynde gelegen op eenen hock ofte kant,
of, als men eertyds fprak , Horn van 't Land aan de Zee. Ende houdt dit voor de reden, waarotn deeze Stad Horn by .1k7
ria en B3ka , met den naam van Angulus , dat is Hon ofte
kant in 't Latyn genaaind wordt. In Weft -Vriefland en Waterland zegt men nog een horn brood, het geen wy een kane
broo Is noemen. Hier van hebben geen kennis genad, die
het Wapen der Stad Hoorn eenen bourn gefFeid heoF)fm , ziende
op :len naain der Sr2d, die zy nict veritonden. Oulenhoven ,
B:Yebryving van 't Graaffrhap Holland voor SCHRYVERnis GRA.
IVEN VAN HOLLAND , 1)1, 37.
\Vat hicr ook van zy, dit is zeker dat ze o:ntrent het Jaar
1300 is begonnen gebouwd en veel bezocht te wor,!en; wanneer de Decmfche Schepen dikvyls daar aan kwiamen met rundvee, op de Markten, waar door de plaats van dien tyd af
verm lard geworden. Zy Ras wel eer da lioofditad der kleine
Friefen , die Weafrietland, of aan deze zyde van den Ithyq
bewoonen: aanzienlyk door het Dokenichap, wellien Vicari%
van Weilfriefland die van Utrecht wel eer onder zich trok.
ken, maar die vervolgens tot den Karkvoogd van Haarlem
behoorde, tot wien die eer wercit overgebragt; de Vicarisfloe! van een voor r renlyk maaklei , en met groote koften
wel eer voor hem opgerecht, den man] dier waardighoid nog
vertoonende, is daar nog ovcrig. Eindelyk is deeze Stad
i t gelyk zy nog is, door heure
ouds reeds vermaard g r,-;Wee t
finaakelyke wortelen , die den naain van Uoornfche dragen ;
Jeffs )t in Rome toe bekend waren; Ja vat meer is van den
Keizer Tiberius voor zuik eelle lekice.rny g,ehouden , dat hy ze
jaarlykfch van het Kaileel Gelduba, aan den Rhyn gebouwd;
naar Rome liet overbrengen, volgens het getuigenis van Phi taus. II. *Junius Ritz). pug. 465. enz. Daar is nog een oud
flotversje op deezen finaak des Keizcrs, dat orn zyne aartigheld flier wel een plaats verdient.
Tibeer hark lull wel eer,
In 1l'or,4,e1:';
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NatEur, di filiag cz,velicht queer,
Too,-2t in den Roomjchen Hoer,
(Of 't, luk eens brak als glas ;)
HA; Ima.rek en luji begeer
Gefn Keizer maakt Conpas
.11/ctar 't Wortelen gewas
't Begeer is yarn T4beer.
Anno 1356. verkreegen die van Hoorn Handveffen van.
Bertog Wille:n van Ileyeren , die zy in den Oorlog tegen
Margreta de Keizerinne, zyne Moeder, met de Cabbeljauwrebel], geholpen hadden.
Dc Haringvanfl net Buizen is bier omtrent den Jaare
x 4 16. begonnen ; want te voorcn voeren van Hoorn en Enk.
nuizen maar 1 !eine Schepen, die men Slabbers noemde, doe men
geen haring clan verich en gerookt gebruikte , en werdt in dien tyd
de kunft van haring i!1 Vaten te zouten ecril gevonden ; daar de
.B2uckellfen van Biervliet in Viaan.
\T inder van was een
In 't Jaar 1420. wierdt de Stad Hoorn eerft met een aareon Wal omfingeld , waar toe de I:often by leeninge meeft
deedt ecn ryk Burger aldaar , Lambert Crityll genaamd , die
met een goede fomme van penningen fer Goode geweeft was,
urn zyn Zoon , die daar van de Hoekfchen gevangen was , te
loTen; maar denzelven met content van Vrouw 7akoba van
:1- ;eyeren onthalft zynde, zoo bragt de Vader te wege, dat die
van Hoorn zich tot de party van de CabbcljauwIchen bega,„c:l. on dun Hertog Philips van Bourgonjen aannaamen tegens
Vr6u-,:v 7iiol):1,, en dal: do Stid mode bev.r ald wierdt.
i)ee?e SLad ieeft uft- ocrz,a± 'van de Cabeljanwrche en I-Toek.
cho pariyichap tneeti.: van rile do Scc , den in werrvri:nland
1,;7onciler in L.;?,-z. en niet ‘veinig in do Eriefche en Gc:i.
derfche Oorlogen.
A. Is :3. is bier 0 ,07,recht bet Collegie der Gedeputeerden
van de Staten van WeitsirieFli!nci.
A. 1586. Is bier de 1,VeiIvriefehe Mint g-eileld, en gaat
7 jaarcn naar Enkhnizen, en iceert dun weder hien Boven
geueide Oadenboven voor SCriV2TZUS bi.
Aangaande de Stad, hebt gy Len mooi I lireuhje van eenen
taw Hoppers , eigenaar kwanswys van con go , tail-then
Hoorn en Staveren vcrdronken. Wech, wech mat do grillen!
het Hoorner Hop is niet anders te zeggen, dan de boE-st of in
ham, by Hoorn.
Over het vourgevalienc: moat gy Velius doorleezen, of de
Cbronyk van Hoorn, render Naain, door Feyken .Ryp , met pinten, A. 1706. ititgegeven.
HOORN, nit welken te drinken al Len overonde gewoonte
7 (i'.e Deenen en anderc Noorder Volkeren gewL;eit is. C'
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la y , Gall. Oorl. 6 B. 5 H. Plinius, Nat. Hig, IT lib. 37 (v.
doch ook nog veel vToeger, by de alleroudite Grieken Xemipbon , Expedit. Cyri , 6 & 7 lib. Atl.-?-zny , Dilchreden , i i Oh
Pindarus
Artemidor. Droomb. I lib. 68 cap. behalven
lus , Homerus, Sopbocles, Hermippus en Nicander , by Dem./lel
rus , ZU Rofinum, 5 lib. 3o cap.
Maar, wat haal ik aan, was niet de Vriefche Hoorn het
gewoontyke drinktuig der oude GatImaalen? zyn de hoornen,
zelfs in myn vroeger tyd , glad en gepolyft, met zilver beflagen , op de Gaftmaalen niet gebruikt.? kond gy ze niet dagelyks , op de Doe/ens der Hollandfche Steden , in de Burgerrafereelen, met plaizier , aanfchouwen?
Voorts waren zodanige Drinkhoornen, dat zeldzaame vats
den Graaf van Oldenburg; waar van Teffibemaker: en dat Deem
fche; van welk Olaus de Groote gewaagt.
Ik fpreek van den Graaf van Oldenburg. Xa wilt gy
g raag weL.‘r een beuzclpraatje hooren. Recht dan uw ooren
overeind. Deeze Graaf, op de jagt, van zynen hofftoet afgedwaald , niidden in een dikke Bolfchagie, wenfcht of roept
011 ververfing en een rcugje water. Schielyk verichynt 'er
een Ichoone jonge Dochter, hen een Drinkhoorn aanbiedende. Hy, verbaaft en als voor den kop geflagon, twyfelt wat
te doen. Hy neemt een moed. Fly giet den boom uit over
zyn hoofd; waar op de fchoosae aanflonds verdwynt. Hy behoudt den boom en bemerkt, dat het uitg.ellorte vocht, op
de agterfte deelen van het Paerd , het. hair had weggevreten. Die nu de waarheid van dit gevai zou diirven in twykT
trekken, die flap eens over mar Otienburg; alwaar hem de,,
hoorn, van een zeldzame floffe en cen wondere kunft, zal
getoond worden. Is dat geen bewys , Leezer!
HORST; of het Riddertyk Cot of het Huis te Hurft; een
Iluis in Rhvnland, by Jel uivenvoorde , wet ear door de liceren van W- affenaar gobouvd ca bewoond.
ofluvtn. van liby31. iniczd,wge; 32 bib Boi.!keizberg , in
Ileroib. Iss
HORST; !let: Teilis ter 'Elora , was nict verre van Incenen gelegen, 1)nnen haare veyhcid, =trent de Veenendaaliche Vec:lep.
Was prachtig en van can grootcn omtrek , door Biirchop.
(overt van Rheen‘en A. 1178 gebouwd. Doch de Gelderfchc Voitfen hebbe-, tot fpyt des fliffehops, een ander lion,
Loewel van minder grootte en fierk'e, daar tegen over gazer,
met den bynaain, Tart-Horfr. Stiebienboift , Gelder:, Gt.-!frb. i B.
bladz. en cvedt--r, 6 B. 97 bladz. nok fpreekende van Woertam Montforr, en Vollenhove; alie, door genoernden 131s.
fchop regens zyile vyanden, de H0 ' 411,1;13, Gelderfehev. c.
VticEian,,
Is
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Is nakrhand afgebroken, om de muuren van Rheenen daar
mede te, vernieuwen; te weten, A. 1528. Goudhoeve , 4o6
.Flenrikje van Erp, Abdiffe van ht Vrouwenkloofier te Utrecht, by
.illatheus , 4naledor. I. Tom 161
[Op de aangehaalde plaats van Henrikje van Erp , by Mai,
theus volgens de Uitg. in 8vo. maar pag. zo8. Edit. in 4to.,
vind ik dat de fteenen van het Huis ter Horft , gelyk ook van
't Huis te Vreland, en van het Kloofter te Vredendaal vertim'nerd zyn aan een Huis dat Vredenburg genaamd werdt; zoo
dat dit zekerlyk te verftaan is van het Huis ter Horn , dat
anders Nederhorft hiet by den Berg; het welk onze Schryver
fchynt te vermengen met het huis ter Hord by Rheenen , waar
van de fleenen gediend mogen hebben om de muuren van die
Stad te vernieuwen.]
• HORST; anders het Huis te Nederhorfl ; door Rochmam
op twee zyden afgeteekend ; doch ook door J . van - Vianen ,
your G. Specht , Anno 1697, in een Print uitgegeven , {hat
nog geheel aan de Vecht, tuirchen de Dorpen, . den Berg en
Nichtevecht.
Is heden zonder heer ; zynde nog . onlangs overladen den
}leer van Wellant, bezitter en verbeteraar van dit hdt
geen by van den Heer van Zuidwyks Erfgenamen had gdkocht.
HOUTVESTER; een Ampt in Holland nog voor A.1376.
door geen Schriften bekend. Van Leeuwen, Bata y. 1513 bl.
Hem is opgelegd de zorg en het onderhoud der Wildernifren , 13oirchen en Dainen: Parivall , -Verniaak van Holland
222 bl. Van Leeuwen., op bet aangetogene bl. alle de Houtvesters na malkanderen opnoemende. [En fpreekende van een
Opperhoutverfter, Luitenant Houtvefter f Meefters kriapen en
hunne Suppooften; welke perfoonen het Jacht - gericht
maaken.]
HOUVE;
of Van der Hoeve,
in Maasland gelegen;
m
heden
vervallen muuren; het Stamhuis van Matthys van der.Houy e, de Handveft Chronyk - Schryver. Van Leeuwen Batav,
1290 bladz.
'
Immefs is de Stichter van dit Huis met de Hofflede geweeft Jan van der Houve; welke, voor den Heer van Arkel
nevens andere , met kloeke foudeniers, de Stede Galparnen
en het huis te Hageftein, heeft helpen verdedigen. De Hand,
ve chronyk i D. 186 bl.
HUINEN; doch veritaa geen Hunnen, alzo wy wat anders
menen, de Hunnen liever afwyzende na Hungaryen.
Die van Drenthe, Overyffel , en Gelderland geloven, dat
de Hainen, zeeker groot en grof Volk, by hen en op de ireluwe, omtrent Niemegen, eertyds hunne woonplaatfen gehad
111.)ben. Bcwys. De teekenen van de benaaminge zyn gebleyen
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ven in de Buurfchap Huinen , aster Nykerk , de Huinefchanfren
by Doorewaart; de Huineftein en Huinerberg. Slicbtenborft ,
Gelders. G. I B. 103 en III bl. en weder, 5 B. 48 bl.
Pikkart , Drents. Oudb. 27 bl. meent deeze lieden flerke Reuzen geweeft te zyn , en noemt naar hunnen naatn , die groote
Steenhoopen (van welke, boven xxx H. en beneden , in de
Letter S.) Huinebedden , of Huinebergen. Zie hem , 32 bl.
HULDTONEELi de plaats der huldinge van de Holland
fche Graven als. Heeren van ,Kennernerland. Is heden (gelyk ikze zag, den 26 Mey en weder den Ir . September des
Jaars 1706) een piatte heuvel, rondfum netjes afgetlooken
zynde npg Graa1yk. Ik zeg een heuvel , by Beverwyk ointrent
Nootdorp, ter zyden de herberg van Spanjersberg. Zaani. Arkad.
S7 en 204. bl. Junius, Batay. 5o en 323 pag. Ampzing , Haarl.
82 bl. Boxborn. Stedeb. 15 bl. Oudenbove , Zuid Holland 4 bl.
behalven Van Royen en nog andere.
Maar ondertuirchen doolen hier eenige (by voorbeeld, Parival; , Vermaak van Holland 'obi.) noemende deezen heuvel
S. Albertsberg. Zekerlyk is Albertsberg Bloemendaal ; gelyk
wy a hebben aangeweezen 10 bl.
HUNESUS ; of zoo het de Hear Airing (.1Votit. r Part.
13o pag.) by Tacitus , 2 4nnal. 70 cap. voigens hat Vaticaanfcbe Codex, in de plaatie van Vifurgis of Vidrus belieft te Le.
zen Untzingis; een Water , zyn aanvang netnende in het
Landfchap Drenthe , en wet byzooderlyk in de Veenen , niet
verre van den Valterdyk.
Allenskens afzakkende, paffeert dit Water het Zuid-Laarar
meer , en komt zoo binnen de Stad Groningen. Van daar
nee04 het een krommen loop naar Winfum (aldaar de Noorder Landfireek den naam van Hunfingo gevQnde) en ontlaft
zich eindelyk , beneden de Soltkamp (my heugt no cr het gezigt, federt den 7 July des Jaars 1685) tegen over het
b Eiland
Schiermonikoog, in den Oceaan, Ubbo .Emmins
, de Agro Frific , I cap. 5 prig.
In de Landkaart van meergenoemden Viffiber , wordt boven de Stad , het Schutendiep , 6n beneden dezelve , hat
Reydiep of liever het Diet- diep , genoernd.
Zie beneden, in de Letter R, op Riviertjes ; ook deezen
Hunefus nevens de Fivel as (van welke het Ootterdeel des
heel Fivelen - goo) heden het Damfier - diep.

TAARSVEL? ; in Zuid - 'Tolland Ran de Lek , tegen over
Ameide , by het Dorp van denzeiven naam ; van Rocbinan
als een zwaar vertoond. Heeft hier andeis niet veel
te zeggen, terwi l ik alle onze Scbryvers my- den nek zie toe
keeren.
L3 -
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keeren. [Daar zyn nog eenige rumen van het oude flot eve
rig; maar de tegenwoordige Heer van Jaarsveld , Burgernem,
ter de Wit van Dordrecht, heeft voor eenige jaaren een nieuw
huis laaten bouwen , niet op de oude grondilagen van het flot,
maar op een andere plaats refit over de lawn, die na Loopik
gaat, Ook niet zeer groot noch pragtig, maar als een gemee.
ne Buitenplaats. De helft van het Gerecht van Jaarsveld,
heeft weleer behoord aan den fieer van Culenburch. Origin:
Culenburg , by A. Match. Analeff. Torn. III. pag. 617.
JACFIT; te weten , voigens het kunftwoord, met bond en
Lach om geen Kunftwoord omtrent de jagt. Het is
bier Adelyk, alles oneigentlyk en met nieuwsgevondene woorden te benoemen. immers heeft Tengnager slit , wel zeer
naauwkeurig, waargenomen in zyne Spaaniche Heidin , doesde daar den Jager deeze fthildrachtige vertelling aan Dons
Jan, zyn meefter
Zoo wyrlmyn Heer kan zien , gluts daar de bergen hangenk
Stond d'haas in 't wagenfpoor. Wy brachten metter vlucL4
brakken op de voet. Zy kregen daadlyk !Licht,
En yverden bun heft , tot dat ze aan 't leger kwamen
Daar by zich veilig docbt. Zoo draa ze hem vernamen,
Vernon de baas ben tree en raakte fcbielyk roey ,
koas bet vlakke veld. Ei , boor eens, boe men veer!
_Hy itreek, drong door, ons been, de winden onder de ooge n,
Die daadlyk tilt den ftrik , niet anders of ze vloogen ,
Den vlucbter flaaken na. Zy hadden al t3 faam
Zerlang hem ingebaald. Hy moefl 'er raam op raam
't leven
Afwerpen , tegens dank ; by kampte niet
Maar am't verlengen flëchts. Ku fc&3en by 't gantjeb te geven„
Permits by was benard. Dan nam by weer een fcboot.
Dus woritelden een t qvyl bet leven en de dood.
Wy flonden op 't gebergt en zagen in, de dallen
.Hoe dac de redder hem , die voorliep , in ken vallen
41s een gezwinde jcbim, en hapte elk oogenblik,
En won op 't left de vt, ol. Dat gaf den voort' een fchrik
Pie bent meerfnelbeids bracbt. Ons dacht , wy badden't ender;
Maar, peen! de looper lei zyn lepels in de lende,
4fn ftreek ben` uit gezicht. De bond fond als verbaall.
qem ;waluw fcheert zoo voort, wanneer de fperwer aaff.
Maar hat ons eens tot de Jagt overitappen ; doch weder de.
redenvoering verdeelende en beginnende met derzelver oudheld ,. voortvaarende in haare vericheidenheden , rechten en,
isaftuimen , en eindigcnde met den arbeid in dezelve , met
lyfigevaar vermengd.
Qt11 is het jagen der wilJe Dieren, mgzien ons al in de,
;gap
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eerite tyden vermaarde Jagers ontmoeten, als; Nimroth, die
groote Jager ; Ezau, zyn oude Vader met wildbraad pogende
te vermaaken; Samfon , zoo veel Voiren vangende , om de
haatelyke Filiftmen te benaadeelen. Voeg pier by de uitheemfche Koningen en Vorften; Mithridates , met de jagt der
wilde dieren , zeven jaaren verflytende; Darius , zeif op zyne
Grafflede doen4e zetten; Ik ben een 'alter geweeft; Alexander de Groote en eindelyk de Roomfche Keizeren , Trajanus
Hadrianus en de derde Gordianus , met Geldmunten en Gedenkfieenen hunne Jagtluff betuigende. Zie Yuflinus , Plutarchus, Dio , Spartianus, Capitolinus en diergeiyke Schryveren.
En zoo g' tot laager Eeuwen nederdaalt, daar ontmoet gy
ICeizer Hendrik den I. wegens zyn jagtluit , Auceps, dat is ,
de Vogelaar geheeten , volgens Munfierus, Colmograpb. 310.
296 & 722 pag.
Aangaande de verfcheidenheid , het voorwerp is ,(ik fluit
de Viirchen buiten, terwyl men eigentlyk zegt uit Viirchen
gaan) of de vogelen; Reigers , &c. of de wilde viervoetige;
Leeuwen, Beeren , Everzwynen Wolven , Haazen, &c. zy
gcfchiedt of in het open Veld, in de Boirchen, of boven op het
Gebergee ; met Valken en Gieren , of met Honden , enz. met het
roer of met de zwynfpriet , pylon, enz. met nvten, het gaare3
gezegd,of met ftrikken, gelyk men de konynen vangt,enz.
te voet of te paerd. En weber aangaande de kofthinien omtrenr de
zelve, de jagt ,was ieder een eerft toegelaaten ; te weten toen
het wild voor een landplaag verftrekte , gelyk de Wolvejagt ,
enz, gelyk wel eer,, zonder onderfcheid, in Spanje; volgens
Hubert. Leodius , in vita Frederici Palatini , io lib. Maar
toen de noodzaaklykheid in een vermaak veranderde , bleef
het jagen alleen (door wat voorrecht, weer. niemand te zeggen)
by de Vorften , en den Adel ; maar _niet het geheele Jaar, en
geenszins in eenes anders gebied. Doch , in deeze itoffe
verder gaande , zou ik wel bezwyken , als zynde geen Rechtsgeleerde en deswegen onkundig in de Jagerwetten. Ga dan
liever na het Corpus Yufliniani , behalven Merula van de Wilderniffen, Sypteus, Notitia 7uris Beigki. cap. de Venatione Ferarum, Grotius , in zyne Inleid. enz. by welken laatften ik dit
opmerkelyk vinde, dat, by de Longobarden, die Beene, wel.
ke een wild, van iemand anders gekwetft , heeft orngebracht,
een fchouder met 7 rihben geniet , zynde genoodzaakt het overige, doch binnen 24 uuren en niet larger, over te geven.
Koome nu_ tot den arbeid , zeer gezond voor het lichaam.
Galenus , de Tuenda Valetudine, 2 lib. 8 cap. Pliniu3 de jongere,
5 lib. i8 epifi. behalven Xenophon en Dio Ca ins. Het zelve
bekwaam maakende tot moeijelyke Oorlogstochten en alterhande Kryg-,oefeningen. Genoemde Xenophon , in Cyl'o. Cicero, de
iVatur. Door. 2 lib. Maar zynde met veel gevaar vermengd,
Ca
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en, wegens die reclen , veelen doodlyk of ten minflen, c m
treat de ledemaaten hinderlyk. Martialis , 12 lib. 14
ad amicum Prifcum. Hier zou ik et n groote Naamlyit van
Keizeren, Koningen en Vorften konnen maaken en u noemei
Fulko, den Koning van Jerufalem; I3alilius , den Byzantynfchen Keizer; Lodewyk den V. den Duitfcheu Keizer
den IL en Wi/lern den 111. Koningen van Ei',geland; Garfias,
Koning - van Spanien enz. maar, om van ons Nederland , 114
renperk inynes fchryvens, niet aft te wyken , vernoeg u met
Maria , de eenigc Dochter van Hertog Karel den Stouten.,
de lieve bedgenoot van Maximiliaan omtrent Brugge, in hqt.
25 le jaar haares ouderdoms , van het paerd afaortencle
tiaare ribben breekende , A. 1,18: gelyk wy het beneden omflandiger, nit Ileuterus , Scriverius , Goudhoeve , enz. zullen
verbaalen op Maria, op de Letter M.
1k heb ondertufichen ai willens voorby gegaan de Dierenjagt
te Rome, in de Amphitheatra , of der Keizeren roe de Schouwburgen; by alle Roomynfche zoo Dicbteren als H:floriejCbrjiveren bekend , en door . de (Thriller) Keizeren , CoMantinus , Honorius , Leo en Anthemius„afgekeurd. En. dit zoo
ten deele uit Wolfgang. Lorifeca, in Laud. & Vituper tionis en Nic. de Vicq DifPutat. guridic , Inaugural. de Yure.
1695. Franequera.
Yenationis ,
JAKOBA , of, in de wandeling geheeten, bet onbffelukki4.e.:,
gakopje.; van welke dus onze Puntdichter ()Waal;
•

ucbtenflond van glory overfcbeenen,
y akoba:s
zy baar nzzddag bad, zag alien rocm verdweenen;

hoe worlielt uwe jeugd, inaninoedige vorflin ,
In orjpoed van gemeente en maagichap , ecbt en min!
Nog kan uw rappe geefi uw iced in Ipel verdryven,
En de eeilte moedigheid op zegebogen j.cbryven:
Tydtuigen, emu) aan eeteW , fcboonflecht Van form enflof ,
Zoo Icing men kruikjes vin# te Teqingen, op 't
Zy was de cenigg Dochter van Graaf Willem den VI. en
verder ongelukldg iii baar Huwelyken , oitgelukkig in zaaken
yan Staat en Ooi log. Am/leldam Befchryving 6 B. 6 11. 141
I, Was zy 4 jaaren oud, gegeven aan den Datt,hyn van
Vrarkryk , Jan , Her 0'2 van Tours zpon van Konmg Karel
den Vide; do_ch het Geluk benydde haar hoofd de Koninglyke Kroon , dit forge Prinsje, in zyn 20fle jaar, met een vergiftigd pantzer uit bct Leven rukkende, Themskerk 4rka.
$66 bl. Scotanus, .Frieife G. 264 hl.
ilertrouwde zy in haar 17de jaar, aan Jan , Hertog van
Braband een Jongeling van 16 jaaren; maar een kouden en
wakki:;n Brooder, en onbekwaam ors een hem en welge.
znaak tp,
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inaakte Vrouw genoegen te !: .even. Scriverius , by Goudboa.
ve , t D. 437 bl. Mattb. Voffius , Annal. 16 lib. en Ifaac Voffius
Annal. 20 lib.
11i. Trouwde zy, voor dellerde reis , in Engeland , Humfrei , Hertog van Gloceqer , den zoon van Htndrik den W.
den broeder van Hendrik den V. en Oom van Hendrik den VI.
Poch, gelieft voor of te weten, dat zy midlerwylen met haw.
Ten Oom in een Oorlog geraakte, en dat zy da,ir op van haaren man afliep , (ziet ,haar ook deswegen aangetogen in den
Nieuws Verrezenen Hippolytus , 4 H. 39 bl.) onder voorwetidzel van te na te zyn vermaagfchapt , ,en echter geen wettige
echtfcheidinge afwachtende. Barlandus, Comit. Hoil. in gakoba.
1V.laar, let hier weder op de kaats van de Fortuin. Op het
aandringen des tiertogs van Bedfort, pergende de gereezene
fweefpalt tufrchen den Hertog van Gloceiter en den Hertog
van Burgondie te bemiddelen, worth het huwlyk van Jakoba
en Hertog Jan, voor wettig en onverbreekelyk verklaard. De
Vrede tuirchen heide Hertog en wordt getrofen. Gloceiter.geeft
Jacoba de zak en trouwt (belaas , wat jpyti 6 zielverdriet) haar
Staat.juffer,, Leonora Cod hair , met waie by midlerwylen ook
al in 't heinalyk gelpeeld hcid. Gemelcie Goudhofve , 451 bl.
IV. Trouwde zy eindelyk, tegens haar woord, aan den Hertpg van 13urgondie gegeven , met Frank van Borfelen; gelyk
ik boven vernaald heb, 42 bl
Dit omtrent de wideivalligheden nopens haare vier onvruchtbaare huwelyken; wat 'er nu wegens Sraat en Oorlog overfchiet, mean ik met een woord alleenlyk aan te roeren.
Lees clan breder , by de genoemde Scbryveren.
Hoe zy na veel fokkelen geraakte in handen van meerge•
melden Hertog van Burgundie, die haar te Gem op het lot gei7angen ilelde. Scriverius, by Goudhoeve, 449 bl.
Hoe zy aldaar tat een venft,'Jr fprong , in manneklederen
naar Holland keerde , aldaar met vreugde van de Hoekfchen
Ontvangen werd. Boven aangetogene Heemskerk, Arkad , 566 N.
Hoe zy zelfs, als een moedige Arnazone, tegens Burgondie,
te Velde kwam, tin otntrent Alphen , in een bloedig gevecht,
de Krygslauwrieren naar zich rukte. De Gouwenaar,, 128 bladz.
Vander Wouw, Alkmaar 46 bi. Cercnyk van Hoorn, '38 bl.
Hoe Burgundie evenwel eindelyk, A. 1428. haar de wetten
ftelde, en op nadelige voorwaarden zich met haar verdroeg.
Scriverius , by Goudboeve , 454 bl.
Hoe Burgondie, vernemende het verborgen Huwlyk (want
zy had gezwooren fiat din met zyne kennis en believen to
trouwen) van Jakoba en von Borfelen , zyn vertrouwden
mar, hem liet vangen, om ter dood gebragt te worden. Wac.btendwp , Rymcbronyk , 9 B. nevens de voorigen.
Hoe dal: Jakoba het 1-e ,',,en van haaren liven Frank weft
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koopen voor den afifand van alleimare waardighede , ten 7$
April, A. 1423. van Gravinne zynde geworden Houtvelter14ne van Holland; met hem haar leven verflytcnde m op het
te Teilingen; aldaar den tyd verdryvende met fomwylen naat
de Papegaai te fchieten , of een kruikje te leegen, en die,
fpeelsgewys , over haar hoofd in de Vyvers te werpen. Van
Leeuwen, Bata y. 1514 hi.
En eindelyk hoe zy mede van bartzeer, A. 1436. in 06tober
op het gezeide Huis te Teilingen, is overleden. Zaanl. Arkad.
397 bl. Vryelyk moogende zeggen, met Badeloch, in Vandel;
Gysbrecht, meermaalen aangehaald.
Hoe veel gelukkiger zyn arse en flecbte dorpen ,
En butten, laag gebouwd , min flornien onderworpers
Dan eenig Heeren - buis dat door 't geboomte *eke,
.En daar bet bulderen des winds zyn kracht op breekt.
Weet bier van eenig menfch , ik weet 'er af te fpreeken!
Als ik den gantfcben tyd myns levens overreeken ,
Van myne Bruiloft af , van dat ik zat verloofd ,
my zedert over 't boofd!
niet
Wat ftormen
Wat tooren is zoo boog , van qvaar myn oog de baaren,
De zee kan overzien van al myn wedervaaren!
Ondertuffchen zie van het Huis te Teilingen , in de Letter:
Van het Papegaaffchieten, Isaac. Vous , Annals Holland. 20
lag. by Heermkerk , over zyne dirkad. 573 N. en van de iteenen
krufkjes , gemeenlyk jakot-a's kannetjes gezegd , nit de Vyvers
zoo vaa dit Huis al.; het This te Zand, het Huis te Rofenburg,
het Huis te Veifen &c. in onze dagen fomwylen opgevilt.
Pars, Kat ra". 137 bl. neevens een afbeelding.
Maar ..... Neen , ik heb deernis en befchuldig geen verdrukte rampzaligheid. Die 't geval wil weten van J. Lambertsfe Cruift , en de wraak des bittren Vaders ga het vinden
in de Nieuwe Chronyk van Hoorn, 292 N. behalven Goudhoeve , enz. [Zie ook boven onder Hoorn, bi. 162.]
ICC1US PORTLIS ; een weigelegene Haven, in Vlaandere,
voor de Romeinen, om naar Engeland over te fIceken. Ziet
haar in een Kaartje by Kluverius , Introdua. Geographic. 2 lib.
12 cap. 8 Tab.
Maar, welk een beet gewoel , wat een fpottende bitterheid
weder onder de meer,:ndeels hairklovende Latinillen , als zy
malkanderen zuilen onaerrechten, owtrent w,clke plants men
heden zou mogen zeggen die haven geweeft tezyn! Is het Ges•
forfacum antlers Bologne? of is hoc Cafes? of is het hover Vitfan of Witfan? Blaauw,, Britannie , 181 hi. Van R&yen, over
Verfieegen , 37 bl.
JAN, 0e1. de zoom van Graaf Floris den V. zonder 1 inde1e.11
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ten ftervende, A. 1299, volgens de meeite Schryvers ; Scriverius
by Goudboeve, 384 blndz. Scotanus , Frieffe G. 253 bladz.
Hy kwam, na 's Vaders omkomen, (toen Holland verdeeld
was , veroverende Willem van Mechelen , de 4rfte Bifrchop,
het Huis te Muiden , en verwoeffende de Huizen van Wydenesfe en Eenigenburg; van weaken, boven , 75 hl.) uit England,
nog maar een jongen, hoewel getrouwd of ten minlien verloofd. Barlandus , Omit. Holland en gob. Meyerus , ad annum
1296.
A. 1297. veriloeg by de Friefen, by Alkmaar op de wyde
vie/eft , omtrent Vronen; een plaats met boirchen, moerafren
en een Rhynfprankel omringd. Melis Stoke , in :fan. Vronens
Op en Ondergang , 2 B. 69 N.
A. 1298. won by 't clot van Yfrelitein,' beer Gysbrecht van
Yffelflein, den BifCchop toegedaan, gevangen nemende. Goutvenaar,, 266 bl. Beneien, in Tffelftein.
Naderhand heeft by melte gehad met Heer Jan van Renefre
en daar na met die van Dordrecht; loch daarna heeft de ro6loop hem to Haarlem weggerukt, den 29 October of den 9 November 1299. of volgens anderen 1300. geen kinderen nalaatende. Beka , in Willem van Mech. 102 pag. enz. Maar, ziet
Aildemade over Stoke, 176 W. alwaar by de Scbryvers noemt, die
v,eloven dat by vergeven zy. En met hem eindigde het oudc Stamhuis der Hollandfch*Graven, volgens Hoogfiraten, bog
veil, 124 hi. 2angehaald.
Ondertuffchen boor van het vergif Oudaan ook gewagen;
Wat baat bet my ten eclat Bens Konings kind te ontvangen,
Len Koninglyke Bruid te kuffen mond en wangen ,
Wyl, zonder erfgenaam, mynfiruik , helaas verdort ,
.fin de oude Gravefiam, met any, ten grave fort?
0 Wolfaart van der Veer, diens beerszucbt yan den eerfien
In zyne beerichappy niet min als overbeerfle ,
Wordt oQk uw trcuw verdacbt , in 't fcbenken van vergift 2
Of knaagt , als groenend ooft , de Dood my 't middeirift?
JAN de 11. uit het Henenegouwer Stamhuis , was de noon
van Alyt zufter van Koning Willem; zynde zyn Vader Gialf
Jan van Avennes. ilmjieldanzs. Befcbryving 2 B. 13 H. 134 LC
A. 1301. Ian van Reneffe van geheel Zeeland zich meefler
maakende, heeft de Graaf deezen daar nit gedreven, welke
weg vluchtende den Keizer, Albrecht van Ooftenryk , ter;ens
den Graaf heeft opgehitft. Scriverius , by Goudboeve , 354 bladz.
[De Keizer, verzeld van den Aartsblirchoppen s van Meats,
Trier, Keulen enz. komt met een heir tegen hem af ; men (mt.
p oet elkander aan de Waal, en maakt op derzelver oevers,
000r beiniddeling van den it.,art_sbiirchop van Keulen, een verdrag,
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drag , waar by bedongen werdt , dat de Graaf zyne Landen
zou blyven bezitten , maar als een Leen , en den Keizer voor
Leenheer erkennen. De gantfthe Geichiedenis IS kortelyk be.
gieepen in deeze regelen :
.De rey der Graven volgt Graaf JAN den EERSTEN ,
Ilet Huis van Henegouw , die 't Keizers heir ging keeren,
(Gernoedigd door RENEs ten Kryg) waar een befluit
Gemaakt werd dat by zoud' (als Leen Neer) 't ltpid bebeeren,
En voor zyn Overbee,r den Rooirichen Keizer eeren.

J.

NUYES.]

A. 1305. is hy aan een ziekte geftorven , na dat hy met vreugd
do Vlaamiche verwinningen 1,,an Wilem , zyn tweden zoon,
aailichouwd had. Melis Stoke Ry: n cbronyk , 253 hi.
Deezen Jan den H. gezegd van Avennes, van Henegouwen,
doet Oudaan deeze woorden fpreken
Den Graaffelyken fcb.qd , die eene Leeuw bekleedde,
Vertoon ik aan den ann , in vieren doorgelneeden
IVu 't eedL wapen zonk met d'eerfien yam in 't graf,,
Die my, zyn naamgenoot , zyn titels overgaf
Laat vry,, met 's Kezzers magt, Jan van Rendre ct,vrytea,
't zyzz Lecuwen, die ik voer ; zy leeven van zich byten.
jiappen , met een fproczg , uic Hencgo':1 albier,,
DaA'. Givy , met eigoz bled , blufi zy,1 gefi buz,-en vier.

1\ta;ir (lict fchco!de n!et Feel of dit was over bet hoa rd go.
zien) (-tom- dezen Jan , A. 13O. is oak (-1,-; gewaat-ide Sad Verono vei overd, e(b)v , nd en wet bet pioegyzer tot een vlakce
Beneden , in rronen.

JAN de uit het Huis van Beyeren, dc zoon van GroaF
Albrecht, en do Brooder van Willem Lien VI. volgens lommige
(ais Vojius , &c.) de moorder van gemelden Jan den I.
Ily wonit de Elect van Luik, el de Ituw:Llard t•-)e7,enaamd,
by Oztdaan, in het opfchrift van hot volgende
De meefien onruft Ineeft ryfl nit verloopen Paapen!
Gekoora Bijc' hop 7-an was 't waardig , weer 0!L
Te roepen en zoo fo; s te pnetten 141,1k met Lod,
Urn z:ilk eon myter haail te floote!?, mLt de vNt ,
En , ii haar elf, de Ncht
te
op
k01;2717:371
Au gy ii Beyervorfi en hrollands z3o;z
Daar alto mil verituift en t al va:1, 672ru. ,11 kliikt,
Wen, ais rzilLm,arder,, gy ii zei -ven
Lc,,zens die van
A. 1414 , , Oorloegde hy met zyne
Utmclit. Gtnbucve , 44o bl. Goirwenaar, 1:5 hi. cue.
A. 142o,
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A. 141.0. ileiegerde by Leiden en throng bur tot cen ge.
wullige onderdanigheid. Goudboeve, op de zelve blaciz.
A. 1424. heeft een zwaare krankheid hem ontzield, 6 jaaren, deeze landen, als Voogd, geregeerd hebbende. Goudboeye , 448 bl. enz.
YLST. Een ftedeken in Vriesland, tuffchen Sneek en het
rluizen .meer; zynde haar naarn oorfprongkelyk van ilium ,
ganders Troye ; gelyk Afcendorp geheeten is naar Eneas kind,
Alcanius. bet! zulke maile praatjes en voddige dwalinge4
verkopen ons de Vrieftbe Oudbeidjcbryvers, behalvcn L'zzius,
Guicczardin , ens. Maar gaat gy Hever eens over tot &riveTins , de Voorrecie van zyn Oud &tavie en Gabbema , LeC71,ward. 14 bl. Anders had ik van dit plaatsje niet by te brengen.
iRMENSEUL, van welken Afgod gewag gernaakt is, 116
N. Van ciezen fchryven Scedius , de Germ. Diis , 3 Part. 476 pag.
Slicbtenborji Gelderfe G. 4 B. 34 Teffcbernaker, in Annal.
Cliv. Lucbelius, in .Bekam 13 pag. en wel byzonderlyk Heim
Meibonzius , aanhaalentle _Dithmarns , Crantzius, Uriperge.nfis ,
Lbafnaburgenfis , Berm. Contradus Fabricius , (in Origin. Sax°.
Francorum Annales en racerandere, vrocgcre en laatere Scdryuerc,-n; Levens cen maakfeliooze en zeldzaame
beeldtng.
Maar, nu willen eenk,, en dit Harm,ansfuil het b2e1d te zyn
gewecti van den Dui:lel-len Vornftander , Harminius. Scedius,
op de gemelc?e plaats. Slubertus , de Sacrificiis , 53 pag. gunius
_Batav 386 bl. Ernflius , 01prvation , 2 lib. 17 cap. .Areocor.ii
&J April. A. 1698, 165 pag. fprekende de laatite niet
als onbefchaamde onwaarhejen (volgens myn gevoelen) van
de opgedolvcn brokkelingen van deezen Irmenfeul.
[Onze Schryver Itelt H. :runius hier ten onrechte onder
genen, die wilier] dt:t Irmapfifil , of gelyk anderen ichryveni
JlarinInsfuil hot becid geweeft zy van der Duitlehen Voorftanwant funius zcgt op de aangehaahle plaats,
dc‘r
oat de Saxers, verder uf.vykende van de rechto wyze van den
inlaker ala dingcn to er2,:c,), con houten fly! onder den biooton hemei L:etiAd , voor ecscn Godt gehouden 1-ebben; mis'
Ichien daze door willende to kennel] geven, dat de nituur van
Godt recht, door gcerc hartq ochten bewogen, nosh tat verfcheidere dtir4en to ne:gon en to buigen is, even als de ftyl van
de kolow, dio zy Irnzlnjeul nocinden , of beter Hernzonfial
als de foci en woonplwits van don Godt 'Anus; want &al
worcir u,etlornen voor eon ftal en woonplaats: ten zy gyliec!en
Wilt Hernzonfiril dat is do floe! en Zotel van den God Luiluc;
door den God Litmus den maker en onderhouder van a p es aancluide , de, door wicns gunit en weldaadigheid able dingen aangrocijen en vermeerderd worden. Dit is alles, wat gunitts
daar van 1,14;1,jeul, zegt zonder een woord van Arminius ,
den
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den Duitfchen voorfrander te fpreken. Of ohm' Vetilatne*
laar van Oudheden . um& dit geftelde van Junius op een a*,
dere plaats van dien nooit genoei; geprezen Schryver gelee.
zen hebben, doch dan hadde • hy de plaats moeten aanteeke.
nen ; en ik twyffel niet of een Schryver , die zo gal en overbodig is in Autheuren bytebrengen en plaatfen op te geven,
die niets ter zaakedoen , als hier lomtyds gefchiedt, zoude ook
deeze niet aster gehouden hebben.]
Eenigen weder, het zelve noernende Ermenfuil , geloven dat
bet een afbeeldinge vania7rmes of Mercurius is geweeit ; A. 729
of liever 734 , door Karel Martel , afgekeurd en om ver geworpen. Van Royen, Neerlandj: Oadbeden, 141 bladz. behalven de
ineefte der bovengenoemde.
YSSEL , in Holland ; is niet anders dan een afgravinge uit
de Nir:uwe \Taut, welke gaat van Utrecht naar de Lek, teunius , Batay. 1o8 en 460 bladz.
gen over Vianen.
Deeze dan, by den NieuwenDam geftopt, loopt door Yffelflein naar Montfoort, Oudewater , Gouda en zoo in de Maas,
tegen over Yfrelmonde. Oudenbove, Dordrecbts Befcbryving 69
bladz. Van Leeuwen, Bata y. 53 bladz.
Voorts is de tyd,. op welken deeze uitgravinge gefchiedde,
niet te weeten
YSSEL , in Weftfalen begint otntrent Itaasveld, aan de
Cleeffche grenfren , loopt verby RIngelberg, Werdenbroek ,
Yffelborg , Anbolt Deutekom en Duisburg; alwaar by de
Gracht van Drufus ontvangt.
DOS, nicer water gekregen hebbendc , trekt hy voorby
Bronkhorft en Zutphen , alwaar by, de Berke! inneemende
mar Deventer en Hattem afzakt, zich zoo by Kampen, in de
Zuider Zee flortende Kluverius , Rbynmond. 2 D. 217 bladz.
D. 27 _flag.
Guicciardin.
[Deeze Rivier werdt van ()lids de Sala geheten en heeft nit
haare vereeniging met bet Y, by Enkhuizen , den naam van
Tfala , en vervolgens btkoomen ; gelyk wy beneden breder zullen aantekenen op RIVIERTJES : en zie ook.onder de S.
op 't woord Snit.]
Wy zeggen boven, de Gracht van Drums, anders de Foira

Drufiana. Dit is de Rhyn, door den Roomichen Veldheer
Drums, in den Yitel geleid, omtrent Arnhem beginnende en
by Doesburg eindigende. \7oorwaar een gravinge van groote
nuttigheid; konnende die Krygsoverite, door deeze, zyn Volk,
omtrent- de Frieffe kuff , in de Noordzee brengen, zonder
Holland aan te doen. Kluverius, Rbynniond. 2 D. 268 bladz.
Van Leeuwen, Leiden 586 bladz. Par:, Katw. 26 bladz. zynde
3 tegens 3, 7unius, Bertius en Hopperus , welke de Leck Foffa
Drufi hebben durven noemen. Ziet mede de Zaanl. Arkad.
168
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168 bladz. en Slicbtenborfi , Gelders. G. 3 en II bladz. deeze
gracht den Nieuwen Yffel noemende.
Van den braven Veldheer Drufus is gefprooken, 74 bladz.
en vindt ondertuffchen iemand fmaak in onze zielbetoverende Dicbtkunfi, by kittele zyn weetluft met den Iffel.firooin van
g. Norell.
YSSELMONDE; een zeer aanmerlvelyk Iluis in Zuid-Hol.
land , tuffchen Rotterdam en Dordrecht, door het beleg van
Graaf Didrik en Robert de Fries, zyn Stiefvaer, in het Jaar
1076. bekend. Oudenbove, Zuid Holland , 26o bladz.
Hier is ook gevochten; en die van het Sticht kregen de nederlaag. Ja , de Biffchop Koenraad moeft zich eindelyk met
het clot gewillig overgeven. Beka, in Kaenr. 43 pag. Heda , in
cod. Epift. 137 pag. Scriverius , by Goudboeve , in Diderik den V.
Heden kan de mince puinhoop ors niet doen merken, waar
deszelfs regte plaats, aan den Yffel is geweeft. Scotanus, Frieffe
G. 86 bladz. Slicbtenhorfl , Gelders. G. 6 B. 72 bladz. Boxborn.
Ste/lab. 94 bladz. Meurs, XVII Provinc. 445 bladz. Van Spaan,
_Rotterdam 179 bladz. Goudboeve, 78 blad. ook ibrekende van
een ander Yffelmonde, A. 1433. gebouwd; mogelyk het zely e , dat men ziet onder de Gezicbten van R. Rochman.
YSSELSTEIN; een Hoilands ftedeken op de Grenzen van
Gelderland, en het Sticht, aan gemelden Yffel ; van wiens floc
al gewag is , omtrent A. 1250. als wanneer, over het bezit
der Stad, al tang een groote twift tuirchen die van Holland en
Utrecht ge .ween is. Het Gezicbt , dat van Rothman ontleend is ,
wordt bier uw keurig oog ten doele gefteld.
' dat
A. 1298. is het overgegeeven aan Graaf Jan , den Jongen, na
Vrouw Baarte, 't Wyf van Heer Gysbrecht van Yffelftein , het
een vol jaar lang behouden hadt. Scotanus,. Frieffe G. 152 bladz.
Gouwenaar, 266 bladz. ja onze Joe Own, doende, in zynen
Gysbrecht, de trouwe Badelog, in deeze woorden uitbarften:
Nem eens een proef dam' van,
Jieldinnen flonder. eer als onbeweegbre peen.
De Falin van Vroi.ven roenzt , die Stad en Volk verb/len.
VW iWoeder Baarte wit, hoe yea een vrouw V Mila g ,
Wanneer zy Yfrelftein verdadigt , Jaar en dog.
Zie merle Beka, in Wilh. van Merbl. 102 pag.
A. 1405. is het geplonderd, door den Heer Willem Rees,
voor den Biffchop, Arend van Hoorn. Scotanus, Frief. Gefib.I97 b1.
A. 1405. is het gekomen , onder den Graaf van Holland.

[Feder Scotanus, 263 bladz.
A. 1417. is . het bo,legerd en ook op voorwaarde overgege,
van, aan Graaf Willem, Hertog van Beyeren, om Jan van Egitlonds wille, herivaards gevlucht zynde. Beka. in Rud. Diepbe
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155 pag. Heda, in arid. van Blankenb. 26$ pdg. Otkines
lenburg,, by Matbeus , Analeffor VI Tom. 277 pag. [Edit. in 3v&,
riders Tom.
pag. 625. Edit. in 410]
[Van dit- innemen van Yffeltlein iprL-elct ook Beka in zyn
Cbronicon , by Mottbeus Ânaleetor. Torn, III. pag. 353 Na den
dood des Hertogskomt de titer v n Eginond weder binnen
ftein , door begunftiging zyner Vrienden , daar birnen gelaateti,
die hem cen poort opener Bloch door die van Utrecht en Hole,
land, waar by wain
k Hertog Jan van Beyeren, Vrouw Jaoba's
Oom , wedero,i-, belegerd , en binnen veertien dagen met vet.
drag ingenomen. Do tieeren van Brederocle; en Montfoort hadderi
die van Utrecht beloofd het Slot van lyelftein te zullen flechten,
als zy wilden heiken om de Stad in te nerLen; eifchten die van
Utrecht na de overgave , en het gerchieddc ander het oog ,van
Jonkheer van Bredt-rode , ibid pag. 359 16o. henigen- tyd daar
na, kwamen dR van Utrecht weder te Yilelftein wierpen de
Overige rnuuren van het Rafted , die nog ftaan gebieven waren , ter nede:, en ftaken de Stad in brand. ibid. pag. 371.]
Anno 1466. is de Stad door de Gelderfchen verbrand; en
zy heeft ?oo in Naar puin gelegen tot aan Frederik van Ysfelftein , die van Karel den Stouten verlof kreeg om de Stad
te herftellen en weder te bemuuren. Heda, ii Gisb. en David
29 pad. Zie verders Goudboete , 9r en 384 bladz. behalven
Guicciardin enMeurs, de woorden van Boxbornius eenvoudiglyit
hilebryvende.
JUTFAAS; anders geheeten Rhynhuizen ; ook onder de Af:
beeldingen van Rochman. loch van slit Huis te fchryven
van ons, tot de letter R, verfchoven:
K.
en BROODS - Spel ; was een heroerte, oncler de
KAAS
me Kennemers , Noord Holland , in den Jaare 149r.

at-

Zy ontftond uit het al te fchielyk fleigeren en da van

het geld , in de langduurige en koftelyke Oorlogen van den
Keizer Maximiliaant Brengende die haaftige zetting den Ian.
de , Welk door den Koophandel beftond , meer fchade toe
dan alio, die voorgaande KrygstOgsten. Ileemskerk , over zyie
Arkad. 268 bl. aanhaalende Ampfing , ()Hers, Vcaus , Goudboerze en Van Meteren, bebalven Beverwyk en Baled, in Dordr. Be-

jCbryving.
Hier by kwam ook een duure tyd , uit een regenachtig
zoen van het voorgaande _Par gefprooten; nevens eene ar.
nioede uit Zeefchaden veroorzaakt; onder het afperffen van
zwaare laftgelden, door Heer Jan van Egmond, Stadhouder
van Holland. Van Meteren, 8 bladz.
Voorts ontVingen deeze oproerigen den toenaain van Kaas
Broods
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Broods Volk; om dat zy , in hunne '(, impels en Vaanen een
Kaas nevens een Brood affchilderden ; als willende zy alleen•
lyk deswegen vechten. Zaan/. Arkad. 4 B. 407 bladz.
Zy verzamelden dan tot Alkmaar, om voor het vrye ge.
bruik van Kaas en Brood te firyden. Bedreven ook binnett
Hoorn veel moetwil, onder wegen ulle oude floten oin vcrre fmytende. Eindelyk vielen zy A. 1492, op Haarlem aan,
'alwaar na eenige plundering, allenpkens hunne woede geftild
is. Ampting. Haarlem, 32 pag. Goudboeue, 549 bl.
Nitttemin zyn eenige Haar Leiden gegaan : doch alzo zy
Been kennis hadden van Krygsoeffeningen, hebben de Leye.mars hen zonder veel-arbeid.te rug gejaagd. Orlers, Leiden 2
D. 428 pag. Van Leemoet,z, Leiden 177 bladz.
Hoch dit onordentlyk Woelen duurde flechts tot aan de
komft van Albert , Hertog van Saxen , (Int den naam van
Keizer MaxiMiliaan , hier het Opperkrygsbewind hebbende,)
die dit landbedervend Kaas en Broodfpel gehee! dempte, Meteren , op de gemelde 8 bladz. Orlers, 428 101. wreedelyk beerrchende en de ingezetenen met ondragelyke laften uitputtende.
Ainpzing , Haarlem 34 bladz.
Voorts zyn de floten, onderwegen , door deeze muitemadkers vernield , de fterktens Nieuwburg, Middelburg , Heemskirk , enz. omtrent Alkrnaar: en omtrent Leiden en Rotterdam, de -Huizen Kralingen , Hilligaartsbergen , Spangen , &c.
Zaanl. Arkad. 407 en 409 bladz.
Ondertuffchen, vindt men nog heden volgens een Overleved
ring , het Kaas en Broods land, agter Beverwyk gelegen , omtrent Brefaap ; want hier ziet gy nog de legerbedden der-Kaas
en Btoods lieden; als fleuven, naafi; en over malkanderen; alwaar zy zich voet aan voet te ruft begaven.
KADOELE; een geringe buurt tuffchen den Ooft Zaaner
Overtooin en Buikfloot , in Waterland , op den Dyk , aan
het Ye. De Zoetfiemmende Zwaan van Zoeteboom , 4 H. 18 127.
KADWOUW, of Katsdwoude; gook in Waterland , tuffchen
de Steden Edam en Monnikendam, tegen over het Eilandeken Marken. Zoeteboom (in gemelde bulaan , 27 bladz.) is in
twyfel, of deszelfs naam een geheugteeken der oude Katten
zouw behelzen; en ik meen ook dit Dorp de Katten zo weinig te raaken als Kattenburg, den Ooftlyken uithoek van
infteldatn.

KALSLAGE, antlers Oud Kalflage of ook het Hof (waar
omtrent ook een Roomfche Burg) te Alphen , onder Leiden.
Van Leeuwen, Inleiding van laynland Kofluym. 40 en 51 bladz.
ziet ook zyn Batay . I26© bladz.
KAMPOBASSO; een Itak, an van geboorte, vcSor zekere
tome gelds, van Ludewyk den XL omgezet ocn Hertog
id den touter te verraden in den ftryd te verlaaten ; of
;colts
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zelfs hem om te brengen, of levendig in handers to leveren,
Ileuteruc, Rer. Burgundicar. 5 lib.' 3 cap. Komineus , 4 lib. z cap.
en elders meet..
Hy heeft het fchelmftuk ook volvoerd. Want Karel, zullende op de Zwitiers invallen, hadt niet meer dais 1200 bekwame mannen omtrent zich. Dus droop Kampobairo, met
4co Ruiters wech, op het aangaan van 't gevecht, en liet den
Hertog vechten. Deeze vlucht en wordt in het vluchten ge.
flood, zynde 46 iaaren Mezeray,, in Ix& de XI. 976 hl.
Komineus , 5 lib. 8 cap. weike Schryver, volgens Meyerus en
Marchand (by den Schryver van de ZiLryke Tabelen , 259 bladz.)
gefloord wegens een Oorvyg van den Hertog gekregen, ook
de verrader van zyn Ntedter geweeit is.
Ziet verier beneden, in Karel den Stouten.
KANINEF.A TES ; Plinius , Hi . Nat. 4 lib. 15 cap. Dock
waar zal men nu deeze landsieden plaatfen , gy grootwoedige Acad.-mlien , die al dat ores Neet rland aangaat en het geeIle in deszelfs moedertdal gefchreven wordt, met den nek aaniiet? Strekken zy zich van Katwyk cn den iniddelften trak des
Rhyns tot aan Haarlem uit? Zie ,7unius, Batay . 46 & 49 pag.
of hebben c1e Konynevatters in Zeeland gewoond? Eyndius.
Zeel. Chron. 1 0 & 12 rap of is Kenneinerland de woonplaats
der Kaninefaten? Zie Slichtenhorfl , Geld. Gefcbied. I B. 8 Nat.
Zaanl. Arkad. 56 bladz.
Dinners hebben zy can Zee gewoond , gelyk ook heden
nog de Kenneiners langs de Zeeftrand woonen. Find. a Gbilde , over Kluverius Rhynnu-i-,;71 . 1 D. 259 bl. nit Pontanus ne.
veils .Rycklui , in Tacit. 4 Hyt. r5 cap. 425 pag. tegens Kluverizrs die ze tufidien Leiden en Wyk' te Duuritede ter nederd
zet. Van Locuwen , Bata y. 93 bladz. mede den zelven overtuift
hence onder hct bybrengen van de meefte Schryvers , One.
lius , Dou2n Poiztanus , Bertius , enz.
1k het boven den toenaam, Konynevatters, gebruikt; doch
ben niettemin met den Hr. Alting , Notit. I Part. 27 pag. te•
pens Boxhorn. Stedeb. 15 bl. Junius, Bata y. 47 pag. Antonides
Tfirown, i B. 18 bladz. die zyne meening, omtrent deeze benaaminge, als zynde een ydele zinfpeeling zonder grond, op
deeze wyze uitdrukt:
Len cud gerucbt getuigt , al fleunt . het op Cbronyk
Nocb bandveft , dat deer kreits genaamd tuerdt van de Kaiten;
Die , ceder Burgerhart , uit bun moerafjen fpatten ,
(Want toen verhief dees wyk bet boofd nog uit den vloed)
Daar by de Roomicbe magi vertradt met trotfen voet,
rz nypende , in den pool , die brand en waterfcbatters,
In bun geleden vioog , met zyn Konynevatters,
filet
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Het hoofti gehellemd met karpoezen, ros van hod,
Met ongefchoren hair en knevels , in den mond
Afbangende : op het laatft met flaatfie of te fnyht
En , op bet Woad - altaar , den Duitichen Mars to wyen,
Zoo dra een moedige Batauwer, met zyn band,
oog van, 't Leger , tien Romeinen velde in 't sand.
In
KANNEMAKER een aanzienlyk en vermcigend Burger
-van Gorkom.
Deeze, een onbefuill kaerel , hadt de gewOonte rriire Vrysters en jonge Weduwen in haare Slaapkamer , heirnelyk to
trouwen , ontier belling , dat zy binnen het Jaar van de trouw
beloften niets rnoelten `melden. Door deeze fchalkheid had
Henrik Kannemaker meenige Dochter haar eer geftoolen en be,
'tTrucht. Hier dan eindelyk over aangehouden, beleed by wel
uit vryen wille maar niet in het openbaar aan alle de om'
itaande Vrouwlui te zyn verloofd. Hem werd verder gevraagd ,
aan Welke Dochter hy allereerit zyne trouw had verkwakkeht
Hy antwoordde al lacchende, dat deeze noch in dien hoop,
noch in de Stad zelve to vinden was. Daar op ontliep hy het
gcrecht , en keerde naar Gorkom. Doch hier werd de Haas
gevat Otto van Arkel., grondhcer van de Stad, liet de Poorten fluiten en dien holbolligen Vrouwefchender by den kop
vatten. Hendrik daar lucht of krygende, vIdod naar de Kerk.
Otto', met Been geweld de Kerk willende ontheiligen, Waft
een Verwers kuip over hem been te ftelpen, en zoo naau\N r
-ceurigtbwan.Ddeotivyfndag;ls
.vannneer hy, door hongersnood gedreven , zich liet vangen.
En wat was het einde van dit geval? het zwaard ging door
dzyn nek.
Zoo verre dit, (irnmets met 'er wider at dit ernflige eer
kluchtje ander loopen) uit Siichtenhodl , Gelderjrche G. 7
244. bi q dz op her fear 1361. Kemp. in Gorch. 96 bladz,
KAPELLE; een oud en flerk for in Schieland, aan dcii
-Val, door den Oorlog vervallen liggende. GouN2oeve , 73 hi.
[ Doch is naderhand door Hans van der Veken , die de Heel-Iykheld van Kapelle van den Grave van Areinberg gekocht
bath, fierlyk gedaan op titumeren.] Van Leeuwen Bata y . 1293
14. Doch die het in Zuid-Holland zet, Batay. 1214 bladt, .7uvius , Batay. 523 pag. fpreekt 'er ook van als van een zees
oud ruin ; door Rochman is het in 2 Gezichten afgebecld.
KAREL, van Gelder; 'de zoon van Adolf; van welken, [oven, 49 bladz. in Buuren Gebooren, Anno 1467. en .Anne
1538 , overladen, Slicbtenborfi , Geld. Gych. 9 B. 259 bladz
en II B. 433 12/adz.
Anno 1493. werd hem , voigens uitfpraak van 4 Keurv,,rften , Gelderland afgenomen ; als zynde van Arnold Joel
Mz
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A301f ten onrechte bezeeten. Maar by bleef hardnekkig.
met den naam van Karel van Egmond uiet te vreden , bet
hy zich Hertog van Gelder noemen. Trekt te velde tegens
den Keizer Maximiliaan en decd hem deinzen. Dezelve SiicbKemp , Gorcb. 414. bladz.
tenhorft , ii B. 306
Voorts was by een onruft; doch doortrapt en argliftig, los
en ongeftadig, een bittere vyand van Burgondie en een trouwe Vriend van Vrankryk; wegens zyne Kry2;sbed ryven , met
rechr , de Gelder,che Achilles , geheeeten, by Kemp , Gorcb.
Av ./ &adz. en altyd vreeslyker door zyn verlies geworden,
en destifeen dcn Koning Mithridates , in het Oorlogen te•
gers e R:)me:nen , verre voorby itrevende ; volgens
, II B 433 bladz.
ELidelyk , A. 1538. getyk wy boven ftelden , by van hart.
zeer krankzini:ig geworden en overleden zynde, is zyn lyk,
bilinen Arnhem, in de Groote Kerk , ter Barden befteld; volgems het verhaaide, in de Letter A , 22 bladz.
Maar, hier diem u nog iets gezegd te worden. Gy laaft
zoo even, Karel van Egmond, myn lieve Leezer I dit moet
ik flechts met een woordje ophelderen.
Gelieve dan aan te merken, dat de Graven en Hertogen
van Gelder fprooten, I. Uit het Huis van Nafrauw; wegent
Arnoud van Egmond, Grootvader van deezen Karel. Ondertuffchen zie den geheelen Stamboom, uit Pontanus genomen,
by Slicbteribor 11 , ii B 436 bladz.
KAREL de IVde of de Simpele , anders de Slechte , tie
30 konng vt-in Vrankryk, de zoon van Ludewyk den 111. toegenaamd de StameLlar, de 2611e Koning van Vrankryk Me.
zeray , Chronyk van trrainkryk t D. 311 bladz.
1k zet deczen Franichen koning in decze Neerlandiche oudheden , om dat nict koning Iare1 de H. anders de Kaale (de
25ite koning en de zoon van koning Lodewyk den Vroo.
men) maar deeze Karel de Slechte wordt gezegd dien gewaanden Giftbrief aan de Graven van Holland gegeven te
hebben.
Van deezen Giftbrief, anders Donatie, is al gefprooken,
boven , in Didrik den I. bo bladz.
KA.REL de. 1. bygenaaind-de Stouter van Oudaan met deeze regelen aangefprooken:
0 Karel, itrydbre Vorfi! wat boat bet, aangebeden

Te flappen door bet puin der omgeflorte fleden ,
En kroon n fcepteren te neigen , met een wenk?
Wat baat bet, dat men zelf op kroon en jcepter denk,
Daar Cefor fchiet te kort in 't praal der bof aardyen :
Ku, met uw glory, loos Burgonjes flan, aan 't glyen,
Nancy duet juicbe,n , als , op 't fluipen van tew gias ,
1..ku lyk koets , firet , ai naakt , een toegevrozon pls.
Hier
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Tlier lull my -nu het geheele leven van deezen Xarei, langt
ten beknopt jaarregiiter te doorloopen , met . die hoop dat het
den Leezer behaaglyk zal voorkomen.
A. 1434 dan, is hy gebooren te Dijon op St. Attrtens avond
den TO Nove,nber op de Doopvont Ridder geflagen, Karel
1\41rtyn geheeten, en van zyn Vader Philips den tweien, gemaakt Grave van Charlois , Heer van Bethune; enz. Heuterus, Rer. Burgundic. s lib. 1, cap. Kemp , Gorzneb. 253 bladz.
A. 1459. werdt by de sde Beer van Arkel, on(;er 1-1011,ind „
zynde hem tilt van zyn Vader gefchonken. Gaat dus vav Antlyfsewerpen naar Gorinchem. Is , ,door een onweer , in
u
vacir , op de Schelie Wordt, ruim 25 jaaren ou.1, op '-'de
markt van gemelde Stad gehuldigd. Kemp, 299 blaeiz.
A. 146r. veriterkt .hy het kafteel van Gorkom met 2 zeer
flerke Toorens. Kemp , 309 bladz.
A. 1462. werd hy in de koal van het Huis te Heukelom,
gehuldgd. Heuterus , x cap. Kemp , yti bladz.
A. 1463. wordt zyn Vader tegens hem opgemaakt , door
kwaadrardige oorbLizers. Deeze wi l de hem zien nod/ hoorens Vert)ood den Adel het verkeeren met zyn won. Benofde hem bykans van alle zyne goeieren. Koch eindelyl:
wordt de t'vift ne&ge.legd , door 't bemiddelen van Antoni
van Burgondie, Karels ballaard brocier. Aan Karel worth do
toegang weder toegeflaan. Karel werpt zich plat ter aartien,
voor zyns Vaders voeten. Karel wordt van zyn Vader
haven en omhelft , niet zonder traanen aan wee:rzyden;
op Gob Vrydag, A. 1465. Kemp , 315 en 32o Had.
A 1467. verlieft by zyn Vader, Philips den Goeden, overlydende binncn Brugge , in het 7311e jaar zynes ouderdoniF.
Heuterus , 4 B. 19 cap. Kemp, 324 bladz. Mezeral , in Ludov. de
XI. 954 blddz.
A. 1468. by, nu geheeten niet Karel yan Charlois , maar
Hertog Karel de Stoute, hertrouwt met MtJgre r a van Jork,
zynde Elizabeth van Bourbon, zyue tweede Vrouw, A, 1465.
overleden. Heuterus, 15 cap. Kemp, Gornicb, van de 128jte
tot bet 347fie bladz. de buitengemeene ,fl-a/1,-e van de Bruiloft
befcbryvende. Ook in het zelve jaar het weérbaftige Luik ,
eon fellen winter, ten gronde toe verdelgende. fleuterus, 4
cap. Kemp, Gornicb. 349 bladz.
A. 1470. ontbiedt by Adoif den jongen Heer van Gelder
tot zich in 's Gravenhage, hem verzoekenLie zynen gevangencn
Vader te willen ontflaan. Vergeefs. Ontbiedz hem to Hesdin.
Howit weder aan en eindelyk bt geluht. Na eon gevan7eni,s
van 6 jaaren wordt Arnoud nit Buuren gevoerd , en tot Hesdin gebracht. Karel en alle de Prinicn c:s.mvingen hem rtt
blydfchap. Aileen Adolf becerde hem niet aantefchouwen.
Let, in djt leven van Karel, op die zeer verfchiaende onerno
3
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twee Vaders en twee Zoonen I Adolf op Karel
i7ergraind en zich by iedcr befprooken merkende, zendt zynq
Aidderen naar hun land. Bcgeeft zich heiinelyk uit Hesdin,
(alwaar hy als opgeflooten was) in het gewaad van cen Becielaar. Doch hy worth: op de Maas aebterhaald. Op het
flat te Namen verzekerd. Van daar op hetflot van Kortryk
vervoerd; /Liar by gevangen bleef, tot na Kirels omkomen .
In tcgendeel wierd Arnoud mildelyk befchonken, en met ge Jeenden gable gelegenheid gegeven, om de landen van Gelder
weer te bernagtien. Is dit geen grootfche keurftof tot cen teder Treurfpel? Zict ver g er Goudboeve , 485 bladz. C112. Slicbpihorg , 9 B. 263 bladz. en Kemp , 349 41, &c.
A. 1470. Ooilogende tegens Lie Z .' cis belegerde by het
Rorke hot Marten of A/L)rat. Daitr wiero geflagen. We! 26000
Nan bled er aan we 'C. rzyden. Ales , Tenten en Bagagie
en veel fthatten bleven ten prooije, en Karel werd genood:aakt te vluchten. Een kneukelhuisje bewaarde nog Lang de
gedachtenis van deeze
Henterus , 12. cap. KoTi•
neLs , 5 lib . 3 cap. Mu1erits
q , Oy"mograpb. 3 lib. 421 pag. Buruet , 4de Reisbr door Zwitferland. 427 bladz. Kemp , 376bl. be
haven Barlandus , de Abionymus, uitgegeeven, van Mathew. , &c.
In het zelfde Jaar, iloeg hy, veel troffer clan te voolen,
-wedcr tegens dezelven; by Lucern. Mar de Zwitfers drevep hem weder tilt .1T...t Veld, en vernielden wel. 16000 Bour bo enfche
M r , in!itet ze!Ifie Jaar (andcren willen, A. r477_) even
mociig belegeede hy Nancy in Lottringen, in bet hardlle van
do' ‘vinter, De .1-Terteg van Lorreine , met de Zwitzers aanval1en hem op hcc lyf; van Kimpobatib trOUWlOOSlym. veriaaten. Drie dag-2n na 't gcvecht, wierdt Karel de
Sf7outL: buiten het fiegveld, gevonden, op Brie plaatfen geWohd , en zynde zyn opgezwolicn aangezicht am bet ys 6evroozen lleuterits, 14 cap. , by Goudboeve , 504 H.
,1'7?111p , 377 bladz. Komineus, 5 la). 8 cap. Meteren, x B. 3 bl.
rnoetingen van

endertuirchen zie hier, in dit kort begrip van Karels levon , overgeilagen en voorbygegaan bet verdichte Halsrecht,
raver den VrouweIchender; van Welke boven 34. hi.
[be derchiedenis van het genocinde 4 halsrecht wordt 0111flan dig verhaald , en gefteld in 1469. ;31s con gedenkwaardig
ocirbeeld van des liertog3 goeda kif,itie, door 1;71101. van.,
illeteren , lila*. 4 .mitt Politzty IL'uterus van Delft. Die
lifit he,eft him ze daar leezen, want ze is wat to lane- am hicr
te laden , en to int.:rkwaardig in alre haare omilandigheden cm ze zoe) veel tO voIortcn , dat ze bier zoiLie konnen,
dat onzt:Schry,, yrs via Jon. OnJertuffelieil wenichte
2.edc!Jen bygchr gt hadt , waarom by deeze Gefchiede71'.1;
vekdictit hotit, di r.; door zuik eon achtbaar en geLoof

K A.

183

loofwaardig Schryver, als Emanuel van Meteren is , en die zoo
nakier aan die tyden geleefd heeft ornitandig verhaald
worat.1

Zyne beelding ontmoet ons (behalven by' Stoke , Scriveriur
&c.) t paerd op zyne •Zeplen, by Olivar. Vredius , in Sigillis Comit Fla qdrice Diplomatum , 94 & 99 pag. en
wandelt ook onder de Gedenkpenningen , by de Liefbebbers ; geteekend : CAROLUS BURGUNDUS dragende 't ruggefluk
zyn fchoonzoon, nevens deeze letteren; MAXIKIILIANUS AUSTR.
[KAREL de V. namaals Roomfch Keizer ; zie van heru
beneden onder PHILIPS den fchoonen , deezes Vader.]
KARSBERGEN, een Heeren Huis te Zeift, te weeten liggende het Dorp tuffchen dit Huis en het Huis te Zeitl; van
Utrecht, Ooftwaarts. Is A. 1700 , door Kafr. Specbt in een
plaat, gehracht. Niets andc2rs komt hier van voor.
1(ASTEELEN; Sloten en Burgeu of Burgten; weike ik wel
eel-, op deezen trant, heb aangefprooken, leidende den Lee.
Zer tot de Bylchriften myner Rooinfcbe Keizerinnen:
Latyn/che Burgen en Tuig-huizen ei Kafleelen ,
Van Noorman , Deen en Goth, verbrand , gefloopt, venvoefl,
Gnu, in uw puinboop ons weir met bet Geld te jpeelen
Dirt gy niet langer but bewaaren y our de roeft.
Toef niet, tot ik u met ploegyzers op kom fpozewen;
Mar voeg , vrywiWg , mytz Gebieciers by bun Vrouwen.
Voorts zyn deeze kaileelen (het voornaarnfte voorwerp van
dit myn fchryven) of Romeins of Gr„afelyk. De Romeinfche
than wel !p eel} op de randen der Lvieren en de zooinen der
Grensfcheidingen van des vyands bodem , orn zyn geweld en
Wapenen af to weeren. Florus , 4 B. 12 H. boven aangebactid ,
4 7 biadz.
Dins worden ook-de Soldaaten , of de bezettelingen , in
deeze cafi-ra of Legcrplaatfen, en orntrent deeze armamentaria , of Magazynen neergezet, geheeten cafirani of cafiella.
ni; kafteelcinen. Lege II Cod. de Fundis Linzitropbis , of
van de ripa, dat is, den oever der Rtevieren; riparii , of riparienfes, waterkanters. Aciatus , C. de Re Militari ; by Bafils
Faber, in Thyattro Lingux , co eindt.qyk van deeze burgi ,
Burgers of Burgwooners; weike eons , het Roorniche juk atfchuddende en van ouzo landareek hooger op, naar do Gal
lien trekkende, de, naatnen van Burgunders of iiurgondions
ben aangenoomen. Paul. Diaconus 12 lib. 8 cap. Orojius, 7
Jib. 32 cap. Stewecbitts , in Vega, 4 1c. cap. Outlaan, R Moo.
zenh. Inleid. 22 bladz, behalven Boxborn, Pikarde. Van Royen Ejc.
Order do Graatlyke regeeringe, zyn, oin dozelfde redenen
de
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de Kafteelen to ens, clenVyand aangeplastit. Sicriverita by Gogh
hoeve, in Graaf Floris den Vden;• 327 bladz. =Mende van Nitaburg, Middelburg, &c. en Beka, Bijfcbop Gov. van Rbeenen , 55 pag. fchryvende van Ho& , Vollenhoo, !Montfort en
Woerden.
Eindelyk, gelyk de Roomiche wel meeft door het overflroo-.
men der Noordfche Volkoren, voigens bovergenerd puntdicht.
je , zyn o qm.rgehaald , zoo zyn de Gradyke, door de inlandkhe tweerptiften, zoo der Hoekiche en Kabeljauwfche, als
door de Kaas en Breodslie.len (boven , 1 r7 bladz.) te gronde gegaan.
Maar, by deeze gelegenheid, lull het my, in het byzonder
eens de rompen van deeze myne kafleelen, tot uw genor;gen,
aantefchouwen. Heb dan myn oog, op
Ilene trapjes , tot alle verdiepinI. Zeer enge en
gen , naar boven. Ziet ze , boven uw hoof,1 , in de ruin van
buiten Harlem ; en weder in het torentje
het Thais te
van het Luis te Brederode , aan den middelfte) brok.
IL Zeer ongelyke venters of luchtgaten, in de homers eat
vertrekken alleenlyk dienende om eenig Licht te fcheppen ,
en niet om van buiten tot een gelykformig verfierfel te verftrekken. Zie 1 deeze, onvoeglyk en zonder orde, in de Slotén
yan "Ableoude en Purmerend.
HI. Lange , eige en vierkante pypen.; van weike ik twy•
fel of het geen buizen , ter ontlaftinge van alle onreini.gheden
geweeft zyn. Merkze aan, in de Huizen, ter Au, Berkenrod,e ,
en gemeide Brederode.
W. Ronde toorenen, gelyk te .Abkoude , Loener(Zoot , Sterktnborg , Egmend , Mulder; ileetnflee , &c.
V. Vierkante toorenen; gelyk cue van Affianburg Brederode,
, &c.
runi2erend , ter
Flat verdere , any voorkomende , zal ik niet nplaaten, by re.
der kaftcel, naar behooren aan te teekenen.
KASTRIKOM ; een oud en edel Dorp, tuffrhen Bakkum en
Heemskerk in Kennemeriand ; verrnaard geworden ten deele
door zynen Heer, Bruin van Kalb-ikon); nevem sneer andere
onge Ridderen, ten deele ook door de fchoone Huisvrouwvan Sifried, noon van Arnoud, den derden Graaf van Holland.
Zaanl. Arkad. 93 bladz.
Maar, wat . nu aargaat de Naamreden van den Griekfchen
Kaftor,, broeder van Pollux; of finders van cajtor,, can bever
is al cc mil am veel van te praaten.
Ondertuffchen zie hovel; van Bakkum, 24 bladz. en van Heems•
kerk, 142 bladz.
AATERTOL;v of kotertol en niet, gelyk Fontanus fchryft,
babetol: was een tol op den Yffelftroom, voigens een Gunjt,riel van Keizer Otto den Grooten. Don, hoe, verkneed en
verbu**
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Verbu ig t men de Matnwoorden in hunne beteekenis I nu noemt
men zeeker werktutg cen katrol; waar Ina de waaren uit Tie
Schepen geligt worden. Zie Kiliaan, in zyn pryswaardig en onverbeeterlyk Woordenboek , anders Diftignarinin. Maar, zagt,
zoo fchtelyk niet! ik had haall overgefldgel de katertolne
van Harderwyk. Ook , volgens een oude Veronningbrief,,
by Matbeus , AnaleEkm VI Tons. 6e) pag. Ziet ook Slicbten.
boyji , Qelders , Q. 5 41. 49 bladz. en "'Lang. Notit. 2 Part.
38 pag. aldaar gewapende van de Koterfchans , by Zwoll.
[Deeze Katertol , of Kotertol is door de Abdye van Altent
of Ettene, (waar van boven) aan de Stad Deventer' gefchon,
ken , waar van dit volgende in de publike 4eten of Registers ftaat aangeteekend.:
Anno 124z,4bdfl Aelb.eyt , Dekeninne ilykvich ; is deezen
Catertol in eeuwigen erfpacbt gedaen aan Scbepen en de Raedt
van Deventer jaarlyks orn A. gulden, vol van gewicbte, na dat
de.zelve door kwade betaalinge eens Bidders Rudolpb aan de
dye was vervallen.
Over dezelfde Kateltol is menigmaal verfchil geweff met
andere fteden; gelyk met die van Aarnhem A. 1307. door den
Grave van Gelderland bygelegd en gedempt; met de Harderwykers door den zelfden Grave beilegt; daar na met die van
Naarden, waar van de Abdiffe Agnes van R.etnichorft gewag
maakt in haaren Brief aan den Raad van Deventer A. 1463.
Ook met die van Atnesfoort , door tuffcbenkomit van die van
Zwol en . Campen bygelegd, volgens eenen Brief van die beide fteden aan die van Deventer en Amesfoort. Mattb. Ana.:
left, Tom. III. pag. 464 466. daar gy ook lyften van de be.
paalingen , toen gemaakt, hoe veel van elite ware moeft ge.
geeven worden, zult vinden. pag. 467, 468.
Uit des Graven Brief by Mattb. blykt, dat die geen vergunning Brief van eenen Katertol van Harderwyk geweeft is,
gelyk onzc Schryver &lids zegt, maar een brief, waar by bet
gefchil beflegt is, en die van Harderwyk verweezen worden
°in te Deventer tot te betaalen, dat zy fehynen geweigerd w
hebben: even als het geval was met die andere Steden in 't
verfchil met de van Deventer; de brieven waar van gemeld
is,. zulks duidelyk uitwyzende. Uit dit en meer zulke ftaaltjcs
blykt, dat Myn Schryver, die anderen menigmaal zoo onge.
nadig gifpt, en hunne mistiacn (waar in by echter niet zelden
mistaft) zoo menigma.al teekent, zich ook wet eens vergilt.
Maar wat zullen wy zeggen? Aliquando & ipfe dormitat
merus.
.Homerus zelfs kan wet eens dutten.'
Ondertulfchen is het ev'enwel oe)k waar ;
M5
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Turp efl DoEtori , turn culpa redarguit
't Is voor een Meefler weinig eer
Wanneer by binkt aan 't zelfde zeer.1
RAT, een zinnebeeld van een onbepaalde vryheid. Die
dat zou willen tegenfpreeken, heeft ze maar, in eenporeelein.
kamer , voor eenige uuren , op te fluiten. Alles, wat (lit beg
nepen dier, ir zyne verlegenheid voorkomt , *met of in
ftukken , of ten minften van zyn plaats. Zie flechts het printje , by den Heer Kats , in den $piegel , van den Ouden m
Vieuwen Tyd , 147 bladz.
Hierom zet Pars haar op den fehoot van de Ne8rlandrche
Maagd , in de Tytelplaat van zyne Naamrol : want hierom we,
der was de kat wet eer een zinnebeeld van Vryheid, by de ou.
de Duitfchen G. Brand , over Batoos vertooningen , 418 bladz.
Makrobius zeer kwaiyk aanbaalende , behalven Goudboeve , &c.
Doch over den itoffe zult gy een zendbrief vinden, in geraelde Naatnrool , 407 bladz. waar in Brand wordt tegengefprooken , met een valfche plaats uit Makrobius , deeze zaak
zoo geruft verzeekerende.
OndertulThhen zou ik op deeze wyze redenkavelen. Een kat
was het zinnebeeld der vrye Duitlehen ; Dui tfchen zyn ook onder
andere Hellen. Bean en Katten is weer een y olk. Nu is 'or
ondLT myna landsliedeo , een oud kinderliedtje, hebbende ook
deeze Ivoolden : den komt de vuile belie, met baare bonte bleffe ,
61c. Zte, hoe hier can kat heat beffe; mogelyk uit de overleverieg , (tit de hat hat wapenteeken is der Hefren. Dit uit
can avoi)dprnatie , inet den Heer Profelfor Perizonius , voor
ern ien tyd , w Leiden , hem bezoekende.
KA E TEN ook geheeten Kaffen , anders Heffen zyn in
Duirlcivand , by hat Ilucynifch wald , omtrent de Sual CII
den Qeder getegen; ioopende deeze wateren in de Fulda.
fnn!zLc, Beta y . 24 cap. Heemskerk. over zyne Arkad. 94 bladz.
behalven , Boxborn Kircbmayer , Doula , Grotius , Revius , Beveri.A:yk. Kluvrius , Arnold. Itio ,itanus , &c.
Van clot y olk gewagc.. T1 ook al de ouden. krabo , Geograpb 7
lib. Tacitus , German. Mor. , 29 & 39 cap. Plinius , H. N. 4 lib.
Li tap. Dio , 54 lib. in Artguji.
Blyvende no ,r , cen fchaduwe deezer benaaminge in verfchei.
done piaatfen van Vriesland, Holland, Zeeland en Vlandere.
y'unius , Bata y. 25 pa( . Pars Katw. 16 tladz. behalven de bo.
y en aaugehaalde.
Maar , hier zou men nu wecler konnen achter plakken, der
K .,:tten optogt naar Nederland, onder Bato . hen legerhoofd;
do,ch il walg 'or Af en gy how, het y ertelliLgtje boven
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2ien, op bet 26 biadz. gelyk ook al, 27 bladz. is gefprooken
van hun optrekken , in een laater tyd.
KAT; een hoogte van aarde , van waar men de kattebollen , met de Blyden , ultwierp.
Van de Blyden is iets gezegd, 37 bladz. en zal meer gezegd
worden, gelyk mede van de Katten, op de Letter 0 in Oorlogstuig.
KATWYK , op den Rhyn, nevens het andere Zeedorp ge .
legen; daar men gelooft den Rhyn voorby geloopen te heb ben. B9xborn. Stedeb. 218 bladz. een fchoon en welbetimmerd
Dorp, volgens Pars. , uit Guicciardin. en Orlers, 42 hladz. ook
beide deeze Dorpen (doch met een zeer onkundige verkiezinge) in 2 byzondere konftplaaten vertoonende.
KATWYK op Zee .; dit is het voorwerp van Adriaan Pars,
Predikant aldaar ; die ik het zyne zal in weezen laaten. Maar,
ik kan Junius niet pafreren, 500 pag. getuigende, dit Zeedorp we! eer, wegens de bekwame vaart op Engeland, yolkzyk en overvloedig te zyn geweeft , maar naderhand , zoo
door Zeerovers als uithe.el plonderaaren , verwoeft te
zyn. \Teel minder Parivall , Vertnaak van Holland , 9 bladz„
bewyzencie, dat het we! omtrent de helft poorer geweeft is,
maar dat eenige deelen allenskens door het woedeu der Zeegolven weggerukt zyn. Noch , ten laatllen Boxborn. Stedeb.
2 78 blalz. hoewel ha alleenlyk flechts opfchikkende met de
naatigelc!,-2:enheid van het alom vermaarde Huis te Britten; welk
vertoonen, 46 biadz.
KAUCHEN; by de Latiniften dan CLiauci en dan wedcr
Cauri of wel Cauchi gefchreven. 0 fyne Letterkunde!
Maar nu, dit yolk is de fchryfltoffe geweell van den cierlyken en banopten :rob. Schildius; waarlyk zyn boekje is het
leezen dubbel waardig!
Zy cyorden in de Lleine en in de Groote Cauchen afgedceld,
en be i de aan de Noordzee, tuifchen de Rievieren, den Rilyn
den Ecmc, de Elbe en de Wezer gepiaatit. Kirchmayer,, it;
GOr gian. Taciti i;5 cap. 377 pag. Z:e ook Van Lee win,
32 liadi. gitnius, Batay . 6,1. & 6o6 pag. Zaanl. Arkad. 23
Nadz. Find. P Gbilde over Kluverius, laynniond. 2 D. 2.44
ii. Aiting. Notit. i Fait. 41 pag.
[H. pilaus, de Woonplaatfen der Kauchen uit Lucanus en
Tacitus bepaald hebbende, en vcrvolgeus van de groote en
kleine Kauchen fpreekende , gait dus voori : dat de Meinu Kauchen aan de Rivicr den Eems gewoond hebben , en
dcrzclver hoofclilad nu Limiter zy , flel ik vail ; nadeinaal
Ptoloincens hunne wooulaatf-en tuff den Eems en de Vve.
zer 'telt; zyne wooroen zyn deeze' szais;xes ;t pixeci paw
vraIra idli

tie 1, 1eine

IT a ft;i9;;“ ;4 11,1,11; itezzci7 c(/3S 4;

bei)i)en,

oat is :

et de Bitter do Wezer toe uitrekt ,
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gefirekt , maar de groote Kauthen tot de Live toe. Et) dat 144

by de kleine Kaudien gebeurd is , dat 'er van een vloet, Vitt
duizend Vaartuigen met Romeinfche legioenen , door deli
Eems in den Qceaan gebragt in een zwaare Schipbreui;
' Veldheer Germanicus aanmaar een met drie riemen van den
geland en behouden is, verhaalt Tacitus. Aan de groote Kau.
chem fchryf ik Bremen toe, die de landen Vail de Wezer na.
de Elve tot Hamburg to ,..! bezeten hebben. H. Junius. pag. 607,
6o8. De kleine Kauchen, 2 7 11 derhalven die getnen , die thans
Ooftfriezen genoemd worden , gelyk deezen ook veel ond4rdien naam in de oude fchtiften voorkoowen.]
Ondertuirchen waar zal men heen met Eindius , zoo buitenfpoorig, en tegens de geLlachten van . alle fchryveren , de
Lichen in Ziaeland nederzettenue. Zie hem, by Smallegange,
Chronyk 14 H. 38 bladz.
Van deezen voert hun verwinnaar„ P. Gabinius Secundus,
den toenaam van Cauch:us, volgens toelaating van den Keizei
Claudius; b Suetonius , in Claud. 24 cap.
Van deezen zou ook Kaukerk , cen Dom, by Leiden , zyn
naam ontvangen , volgens OudaarV. Roomf. Mogenb.
16 bladz.

KEENEBURG; onder die van Rochman , in 3 Gezichten
vertoond,; is een fierlyk (lot, in Delfsland , saan het Dorp
Schiplui , zoo geheeten naar het watertje de Keene, waar
aan het geflicht is. Handveficbronyk i D. 124 ladz. Bleiswyk,
Belcbryving 35 bladz.
, of zegt gy Celten , het kan my weinig verface.
len, alzo ruin als ik Kunbers hoot, die gy hover Ciuthers wilt
no '.111C11.

1. ./..7 n de Ko l ten een zeer oud Volk, en deswegen oak by
de allerouciffe Schryveren al bekeud; als Herodotus , l'olybius ,

Di:odor. Siculus , Saidas , Hocbius , Eufiathius , in Dionyfium,
de Situ Orbit , &c.
11. Zyn het Duitfche of zyn het Gallifche, antlers Franfche ?
Gallen zegt Appianus , in lityrich. 986 pag. gewagende van
con verdichte Coitus, den zoon van Polifenius. Zoo fpreeken
hye na al!e Grieken , by welken de Kelten en Gallen voor eon en
hoc zelve y olk gehouden worden.
Evenwel Arifloteles (Politicor. 7 lib. r7 cop.) van de Kelten
fp:eckende, ztgt: alle het geene Cclar, .fifela en Klaucliaan van
co Duitfchen vertellen.
Zy zyn clan Duitfchcrs aan weerzyden den never des Rhyns
woonende in en by het Hercynifch woui. Lad!. Thrtbaus

fcboliafi. Apollenii. Simocattus, Plutarcbus , in Mario. Appianus , i B. der Burger!.
in Ceiticis. Dio, 39 lib. 113
pag. Treb. Folio, in Claudio, 6 cap. alle gcnoegzaam
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Ufipetes , de de Kimbers, cle Teutotie
de
nes , de Belgm en de iiatavi; voigens gunius , Bata y. 22 cap.
62i pag.
Ili, Nu koom ik tot le N:amreden. Felten zyn zy; om dat
zy gekoomen zyn uit Keltige of koude landen. Adr. Scbrieck,
Origin. Celticar. i B. 67 N. en 3 B, 32 hoewel, myns
geveeens deeze kwant doorgaands veel te veel vryheid neemt
in de Benaamingen der volkeren uit te ,pluizen en te verdultfchen.
Bodinus (Method. Itiffor. 9 cap. 371 kn.) noemt ze k7r
tA4rto I van de s rypaerden; als zynde deeze volkeren goede
rurteren; xemirgt2 , en by verkortinge, Wage). Ja wel , ik
zie niet , waatom dit Rykius , (its Cluverii Introdutt. 2 lib.
II tap. en Junius, Batay.'619'pag.) zoo kan mishaagen, hoe
wet ik aldaar ook wel zie, dat deeze Eransman van de Kellen Gallen maakt.
IV. Hunne taal aangaande; het is zeeker„ dat geen geringe
overblyffelen worden gevonden in die der Spaaniche, FranIche, Deeniche, Zweedrche, &c. ja tniffchien zelfs in de alleroudfte fchriften van het eeritgenoemde Volk. De bovenge•
'monde Scbriek , in zyne vrymuedige Vertaalingen der Keith
Iche benaamingen.
1k zeg by herhaalinv; het zyn Duitfchers, in oucilleid
-Grieken en Latynen voorbyftrevende, welke over den Rhyn
trekkende , de Gallen aan die zyde of verdreven of ten miniten verwonnen , en zich met dezelve vermengd hebben. Slichtenborli. , Gelders G. i B. 22 bladz.
Dus heet een .ftuk van Vrankryk, tuffchen de Seine en de
Loire Zetwaarts, Gallia Celtiea. Clefar,, Gall. I B. i H. PHvisa , N.2tziurk. 38 lib. 12 cap. behalven Buno , over getnekles
Cluverius , 2 lib. 12 cap.
Ja zelfs, 11 a deezen noemt men een deel van Spa*, outtrout den Ebro, anders Iber, Celtiberia , ook anders Terracenenfis. Cluverius , Geograpb. 2 lib. 3 cap.
En eindelyk voert ook het Weftlyke deel van Europa dcn
Imam van Europa Celtica. Cluverius , German. dintiq. I lib. 2 cap.
by genoemde Bwzo. 2 lib. I cap.
Ziet Vail Leenwen, 15 bladz. en tvecler,, Batay. 137 Hat.
behalven nog "Irrianus , Aminianus ,
Strabo , &c.
Maar , zyn deeze koude Kelten, ointrent hunnen cart
oorfprong, geen Scythen? Gewiirelyk. Honorius , Arka Noe,
pag. zie van der Scythes oudheid, en hunnen woordeftryd
inlet die van Egipte, daar over, by pi/I/flux, 2 B. i H.
KENNEMERLAND ; is gelegen tuffchen Amfteldam en
Alkmaar; zynde ook Haarlem ea de landitreek van Diemen
daar in geflooten. Willern Procurcgor
1170. [M(Ittby
Tom. H. pait. 414.j
Wai

X9)
Want: Alkmaar is, buiten alle tegenfpraak gelegen in Vries.
1:Ind. Stoke , in Willem den III. by Matheus , Analeaor. V Tom,
2 pag. [Tom. 3 pag. 56. Edit. in 4t..o.]
Is de waare zitplaats der caninejates ; van welke boven ,
178 bladz.
Voorts haalt men hunne benaaruinge nit e?, Kinnem of Kinhem , van welk waterrje beneden ; (loch ook weder in de lettet
R. op Rivierjes , en de Z. op de Zaan.
HET MILS Le KERKHOVEN; een oude HoffEad en StamInds , in Delfland en in het Dorp Pynakker, voor deezen gele.
gen: doch heden niet nicer dan een Bderenwooning. Van Leeu.
wen, Batay. 12)0 bladz. Bleiswyk, in Deiff, , Raareden , op letter B.
KEUBEL , of Koebell ; een edele Hofftede, in Rhynland,
by Leiden, buiten de Witte Poort, omtrent den hoek van de
Oude Vlict, aan den Rhyndyk ; in het beleg van deeze Stad,
te niete gedaan. Goudboeve , 82 bladz. Van Leeuwen, .RhynL
Koftuim. Inleiding 37 bladz.
A. 1566. is op dit Huis te Keubel, in den Spaanfchen Oor.
log, by de Gereformeerden, de tweede openbaare Predikatie
gedaan. Oriers. Leiden, i D. 8 bladz.
EIMBREN, anders de Cimbri; zyn zeekerlyk de Cimmerii,
welke van het MeOtifch meir zynde opgeltaan , omtrent de
Belt, op eon Verre uititeekend halfEiland (heden Jutland) zich
hebben ne6rgeflagen. Doch ook eindelyk aan den Rhyn, by
de Frieft-n en Brabanders , zyn komen liggen. Oudenhove ,
in zy ,:e Verbandeling van de Kimbren. Handveftchronyk. 3 D.
15 bl,ad. Van L,euvuen, Batay . 33, &c. bladz. Junius, Batav,,
22 ca 58o peg. alle de oudere aantrekkende, als : Ctfar, Strabe , Hcro(!etus , Die, Ptolonzeus , &c. nevens Kluverius, Pi.
kardt, Lc.
OndertutTnen bewyft gernelde Outlenbove , dat ze Cimmerii
zyn gewtett ; uit Strabo, Herodotus , Schriek en Hornius.
Ddtze van de Belt verhuisden, door een watervloecl genood.
zaakt zynde; uit Fiorus , Ortelius , &c.
Datze aan den Rhyn, en in Braband kwamen; nit Gramaye,
in Maajl. & Kempinia.
Eli dus knmt by tot de Naamreden. Cimber, zegt hy, , of
Kimber, is Kimfer. Kimpfen en kampen is vechten. Want dus
is ook Sicamber of Secamber, die met de zee mot vechten.
Hoe gevalt den Leezer deeze nithaalinge? Immers is ze by my
zoo koud ale Moskovifch ys; altoos Diet beter dan dat men de
Kelton treksan gelten , in waarde zyn , by gun. Batay . 619
Neel vernuftiger en waarfchynelyker is do afleiding van
,f171,VS, die den naam Cimmerii, van Corner, den zoon van 7.
plies fieid. Wat beduidt dat woord, (w-elk in 't Hebrceuwich
volmaaken een cirkel road trekker Leteckent) anders, dan Go
0113
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ern her als men het in zyne deezen ontleedt , en wederom faamengevoegd zynde , Comer, ik gaa in 't ronde, en voibreng
mynen loop , door dien te volmaaken ? Hier van daan wordt
de rondloopende reeks van wetenfchappen , die de Griekcn Entyclopmdia noemen, Gomera geheeten ; Fabius noeint ze den
kring der gelecrdheid, cam dat ze iTs-fiego is, en door geene
eindpalen, even als een ring, omfchreven worth. Met recht
derhalven is deeze naam, als cen gelukkig voorteeken aan jahets riakrooft te beurt gevallen , welk als in een kring orngeoo en, en , gelyk de benaming medebrengt, zynen vow tgeflelden loop voleindigd heeft; zynde uit de landen, die finder
den opgang der Zonne liggen, tot aan die van den ondergang
alle de landen door gezworven. Want wie is zoo onkundig
in de gefchiedeniffen, die niet weer , dat beide Hefperien (Spanje en Italie) door de Wapenen der Gotthen en Wandalen (die
afftarnmelingen der Cimmers waren) ingenomen en bezeten zyn,
welke uit dien gelukkigen itam en dat zalig nakomelingfchap als
nog in deeze laatere eeuwe bioeijen. R. 7unius. pag. 578,579.]
Hunne togt naar Italie; als zynde buiten onzen omtrek ; zie
van deezen, de Roonfche Scbryvers , Fiorus , Plutarcbus , Alpptanus , Vidor,, Orofius, Ezitropius , &c.
cen water, de Kenneniers van de Friefen fcheiwederom , Bc;tay. 51
dende , by Petten toegeilopt.
323 pag. Van Leeuwen , Leiden 162 biadz. Boxborn. Stedeb. 6 bl.
alwaar .Rh2gino , de Pruymer Abt. gewaagt van Schepen ,
de Noordzee opkoomende, en langs deezen Kinhem, in Noord
Holland trekkende. Maar ziet ook Tteofried, de Abt van Echternach , in Willebrords Leven, by Ampzing , Haarlem 22 bladz.
en Komineus, 4 lib. 421 pag.
Maar is nu de Kinheim ook de Zaan? ja, zegt Van Leeuwen
Leiden , 163 bladz. gelyk inede de Zaanl. Arkad. 160 bladz.
Maar my is van den Heer Rendorp zeif, op Watervliet, zyn
E. ruime en iierlyke Iniflplaats, A. 1706. den 12 September
de loop van den Kinhem, zeer verre van (lien van de Zaan,
als met den vinger aangeweezen. [jeunius meent, dat die Kinbem niet verre van Krabbendam in een Haven en hoczem
en dus in Zee geloopen zy ; waar de Noorma!men en Deenen by de Kennemers zouden aangeland zyn. yunius Batay.
pag. 323.]
Zie van den Kinhem verder Ampzing , Haarlem, 22 bladz.
Ryk. over radius, 4 Hiftor. 15 cap. yunius , Batay . 49 & 323
pag. en het geen wy nog zullen ter nederflellen, in de Law Z , op de Zaan.
KLARENBERG; tuffchen Breukelen en Nieuwerfluis gelegen , agter de Kerk van het Dorp Ter Aa , in een Boeren
bogaard.
1705, den lo OCtober kreeg ik kennis van dit ridderma-
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tig Hecrenhuis, en bey ond het heden niets anders tezys-clan
een ingeliort Geweif van een kelder , binnen 3 gebrokketie
zydmnoren.
OndertufTchen werd my bericht, dat A. 1672. te Utrecht,
de oude 1)711 der ridderrnaatige Heeren Huizen vernieuwd was':
dat de bezitters van Klarenberg hunne finjeurye , gelyk men
het noemt , niet hadden aangegeven ; dat dan eindelyk dat
recht , op die wyze niet bewaard , maar het zy verztlimd het
zy verworpen, van zelfs vervallen is.
De naam van Klarenberg - is onder de Edelen van het Sticht
bekend , orntrent A. 14o5. by Van Leeuwen ,' Batav 746 bladz.
Meer geroemde yan Goeree heeft myne Verzamelingen ook
met een mooije Teekening van deeze ruin vereerd, die hicx
mogelyk ook zal ingelyfd worden.
XLA.AS van KiETEN, anders de Sparwouwer Reus; van
welken Vondel, in zyn, Gysbrecbt, aan bet sde Deel , afgryslyk,
in deezer voegen, opzaagt:
Dat fpeet den grooten reus; die liet zicb vreeflyk boorert,
En flak, met bals ei boofd , gelyk eon fleile tooren
En fpitl e , haven 't Volk en alle boolden nit
En fcbeen een Olifant , die omfnoft met zynfnuit.
Zyn jpietle was een maji , in zyne grove ving•ren:
zag hem man op man, gelyk konynen , fling'ren
drieinaal onz zyn hoold, gevat by 't eene been,
kneuzen dun bet boofd op floepen of op fleen.
Hy ka,2, nzet .zynen pals, een burgwal overftringen.
Hv triert op cgrendelen de deu:d der ftacne kligen:
Rout fcl, Met alien flag , door yzer en door flaal,
En rroeft zyn bekeneel op poorten van metaal.
_Hy ft:been eon Polifeem, bet Krygsvolk jebeen zyn kudcle.
De toren van 't Stadsbuys beweegde zich en iChudde,
Zoo dik lay op een poft of op den gevel
By vreesde Herklcs knods, noch Samlons vuiften niet.
Hy leefde orritrent A. 13oo. in het Dorp Skrwouw, buiteri
Oudenboven, Zuid Holland 374 bladz. aldaar ook
fpreeken3e van Gerrit Battiaansfen, anders de Boer van Lekkerkerken. Goudboeue , 353 bladz. by welken ik deeze drie by, zonderheden aanknerkte-:.
I. Dat de langfte man van ons land onder zyn uitgeflrekten
arm kon deurgaan.
II. Dat zyn eene fchoen vier voeten kon bedekken.
III. Dat hy goedertieren 'en zachtmoedig was'; dos geen
vechter noch fluter; zoo dat het u za gelieven die fraaiJe
befchryvinge van deezen Kiaas, by Vonciel allealyk Your e'en
dichtkonffig fchilderytjun aan te neUien.
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immers , by is 'er geweell , en Procurator getuigt (in zyn.
Egmondan. Cbronicon , by Mattbeus , Analefior. IV Turn. 19z
pg.) nevens zyn Schoolmakkers , hem van achteren (van
vooren verboodt het hem de fchrik) dikwyls gezien en afc.;e•
meeten te hebben.
't HUTS te KLEEF , gelegen in Kennemerland huiten
Haarlem , ter rechter zyde van een weg, de Kleverlaan gen
Ineeten , gaande naa Bloemendaal.
A. 1696, den 20 Augustus zynde op Hoogewoerd (waar van
boven 157 bladz.) ging ik eens dit Plot befchouwen, in deeze
brokken flechts beilaande:
I. Een ftuk van een hoogen tooren ; in welken nog te zien
waren de trappen, wel beneden afgebrooken, doch boven nog
in hun geheel en u over het hoofd hangende.
II. Een driekante brok mums; ziende de eene zyde naar
den weg en de andere naar Bloemendaal.
III. Eindelyk twee fcharpe en ftnalle brokkelingen , ttisfchen de twee groote rumen , nu nog overeind ftaande.
A. 1573. was het nog in zyn geheel ; als wanneer Don
Frederico, nevens den Graaf van Boffu , in het beleg van
Haarlem zich op het zelve onthielden. Ampzing, Hezarlen
181 bladz. doch het is ook, in dien tyd, van de woedende
Spanjaarden omvergeworpen. Dezeive Ampzing , 90 bladz.
De ftichter was Willem Kula, de hofmeeiler van Margrie.
to van Kleef, Weduwe van Hertog Albrecht van Beyere, de
26fte Graaf van Holland; van welken boven, Ico bladz.
Ik zeg Willem Kufer ; en wel omtrent A. 1392. ten waare
y de flichting vroeger wildet hebben, naamlyk van Alyt van
Kleef, de Huisvrouw van Didrik den VII. de 14 Graaf van
Holland, van welken ook, 66 bladz.
Maar naderhand behoorde dit clot aan het Stamhuis van de
Brederoden. Ampzing, weder,,
en van Royen, 192 bl.
Immers getuigt zulks het nevensitaande verlaaten Huisje
getimmerd door den Meer Wolfaart, de laatlte der Bredero.
den; in welk alle de overgeblevene veniterglazen nog geteekend zyn met het jaar 1626. gelyk ik aanmerkte , den 28
rvley van 't gemelde Jaar 17o6.
Eindelyk is dit heden (mar men my bericht) een eigendom
van den Graaf van der Lip (even als de tol aan de Knip, of
de Kleverlaan, by Bloemendaal) doch het behoort aan de Itckenkamer van de Generaliteit.
Van dit Buis melden ook Scbook, Beig. 17 rderat. 13 lib. 4
Goudboeve , 8o bladz. Zaanl. Arkad. 89 bladz.
Maar de minnaar der eedele Dichtku . lee hoore bovengemelden P. flaming , in zyn Ilagewocrd CZ B. 59 bladz.) op
deeze wyze bet liuis berchryven:
ipt
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Het HUTS TER KLEE? , dat

vlak voor ons gezicht
Gelegen is, noodt my om aan te fcbouwen
Het overig van zyn aloud geflicbt,
Zyn Breeden muur,, als uit een rots gebouwen,
Van Alvaas zoon 'TV el eer ten val gebracbt;
Toen Haarlem moeft des Spanjards wrok bezuuren,
Deed ook de brand , en 's buskruids felle kracbt,
Verandren in een puinboop deeze muuren;
Dus tali de Dood alleen geen menfcben aan
31aar .floten zelf , en fierk bewalde fteden ,
Mar Troje ftond , groeit gras en weelig graan,
En word bet land met ploegen doorgefileeden.
Dis dat een bof der Riddren is gewee ,
Daar zang en fpel klonk door de ruime
Daar Bredero, zo rond , zo bly van gee,
Den adel van ons Holland plagt Conthalen ,
if nu niet meer , dan een verwarde /clomp
Van aarde , puin en afgevallen fieenen ,
Vertoonende in dien akeligen romp
Geen teeken zelf van 't geen bet was voorbeenen.

Maar teat nu de afbeelding aangaat , zyn wy ergens , bier
zyn wy volkoomen beflaagen. lk heb een oude , zonder
jaartal; een andere van A. 16r6. door F. de W. uitgegeven,eon andere van A. 1628. door Van den Velde ; een andere
van C. y. Viff.cber een andere van J. Goeree behalven de
Teekeniugen van Rodman , &c. zoo dat ik van de 7 Gezigten een u zal moeten inededeelen.
't Huis van den Meer van KLINKERLAND; is niet vet.re van 's Gravenhage; kenlyk aan een ronden tooren op zyn
!linker hock ; gelyk het door Elands , in een Gezicht gebracht is. Hib daar niets anders van te zeggen.
KLUNDERT ; eene vryheid , in Zuid Holland , tuirchen
Willemtlad en Breda. Oudenbove , Zuid Holland. 215 bl. Wei
eer geheeten Nieuwer Vaart; hebbende een great Tolhuis der
Graven van Holland , en bloeijende met een voorfpoedige
Schipvaart. Boxborn. Stedeb. 293 bladz. by welken gy ook yin.;
den zuit, hoe deeze plaats, A. 1421 is verwilTeld van geftalte; toen die bekende Watervloed (van welken 91 bladz,) den
Scheepvaarenden gelegenheid verfchafte, om den doortogt van
deeze Nieuwervaart niet van nooden te hebben.
Niettemfr) is de Klundert, A. 1583. met een Bolwerk omvangen , na dat zy , door een gromen brand , byna geheel
vernield, volgens den zelven Boxbornius en Goudboeve;
3 bladz.
KLUIN; een foort van een zeer koppig, (loch anders ge-
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ond en een los iyi maa.ken4 Bier , by die van atoning:ea
en nergens anders met dien naain bekend.
Van het Bier in het algemeen, is gerprooken, bl. gelyk:
ook van het drinken dat men ons nicer als mdere natieop
legt, 71 bladz. Maar ik wi1d hier alleen een woordCp2 ChB'
trent haare Naamreden hebbn, u de keur genic of gy dezelve wilt haalen van de klvi,; een zoort van zee: gc,..de turn
y en, waar metie dezelve gebrouwen wordt: of van C11411CS
len; nm dat deeze drank een irs, neer.en_uin,
is en 0,,,;niere
1
lent vet kan maaken. Het is van my 1it maar van den
Profeffor , Abraham Munting. Ziet zyne Verbandel:nge , de,
entiqztor. herba Britannica , 185 pag. en wel byzonde::yir
de klynturf, 105 pag.
•Voorts gelyk de Khan cen drank is aan die van Groningma
byzonder elgen, zoo hebt gy de Wip te Leanvarden en de Yuiq
te tc Munfter, in Weilphalen. Hoc? hebt gy niet d A.Jal of
o , 1 oncbr de Engeliche; buiten twyfcl de Celia , van de Nu-;
mantyners in Spanie, volgens Fiona (hov.-n, is dit ook
'Wenn 35 Padz.) ij C-n ichoonen Z.,,Ildbrief V(273 1);;A:Z:orn aiam
BlankardLs. Zet echter oOi Yunius ,
9 lib. I z cap.:
en Lintle7,5orgius , ad
, 26 lib. 22 Cv:p. fehryv.ndei
over de Sebaja , eon karendrank by de geringftc 1icdn ,
lyrien, 1 66 pag. zfs Fi rodot:is, Diodurus,Colunzella,
, (6),:;.anhaalende. [van de 1-1-mleininer kuic fpraken wy bovembl.
Dit ondertuirchen van de Khan; zoo enkeldeals clubbidc
van de Turven zullen wy malkanderen nader fpreeken , in do
Letter T.
rs zyn.
[KNAPEN. ; alelen, die flog geen kidde
worden ook knechten genaanid , Dienftelingen Wapendra.
gers , zyn alien dezetiden. Dienifelingen van den dent}, diett
zy in den Oorlog deaden aan de Ridders door derzelven Wa7
penen te dragen en hunne paerden te Leiden. Een
meer geacht dan een Edelman, en eens zoo veel waar . -;; alp
zy in den Ooriog gevangen viterden fit
kddolpho A Martha cap. 5. Koning WilIan was de Zoon 1721) eeri
Ridder, zoo oak zyn anon Floris: enter waren zy geen. 1:7 c?..:ri
beide Ridders, dan na dat . zy ple:-,tig op de gevaoonc wyzo
.Ridders gcmaakt ‘varen. Dc Zoon vin Floris, jOilarn.7'es
dat hy nooit Ridder ge;r2aakt was,;
als Knaap geflorven ,
Beka in 't !even van Elam , en , in 't Leven van Otto III. _Eli
bier van daan Jaef ren in ccc lianivefl van ILYc.5.

diS-zts de Iler;1:12-1, „"a71::ftlit.; , filins q7,:,onilain Hen rici ,

Hendrik gezegd van Herinf.-!ien,, knap
fiernzfic73,
dat
enza:
J-Tendrik , Ridder van
de zoon wcl car p
Ton,
Zie
4. de 1V51t. cap. 13. & leg. A. Math.
jazg. 25S, 'van NIEE',T1-7.RSTCNAPEN zal onder Lear M. en yam
ttJLPnYaFN en ir S, vhindeld worden.j
Nz
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KOESTEIN; dit is wederom een aanmerkelyk Toneelftukje voor !win waarde Dichtgenooten. Let 'er op , het is wel goed.
Deeze Jan van Koeflein was een armen hals , de dienaar
van Heer Jan van Kroy, omtrent A. 1463. Voorts wierdt
hy de karnerveger van Philip den Goeden , Hertog van Burgondie, Daar op, door zyne bekwaamheden , Ridder en de
geheime Raad van gemelden Hertog. Maar ! flerke beenen,
die de weelde konnen draagen Koeftein , opgeblazen door den
wind van 't geluk , verachtte Baroenen , Ridders en Edelen.
Niemand was hem, zo hy dacht, gelyk. Ondertufkhen ontftundt 'er een argwaan van den Heer van Kroy en den Heer
Jan van Lanoy tegen Karel (naderhand den Stouten) de zoon
van Philip. Karel , zyn Vaders gramfchap ontwykende , trekt
raar Gornichem. Kroy en Lanoy , nevens deezen Koeftein
befluiten Karel on) te brengen. 'lumen een Jongman , om in
Savoyen , tot een oude heks te gaan. Deeze gaat en keert
te rug met een betoverd beeld. Koeflein ontvangt het zelve,
binnen Brufrel. Gaat by den Hertog en brengt zoo veel te
3,vec.g, dat Karel weder mogt ten Hove korner). Dan zou het
fpel aangaan, en het zou Karel gelden. Maar ziet des Hemels vreemde fchikkingen ! De gemelde Jongman wil het beloofde geld hebben. Kyft tegen Koeflein. Deeze dreigt hem
te flaan. Het gedruis wordt gehoord van een Edelman, die
het Karel ging verhaalen. Karel klaagt het met fchreijende
oogen , aan zyn Vader. De Hertog doet Koeftein en den
Jongman grypen , op het Huis te Rupelmond, fcherpelyk ge.
vangen zetten , en na belydenis van alles, onthoofden. Dit
Itonnen de Hiflorikundigen by de uitgetrokkene voorbeelden
van hunne Oude en Nieuwe Schryvers voegen, als een zaak,
in ons Neerland zelven voorgevallen. Voorts die dezelve omftandiger begeert te leezen , gaa tot Kemp: Befcbryving van
Gornicitem, 314 bladz. of tot Heuterus , Rer. Burgundicar. 4 lib.
17 cap. doch. zie ook Barlandus in Comic. Brabant. &c.
KONINGSVELI) ; een groot en verinaard Jonkvrouwen
L1c3fier , by Delft, van de orde derPrxmonliranten; A. 125s.
gelticht:. en in het begin des Oorlogs met Spanje, door die
van Delft zelven verbrand, gebrooken en geflecht. Matheus ,
..einaletior. VI Tom. 99 pag. [anders Tom. III. pag. 490.]
Maar, geen befluit zoo vaft , of word wel eens verzet ! Ik
bad varcelyk voorgenoomen , deeze Schatkamer der Neerland.
jrie Oudbeden , met geen kToofters of Abdyen op te pronken.
En ik had myne redenen. Maar nu onlangs , to weeten, den
26aen April, doet my AIDRIES SCHOENMAKKR (wins waare
galhartige vriendfchap onitrent my indien ik veel zou willen
roe wen, ik zou genoodzaakt zyn voor af met het Latynfche
p?.(epici,zi my fchootvry to Iri;lkeri) eon przfmt van 12 zeer
fra.n,e Thi7ceithvn van dit chide 1WriiDgz,vela. Wet raad? Zy
Waren
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waren in het Jaar 1573 gedaan , en , indien ik my niet be
drieg, zoo zyn het dezelfde , van welke Dirk van Bleyswyk,
in zyne Befcbryvinge van Delft (ziet bent , 353 bladz.) zich
heeft bediend. Wel aan. De Leezer heeft het dan myn Boezemvriend te danken, dat Koningsveld alhier een plaats ont.
vangt.
Deszelfs flicking is het in den Jaare 1256. fchulLlig aan
Jonkvrouw Richardis, de Docker van Graaf Willem den I.
en de zutler van Graaf Floris den Men, en dus de moci (nict
de zufter , volgens Veldenaar en alien , die met hem mistasten) van Koning Willem, A. 1263. overleden en in bet zelve
ter aarde befteld. Ce?nelde Bleyswyk , 148 bladz.
Van deeze Abdye, fchryven ook Goudboeve , 116 bladz.
Guicciardin. Belg. 3. Part. io6 pag. yunius, Batay . 569 bladz.
Boxborn. Stedeb. 143 bladz,-. welke daar ook nevens voegen ,
dat Koning Willem, om zyne moei foinwylen gezelfehap to
}louden, een Palcis, des Konings Uithof, bier nevens zoude
gefticht hebben. Immers, dat groot bellag der rumen fchynt
zulks genoegzaam te kennen te geven.
Eindelyk gelieve men :,, an te merken , dat Vrouw Catharina
Uitenham, A. 1596. zynde 89 jaaren oud, te YtTelitein overlecien , in deeze Abdye de allerlaatfte Abdifre geweeil is.
Bleiswyk, ,z,vederon s, 353 bladz.
Maar , ziet hier een Kleine zwarigheid! Onder die ekeningen , my door boven genoemden SCHOONMAKER vereerd , waa..
Tell nevens het Plot en de Abdye van Egmond (boven 87 en
83 bladz. al in een plaat gebracht) ook de rumen van een
Carthuyzer kloofter ; zal ik dat gebruiken of niet? Zal ik
bet op zyn plaats, in deeze letter inlafrchen; of vergunt gy
may, dat ik het zelve (oin dat het merle buiten Delft gelegeti
is) bier achter laate volgen. Cy lgcbt , en deeze lag wil zeggen ; gaa inaar voort !
't KARTHUESER kloofter was clan een convent aan de Weftzyde van Delft, eenigzins verder als Koningsveld van de Stad
gelegen en afgefcheiden van den gemeenen weg.
A. 143o, of daar omtrent, is het gefticht by een Graaf van
Oftervant; dock vie was deeze, aangezien het toen een titel
was van de oudfte zoonen der Graven van Holland? II/frizz/4
(Notit. Ecclef. Belgic. in Nobiliwn elencbo) antwoordt y our my ,
gelovende het Frank van Borfelen (van welken, boven 42 bl.)
te zyn geweett. Bleyswyk, 354 bladz.
Voorts was slit een der 3 Carthuizer kloofters, gelyk Ko•
ningsveld eene der 6 Abdyen van Holland; volgens den zelven ,
349 en 354 bladz.
Doch het is even als Koningsveld, in den Spaanfchen Oorlog, op dat de Vyand zich niet daar in zou befchanffen, van
de Delvenaars, ten gronde toe geilecht; en daarom zyn ook
d
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de Teeketiingen van de Jaaren 1573 en 1575; 2ekerlyk de zelf.
veei Plevsewyk , nu zoo gelukkiglyk tot myn ScbatOmertje
verge wti n (Tel d.
CN. DOMIT. KORBULO; Rooms Legerhoofd en bevel.
ebb(er aan den Neder Rhyn, na den dood van Sanquinius
3)/1,1X11-1211S. Tacitus, ir 3eaarb. IS H.
Zyn mite Veldtogt was alhier tegens de Itauchen (van virel;.e, Nven, 187 bladz; ) ondcr Gannaskus, een Kenneiner; dien
LIfloe
," en hcimiyk Net van karat helpen; ook met eencn de
friefon 'ibevredigere.le „A. 47. Tacitus , 19 H. by Van der ROIL, Han(lvelkbronyk 3 B. 44 bladz.
Daar op Tiecfc hy door z y ne Soldaaten , o:n niet ledig te Zyn,
die vermaarde Corbulonis Foira van den ftbyn in de Maas doer),
on hier mede, de Iviirelvalligheden van den Oceaan iii
tie kry4stogten te myden. Maims , wederom 20 H. en Dio , 6o
683 pag, Mlar, bier zal een Beer tuimelen , onder de
geLtterden! Wat gracht, wat waterleiding is heden dee.
e doorvaart van Korbulo?
Sommi gen, zet de gemelde Handveficbronyk (2 D. 45 bl.)
meeneri die den Yfrel , te weezen, tegen over Yirelmonde in de
iltierwe loopen.Je.
Sommigen, by Pars (Kam. Oudh. Inleid. 25 bladz.) dat zy
a:a is, die tot de Gouwe loopt , en zoo voorts de Gouwe, tot
;;.1 den Rhyn.
Soinmigen (byzonderlyk Pontanus en Ortelius) dat zy de Lei
den ouden Rhyniiroorn afwendende.
cmmigcn (als Ileda en Grotius) dat zy de Linge is. Gro7
zes ik, in poeinat. en Heda in Hzfior. Epilcopor. 3 cap.
1. 0 7:,ag.
Sommigen, dat zy Moeykens of (I se Roovaart is, by Steen.
bergen ; loopende voorby de Klundert en Willemitad.
War, wy houden het met Bleyswyk, 874 bladz. Van Leelt.
rxen , Bata y. 114 bladz. Kluverius, Rbynmond. i D. 107 bi. Etc.
gevoelende dat zy is de Delft-die VLIET; gaande, gelyk men
wet, uit den Rhyn van Leiden , mar Maaslands fluis, en in
de Maas.
Ta.
Maar dit wordt hevig tegengefprooken, van Ryckizts
tr Annal. 20 cap. 134 pag.) Kluverizzs en Bleyswyk met
vaci fchynredenen beifrydende. Het is de Lek, zegt hy ; van
Wyk tc Duurftede afgeleid juift wel niet tot aan Krimpen (Want
7co fprak- Ortelius) maar alleenlyk tot aan Lekstnonde. Dit is
by deezeii Man zonneklaar, en by heeft byna medelyden
ecenazeit/ip . iptore.c . Dit is de finaadelyke benaaminge, die
, c,:cojgelecrdoz (de meeften zeg ik en niet alle) geven aan
!‘e mqedertaal gebreiken. Gab die goede 1i60 konneu
Li het Iv.e6rde,itich , op !mime letrenaaren veelere,
ce
veveLze, ljTet ,.:01 cen nieuws uitzegeven
bock?
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bock? Een wel uitgenchte? Ja. Nu, do wys van fchryven ?
ook wel uitgepluift , en verflaanivk , in zuiver Hoe?
een Duitich totoek? grollen! voddn ! wech ! Ondertuirchen ly.
den zy Franfche en Spaanfche, it:iliaaniche en Engelfche
veren, die hunne moedertaal gekuiken, in do Boekvertrekken;
zonder eenige ontfteltenis.
[jainwr was 11 ,7:1t , dat oaze Schryver , die zuik
voor de Nederduitfche Taai betoo:i, en de Latin',1517 S
zeleerden enz. zoo menigtnaal een veeg gecit , zeif gca 1),s‘t-ir
en regelmaatiger Duitich gelchrt-2.even heeft. Doch hy
thins 1)o3rt
in zynen tyd; men was tom nog zoo kies
menanders to fchryven, en daarom zullenwy het Bock oo1-_
gantich andere taal doen voeren, die beLer met de zucht tot zuiver
en vloeibaar Nederiandfch ovcreenkomt.]
Doch keeren wy to rug, naa de gracht van Korbulo. 1k
zeg, dat do grondilag van rnyn gevoelen roil ari den Room-,
fchen then of mylpaol, tuirchen Monfter en Naaldwyk, uit Let
Aardryk gehaald; op weiken flonden deeze letteren:
IMP. CAES.
M. AURET4. ANTI).
NINO AUG. 1-1)',\'.1'.
MAX. TR. POT.
COS. XEU
1 \1P. CANS.
L. AUREL. VERO AUG.
TR. POT. IL COS.
A. M. A. F. C.
M. P. XII.
De nalmen en titelen der Keizeren, Marcus en Vents overflaande, meen ik, met Ouclaan (Rooms. Moog. Inleid. 21 N.)
dat de laatfle letteren willen z;:ggen : A Mari Ad 170:ram
hdis Millie. Paffitum XII. dat is: Vat; de im t aa:z de
gracht Van Korbulo, twaaif duize:zd fcbreden. Merl: no ve.,-12r
aan , dot deez ,..; voetinalt oltkomt.
Ga ondertuirchen deezen Myip3a1 Zion in een arbealdfc by
Scriverius, Antiq. B2tavic.-. 2 I 1
die nay niettemin in
geweldig fchynt rills to loopen. Lees mode zr y!1 2.1 dere Verklaring ov,”. Owl Bc;,(4, vie, e 4. bL: dZ.
Maar, zie daar ontnicx:'t
aileenlyk Flud. A
met Ryckius do Vile': verwcrp.::-.3.e; ;mar ook
ye , die de Viiet, als to joilo water:ng kwanswys
en ons in haare plaats de Undo Ledo aanpryit , de o:izentL:2,ijerdorp tegen over het lIds ter Does, nit don alvii
gaande voorbv ZWietC11, Bevvk ea
QO ciiiLlc!yk ,
(u-2,;:t
N4
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(met den naam van Rotte) achter Rotterdam , in de Nieuwe
Maas vallende. Lees hem zelve, I B. II bladz.
Dit zou wat lyken; maar echter blyf ik by myn fink , te
aan myn zyde vind , Notit.
meer, daar ik den Heer
Part. 47 pag.
Dus verve van deeze deurvaart gefprooken hebbende, ,gaan
Nvy weder te rug naa den Veidheer Korbulo ; willende echter
zyne Partifche en .Armeniiche legertogten overflaan , te vre
den met alleenlyk hier aan te hechten het Muninzentum Corluionis, of , volwens geinelden Heer Alting , de Stad GRONIN.
GEN, van welke boven, 126 bladz.
KOULSTLII; Diet verre van Heiloo , van welk , hovel; ,
Yak bladz.
A. 1706, den 12 September bezag ik dit Heeren Huis , door
een welbeplante lawn daar naa toe wandelende. Be y ond het
niet zeer groot, met roode pannen gedekt , in een vierkanten
Never itaande en op deeze wyze den lufihof verdeelende.
A. 1517. is het door de Gelderfehen , in Noord-Holland optrekkende , na 't overvallen van Medemhlik en Alkmaar verbrand en verdelgd. Van Leeuwen , Bata y . 922 Nan. Zaanl.
Arkadia, 2 B. 137 bladz. Van .Royen, 190 bladz. Dirk Burger
van Schorel , in zynfaanzengeflanfie en niagere Chronyk van Me.
demblik ; nog zoo ()Wangs, als ten rariteitje, de wereld opgedrongen , 131 bladz.
Echtcr heeft het zeer oude grondflagen, ja van ruim 6oco.
jaaren en de bezitter is tegenwoordig Heer Willem van Kats „
Moeder, heden hebbende ruim yo jaaren, is de Dochter van Juftinus van Nafrauw, natuurlyke zoos van Prins Willem den 1. Gouverneur van Breda, A. 1625.
Voorts, wat de oudh&d van den Adel aangaat, ik vinde by
Goodhoeve (in bet Byvoegfel 163 bladz.) in het Geilachtregifler,
allereerft genoemd Ysbrand van der Koulfter, welke leefde,
A. 1390. ziet ook Van Leeuwen, Batay. 903 en 922 bladz. alwaar gy de Geflachten van Kats en Kouliter door Huwlyken
in een gefmo l ten vindt.

Ondertufrchen verichillen het Gezicbt van Rocbman en het
rnvne daar in , dat by het zelve van de clinker zyde, en ik het
viak van vooren heb verkoozen.
KOSTVF.RLOREN, aan dcn Amftel gelegen, omtrent Amneldam , tuirchen het kalfjen en den fteenen mylpaal. Is, door
N. N. in eon Print gebracht. Meer niet, voor deezen tyd.
[KOVEL; een ouderwets gewaad , dat zoo wel voor
hoed of hoofddekzel, als voor con mantel diende , die om
de fchouders hing. De Burgemeefiers, Kameraars , en de twee
voornaamfle Dekens der Gilden van de Handwerkslieden te Ut.
verfcheenen op plegtige en Feeffdagen in zulke mante;$, die met zilveren loveren of plaaten ve;fierd waren. Hor.
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tnfiits neeint ze zilveren Tabberden, Lib. 7. Hifi. in
dock oneigentlyk Tabberden, want het waren veel eer fch,)a.
dermantels , die ook den hats bedekkende over de fchouders
linen, of daar aan gehecht waren. De gedaante dcrzev Tea
wordt door Math. vertoond in eene oude plaat . Lib 4 de Nobilitate cap. 3L Zie breder zyne Analeff. Tom I. pa ; 4 , c) i /lc
hadden de Schepenen zulke Mantels , maar zons.ier die ativa:en
verfierfels; dezelfde.]
't KRAIJENEST; een oucle gracht , buiten Haar l em aan
den Hout , wel eer door de Stad loopende. Heette tt.! yoolen
Kraijenhorft; wegens den Heer Gerrit van Kraijenhorft , eene
der aanhangelingen van Gerrit van Velfen. Goudbueve, 329 bl.
Anpzing Haarlem, 135 bladz.
KRAIJENEST; anders geheeten het Huis te Kraijenburg , in
Delfsland, aan de Hoornbrugge, en de Ooftzyde van de Haag.
fche Vaart; eenigzins landwaart in. Kan Leeuwen Batay. 1286 hI.
KRAIJESTEIN, een Huis in Zuid Holland , in de Groote
Waart; federt den vloet van St. Lysbeth verdronken. &rive.
^ius, in Tan den I. 235 bladz. Oudenbove , Zuid - Holland, 163
ii 411 biadz.
KRANEBROEK ; een ruin op een heuvel , met boomen bezet,
volgens het Gezicht van Rachman ; tuffchen Alkmaar en Heiloo.
KRANENBURG; in Schieland , aan de Rotte. Van Leen.
wen , Batay . 1294 bl. [Dit Kranenburg is een van de oudfte
Riddermatige gebouwen geweeft , gelegen in Bleiswyk aan de
rivier de Rotte , of oude Lede , gefticht omtrent den Jaare
11°6. by Halewyn den tweeden Kaftelein van Leiden , by wiens
defcendenten het large jaaren bezeten geweeft is. Halewyn, de
derde Caftelein van Leiden, gaf het zelve nevens andere goederen
aan Philips, eerften Heer van Wafrenaar, zyn noon ; van deezen
is her gekomen op Dirk , en van dien op Bartholomew van
Waffenaar,, die, als hoofd van een nicuwe Familie, zyn naaln
naar dit huffs veranderde in dien van Kranenburg, en een nieuw
Wapen aannam. De kleinzoon van Bartholomeus , Itichtte een
Huis en Hofftad tot Eykenduinen in Haag • ambagt , dat by
mede KRANENBURG deed noemen , en van den Hoer van Wafremar, zynen Neve, to Leen unty ing; lay ftierf A. 1362. Vaq
Leeuwen op dezelve bladz.]
KREIL , anders hat Kreiler Bofch; wet eer der Vorften diergaarde en eem hout vol wild; heden een droge zandplaat
de Zuider zee tufTchen Enkhuizen en Stavoren. yunius Hltay.
47 bl. Goudboeve, 8 hi, Van Royen , 32 hi. dezelve ook in zya
naauwkeurig Landkaartje of beeldende.
Jk heb gezegd , vol wild, en voeg 'er nog by vol hinders;
van weike de Hin!open haaren naana bekwam ; volgens
Aleurs , X1 711 Province 2 D. 993 bladz.
OndextuTchen snag mede wel worden aangernerkt, dat men,
N5
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A. 12.50, met een rachter of dalye [een balk of plank] don/
het: Bofch Kreil , van Enkhuizen ging naa Stavoren. Ziet Westerazan van Stavoren , by Pars Katw. 128 bl.
[De Noordzee begon de gaten van Texel en 't Vlie in vervotg van tyd te vergrooten , zoo dat in het 7400fte Jaar
een vrye Vaart door de Noordzee voorby Stavoren , Medem.
bilk en Enkhuizen tot in de Zuiderzee liep , daar te vooren
Inaar een hoot plagt te weezen. En daar toe zegt men gaven
oorzaak de St. Oloffibe en Lunk.ofche Vaarten , en de handelingen der lieden, die op Wieringen Texel en de bygelegen
landen woonden, oiu gevoeglyker by elkanderen te koomen;
want veele gracliten hier toe gegraven hebbende , heeft de
Noordzee met een groote kragt haaren ingang door dezelven
genomen , en de Middelzee (die te vooren fchoou Land en
EsDrch was) gemaakt; fcheidende als toen de OA- en WeftViiezen, door een diepe Zee van elkanderen. y. van Royen
Nederl. saLdb. bl. 33.]
En eindetyk is 'er ook dit Bach aangaande , by de t‘eu..
felpraters , een vertellingkje van een tweerpalt over de pigt ,
tutrchen Graaf Floris den Vetten en dien Friefchen Jonker,
Galarna; kwanswys A. 1119. Zlanl. Arced. 3o bl. en Vronen:
Op- en Ondergang 87 bl. Gabbema , Watervloed. so bl.
De KREUPEL; het oude kafteel Cryptorix , nu de plaat
ltreupel in de Zuiderzee verdronken, is de Cryptoricis villa, by
Tacitus, 4 gaarboeken 73 H. Van Limuwen , Batay . 1306 bl.
en Piz der Houve , by bovengenzelden Barbier,, Dirk Burger,
in de Cbronyk van Medemblik, 135 bl. Maar, dat hehben zy
eater zoo 'ass niet; aangezien Pikardr Koevorden Cryptoricis villa
noemt, aronyk van Koevord. 282 bl. wederom is Cryptoricis
villa Taciti in Groningerland, of hier Kropswoide , of ginder
Grypskerk. Hayninga, in de Belchryving van Groningen, Orte.
lius , by Kluverius Rb y71711. 2 D. 28 r
Eindelyk is die zelve Cryptoricis villa, by den Heer Alting
(Notit. I Part. 52, pag.) Heinrich , een pleats in Vriesland, in
eft; VII Wolden, tutichen de watcrtjes , Konings Diep en de
Kuvnre. Zie weder de oude Roomiche, hoe onzeeker met onze nieuwe Landkaarten vereenigd!
KRVGSTOGTEN en Veldtogten, of , gelyk men in do
Cbronyken gewoon is to fpreeken, Heirvaarten; van deeze vindt
men 28, binnen den tyd van 144 jaaren, in deeze laudftreek,
nu geheeten Holland. To weeten:
I. A. 134.5. tegen de Stichtichen; Graaf Willem den Iv. belegetende de Stad Utrecht. Goudhoeve , in Willem, 378 N.
II. A. 1346. tegens de Friercn; aiwaar deeze bovengenoemdc
WilleLrl ook ineuveide , dezelve 379 hi.

Hi. A. 1348. weder tegens de Sad-nil:hen; Hortog Willem van
Bey.
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neyeren te Velde trekkende. Dezelve in Margriet, 383 bl.
TV. A. 1351. gemelde Willem van Beyeren zyn Moeder
Vrouw Margriet , beoorlogende ; in welken oak was de
zwaare Ivaterthyd , op de Maas , tuIrchen den Brie' en
Gravezande , voorgevallen. Boven 150 bl. Balm Dordrecht,
744 bladz.
V. A. 1355. doelende den Oorlog op Bifrchop Jan van Arkel.
Goudboeve , in Willem den V. 391 bl.
vi. A. 1356. tegens de Stichtfchen, wederom. Dezelve 393 bl.
VII. A. 1358. waar in het heleg van het Heerenbuis, re Hemskerk , onder Hertog Albrecht van Beyeren. Goudboeve ,
Albrecht , 396 bl.
VIII. A. 1359. waar in Delft belegerd. Boven, Deiff, 57 bl.
TX. A. 1362, tegens Hertog Eduard van Gelder. Goudbeleve,
in Albrecht, 393 bl.
X. A. 1374. nog eons tegen de Stichtfchen. Dezelve 4or hi.
XI. A. 1394. waar in het beleg van het Huis te Altena. Boven,
Altena, 14 bl.
XII. A. 1397. waar in het Huis te Loeveftein belegerd word.
Dezelve Goudhoeve in Albrecht, 410 bl.
7t.111. A. 1393. tegen do Ooft-Friefen; waarlyk, eon zwaaren
op'.ogt! Dezelve, 410 bl.
XIV. A. 1399. op dezelve Ooft-Friefen. Nog dezelve
en
412 bl.
XV. A. I40o.
XVI. A. 1403. in welke het beleg van Gornichem. Nog dezelve in Albrecht, 413 bl.
A. i4o5. waar in de belegeringen van de Iloten en Huizen Gafparen , Hageflein en Everflein. Boven, Ever ein ,
84 tel. Gajparen, 95 bl. Hageftein , 134 hi.
XVIII. A. 1 407. tegens de Luikenaaren. Goudhoeve, in Willem
van Beyeren, 423 bl.
A. 1417. tegens Willem van Arkel, zelf binnen Corn:them bevo:hten , onder Vrouw Jakoba. Boven, Arkel, 20 bl.
Gornichein , 109 L.
XX. A. 1418. waar in Dordrecht belegerd, door Hertog Jan
van Braband en Vrouw Jakob. Bolen, Dordrecht, 766 bi.
.y,AT. A. 1420. in welke 't beleg van Leyden, door Hertog
Jan win 13yeren, ruwaard van Holland. Orlers, Leiden 2 D.
397 bladz.
XXII. Ao. 1425. voor Sclioonhoven zich riederlqgen,le de;
Heer van Gaasbeek. , Hollands Stadhouder. Goudbocix , in
449 bl.
XXIII. A. 1426. in deezen den ilryd voorvallende by Brouwershaven , onder Hertog Philips den Goeden , ruwaard
van Holland. Boven Brouwersbave , 49 hi.
,XXIV. A. 1447. tegens de 1Waterianders , onder den Heer
Jan

lakoba

aQ4
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Jan van Lanoy, Tionands Stadhouder, Goudbeeve , in Philip
den Goeden , 465 hi.
XXV. A. 1456. belegerende gemelde Philips , nu Graaf van
Holland, de Stad Deventer. Revius , Daventr. 109 pag.
XXVI. Ac 1475. regens Nuis in Keulslancl; onder Hertog Karet
den &omen. Muterus , in Carol° , 5 lib. ro pag. Barlandus ,
Coinit. Brab. 116 pag.
XXVII. A. 1479. trekkende den Stadhouder, Heer Wolfaart
van der Veer naa s'Gravenhage. Goudboeve , in Marie en Maximiliaan, 518 blad.
XXVIII. A. 1419, belegerende Maximiliaan (:)u Rooms Kofling) de Stad Rotterdam. Goudboeve, in Maximiliaati, 542 bl.
bus verre Oudenhove , Dordrecht 5 H. 178 bl. van ons opgehelderct en met getuigende Schryveren verrykt.
KROONENBURG, anders het Huis te Kaftrikom; by Rocbman alleenlyk een naare ruin, in het geboomte verfchuilende,
is in Kennemerland gelegenomtrent het Dorp Kaftrikum.
Van der Woude , Cbronyk van :Alkmaar , 13o blade. by wiens tyd
dit Huis ook niet anders dan een gebrooken muurwerk vertoonde. Ziet ook het zelve genoemd , by Heemskerk , over zyne Arkad.
KROONENBURG; in het Sticht, tufrchen Loenen en Nieuwerfluis , aan de Vecht , omtrent de wydvertnaarde Luftplaatfen , Ouder Hoek , Nieuwer Hoek en Middel Hoek ; zynde
heden deszelfs Hear, by aankoop , de Heer Adriaan Wittert van
der Aa, van Kolhorn , te Leiden gehuisveft.
A. 1707, den 2 January gelegenheid hebbende gekregen om
dit Huis van binnen te befchouwen, viel my 't oog byzonderlyk op de muuren van een ongemeene, doch ongelyke dikte ;
en voorts boven, op de ruime Voorzaal, en beneden op de
zwaare boogen en gewelven van den tweeden kelder.
Voorts is het van buiten heden van zyne ] i eraaden en fterkte meerendeels ontbloot, vertoonende alleenlyk naar de zyde
van Loenen , twee fchuinsopgaande Gevels naaft malkanderen ,
en alleenlyk eenen naar de Stills: vervolgens van dit gezicht
van Rochrnan geweldig verfchillende.
A. 1122. of daar omtrent, leefde de Stichter van dit flot,
Beer 3 in van Kroonenburg, Ridder onder Graaf I)iderik den
"VI. Daze was de laatfte van den eerften ftam van Kroctnenburg ; te Leiden voor de rechtbank doodgeflagen ; als
wanneer Gerrit van Velfen, de Neef als eigenaar,, dit Huis
ging bewonen.
A. 1296. wierdt Graaf Floris de V. door de faarngefpanIle n e alhier gebracht, gelyk van daar weder naar het flot te
Maiden.
Op dit Huis vluchtte Velfen ook, na 't vermoorden van'gertoemden Graaf; waar op het wierd heiegerd, ,ingenoomen en
ter
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ter nedergeworpen. Doch het is , b:nnen weinigen tyd, weder opgemaakr.
A. 1340. circuit! circa, kreeg dit Plot een nieuwen Heer; Ridder Willem , nit het Huis van I' enegou. Immers was zyn
Grootvader,, Graaf Willem de Go ee ; zyn Grootmoeder,, Johanne de Valois , de zufter van he ring Philip den Schoonen.
A. 1345. wierd deeze , nevens zyn Com, Graaf Willem , van
de J!riezen doodgeflagen.
A. 1374. is Kroonenburg , door den Biffchop Jan van Hoorn,
ingenoomen , uitgeplonderd en verwoeft) met ilcenen kogels
befchooten , uit het gefchut , als toen in het gebruik gebracht.
A. 1436. kocht Heer Aurelius van Mynden en Ruwiel
Wouthers zoon , aan Juffrouw N. van kroonenburg getrouwd
dit gemelde Clot , nevens deszelfs aanhang, van zyn Schoonbroeder.
A. 1483. bracht Maximiliaan zyne krygsknechten op de flout
ten ; Kroonenburg, Abkoude en Vredeland.
Van gelyken deedt Heer Dirk van Swieten te Loenerfloot;
met zulke middelen den gevangenen Bill-chop David in zynen
Stichtszetel herftellende.
A. 1624. kwam Graaf Henrik van den Berg over den Yfrel,
en viel in de Veluwe , juift by een prangend Winterweer. Toen
werd te Loenen de brig afgebrooken en de Vecht met byten
opengehouden. En toen zyn de Byters , door Heer Antoni
van Lynden Heer van Kroonenburg, met de warme ketel gefpyit. Maar , het toefchieten van het Staatfche Volk dea
den Vyand , meer bevroozen dan bebloed , van onzen bodem
wyken.
A. 1629. leedt de Veluwe , door de Spanjaarden , nevens
hunne Croaten, een tweede plundering. Men zoridt wel yolk
naar Amisfort , nit Loenen en de omliggende Dorpen; doch
te vergeet-s. Dus die kon, vluchtte naar de Loenfche zyde.
Men maakte befchanfiingen langs den weg.' Die van Loenen
hakten in de Bloklaan , de zwaarfte boomen om ver , brachten deezen boven op den Dyk , en met die Borftweeringe hielt
men de Croaten tegen ; die in het Gooy lelyk huis hielden.
Maar, met Wezels overgang, werd dat haatelyk gefpuis eludelyk te rug gedreven.
A. 1672. de Franfchen het Sticht van Utrecht ontruftende;
wierdt dit Huis, door den Staat bezet. Maar, de gemelde
ruftverfloorders , uit het vermeefterde Utrecht, langs den Daalfchen Dyk, naar Kroonenburg, den r Auguitus afzakkende,
gaf het 's anderendaags , zich over. Midlerwyl trokken de
Franfchen by den Angtlel °in kregen Loenerioot in hun geweld , keerden daar op, langs den Sloodyk, en plonderden
Loenen.
Dus aile moedwil uitgevoerd hebbende , trokken zy met hun.
ng_
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ne gevangenen weder naar Utrecht; Jtrocnenburg en toener.
float bezet achter zich laatencle.
Maar eindelyk den 5 Auvitus 's morgens ten S uuren , ver.
lictcn deeze rotzakken het flot te Kroonenburg; maar.... ja,
maar ; na dat zy den zwaarften toren hadden doen fpringen ,en taus dit Heeren Huis van zyn grootite fieraad beroofdi
Dit

fcbeidt de dolle Frank, zeer zelden , zonder flank!

Dit getrokken tilt de Uittrekftlen van meergenoinden
zich nog te Londen onthoudende, volgens zynen
brief, nevens JEifreci Heptateucbus , Anglo Saxonice , voor 3
dagen, my toegzonden.
De bewyzen van het bovenflaande vindt gy meerendeels by

Wtibelliz Procurator , Beka, Heda , Goudboeve, de Belcbryvers
13,1)2, Angelciain , de Gouwenaar , Boxborn , Vogius , Reigerberg, ca , &c. Voorts , bet Ontroerde Neclerland,verwarde Europa , &.

KROONENSTEIN ; een deftig Heeren Huis in Rhynland,
onder Leiden , by Lawmen , in Zoeterwoude ; mede geplaatil
outer de Gezichten van Rocbman. Van Leenwen, Bata y. 1260
hi, Goudboeve , 83 bl.
't Kik i nS van St. Andries; ook lit Burgondis kruis geheeten , beitaande nit twee Lauwrierftokken.
Dusdanig kruis ontrnoette my gifteren op een Gedenkpenning
van Philip den Goeden, van een vuurflag, midden in het vuur
omvangen, voerende deeze Letteren: AUTRE NARAY. AUTRE NARAY. AUTRE NARAY; dat is, gy zul: anders niet

bebben.

D y cb, by Silvefler a Petra Sanwa (Symbolor,, Heracor. 6 lib.
63 pag.) is geen vuurilag , waar alleen de Lauwriertakken,
nieu. deeze woorden ; DOMINUS Milli ADJUTOR; dat is,
de There lily helper. Ilebbende ook deezen fcherpzinnigen
Se!.:rfv-Jer (397 pag.) alleen het vuurflag , nevens dit byrchrift:
AN FE IERIT QUAM FLAMMA MICAT ; bet fleet, eer zich
bet vaur ont6lekt. Ziet het zelve onder de Symbola Heroica van
M. Claud. Paradinus, 26 pag. welke by de gemelde Iimwrierftokken (28 prig.) eenvoudiglyk ter nederftelt; KLAMMES.
CIT UTERQUE; 't raakt beide in vim.
p erk bier nu wel aan
1. Dat twee Daiwrieren, geweldig tegen3 malkanderen gewrcy en , rooken en zelfs in den brand raaken. Het geen zy,
volgens Paradinus , ook van faamgettotene LeeuwcfchonNamur. 16 lib. 40 cap.
ken verhaalen. Zie Plinius,
Dat St, Andries de Patioon , of de ikicherwhei!i; ,, is van
n ow dat deeze orde Gulden Vlies -orde, En waarom to?
de to Ryffel, door Ilertog Philip den Goeden, geveiligd is ,
A. 1430. den 30 Nrweinber de Feeadag van gemeldcn kruis‘
gezant; zynde dezelve ingeftelcl, te Bri , gge, den is January, A 14z9- con dag, vvlar op hy met Jfabella trouvr.tdec:
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GuicciarcUn. xvir. Provinc. in ..eintverp. 46pag. Pzn Leenwen, Bata y. 700 bl. Heuterus , Burgundiac. i;; Philip. 4 lib.
3 cap. Scriverius , Graven, 406 bl.
1)at deeze Lauwriertakken dwars over malkanderen, en
niet gelyk de gemeene kruiffen, Egger]. De reden is : dat
Andreas, te Patrafro, in Achaje, met de beenen van mai.
kan!eren, (volgens het overleveren van onze 114oeder de H.
Kerk.) op zodinig kruis ter doo I gebragt is. Zie Lipfizts, de
Cruce , I Lfh. 7 cap.
Ondertuirchen fchuif ik het gerprek over de Ridderfchap e r
haare Ordens, tot op de Letter R.
KRUISVAART; is binnen ruim 2 oo jaaren , ook meer clan
ems gefehied, nit Holland, Ilraband en Vlaanderen, naar het
Joodfche Land, om het Heilig Graf, nevens het Heilige geweft, van den Heere Chriflus bewandeld, den Turk te ontweleligen. Pater Louis 114-ainzburg , Vrankryks fliflorifcbryver,
in zyne Hiflorie van de Kruisvaarders.
A. 109, 5, is do allereerfle, met can blinden yver, aangevan.
gen , cinder Pus Urbaan den H. door Et-06r Peter, een Fran'
zeer driltig aangczet; zynde het Opper.
fchin
kru's1,1elden Godevaart, anders Godefroy van Buil.
hoof,!
Ion, Ilertog van Lottringen, na dat hy zyn Hertogdom aarl
den Birfchop van Luik verkocht had.
zithberletb, Cbronolog.
Renrico IV. 385 peg. Chron. Carion. 4 lib. 604. peg. &c.
Maintburg , i B 25 bl. Scotanus , Frieffe G. 87 bi. Paul .
Iniliuc, in Philip. I. 4 lib. 147 pag. Guicciardin. Deftript. Belg.
Tyrius, Iliflor. Expedition. I lib. 13
500 peg.
s
cap. Calvij'ins , in Cbronic.
A. 1147. geCchiedde de tweede; onder de Vorften, Koenroad den
en Ludewyk den VII. JVicetas Cbroniates, by ge, in Chron. Mainzburg, 3 B. 192 hi.
melden
A. 1187. ring de derde voort ; onder den keizer, Frederik Barbarolfa, 114aimhurg , 5 B. 317 hi. Buchoizer. in In:lice.
Find. a , over Kluverius, a D. i rS hi. in welken krygs.
togt onze Graaf nods de III. is overladen ; volgens hat go.
voorts onder DAT",TIATCPT,
fchrevene, 98
A. r90. xv oltrok men de vierde; onder Philip, konin van
Vrankryk en Richard , koning van Eng-eland. Antifiiodorus
by ineergenoenvim Calvifius , Mainzburg , 6 B. 372 hi. Wilhelm

Goeree Kerk en Wareld. fcbr:Tencle van alle de acht ,
148 bl. Scotanus, CI;ion, 93, '08, 114, 122 hi. &c.
En , duo verre, aangaande 't getal deezer kruisvaa.rten; maar
let no eens, wat de Vorilen en hooge, magten eigentlyk met
deeze togten voor hadden.
De Pauzen , als geinelde Urbaan de IL Eugenius, Innocentius, Honorius ,
hadden deeze voordeelen :
Zy watige1cffi zieh het: oppergezz van deeze iegertochten
aan

KR.
aan. Zy namen de perfoonen , die ter kruisvaart gingen,
omier hunne befcherming. Zy brachten de Aflaten en dip.
p6-,1171tien in een meerder gebruik. Puffendurff, , Inleiding tot de
Hijhrie , 668 bl. &c.
Maar de koningen vonden, op deeze wyze , hunne rekening ;
Zy maakten hunne handen ruim , met de dapperfte en oproerigfte na verafgelegene Geweflen te verzenden. Deeze, oin
reisgeld te hebben, verkochten of verpandden aan hen himlie Landeryen. Deezen ginter fneuvelende, kregen zy de goedercn genial-4k van de Weduwen, of minderjaarige kinderen.
Eindelyk gebruikten zy ze by wyze van een veelvoudige aderlaatinge ; daar mede zich ontlaflende van eene menigtt
rnenfchen (in den allereeriten optogt telde men over de 3-.:0000
krui,svaarders) om den overigen hoop, onder de knic gekregen , tot gedweeheid en onderdanigheid te brengefi. De Vera
taaler van Mezeray, Chronyic van, Vrankryk in Philip den 1. 428 bl.
Tantion Religio potuit fuadere malorum.
dat is;
Tot zoo veel kwaaden
Kan Godsdienfi raaden.
Of liever het Bygeloof.
Komt dit hierniet veel beter te pas dan by Lucretius (Rer. Nat.
L.) onitrent het flachten van Ifigenie? Doch ziet ook den Vertaaiden Leutholf,, Teneel der Hedendaagfcbe Waere4 49 bl.
Maar hoe kregen zy die lieden tot die dwaasheid , om zoo
c3:0 .13.4 Ivin land te gaan , Vrouw en kinderer te verlaaten,_
7ich aan ontelbaare gevaaren te onderwerpen? Artwoord. Niemand kon zalig flerven, die Syrie niet gezien 1 , adt. De exclamatie , voor bovengenoemden Pans Urbanus , was ; Deus vult
Deus vult Godt wil het! Gernelde 4 lib. 152 pag. Alerula Tycitrefor,, 317 blad. En die op deezen Gods weg flierven,
Madden volic vergeving van alle zonden. Godfried
Cbron.
D. 654 bladz.
Eindelyk werdt dan zoodanige Kruisvaart Penton Sacrum ,
dat is, de Heilige kryg geheeten ; de heiligheid, beflaande in
het Weften van menfchen te ontblooten; a1leedyk om hunn
inhaalige fchrokkigheid en ontembaaren hoogre,oed den vryen
toom te geven. Boxhorn. Ilifior. Univerf. 649 pag. De heilig'held bettaande, dat ontelbaare Chriftenen, in het ()often hun
eigen graf vonden, in het midden van onmenfchelyk moorden
en gruwzaam bloedplengen; de Geefflyke zelfs, met de krygsklawen, het woeden aanzettende. limners, ti:cr zag men ,
lads ! zoo weel bloed vergieten, dat 'er de lyken in dreven en de
paarden hunne voeten fpoelden I Maimburg , 3 D. 151
NUS, by bovengenoemden
Goeree , op bet zelve IsS bl. De held
iihcid
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Ugheid beftaande in. roven en plunderer, branclen en Waken,
n dus niet om in deezen heiligen Oorlog he Tiger of Godvruchtiger , maar wreeder en godloozer te worden : blyvende terwyl ginter , gelyk wy boven aanroerdeii , 'de Steden onbewooni , de Linden onbeploegd. Pezelius , Mell f cii Hiflor. 3
Part. in Hon. IV. 157 pag. yob. Law, Conzpenci. Hifi. Univ.
351 pag.
KUILENBURG, .antlers Civilenburg; kwanswys naar Claudius Civilis de.n naam wierende.- Rykius , over Tacitus, 3 iiiitothr. 23 cap. behalven Pontanus, &c..
. A. 1271. werd haar grond gekocht door I-leer Hubrecht van
Boefichem. Origines .Culenb. by Mattbetis , AnaleEtor. VI Tom.
242 pag. [Tom. 590 Edit. in 4to.] al waarom Sliebtenborfl
(Geld. G-efcbied. ,f B. 7 bl.) het zeggen van Pontantis verwerpt,
dat het een jonger Stacl is, en zoo by fchryft (let oil.
de geduurige verfchillendheden) omtrent A. 1164 . of .472. het
werk van eenen Rudolf van Boefiehém , , en daarom , Als.in ten
kuil of laage landftreek . gelegen , Kuilenbutg genaamd. Ziet
hem, I B. 52 bl.
.Aanga.ande Maar Chet geen wy nit die van Rocbman
genoomen , a bier vertoonen) de Stichter was Hubert van Eon,
fekom , die, A. 1281. het zelve p an den Graaf ReinoUd van('
Gelder verkocht , [en ter zelver tyd wederorn van hem ter
leen ontving. Math. Anal. Tom. pag. 596.] Slicbtenbolft ,
52 hl. Is naderhand , door. Jan den III. Graaf van Kuilenburg,
vertimmerd. Dezelve , .56 bl, doch cie ronde tooren is van Ger:
Tit van Kuilenburg. MattheUs , iri de geinelde Origin. Culenbure,
272 pag.
Die meer van Kuilenburg (zcgt met Heda, Loch geen Ca.-7
ftrolacus of Suiienburg) begeert te weeten , zie naar deezeii
Jleda, 7, 223, 244 & 3 1 4 pag. Meurs, XVII Provinc. 374 bl,.

Alwaar g? inede- y rnden- zult, dat deeze Stad , A. 5555, door
keizer Karel den V. een Graaffchap geworden is.
K.

Huis toT AAR ; is in Poelwyk gelegen , in Zuid Holland:
Oudenbove , Zuid Holland 412 uit het Ann; •
verfariuuz Carthufianortzm. Weet 'er niets of te zeggen ; het
geen my omtrent meer Heeren Huizen gebeurt.
LAAR, een Dorp , tuffehen Hilverfom en Blarikom , in het
Sticht van Utrecht; waar ointrent het LAARDER kerkliof is,
/van de eenvoudige Rooinscatholykjes , mat groote devotic be-

zocht. Zie Vijrchers Nieuwe Kaart van bet Sticht.
Men zou wel eer bier een kerk oprechten , zeggen zy ,
maar een brooddronk.en duivel , alles .breekende en omwer-

pende , vethinderde talkers het goede werk.
0
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D6ch waarom bier juifl een kerk ? mogelyk vondt men
eenige Schaapjes 3 in het Veld neérknielende , rondsfom een
neC;rgevallen of weggeworpen gelyk by rnyn Grootva.
dors tyden, ergens in het Iandlchap Drenthe is voorgevallen.
7vlogelyk is bier een mirakuleui Lieve Vrouwen beeld aan een.
1300 . 0 ontdekt , gelyk onze Licve Vrouw van den te Me.
refelt; of Ooze Lieve Vrouw aan de Linde, te Ootterwyk;
beide in Brahand. Of mogelyk hoorde men been , tnirakuleuslyk zingende in haren byekorf ; gelyk te Kouwenwater,
ook in Braband ; alwaar men , A. 1434, het kloofter van St.
Brigitte ftichtte , op een plaat .; , alwaar de biektns een kerksken in haar korfken , at zingende, haiden opgemetfeld. Dit
is geen raljerie noch achterklap, genegen Leezer; gaa weder
tot Oudenbeven , Befcbryving van 's Hertogenbofeb , 29 , 37 en
54 121. zich bediend hebbende van Fr. Aug. Wichunans , Brabantia Mariaia, of, van de Lie VrOltri,V6 Beelden in de Meyerye
van den Bold) ; en Dionyf Mutfart, Kerkelyke Gejebiedenifien
onzer Nederlanden , 2 Deet.
Maar zacht het is uitgevonden. Zy noemen het S. Jans
kerkhof. Dus .zal dit een kerk geweeit zyn van St. Jan den
Dooper, anders den Boetgezant, door de guide verzen van
onzen Vondel eens zoo verheerlykt.
LANDERYEN ; in het gebrooken Holland van een zeer
verichillenden aart; hebbende bier, ligter of zwaarder klay;
daar wader gui zand of veen, darrie, &c. IVIaar,
A. 1460, of daar orntrent heeft Men uitgevonden de hooge
zamEge landen te verlaagen en tot bekwame Zaai- en Weil-II-Ien to maaken. Omtrent welken tyd men ook te Zoeterwon, by Leiden, geleerd heeft het toemaa,Jeen der fchraale en
verkoude landen. Aikelnade , Gravemunt , iso bladz.
Van het bonrlekykslend fpraken Wy, 157 bl. en daar al sneer
van gezegd worden, op de Letter T, in Turff , of Letter V,
in Veenen.
LANGERAK ; een zeer oud Huis in Langerak , onder
Nieuwpoort, op de Lek, in Zuid-Holland; door Rochman ,
in 2 Gezichten vertoond. Oudeuzbove , Zuid - Holland, 302 en
412 bladz. Goudboeve , 78 biadz. Meurs XVII Provinc. 455 bladz.
uit Boxborn. Stedeb. ,44 bladz.
[Het Huis te Langerak is met de Heerlykheid in voortyden
mode geweeft aan de Heeren van Guy , zelfs nog in den
jaare 1270. en is daar na"gekoomen aan een jonger zoon
van Teilingen , wiens defcendenten den naam van Langerak
hebben aangenomen; is een Heerlykheid van hooge , lane,
en middelbaare jurisdi&ie , ten deele to leen gebouden wordende van de Graaflykheid van Holland, en liggende onder
't Dykrecht van d'Alblaffer Waart ; heeft het recht en pos.
feilie van het ftelien van eon Hogendyks ecniraad, en een
Water.

LA.
Water-Fleemraad in het Overwaartfche Waterfchap in den
Alblairerwaart; en behoort tegenwoordig onder het geflacht
van Boetfelaar. Van Leeuwen , Batavia 1296 bl.
Heden den is Foruary 1774. lees ik in de Leidfche Courant van den 14 deezer, dat men op den 3o Markt 1774. in 't
Rechthuis te Langerak- over - Leek publik zal verkoopen , de
Afbraak van het &fleet aldaar. Dus neemt dit oude Huis dan
nu ook een erode.]
Van deszelfs geflachtboom , uit de Teilings voortgefproo.
ten , fchryven Oudenbove , op de gemelde 302 bladz. en Van
Leeimen , Batavia bladz. 999 bl.
[LAURENS , toegenaamd KOSTER , Uitvinder van de Drukkunif te Haarlem; van miens Uitvinding , geilacht enz. de
Heer MEERMAN, beroemd Navorfcher van Oudheden , ons
een nader licht gegeeven heeft, dan men tot bier toe hadde
van deeze lang betwifte zaak ; in zyne Origines Typograpbicce , boven over de DRUKKUNST van ons bygebragt , en de
bewyzcn daar uit overgenomen ; gelyk wy hier van den Uitvinder zullen doen.
De Heer M ',ERMAN dan, de afkomit, leeftyd enz. van LAURENS ZIlilerldC Defchryven , bericht ons, dat Scbriverius , gu
nius en anderen niets van hem aangeteekend hebben , dan
dat hy uit het geflacht van de KOSTERS een. Burger van
Haarlem, en al Jaar in 't par 143r. Scheepen geweeft is, de
Boekdrakkunit uitgevonden, en aan de groote Markt een aan.
zienlyk Huis bewoond heeft. Dit getuigenis naauwkeurig onderzocht zyncie , heeft men bevonden , voor eerft, dat zyn
Stamnaam, NB. noch in de oude Schriften , noch in de Stads
Regifters van Haarlem te vinden is. Alleenlyk wordt by daar
in genoemd LOUWERYS JANSSOEN naar 's Lands eenvoudige
gewoonte in die tyden , niet alleen onder 't gemeen, maar
ook onder de Grooten gebruikelyk , gelyk Frans van Mieris
beweezen heeft. Urn zyn geflacht, waar uit by gefproten is,
te kenncn , helpt niets meer dan het Zegel , dat hy, Scheepen zynde, gebruikt heeft, en onder aan veele opene Brieyen gehangen is , die men te _Haarlem zorgvuldig bewart.
Seiz en Marshoorn he't)ben gemeend, dat LAURENS Wapen een
Duif geweett zy ; maar uit een Brief, door LAU RENS 143r. bezegeld , blykt, dat 's Mans Wapen was een Klirnmende Leeulu
enz. 't welk door dc byvoegfelen genoeg aanduidt, dat LAU .
RENS van een battaard afgeftamd is ; en pa dat de Wapens
van veele aanzienlyke Huizen hier overwogen zyn, is 'er
niets anders overgebleeven , dan te ftellen , dat by uit den
Huize van Brederode afftamt.
ALBERT, de negende Heer van Brederode heeft een oncc/ken noon gehid, Diderik geheeten ; van win het bekende geflacht van VAN DEB DIJIN gefprooten is, e l deeze mut t
het
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het W;.-ipen van zyne onechte geboorte gevoerd hebben. Hy
LeC twe kinieren na, LAURENS en WILLEM. LAURENS van der
1 .)-cr,\T \von een zoon, aan WiCil in een Staus'papicr van Rotter.
(14. ;n 1381. gedacht wordt doch hy moet nog een tweeden
Zuon gehad hebben , die 13So. alleen onder den naam van
J- AN LAURENS Zoon voorkona, welke de Varier van den Uitvinder der Drukkunii: geweeit is. Want :Ian hem wordt ge&Oat in een vonnis van Albert van Beijcren , Grave van
Holland , waar in hy wegens deel gehad te hebben in een
oproer , verweezen wordt in cone geldhoete, waar aan hy
met voldoeJt, enz. 1)ecze JAN LAURENS ZOON was
twyffel dc Vader van onzen cerften Drukker ; en dus ishet
opmcrkclyk dat de edeitte van aile Kunfien, door een Man
van Gene zoo hooge geboorte uitgevonden zy welke Kunft
in oude tyden zoo hoog geacht werdt , dat JAN GUTENBERG ,
die de kopf.;re., Letters uitvondt, Onder de Edellieden van Adolf , Keurvorft van Wentz, werdt aangenomen; en Keizer
Fre.!erik ilond den Botkdrukkers toe, goud en zilver op hunp e kleederen te dragen. Zy alien dan , die LAURENS van eeri
G-eflacht dat bet Koflerampt erflyk zou bezeeten hebben,
ooen afdaalen , hebben het mis, dergelyk geflacht is niet beLend geweeft. En in 't Jaar 1380 was BERSHOLD, en 1396,
en 1398. was HENDRIK van LUNEN te Haarlem- in die bedieningf:“ en Underhand heeft onze LAtmE gs dat Ampt van de
Overheid der Scad verkreegen, dat hem by het gemeen den
na;e11 van 1:611er gegeeven heeft.
.11arl,.!i; is de pats zyner geboorte , fchoon men 't Jaar
niet regt wet; doch MEERMAN ftelt; dat hy vroeger geleefd
heert, din men tot her toe gelooft; en wel dat by omtrent
)370. moot gehoren zyn. Vroeger gewag vindt men van hem
rdet. , thin 14.o3. toen is hy vermeld in een Magtbrief van'
Grave WIllein van Beijeren waar in by wegens oprocri%hei3, in een boete van 6o Nohels wordt ' verweezen. Meer
Ieeft men van hem onder de Regeering van de Gravinne jacoba, men By een Lid der Haarlemfche Regeering was. In'
de j,!aren 1 4 22, 1423, 142,8, en 1431. hceft by 't Ampt van.
Scheepen , en in de Jaare 1426, 1430, en 14.34. dat van Sehatbe.waardr bekleed. Zoo hy Burgerinecftcr geweelI is, gelyk
fommigen willen , daar echter geen bewys van is, moot bet
geweelt zyn voor 143o. Want federt dien tyd melden 'er de
Stads Regifters niet van. Niemand moet bet vreemd voorkooknen, dat een Kojter.van een Kerk op het kuiren van ecre
geplaati1 is; want Leeden der Regeering-, en zelfs Edellieden,:
werJen in diem tyd met dat Ampt, dat voordaelig en aanzien-.
lyk was , hegiftigd. En dat LAURENS geen arm Man was,
biykt daar uit, dat zyn groot liniS, in laatere Jaaren geen
hulrder of kooper kon krygen , waarom men genoodzaakt
was,
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was, 'er drie huizen van te.maaken, fhande nog in den gevel van het middeifte LAURENS afbeeldfel.
Hoe tang hy geleefd heeft kan men met zekerheil niet bepaalen. Om redenen door den Hoer MEERMAN gfnield
1110et men geloosien, dat by in 't Jaar 1440, en dus in den
ouderdotn van 7o jaaren overleden zy.
Van hem heeft Men het een en ander AfbeeHfel , cinch onzeker,, welk het echte zy. MEERMAN meent, dat hover) anderen most geteld worden , het keen de Heer F.nfchecie a r,ekocht heeft en gekoomen is uit de familie van LAURENS , die bet
fang bewaard heeft en in 1724. uitgefturven is. De Eerwaarde
GOCKINGA gelooft dat Diet; Maar meent , dat het door ecn bedrieger daar voor verkogt is , en dat de Nazaten het als een echt ftuk
be ,,vaard hellben. Thans is de freer MaaamAN een ander Afbeeldfel uit het Kunilkabinet van den Heer P. van , D, Amma magtig
geworden, 't welk hy voor echt houdt. Wat 'er van 7y, zegt
de: Hr. GocKrivGA , dit is zeker, dat bet zeer oud, en de kleeding van de vyftiende Eeuw is.
r.,AURENS trouwde aan KATRYN dotter van eenen ANDRIES ,
van Wat geflacht weet men niet , by welke hy gewonnen
beeft eene Dochter g enanmd LuctA , die de Vrouw van ThomasPieterszoon wer-dt. Behalven twee Dochters , zvn twee
Zoonen varwekt , die in do vyftiende Eeuw Loden der H):+rlerniche Regecring waren : twee van deeze lieten jammerlyit
hum levee in bet Kaas en Brood feel enz. Vooits is het gee.
flachte van LAURENS den 24. van Lentemaand 172.4. in WIL"
LEM KORNELISZOON KoEN to Haarlem uitgettorven.Zoo veel meende ik van deeten doorluchtigen perfoon ,
aan' wien de gantfche waereld zoo veel verpligt is, en die or's
Vaderland zoo veel eer aandoet, te moeten zeggen; otn deeze
Schatkamer daar inede te verfierend
iVDe LAUWERS , of de Lavica ; een watertje, in Friesland,
omtrent de Vriefche Paalen aanvangende , en dus , voorby
Visvliet en Monkeziel, zich in Zee ontlaftende. Zie weder
tTchers Kaart , van Vriesland.
Is een zeer oude grensfcheidinge van Vriesland en Gro.-,in.
Berland, Zie 't Landkaartje van Ubb. &mita, lib. de Afro
Frifia.
Maar onze brave Scriverius is bier echter geweldia, het fpoor
fchryvende (in de Inleiding zyner Graven ,_ 56 hlndz.)
dat de, Lamers tot Dokkom loopt; daar Vi/Rbers La7:dkacit:tP2,
z io van Groningen als Vriesland, u zonneklaar aantoonen , dot,
to rchen Dokkom en de Lauwers, ter renter zyde, zich
rlimte ten"minfte van wel drie waren uitbreidt.
LEA, Ea of Ye; is een watertje, in Vriesland , langs de
Waart Of Week (Zie boveti, 14 bl-adZ..) een hoogte in Leeuwarder Aa dee' van welke de Stad Leeuwarden haren naam
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bekwam.

Abbe: Gabbana, Befcbryvinge van Leeuwarden,
S bladz.
LEAWERD, anders Leeuwerd , Lieuweweerd of Leeuwar.
den; het vermaarde hoofd van Vrieslan..1, een volryke Stad;
zynde de Dorpen van Oldenhove en Hock, A. 432, daar
aan vast gehecht; omringt met fchoon ,-; Huizen van Adelyke
Geflachten , als ; Kamming-a KamiIra , Burman a „ 'Martena , en Minnema. Meurs VVII Provinc. 2 Deal. 894 H.
Doch die van de ,.!ze Stad 'neer orrittaildigheckn begeert te
weeten ; gaa rot gcmiden Gefthichtlebryver, Gabbema , Debalvea
Guicciardin. B4gicte Dercription. 3 1):2rt. 248 pag, ook aldaar
van Swichen-i gcwagende , de vt.boorteplaats van Viplius Suichemius , zelfs in de NeOrlanifclie Medalikaffen bt..1“; p d, met
het Zinnebeeld van ced brandende kaars, tuffchen een bock en
ecn zandloper , op een tale! ;' geteekend ; VITA NIORTALlUM VIGILIA , 's7nenfthen levers is een eduurig wcaken.
LEER.DAM; ecn Ilot, al over lange jaaren een ruin bin.
ncn de Stad van deezen naam , in den Lande van Arkel en Altena. Goudbove 86 bl.
Wat nu de Stad aangaat, zy is , in het vierkant, gtlegen
niet verre van Afperen (waar van 23 bladz.) aan de Linge,
van welk water zy haaren naam ontleent: want, by verkortinge, noemt men Lingerdam heden flechts Leerdam.
A. 1150. gaf Jan , de IV. Heer van Arkel, deeze landitreek
aan zyn zoon Folpert, die A. 1167, met Pelgrom, zyn zoon
vat cen Duivel wierde weggevotrd. Dit gelooft al weer de
leezer niet? zal gem) Stoke, geen Goudboeve , geen Sl;cbtenbcaji , inaar alleen (lien boertenden Broodbakker, Van Spaan,
vaor!eggen; let hoe koddig hy dit ftukje vertelt, in zyne
.1;,,rc1)ryving van Rotterdam. , 3 II. 72 alwaar hy uit Wachten(Lirps Ryinchronyk , ook van het fpouken, na Folperts omko, in het gernelde Plot gewaagt.
A. 1492, is Leerdain, door een huwelyk aan het Huis van
Egmond gekomen, A. 1410. Heer Jan van Egmond Maria van
Aikel trouwende. Boxborn. Stedeb. 302 bladz.
A. 140, hebben de Gelderfchen deeze Scad vermeefle rd , do
Hollanders beoorlogende; doch Albrecht, Hertog van Saxen,
(lee dezelve, door een verdrag, daar weder uit vertrekken.
A. 1558. gal Anna van Egmond, ilervende, Leerdain aan
Philip, haaren zoon, Prins van Oranje; die weder , A. MI a,
flervericie, het zelve zynen Broeder Maurits heat nagelaten,
Dezelve Boxborn. 303 bi. [Thans belioort zy aan onzen geliefden Erflta_dhouder Prins Willem den V. van Oranje.]
LEENRECEIT; volgens Grotizis (by Zoetebooln , in de Zama.
41.4a(i. 311 bladz.) is een erflyke onfplitsbaie togt op iemands
0;Itilbaar ,„; goe&ren , met een onderlinge verbintenis ; van
fehut
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fchut en fcherm aan de eene , en plicht van Manfchap en
Heergewaden, aan de andere zyde.
De manfchap of hulde (van welke ook de vroome Gysbrecht
van Amftel boven fpreekt, 'or bladz.) is een eed, waar by de
Leenbezitter zich verbindt zyn Heer getrouw te zyn , deszelfs
voordeel te zoeken , in alle Heirvaarten, tot hefcherming der
paalfteden, hem te helper en by te ftaan; of ook wel buiten
de paalen , ten tyda van een Oorlog. En dit heette .men het
Landweer.
De Heergewaaden zyn vereeringen , die de Leeman aan
zyn Heer en Meefter verfchuldigd is, ten tyde van verley.
Zy beftaan, in een Valk ., Handfchoenen, &c. volgens het
aangeteekende, op het 140 bl.)
Nu zyn 'er Erfleetien , Leens - leenen en Achter • leenen
Leens - leenmannen of Mans mannen , &c. alles weder fpringende buiten onzen bepaalden otntrek. Gelyk boven , 166 bl.
de Jagerwetten , zoo mat ik dit van de Leenen weder aan de
R6chtsgeleerden , als ; Hugo de Groot , Inleidinge tot de Holland •
fcbe Rechtsgeleerdheid , 2 B. 41 Deel. Pieter Bort , van bet Hollands Leeizrecht ; welke laatfle (3 H.) het begin der Hollandfche Leenrechten zet op de tyden van den Hoekfchen en Kabel.
jauwfchen tweefpalte
LEEUW; weleer in het Wapenfchild der Frankiiche Koningen ; volgens Ilunibaldus , by gunius Betay . 176 peg.
peg. en in
die der Neerlandfche Prinfen optrekkende in de
Erdsvaart, van welken, 207 bladz. volgens Muitfierus , Ccy' 712 ).
graph. 2 lib. 124 peg. alwaarom Oudaan ook van de leeeuwea
fpreekt, otntren Jan van Henegouw, boven 172 bl.
Dus hebben niet alleenlyk verfcheidene der XVII Provinden , Leeuwen in haare Wapenfchilden, als; Holland, Zee•
land, 0 veryfrel , Gelderlan,1 , Vriesland , Utrecht, Henegouw,
Luczenburg, Namen , &c. maar ziet zelfs alle de gemelde, in
den otntrek van een Leeuw begrepen , by Strada , van den
Neerlandfchen Oorlog • gelyk het zelve ook aanteekent Guicciardyn I lib. 7 peg. nit M
' ichael Aitfingerus van Oojlenryil,%
Immers voert Holland een Leeuw, of met can flagzwaard
en een bundel pylen, of vailhoudende den vryen hoed, op
een freer gezet , binnen een Tuintje. Ziet ooze gangba ire
dubbeltjes en alierlaatft gemunte Duiten , en Ices Parival, ref•
inaak van Holland , 201. bladz.
Maar kwam u wel imtner re vooren , dal Hertog Karel de
Stoute een befluit by zich had opgevat , ()In alle de XVII
Provincien order een Koningryk te betrekken , het geen den
naam van Leeuw zou voeren? van het Koningryk boor Karel zelf gewagen , by meergenoeniden Verboek, Treuripels 4 Be.
dryf , 5 Toned 45 bladz.
0 4
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fen, die 't gelufie om myn gebied te zien,
Nu treetge op Zeeiand.s- grond , een Graaffcbap ; kon't gefehUn,
En zag ik kans 't verjcbil van zeden , taalen, wetten,
En vrybeen van elks land op eene wys te zetten ,
Gantfch .Merland zaagtge in een groot Koningryk herfcbikt
De wopenfchitfring , die any li geds in de oogen blikt
En franjecile lzftenzyn 't, die mynen toeg flutten.
[Van dit voorneemen des fir ertogs om de Nederlanden tot
Koningryk te mal;en , onder den Imam van het Koningryk
van liorgonje , fpreekt E. 7'an Meteren hi. 4; verhaalende,
Ftt!iv de zaak met den Keizer Fre,lerik den III. reeds eens
gewonien was (beloovend2 z;ne Dochter aan Maximilian des
Keizers zoon, ) en de Kroou en ander gereedfchap tot het
KoWngryk al gemaakt ; doch dat de Koning van Frankryk,
Louiscle XL jalocrzie tuircMn hem en den Keizer verwekte,
IN a r door de Keizer , opgoftookt,, zonder affcheid te neellien
van Trier vertrok , en dc zaak gterbleef. Dit gebeurde in 1473.J
Hu bewys van den naam Leeui , is tegenwoordig my nice
bydo hand ; maar merk ondertuffchen aan, dat de Leeuw, on
der Graaf Willem den III. allereerft op het Hollandfche'
ontdekt wordt; volgens getuigenis van dikwils aangetrokkenetj
.dikenlade. Galaflyke Penningen , 41 bl. aldaar ook Meyer aan.
halemie,, -die, zoo ,wel als Munfierus . het voeren der Leear
WC?) op hunne Schi1dn aan di NOrIiincifche Kruisvaardersic4chryft.
zacht hier! de liefde der Medalikunde wil niet
Th onzen Neerlandfchen Leeuw zco ras verlaat, Zy legt my drip
ziwictreideiz voor, ilie ze by deeze phats wil ingelafcht hebben,
I. Le Konie4 van Spanje, nevens den Paus ftaande, biedt
°won I eeuw (lea Olyftak, mar houdt in zyn flinkerhand een
halshand gereed, om hem vaft te fluiten. De woorden zyn
LIBER IIIWINCIRI LEO PERNEcAT; dat is, de vrye Leeww
,zz.leigert weder geboeid te worden.
Op bet ruggefluk , ligt onze Leeuw, aan den pilau der In,
Ceri

quifttio viiilgebonden, tcrwyl een muije (verita Prins Willem
den la) de.n halsbarid lsomt aan ftukken byten. Het opfchrift
is; posis LEONEM LORIS MUS LIBERAT; dat is, de
muis yen oil. den Leeuw,, door 't knagen van de zeelerz. • Ziet de
Iliflor. 37 bl. op bet Jaar
IL Haar -deeze Vsolgende-,: van , Lodewyk dcn XIV, is voor
eon. NeZrlands„ Lert ondraaglvk. edpch met een Lefpottelyk,
De afgevilde'huid van den Isie4landfchen Leeuw hangs,
der Staters 1-!y10. , •aan'ecn geknotten Boom, met een muur+
IT Loco gecickt, FiQopciPti tiev. fchreijende Nederland , tus-,
:chen een neerliggende Koe en pen Viffners fcbuitje ; met depze
itkAii,a44 dat
;:::otl'o en onwaare byfcbriften, boven;
iS
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, de wrecker der Koningen: en beneden; PATAVIA DEBEL.LATA MDCIAXII. Het door lien Oorlog verwonnen Holland,
of (liever in het algemeen ge!,vomen) Ziet de
Sebauwmuntzen uber die regierung Ludwig des Groffen , 251 U.
op het. Jail- 1672, zynde in de verbecl -4,1114e , wet Bien
maar
niet de fchikkinge, met de myne gt:.lykb
Doch, zetten dat by zyne an.tere Opl,Thriften. I. EXPEDITIO BATAVICA; de Velcitogt tegens de Hollanders. ; I. PERRU P CIS BATAVIYE CLAUSTRIS ; de pa(f en van Holland bebBATAVIA, VICI:OltiIS PAaAGRAbende doorgebrooken.
TA Holland met verwinningen doorgereifi. CAS IRS BATA.VORUM CAPTIS & DIREPTIS. De Legerplaats der HalLnders ingenoomen en geplonderd. V. INICENSA BATAVORUM CLASSE ; de vloot der Hollanders bebbende verbrand , &e.
Ziet het gemelde Boek, met zeer valiche en . alleen pluimitrykende Byfcbriften opgepropt.
'Fe LEEUWEN; een Heeren Huis to Alphen, in Rhynland,
al genoeiiid , A. 1450
Het mag twee paar oude Zwanen , met de jongen , tufrchen
Zwammerdam en Leiden, in den Rhvn voeden ; en dit zelve;
voor een roolen fperwer of een itoop Wyns, verheergewaaden. Van Leeuwen, Inleiding der Kojiuy;n. van Rhynl. 50 bl.
Batay. 126) bladz.
Breng dit by het aangeteekende van de Leenrechten , 214 1)1.
LEEUWENHORST ; een Ably by Noordwyk , onder Leiden , A. 1262 gefticht. 7unius, Batav_ 569 pag, Tbaborita, by
Matheus, Analeetor. VI Toni. 91 pag. [Tom. III pag. 485. Edit.
in4to.] Van Leeuwen Batay. 13r3 bladz.
De Afbeelding zal u voorkoinen by n2eergenoemden Par:,
,Katwyk Oudb. 454 N.
Was een Edel - jufferen gefficht van de orde der Cifterzienfers; niet zoo grooc en ZOJ ryk (ook 130 jaaren jonger)
de Abdy van Rhynsburg , in den Splanfchen Oorlog, door
het vuur verwoeit. Dezelve , 455 bl. wtdken, of een ander,
ik het wydloopig talmen van de Hollandfche Abdyen geheel
overlaat.
LEEUWESTEIN; een Hecren Huis by Voorburg, in Rhynland. Van Leeuwen, Batay. dock weet de plaats voor deeze
refs niet to vinden.
LEIDEN; bier most ik Orlers en Van Leeuwen aanfpreeken
OM een bekwaain uittreklettie; byzonderlyk v;;rplicht, oin dat,
aldaar van 1670 tot 1672 , under den Heer Proferfor Francif.
le la Roe Sylvius, myne Geneeskunde tot haare volkomenhcid
is opgegroeid. Duch laat de Meer. Huygens bier cern deu;
,Prologus van myne aantekeningen opzingen
05
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't En waare 't nydig duin of 't Rhyns verdqvaaldevg,
Tk waar,, fpyt anderen , de grootfle Rhynflad nog ;
(Jazz, nevens Katwyk uit, myn wraake te gaan baalers
Van 't Arragonfcb geweld. Roe zouden zy 't betaalen,
Die , op nap allerweekft , voor 't fluivende gerucht
, veritooven in de viucht!
Van een verrotten
Nu, doen ik 's ?neer van ver y' , nu doen ik ook te R0771071
Myra waare weetenfchap , gnyn wyze waarbeid fchroomen.
Krabt , zwarte Farifee'n , krabt , jnoodlle die ik ken ,
't Zyn fcherpe nagelen , die 't sneer zyn , als Inyn pen.
Om, als vooren, deeze ftoffe in het kort te behandelen met
verdeelingen, zal myne Iile aanteekening zyn over de Naam.
reden. II. over de Stad. III. over; de Krygsgevallen. IV.' over
den Burg. V. over de Dorpen , Abdyen en Sloten rondfoin
L'Aden. VI. over het Woud zonder Genade. en VII. over
den Rhyn door de Stad loopcnde.
I. Leidens Naamreden is wonderlyk verfcheiden. Ziet bier
een gebeelen Bundel van ydele giszingen
z. Lugdunum ; van dun, een oud Keltifch woord. Van Leap
wen , Batay. 172 bl. Beteekenende een Berg (boven
70 hi.) en 1ucus , 't Heilig Woud of het Woud zonder
Genade; van welk mede boven, 39 hi.
2. Van lite!) , een Wachttoren,
3. Van loug of loeg in - het Keltifch ; zynde eenige behuizinger] , by een gemeene Kerk gezet. Alting , .Notit.
Part. 87 pag.
4. Van lugus een Raaf ; aangezien men bier veel Ravens
zap; , op het leggen van den grondilag. Plutarcbus (zict
de Lcvensbychryver der Doorlucbtige Grieken en Roineinen)
lihr. de lilunzinibus.
Maar,, hicr is niets zeekers. ZietMattheus, Analeetor. VI Toni.
pag. Kluverius , Rhynmond. 2 D. 15 H. 3 bi. Boxhorn. Stedeb.
169 hi. eenen Klitipbo aanhaatende omtrent de benaaminge
van Lugodunum , dat is ,ItavensberS, by Van Leeuwen verworpen , Leiden. Nader Bewys , 414 bl.
[De waarfchynelykfte gisfing is, dat de naam Lugdunuan
van Luykduin afkomt, en dat men cerft Lnycdunum gefchree.
ven hebbe; de naam fa; mmgefleld zynde uit iuyk een flat en.
than , een berg of beuvel in de landtaal; om dat riven tut Engeland met de vloot den ltbyn opkoomendc, daar als 't eind of
flot van de Milner] zag. Dus is uit Lugdun . vervolgens Leygduin, en bier uit ligtelyk Leiden geworden,, Had. :Junius Batv.
pag - 443.]
H. Wat de Stad aangaat, gy hebt daar S. Pieters en S. Pau.
ins Kerk, gefticht, A.1121 ; de Hooglandfche Kerk, S. Panliras toegewyd , A. 1315 .; de Academe of ilooge School ,
door
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door Prins Willem -den I. A. 1575 ingeffeld, de Anatomic of
Ontleedkamer; de Bibliotheek of Boekzaal, &c. Van welke
alle Orlers, Leiden i D. 92 en 103 bl. Van L.6eZLIVel , Leiden 3o
en 49 bl. &c. dezelve in fierlyke Printverbeeldingen u voor
oogen frellende.
III. Nu weer een weinigje van Leidens Oor!ogsrampen.
A. 1419, heeft zy een zwaar beleg geleder. , in den 0/Tog van
Jan van Beijeren, en Biffchop Frederik. &thorn. StedeiL 19.1
A. 1574. werd zy, na 't veroveren van Hariem belegerd
door de Spanjaarden, onder Francis de Valdes , Valdeus, Baideus of Baldes. Het beleg en ht ontzet zyn iesier at te bekend , on' hier veele ornftandigheden te gebruiken. Behalven
by Orlers, hebt gy de zaak by Hoofd, Grotius, Strada , Van
Meteren Goudhoeve , en ontelbaare anderen. 1k rep nu van
geen Medalien , ter gedachtenis van dit Ontzet geflagen. Kan
eater Diet wel voorbygaan eene onder de zeldzaamite; dra.
gende, aan de eene zyde het Boralbeeld van den Burgemeefter
Van der Werf,, met deeze woorden : PETRUS ADRIANX
WF.RFIUS. NAT. L. (te Leiden gebooren) 1529. OBIIT. (over.
lees) 1604. Min- op de andere zyde, under eon Palm en Lauriertakje binnen een flange ring; en boven de Stad , volgend
puntdicht :
Dit 's VAN DER WERF , die Leidlen held,
Diens taai geduld het Spaans geweld
Maninoedig keerde van de Velten;
4is peft e bonger 't Bert beftreed
Liz 't muitend Yolk geen uitfiel leed ,
Bood by zyn v-lees en bloed ten beften.
TV. Tot den Burcht my keerende (van buiten en van binned
aihier ten toon gelleld) merlite ik , A. 1705, den 4 Juny , denzetven aan als eon Dieuw geflet met oude lappen omhangen.
Itnmers zyn 'er de oudere moppet) , cen voor cen, en \ATLI
met voordacht, omtrent 35 openingen, de meeften naar buiten , ingemetleld.
Is nu flecks eon geheugenis (en met eene een teken van
gezag der Heeren Wairenaaren Burggraven) van een gefloopt
kaileel. Hoe? zou zulk eon ron3e romp het beuken der blyden en andere ftortnaligen konnen ttidtaan? Oudaan, Iniciding tot de Roon2fche Moog. 25 hi. Scriverius , in de Toetsfteen over
den Gouwenaar, 210 bl. We zou daar op bekwamelyk konnen
woonen , gelyk, verzeekerLl wordivan de Heeren Wairewaren. Dezelve, 2 t r bl.
Voorts wotdt deeze tooren • rso fchrcden in zycen cmtrek ,
aan de Zuid- Colt zyde, nit 63 Li app211 be'4.1oninw.a ; zynde zyn
rauur.
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muurwerk , te weeten , op den heuvel , hoog 21 voeten. Van
Leetkuen , Leiden 44 bl.
in het binnenperk , ziet men een diepe put; waar door, volgens de praatjes van 't gemecn, men naar Katwyk kon gaan
om vifch te haalen. Scriverius , Bata y . 26 bl.
Van binnen aan den muur , hebt gy een g:ngpad; op 21 bogen hangende; van welk men niet alleenlyk de Stad, maar (Kik
yeele Dorpen en Luffplaatfen onderfcheidentlyk kan befchow.
wen, Orlers Leiden I D. 84 Tarival, Vermaak van Holland 48 bl.
Ondertuffchen geloven de rechtzinnigite Hooge Schoolgeleerden, dat het oude clot geenszins, A. 400, door den Friefchen
of Never Engel- Saxirchen , Hengiitus of jonker Hengil ; maar,,
ten minften 20 jaaren voor 's Heeren geboorte, van de Roxneinen aangelegd is. Orlers 82 bl. Scriverius , 26 Van Leeuwen,
Voorreden 8 bl. Belchryving 42 bl. Bewys , 33o Guicciardin 107
pag. :rtinins, 451 pass . &c.,
Deczen Burg of Tooren heeft, A. 1651. den 17 April, de
Prins de Ligny,, Heer van Waffenaar afgeftaan, en, met den
Burggraaflyken titel, nevens alle gerechtigheden, aan de Stad
en den Raade van Leiden verkochr. Ziet _het Gedenkfcbrift ,
aan de poort van den opgang ftaande, by den genoemden Van
Leeuwen , 48 hi.
IN/Liar, terwyl ik oordeei dat deeze ronde Burg een nieuw
Gebouw , van famengeraapte fteenen is , zoo twyfel ik ook
met eenen, of by boven op den gemaakten heuvel is n c. ergezet; dan of dezelve tot op de vlakte van de Stadt doorgaat,
bet Aardryk daar te,;en aan geworpen zynde; gelyk ['an Leeuwon en Oudaan geloven, deeze in meerinaalen aangetogene
lending , 26 hi. en die, Leiden 44 N.
Wont het is wel zeekcr , dat deeze fterkte eon andere ged[lan'te Eli een ruimer omtrek had , toen zy bewoond wierdt
en 'cr Ada van de Kenneiners zich op belegerd zag. Ziet
boven, in Ada, 7 bladz.
Dit zy zoo verre van den Leidlchen Burg , welken Van
Lecuwen perfors voor een oud Kafteel wil doen doorgilan , zie
de Voorrede , 9 Befebryving 44 bewys 479 bladz.
Ondertuffchen is dit nevensgaande Binnen - gezicht wel eer
door Biffcbop geteekent, en van y. Goeree, op dezelve grow
te, gelyk men bet noenit, gecopieerd.
V. Behooren, onder Leiden, de magtige Abdye van Rhyns.
burg; van welke in de Letter R.

Oeft•

L E.
Ca gee
Noordwyk
Roomburg
Aiphen
tie Katwykken
nuis te Britten
Valkenburg
Salrem
Kaukerk
Leeuwenhoril
Does
Raaphorft
Teilingen
Poelgeeft
Zwieten
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Zie boven en V,
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VI. Het Woud zonder Ge e is al gevonnift, 3 en 133 bl.
VII. Eindelyk van den Rhyn e n zyn opffoppinge is ter loops
gefprooken , 45 en 47 bladz. en men zal nog omitandiger bericht geven , in de Letter R.
[Het ziriryk ver y van den 1..4:erwaarden Heer Nicolaus Lydius,
tvel eer Pred. to Franeker , waar merle Van Leeuwen in zyn Batavia bl. 173. zyn bericht van Leiden beiluit , is al te fraai
bier ook geene plants te vinden; dus luidt het.
Oud Leyden , groote Stadt , heel Spinhuis van den flaat,
Klein Wals-klein-Vlaanderland , die met een wollen draad
De I47aereld trekt en dekt; eerfl roemt gy op uw Kielen
In fpyt van 't logge nand, nu leeft gy by de widen,
Daar uw geluk op ruji. , en dies te vafter flaat ,
Hoe fnel ler dat bet rad om beete fpillen gaat ,
Goud Zyde Wolle - Worm , 'k wil naar geen Kolcbos vaarell ;
Van Wale fpint gy Zy,, en Goud van Kernels- haa'ren ;
Uw Rom/lit-be ildutelen , alleen in lOod geprent ,
Doen gouclen kall'en op in 's Waerels ander end.
IIIet fleen nit eigen kley vergroot gy uwe vefleri;
Zeg lekkre botter-tand , is Leydfche niet de befle?
Maar 't minfle van
roem; die fcboeit op hooger leefi ;
Gy zyt, en zyt wel eer dat flaale Hek geweefi ,
Daar 't woedend Ongediert zyn tandem op vermaalde ,
Wanneer in taai geduld U10 yzren limed verflaalde ,
Al wrong 't u OM den hals , en braakte via' en lood ,
Gy fiuitten't op uw' borft, tart Dood en Ilongersnood:
Al wat nu Letters kaauwt, dat bukt zich voor u neder,
Wat naa de hoogte vliegt , dat dryft op uwe veder,,
Dat lekt de Leydfcbe Pen, en trekt hem van der Hard'
Vert zyis gedacken op, en tiltZe l*melqvaard ,
Itoon
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Roem liaagjen op uw Hof, op feherp gefleepen 144*,
Oth klofke Meeffierfcbap : 't is plant van Leydfcbe zeitsdai,
Eijers van haar NO; gaart Eiferen, Naar zegt,
In Leiden is de Hen, die al de Eijers legt.]
:ran Gerbrands Van LEIDENr Gelyk ik dit inyn Werkje
flechts voor ceu ertele Bloemleezilwe , (dat, al leezende en
aante,Aenende, tiagclyks verineerdeid en vergroot lean worvolfiagor werLftlik u word aangeboden,
den) cn niet voor
befthoidcrtheid my toQfaaten niet alit! Neerzoo z31 ook
lindfcbe Geletterdm, it,a:r alleenlyk eenige oudere aan te meru wyzende naar Gouebotxe , Lyji van Geken.
leera"J .Nederlanders, 217 bladz.
, van Leiden, was een geleerd en naarflig man
Broei ri an ,
dipieekenke prediker ; Prior of prieur der Karmelyter
bir
tharlem,
Mon:by overieden is, A 1504.
Leutvell, L-,deri, 184 bladz.
Schr;:f under ;ingi,..ren in het Laryn, een Chronyk van H o;Ian ; van gob. Trithernius , Abt van Spanbeim en den Boekfaalfr in yz:er Gejnerus genoemd en geroemd , Orlers , Leiden, t D.
3 3, biviz,
LEYENBURG; een Heeren Huis in den laude van Arkel en
Altena , niet verre van Heukelom. Heb bier van niets.
LEK; in zeeker oud Gefcbrifr geheeten. Lagbeki, wel eer
alleenlyk eel] geringe beet, en naderhand zeer wyd en uitgeftrekt ; doende den middel Rhyn vermageren en uitteeren. Matheu.c (wicns verdienfte3 omtrent onze Luidzaaken my gebieden hem meermaalen to noemen) de Nobilitate , 2 lib. 185 pag.
grit Bucheilus, over lieda , en wederom 204 pag nit Hortenfius.
th.;s is die fin We verleiding allenskens een groote rievier
geworden. , 10.7 pag. en eon wyde gracht; te
wean , t,r.iv;ende den Rhyn in de Maas, orntrerit bet Dorf
Krimpen. Van Leezew,?n, nit Kluverius, Batavia 164 en 586 bl.
Ziet Viffebers groote Kaart van Holland.
Was bet brave werkftuk van den kloeken Klaudius Civilis
(under de Keizeren , Nero , Galba, Otho, Vitellius en Domitianus levende. Zie boven, 54 bladz.) welke, by Wyk to Duurflede, den Dyk liet doorgraven. Dio, 111:11. on lib. Tacitus,
.Hi d . 5 B. 14 H.
Doch , bier hebt gy weer het fchermen der Geletterden. Slichtenborft, 4 B. 4o bl. Van der Houves, Handveficbronyk 3 D. 44 bl.
Kluverius, Rbynmond. I D. 2 30 bl. Rycquius in Taciturn , 134 en
466 bl. gelovende, met Ortelius en Pontanus, deeze Lek de
verinaarde Corbulonis Fofra te zyn, van welke wy,, 198, 199
bladz. breder gehandeld hebben.
LEM, de Vader van Kerning Efeloor en de zoon van Koning Dibbalt, kwanswys do groudlegger van de Stad Haarlem,
gelyk wy u ook getoond hebben , 135 hi.
Deeze
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Deeze gewaande itichter wordt evenwel nog gebandhaafd
van den geleerden Bokkenberg (Batavor. Reg. 98 pag.) tegens
Junius , (Batay. 423 pag.) en Zoeteboom (Zaanl. Arkad. 9t bl.)
hem Willem noemende ; als of de lettergreep Wil deezen
ileer Willem of Wildelem allenskens ontvreemd ware. Dus
is dan Haarlem 1/17illonflad, gelyk elders Philipsfiad , KarasfIad , Chrifliaanfiad , &c. Zyn dit gem mooije dingen ? im.
mers , het jammert my zyn naam by dintonides te vindcn. Ziet
boven , 25 bladz.
LEUSDEN ; een zeer oud Dorp tufkben Amisfort en
haare hoogtens, Weftwaart ; wel eer Loisden en nog vroeger
Lifidunum geheeten; daar anderen , en wel zeer kwalyk van
Lynden, in de Betuwe maaken. Buchelius, in Hedain, 42 pag.
by Mattheus , in Notit. ad dimisfurt 5 pag.
A. 1707, (ten 24 July koinende van Amisfort, en daar op
de luftplaats Ramsbroek bezichtigd hebbende , namen wy hier
onze pleiftering. Het was een fchraal Dorp. Het Kerkje als
zeer oud , had benedea vry groote moppen. Dit gaf my een
genoegen in het oniwandelen. Doch wy waarcn hct bier haaft
moede en trokken op naar Zeal.
LIE; een gcring watcrtje otntrent Haarlem , zyn ooriprong
nemende uit het Spirnermeer, en in het Sparen eindigende.
Oudenhove , Haarlem- Wieg , 26 Bedenking 99 bl.
Was welcer eca groot water, aan welk het zoo genaam(Ic
Pennings -veer ; door Efaias van de Velde, in cen Printvelbeel,
dinge , gemeen gemaaki.
LIESVELD; cen oud Stambuis, door Rocb;nan in cen GezEcbt gebracht , is van een zeer vast muurwerk met een rondea
tooren ; fchuins tegen over Schoonhoven gelegen , aan
overzyde van de Lek, in Zuid -Holland. junius Batay. 5r6.
Placht cen fchoon Kafteel te weezen; gebouwd, A. 1042.doch naderhand, door die van Dordrecht, Gouda en Schoon.
hove, verbrand, hoewel naderhand ten deele war vernieuwd,
en met een Reigers-boich vercierd. Goudhoeve , 78 bl. Oudenhove , Zuid Ho:iand 303 en 412 bl. Boxborn. Stedeb. 91. blaa'.
behalven Meurs , XVII .Provinc. &c. verleid , A. 1636. op
Graaf Willem Fredrik van Naffouw,, Stadhouder van Groniagen en Ommelanden , &c. Oudenbove, wedbrom , 304 bladz.
[LIESVELD heeft fchoone privilegien en handveflen, aan dezelve Baronie gegeven door Hertog Erik van Brunswyk, Baron van Liesveld, in Brieven van den 15 Maart 157o. Jacveitigende de privilegien en handveften van Francois van Reemjlede, Ridder en insgelyks Baron van Liesveld dato ii January
154r. Alle welke privilegien en handveflen wederom bevestigd zyn door genoemden Graaf Willem Frederik van Naffau,
en in 't brede te vinden by Van Leeuwen Batay. hi. 1226.]
LIEVENDAAL; een Heeren huis, in het Stichc, tuirchea.
ItheQ-
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Rheenen en Arherongen , omtrent den otidet Ithyft; , mede in
een G'ezicbt gebracht , door R. Rochman. Verder geen
fc h ni I) ife.
LINGE, of het Lange Water, oak wel eer de Molenvliet
geheeten ; begint in de Oppez Betuwe , omtrent Heuffen Angeren en DoornenL,targ. Heet Inede de Liefde, by Leerdani,
en vermengt zich net de M las en de Waal, te Gornichem;
onder den naam van dc Mcrwe (Liar voorby loopndP. Michtenbor i B. io bladz. Van Someren, Batay.
5 H. 43 bzci zz za Gerard .Nuvio7nagus.
Van d wtei worcit Leerdarn eigentlyk geheeten Linger
darn ; volgclis ht bovengefchtevene, 214 bl,
1,Yi(i'L CAT; Mel- van is boven t gefprooken, 67 bladz.
doch. ,Ciyh ik ook aldaar aanteekende, men zou nog, 111C-dr.i
der gew().:ILL:!is daar
konnen plaatfen , als:
I. JAI 0ec;let plagt niQn een groote tantaarn , zonder
aan de ,ieJr tt.-. hangen, alwaar cen lyk boven aardc flout.
Zit iit fg ebeeld by Van der Veen, in zyn Adams appel ,
sofle Zinnebceld , iç bladz. Op dezelve wyze, wierd in
eenige plaatfen vin Brabands-Holiand, een bundel itroo, by
den ingang van een woning opgehangen.
II. Als de boedel van den overledenen niet te betaalen was,.
wierd de fleutel op de kill gele tici , om weggenomen te;
worden, van die luft hadde de beraalinge op zich te neemen. Alkemade , in de Munten van Graaf Albrecht, 32 bladz.
fpreek ,Aide y am de Wauw van den Graaf van Blois, Heer
van Gotrie cn Schoonhove, ointrent A. 1397. Mich, ziet
co lc Oaddian , boven in Albrecht, 10 bladz. deeze wys van
7..4;2:CU gcbruikende.
LYNDEN, of het Huis ter Lee ,; is gelegen in de Neder.
tettivve , tegen over R hcencn , niet verre van den Riiyn.
Word in een Alb6eldinge gebracht in de Annales Genealogique
de la MaYon de Lyncle ; volgens onderrechtinge van meergu,
noemdcn Kornelis Kooten, my een affchetzinge daar van ovelc,
zendende`.
Maar Buchelius , over Heda , in- den 4den Biffchop Zlbriczcs ,
42 pag. noemt den Sch-ryver van .dit Bock een grooten logenaar ; als, onder anderp, (in een Geichrift van A. 1683) Lynden en Leusden verwairende en bedrieglyk door malkanderen
mengende. Zie boven, in Leusden, 223 bladz.
• LIMMEN , of Lymben ; is een der oudfie Dorpen van
Holland; hebbende een zeer oude Kerk , zoo zy kallen, zelfs
van de reuzen gemetzeld , wel cer wechgefchonken aan de St.
Martens kerk yap Utrecht. Van der Woude , Alkmaar 134 bl.
A. 740, is dezelve, zoo_men , zegc , door Radboud , Heer
van Egutortd, in haar vervallenhëdea vernieuwd. Zaanl, Arliad. 2 h. 82 bladz.
Zit
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ie Limmen in Viffcbers Landkaart , tuffchen Heemskerk
LICI too
LIE'S ; in Rhyniand , by Voorichoten tufTchen Delft erg
Leiden , =trent Zinthorft en Raaphorft, anders geheeten het
Huis te Wynglarieri; 'n i L-:elthrieven genoemd, A. Eer2Goudbocee, 81 bladz. Van Leeuwee , Rbynl. Kojiztim.
31 bladz.
LIS ; ook door Rocbman afgetekend. Geeft my mede geen
fchryfftoffe. Het Dorp is tuifeben Leiden en Haarlem , of
wel tuirchen Saffem en Hillegom, gelegen. Ziet het Provifio•
teel Concept over de Bedykinge van bet Tharlemmer ?neer , door
y akob Barth Veris geinventeerd.
A. 1735. den 30 Mey, dit Dorp doorryzende, bey ond ik
eeseelfe iIompen toren, geheel van Duiffteen, met een laage
kap geliekte
1,0ENENT; of Lonen, volgens M. Stoke, in Graaf Floris
den V 102 bl. en Lona , by Reda , in 21 frico , 51 pag. het sand.,
fle Dorp van het Sricht van Utrecht, beitaande daarorn ook
het Choor van deszelfs Kerk van oude en zwaare moppen.
Wierdr A. 953, aan de Kerk van Utrecht gefchonken , door
1Votit. 2 Part. 116 peg.
Keizer Onto den Grooten,
Her is Bens een treffen of een gevecht voorgevallen;
wyge g.,eheceen, in de ZoetflemmInde Zwaan , 12 H. soblaciz.
Hier is ook wel eer de Mann geeerd, ten minften Sebildius,
(de Chaucis, a lib. i cap. 1os peg.) gelooft het Dorp van Luna, dat is, de illaan genoemd te zyn. Immers, meent hy,
zoo wel als Luneburg , Hafelanen, Lztaingen.
Hier =trent that het oude Heeren Huis , Kroonenburg,
van weik boven, 204 bladz.
Eindelyk is hier niet verre argelegen OUDERHOEK , de Lurtplaats van myn hoogyvaarden Mecenas, den Beer, CHRIST1AAN
VAN HOEK; aan Wiens lieven Z0011 , ANTONI VAN HOEK, ik
in her Jaar 77or, het Derde Deel der verduitfcbte Werken van
th.;idius , met deeze woorden heb opgedragen.
Een gryzarerd, sick en MO e van bartver op te kroppen,
_Verzoildvz , buiten jcbuld , near Pontius
Koezt herwafats en fleet bier voor OrJOIRFIOEK te kloppen.
Weft gy rtizeLogener met hem, als vorfi Aziguji ;
Het ic Ovidius, (7th,, wil a too) erbermen
En hem ace 's Vaders beard your overlaji befcbermen!
1Viaar, op deeze plaats jula van dit Ooge 1uf te fpree.',1<en ,
myn lieve Leezer, laat u dat , bidt iK , niet buitenipoorig
fcnynen.
Omtrent OUDF.RHOEK ben ik genoodziakt dezelve wool-Jen
te gebruiken, war melt: wel eer jakvk Hsibiok (ziec zyn Farra‘Cip
?
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ia,g0 , 87 bladz.) het Huis te Manpad , buiten liaarteni, Melt
aangerprooken:
Manspad! uiterlyk in 't oog ,
Meer waardig innertyk gepreezen,
De naam klinkt verr' en wyd en boog
Van 't Huis, in fcboonbeid uitgeleezen , Uc.
volgt dan het 3de couplett.
0 bilmenazaalen , becht gebouwd,
ign boog , en laced en tang en deftig ,
1
- 4n harden fleen en thairzaam bout,
floe valt myn zucbt , tot t, zoo beftig,

Dt 's ligt geraen,. 't aanzienlyk boofdt
Vc:n 't hie, en bof en groene velden

lfyn zinnen en begryp verdooft ,

maar van zyn naam wil widen.

En nog qmat. Hier verily ikmeefk
De leege tyd en Oorlopdagen,
in ademfcbepping van myn geefi,
Die my nog al te kort bebagen.
1.:n wilt gy nog al m-eer ? Hier ruff het Werk van Roeland
Roebnz,zn zyn Sloten en Adelyke Huizen, in groot piano getee-11 in do Jaaren, 1646, 1647, &c. van den bovengenoemdets
Tker {.,ocht, alleen om my: te weeten, op dat ik , by ledizyn lied. gezelfchap houdende, my daar mede
go
ot vermaaken, en hetzelve in myne voorgenoomene fchryfft.ofCe gebruiiwn.
1.-ofc dit dan geen reden genoeg, om den Naam van cleeze
treffelye Lancihoeve by LOENEN te zetten? Wiens oor zou
't kon:len vetveelen, myn overtuigde dankbaarheid te hooren
ui:roepen2
Roar °UDE/1110EO boor, myn berninde
By wien 'k alleen myn weilufi vinde,
En daar myn siel zoo gaaren- gaat;
De Beverwyker wandeldreven
En Haarlem moeten 't my vergeven,
Myn lever; bangt aan deezen draad !

LOENERSLOOT; door rinkeboonzs en 7. Leupe in verfcheidene tyden uitgegevcn , worth ook van gemelden Rocbman,
ec Grzicbten, vertoond.
7 onlc, in het Inventarium , of Blaffaart der Kerkelyke got&lea
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Ekren van Utrecht, geheeten , Lonaralacit; by
, Notit.
Part. 116 pag. en Boxborti. Stedeb. 23 hi.
Is gelegen, boven Baambrugge , aan de Trekvaart; hebbende (gelyk ik aanmerkte, den 20 December A. 1 704.) alleenlyk
het Gebouw zynen zydmuur aan de Vaart, en eenen ronderi
Toren veldewaarts.
Doch behoorde onder het gemelde Dorp Loenen ; volgens
den Blaffaard van A. 866. waar in geiprooken worth van cm
lap lands albier, dock den Graaf Rotgatius , aan St. Martell to
Loenen vereerd.
Van den ftichter weer ik niet to zeggen; maar wel dat A.
/37S. de Heer Splinter van Loenerfloot (mogelyk is by of dc
Bouwer, of de vernieuwer) op . dit finis belegerd wierdt; zynde deezen Splinter een baftaa,rd van den Heer, van Nyenrode,
die , A. 1417. om het Leven kwam. Beka , in Appendic. 125
pag. Heda , in Arn.
258 pag. Goudboeve, 103 bladz. behalven Vogius, &c.
Deeze beleg,ering wierdt gedaan en nitgevderd, door Bispop Arend van Hoorn , Heer Willem van Abkoude en Heer
Sweer van Gaasbeek , nevens hunne aanhangelingen. Bucbelius
in I1edce Arn. 259 pag. behal ven de genoenule.
A. 1436, kocht Heer Boudewyn van Zwieten het Huis to
Loenerfloot.
A. Ittgo. kocht het lieu Antoni van Amilel - Mynden , vat
deezen Heer van,Zwieten. Kornelis ICooten in zyne Gefcbrevent
Uittrekfelen en Verzatnelingen.
Ondertuirchen hebben wel eer ook de Romeinen hier
trent huisgehouden. Bucbelius bewyit het (in Hedam, Hill. , 4
Cap. 13 pag.) met een iteenendoodvat, alhier opgedolven; heb.
bende in het opfchrift de naamensan Mailorius Pietoren
loria Maiorena: onbekende trrenfchen, gelyk de meeite; waar
van befchrevene ddodbuiren, zoo ronde •als vierkante; fomwylen met zeldzaairie zinipeelingen ontdekt worden. Neein 'en
eens de proef van, by Bocbartus, Gruterus, Reinefius,
Heden worth het Plot van Loenerfloot, als eon landhuis verhuur4, door Heer Didrik Johan, Baron van Stad -raat , Been
van Loenerfloot, Oukoop, Ter Aa, &c. °Olen zoon en Leen.
volger van Vrouw Maria Johanna, Baroneffe van Amite good.
gedacht. in Haar H,00g- wel gebcooren leven, Vrouw y in Doddendaal , Loenerfloot, Oukoop, Ter Aa, &c. En dit uit de
Leenbrieven.
Eindelyk word merle van dit Huis gewag gemaakt, by &book,
Beig. Federat. 4 lib. ix cap.
2,

Maar,, eer wy verder gaan, immers behoort nog dit rot
Loenerfloot; dat, tegen over het floc, ter zyden het Rechthuis een kleine Kapelle is, tot een Begraafplaats dienende
aan hot Hula, ca de Heeren van Amilrel ;loch daar ook, hedeif
dc
Pz
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Waard syn turf en bout, en anderc kleine zaaken bewaare;
gelyk ik nog zoo onlangs , zelve gezien heb,
LOEVEST MN; niet alleenlyk door ViiTcher , mar ook
door Rocliman wel in drie Landgezichten afgebeeld; is gelegen
op den uiterften hock van de Bommelerwaart, in het gezicht
van Worko'n en Gornichem. Goudboeve. 410 hi. Van L6euwen,
Baca, . 1303 hifulz.. junius , Bata y . 525 pag.
[So ninige meenen , dat de Graven dit Huis zouden gebouwd
hebben , toen ze inet de bovenlandfthe Heeren in Oorlog ware om de boveniandlche Schepen bier te doen loeven en
aanlegg-dn , \vaarom zy dit iluis den naam van Loeveflein zouden gegeeven hebben. Doch Oudenbove oordeelt dat die
0. , 110g al voor d verleiding van de Rivieren, Waal in Maas,
eindgd geweeti is , en dat bet Huis Loeveflein het
v In de [leeren van het Land van Attena geweell is, n;
d.it her filis Altena vervallen was. Olidenboven voor Scbriverius
Cra y . L',ieldz. 54.]
A. 1 .397. is dit Plot belegerd en gewonnen door den Graaf
Willen, van Ooilervant. 13a1-n, Derdreck 754 bl.
A. A-445. wierd hieefter Gofewyn de Wilde, prefident van
I.Tollani, Zeeland en Vrieslanci, na een anderhalfjaarige gevangenis, op dit Huis onthoofd. Goudboeve, in Philip den I.
464 bladz.
Naderhand is het meermaalen gebrnikt tot een Gevangenis
-,ean aanzienlyke lieden en Mannen van Staat; als van Hugo
Crorius, ezc. Parivoi, Pernaak van Holland 151 bl van Jacob
t f e Wit. Neuville Higorie van Hollaul , 2 B H. 121 hl.
ca k-erdor , Asku, Engelfch Ammiraal , Alewyn; Vicquefort,
Omtrcnt weike alle, het nanmerketylifte geval is van gemelden Hugo Grotius • anders Haig de GI oot , A. 1621. den I3den
Nhert , van zyne ci ene bewaarders , uit deeze gevangenis,
in e:-en Kitt, voor /3,)eken uitgedragen. IVeuville Hifforie van
/Tolland 4 B. 9 H. 238 bl. behalven het Onpartydig Cbronyitje , op bct Jaar 1621. &c.
Hoe kan ik hier achterlaten het geen de Geeftryke Wefierban de Vrouw van Grotius, M Ida van Reigersbergen, dozit
zeggen, over deeze vreemde verlosfinge!
Vrouw Reigersberg zei tot den kafielein.
De flotvoogd van bet .fierke Loeveilein;
Wit hebt gy toch dus over my te klagen,
Dat ik myn man beb uit bet fort doen dragen?
Dank my veel eer,, als dat gy my beticbt;
Gy bad de huig, en die bob ik geligt!
Ziet zyne Poêfy,, I D 4o7 bladz.
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Groot, en op de andere een kilt of koffer, waar op de kroonen van Zweden en Vrankryk; ter flinker zyde, een ryzende
Zon , en ter rechter , dit Loeveitein ; geteekend , IVIELiOR
POST ASPERA FATA RESURGO; dat is; 11c ryze betel,
een jicherp noodlot. Ziet de Medal. Hiflor. op bet lam 1645171 biadz.
A. 1570. wierd bet veroverd uit den naam des Prinfen
van Orinje; doch, uit den naam van Due de Alve, wederorn
bernoornen : als wanneer eenen Herman de Ruiter , (wel eer
een Oilekoper) die het had genomen en alleen met 24 mannen verweerde , (hier kan geen Rwmfche ,Kokles tegen ophallen) beide de beenen wierden atgtfchooten. En vat toen
toch? [Ty fLde zich ter neder,, in het zand, om het bloeden
te Itillen , en fchermde dus , met zyn flagwaard , in de geichoten bres , tot dat by , vaft blyvende bloeden , met grooter
eeicn, zyn 'even verloor. Zoo dat bet een verfoeijelyke onlnenfchlykheid was, toen de woedende Spanjaarden hunne gaig,
by ' s Hertogenborch , met het hoofd van deezen Herman de Ruiter veetierien. Oudenbove , Bejaryving van 's Ilertogenbrfth
15 bi. Hoold, 6 B. 204 bl. in zyn omkomen geweldig verfchillende Ziet ook Van Meteren, 3 B. 66 bl. hebbende, novena
Roofd eenige aanmerkelyke omitandigheden.
LOKHORST; anders geheeten Oud Teilingen; waar van
in de letter T.
LOKHORST; het Hof of Graven -Huis, met muuren van
een ongelooflyhe diktc en hardheid , Yzers en Houweelen ,
in den grond, wederftaande , binnen de Stad Leiden, ten Noorden St. Pieters Kerk ; in welk, A. 1227. Koning Willem en nitderhand Graaf Floris de V. de zoon van deezen, zyn ter wereld gebracht. Van Leeuwen , Leiden 12 en 30 bl. en 'Welding
van Rbynland Kofluynz, 55 bl.
LOKHORST; een Hofftede, niet verre van Amisfort ,
trent Nimmer Dor, in de Leusder landareek , in een Gefehrift
van A. 1253, bekend, illatheus, in bet Arnisfurturn , Theodor.
Verboeven, 193 bl.
[LOLLAERTGES, of LOLLARDS; dus werden van oue*
genaanid de Doodgravers, en builders, geringe en verachte
inenichen , die de dooden kwanswys beweenende , een treurig
geluid en gehuil mo.akten ; waar van daan nog een ftraat te Utrecht , daar de meetten van dat yolk woonden , de Loileftraat
Met. Anders waren 'er toen ook een foort van Ketters van
denzelfden naam, volgens Joann. Hocfonius , Hitt. Leodienf.
ad A. 1309. In datzelfde Jaar , zegthy,, hebben eenigegeveinsde
Vagebonden , die Lollards , of Godt lovenden genoemd werden,
door Henegouwen en Braband fommige edele Vrouwen bedroLen . En om dat deezen doorgaands voor een uitvaagfel van de
wae•
3
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waereld gehouden werden, zoo werden ook geringe men
dus genaamd. Chron. Windefem. lib. 2. cap. 41. Die zodanite
Godtsdienftige Broeders, toen by de waereld verfmaad, al s vocii
Lollards hiolden. Zie de Annales Rerum in Holland & Dioecej
Ultr. geft. A. 148r. by Antb. Matti). Analed. Tom. I. bladz. 431.]
LOO ; in de taal onzer oude Voorvaderen gezegd , een ver.
beven hoek lands (hier van komt dan ook het woordeken toeg ,
dat is, Dorp, eenige deelen der Groninger Ornmelanden:
Ziet het 4anteekenen op myn Poêlye , 52 bl.) gelyk Aizloo , Balloo,
Hoogeloo, Hulflerloo , Scbakerloo ,Tefranderloo ,Toger.:
loo, &C. in Drenthe en Braband. Alting , in Lidice Vocum Ger.
tn3nicar. explicate r. en Pikardt, Oudbeden van Drentb. 3o H.
I 6 bladz.
Dus hebben wy LOO , het Koninglyk Jagtvertrek op de bergen bofchryke Veluwe ? van de Printhandelaars , in alle zyne dec.
len , meermaalen uitgegeven.
Het was, zoo men zegt , wel eer de luftplaats der Hertogen
van Gelder , van het landbeitier ontflagen, of van den Oorlog
afgemat; als liggende in het middelpunt van een Jagtperk van
den Yfrel , Rhyn en wider Zee beflooten.
Deszelfs omvang is heden, met de allees, omtrent i6o morgen lands': vertoonende prachtige Gebouwen, (ook het owde
floc daar onder begrepen) luffige fonteinen .en .konftig heeldwerk. Reisboek , door de VII Provincien , en aangrenzende
ningryken , A. 17co uitgegeven, 270 bl.
LOO; een this en Hofftede in Rhynland, by Voorburg, op
1e zelve hoo:3 e ftreek gelegen , waar op de Hofftede Van WeeYe. yam Li eezaven, Inleiding van Rbynland , Koji-7137m 27 bladz.
Goudboeve , 93 bladz,
Van het Ibis van Nerve, anders Klein Matenes, zal in de.
Letter TE (T erproken worden.
LOOSDUINEN;
een Dorp in Delfsland, tufrchen den Han.
h
en 's Gravezande, Duinwaarts; welks Kloofter zonder lets to
geven , zyne, Varkens , om voetfel, in het Haarlemmer Hout
3nogt zenden , volgens den Gunjibrief van Gratin 4lyt, van bet
7aar , 1261. by .114attbeus , Analeffor. VI Toni. 19 pag.
Maar., bier zal een andere Olifant op de koort komen! Gy
brave Wefterbaan , gfta de reyda voor met deeze woorden , uit
Okkenbi4rg , 25 bladz.
Proziw Grietje, Floris kind, van deezen naarn de Vierde,
Die Holland als een Graaf tweenial zes jaar te jlierc'e ,
Des Graafs van Henneberg cheer liczrmans) egenzt-c4
En Wilienis zujier, die, door zyn verwinnend itaal,
De hr is
beven dee , esa Koning an van Roinen,
ley. Digtfcbe kei.fron kroon to Gem 4a gekonen ,
Ontving
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Ontving Va11 Innocent, die Fredrik gaf den fchop
En qvierp 'er Henrik eerlt , toen Willem, tegens op.
Een arme bedelvrouw, met tweelingen gezegend ,
Niet wel , naar baaren zin, van deez' Gravin befegend,
Die baar van overjpel en oneer bieldt verdacbt,
Om dat zy 't daar voorbieidt dat twee van ee7zer drags
Ceen kindren konden zyn by eenen man ger.yentien,
Sprak, uit verbolgen moed: de Hemel wille gonnen
Dat zoo veel kinderen Mevrouwe teffens Naar',
Gelyk 'er dagen zyn in een volkomen yaar!
Vrouw Griet kwans ‘its de kraam van docbteren en zoonen
(Zoo bier bet Tafereel den Leezer ken vertoonen)
Van bonderd maalen drie en zejiig , en' nog vyf ,
Naar wenicb of mar den vloek, van 't vinnig bedelwyf.
Des kraamvrouws Oom, die Guy of Otto was gebeeten
En op des Biffchops floe! tot 'Utrecht was gezeeten,
Gaf die geheele zoo , gebooren van Margriet,
_Het Ker/lendoopfel in de bekkens , die gy ziet.
De knechtjes wierden yam' en al de meiden Lyzen;
Maar moor nod) kinderen en badden flood van gryzen;
.De moeder ftierf eerlang , zoo ook de kinder: dean ,
Op eenen dag, en zyn gedekt met deezen Been.
Men fchreef een duizend en daar toe tweebonderd jaaren,
En zeventig en zes, omtrent dit kinderbaaren,
En Vrouw Margriet was oud nu veertig jaar en twee,
Of weinig min of weer, toen die verboorde bee
Van een verfioorde Vrouw zoo veel gelyfde zielen,
Vic Floris docbter dee, als poppe- menfcbjes , krielen;
Op Goede Vrydag was 't dat zy in 't bed gelag ,
En gaf aan Henneberg dees laaten Almanacb ,
Des morgens voor den tzoen , omtrent bet uur van negen.
Dat 's man en paard genoemd , en dag nocb fond verzezewen.
Wie twyfelt aan de zaak, of wraakt de trouw der blaen,
Fan motten tend geknaagd , of ouderdom vergaan ,
Dear zoo veel ommeflands nog over is gebleeven?
Nog twyffelt aan de zaak en mannen die ze fcbreeven,
1Vog wraakt men boek en bled, en boudt dit fluk voor jok ,
Of 't Euangelie was van 't Vrouwen fpinnerok ; c.
Zoo gelooft het Wefierhaan; maar niet Scriverius , die isop,,
pekraam ontkennende, in Graaf Floris den IV. 290 bladze,
wat bewys? 1. Omtrent haaren Naam ; fommigen haar Vroulv
Margriet, en fommigen weder Machteld noemende II. Oa]trent
het jaar van deeze milrelyke 1Vliskr4am; Welke is by deezen,
A. 1214. en weder by anderen, A. 1266. nog, by anderen A.,
1276. III. Omtrent eenigc omftandigheden, als: of de 1\40pnPg large daar r4a leefde? wat Bilichop deeze kindertjes
gedoor4
4
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gedoopt heeft? hebben 'er meer of minder als 365 geweeft ? ist
de Nader en het Gellacht der Hennebergen toen wet bekend geweeft? IV. Stoke, de tydgenood, fchryft van dit wonderwerk
niets mitt alien. Beka ; mede niet een woord.
Zie verdr van deeze vertellinge, dezelve voor of tegenfpree.
kende;`J7171lUS, Batay . 30 cap. 570 pag. Scotanus, Fries. G.
344 bl. Bucbelius, in Bekam , 71 Matbeus, AnaleEtor. VI
Tom. 30 peg. Scriverius , wederom , in den Toets over den Gou.
tuenaar,, 58 hi. Boxhorn. Stedeb. behalvLn Bleiswyk Parivall
Van Spaan Varnmyk , Guicciardin, Bokkenberg , Goudboeve •
t'Snoyus, d'Eginonder Cbronyk, Van Leeuwen , en mogelyk nez
wet hondeid anderen,
[Het Bort in de Kerk te Loosduinen opgehangen, dat deeze
Iiittorie verhaalt, is van de Schilders, zegt Mattbeus heeft
nets waaragtigs in , maar is geheel valich ; ook is 'er Diets diereiyks tc y lnden in bet Graftchrift , datSchriverius uit een oud
Ilandichrift in 't Licht gebragt bath, in zyne Aanteekeningen op
da Goudycbe aronyk bl. 58. Het luidt dus:
Ida tenet fo jja matronce nobilis offa ,
Owe dum vivebat Lausdunis Leta manebat ,
Atque vocabatur Margreta , quiete fruatur,
uc fuit germana Wilbeirni illuftris
Jg is Germanice & coin itiffa in Hennebergh
Owe obiit anno Domini M. CC. LXXVI. ipfo die
Parafreves bora none ; Orate pro ea.
Dat is:
Pit glyz.,f hevat de beenderen der edele Vrouwe
vrol:ck hear verbiyf te Loosduinen badt,
T vcik.r , ioen
rg t tt. a gerLotlii(iwerdC , z y geniete rift ,
;:"e/lee de cigen byler was van Wil l em den doorluchtigen
_1!)/ing. can Duitjailand en Gravinne in Hennebergh ,

Welke gefiorven is in 't /aar des lleeren M. CC. LXXVI. op
aen dog
Der Vuori'ereiding ten neg, en unren; Bidt voor baar.
fradr. junius houdt het onbiilyk zulk een openbaar Ford
n Opfchrift verdacht to !louden, ais in de Kerk hang,t ; doch
lt_fatbeur antwoordt daar op; dit zoude van eenig belang zyn,
udien het Meek, dat dit Opichrift van de Eenwe van Vrouw
P„(1rieta was, en ;jet hover van acne latere, Om grid to
faam;:len gernaakt; want het is ai to fraai opgefchiht. Mal).
./InaieFl. Torn. III. peg. 451, 452.]
Naar, vroeg no iemand cells; gy , Saamenfieller en Byeenha,2er van daze Scbakamer, hunt 6y &cu vcrteliing aanntemen ?
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men? Om dat 'er in de Loosduiner Kerk nog de twee Bekkens
hangen , waar in zy gedoopt zyn, novels een Latynsgelchrift
Hebt gy hot niet by Pbileleuterus Timaretes , Colea-or. Monomentor. 226 pig? Gy vraagt en ik antwoord, jaa; Le weeten,
volgens de hedendaagfche Geneeslcunde , ons, met haare aldoordringende Ontleedkunft , Ovaria of Eijernetlon , in de
Vrouwen vertoonende. Doch de floffe is to delicaat en niet
voor alle menfchen. 't is bier ook ale punts geenszins; loch
wilt gv perfors onderrecht zyn, gaa zien , Kercbringii
Anatolnicwn; de groote Anatomic van den Heer Profelfor
Codefr. Bidloo ; Blalbkards gaarregifier,, 7 Hondertal. 45 Aiantneik 263 bl, zynde daar een geval my zelve voorgekomen, A.
J677, iftn II July, binnen Groningen.
LOTTRINGEN; was Upper- of Moefel Lotringen, bzgry.
pence Mentz, Trier, Keulen , de Faits ten deele, Llmourg,
Luis , Lutfenburg, &c. of Neder Lotringen, Welk wel eer
behelsdeHarpengouva, 13raband, Gulik, Gelderland, Holland,
tuirchen Maas en Rhyn , en het Stick; zynde toen het hoofd
daar van de Stad Utrecht. 114attb?us , Analeaor VTonz. 499 pag.
Vorders heeft Lottr,Nen zynen naam bekoomen van Lotha.
sins , den zoon van Keizer Lo,iewyk den I. Merida Tydtrefear,, op A. 855. Fred. Leutbolf , Tuned der HedendaagIche waereld , 23T hi. to vooren geheeten Auftrifie, en beiworendc
1,..).; het Roomfelle Ryk. Zie haven, 24 biadz.
M.
Het Huis teMAADE; gelegen in Delfsland , by de Stadt
Delft, achter de Houttuinen, alwaar nog heden de gronden van het Kafteel, door Graaf Govaard den BuItenaar gebouwd , onder het Aardryk ligg-en : konnende ook
y et beflag daar van aangeweezen worden , terwyl het een hoo
ge heuvel is (nu een boOgaard) met grachten oinvangen. Van
Len:wen, Rbynland KOfiuirrt Inleiding. 5 bl.
De naam worth, door de bygelegene Maa - Honing en do
frnaade thienden, alwaar bewaard.
Maar ik heb u wa to zeggen. Gy zult alle de Sloten en
.Stamhuizen van Holland niet befchreven vinden. Eensdeels,
uit onkunde ; daar my de Schryvers begeven , ben ik blind en
Eanfchlyk onervaaren. Heb ze alie ook niet geleezen , ja buiten
twyfel alle nooit gezien. En nu, anderdeels? lk zal u met
een mooi Hifloritje beantwoorden, uit
1VoEt. Attic. 7
30 cap.
Virgilius hadt, in zyn 2de B. van den Landbouw,, deeze woorden to paire gebracht : vicina Vefevo Nola jugo; dat is, Nola,
een Stad in de burin van den vruchtbaaren VejUvius.
Midlerwylen verzo.:ht by aan die van Nola, eeu weinig wa.
P5
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ter van Naar te mogen afleiden , cm zyne bygeiegetie
plaats te bevochtigen. De Nolaners flaan het af. Wat dock
onze Dichter? hy fchrapt het woordeken Nola uit, en zet 'et
in de plaats ora, dat is , gewefl of landflreek : zyn wettige we&ri
wraak , in zyne Gedichten , this een geheele Stad verdelgende.
'1 Huis te MAARSSEN ; wet eer door Vinkeboorns in een
*Print en daar na van Rochinan in een Teekening ons vertoond.
Dit is ook al wat wy daar van hebben: alzoo het heden ten
eencmaalen verdweenen is in het Huis ter Meer; en de lullp/aats van den Heer Lokhorft. Want, A. 1710. den 9 Maar,
toevallig te Maarfren zynde, zag ik nit een veniler, de vlakte,
ahvaar het geftaan hecft, to weeten, omtrent het fpeelhuisje
aan de Vent geplaatft.
Was gebouwd , omtrent A. 1527. van Steven van Nyveld,
volgens Hortenfius, in de Zaaken van Utrecht 4 B.
Deeze Nyveldgeweldigerhand, een gemeen Soldaat ,. in
zynen Vyver veri)iedende te viffen (j01 was het in een tyd
van inlandfche beroerten) is oorzaak geweeff dat de Soldaaten ,
onder eenen Chriftoffel Langius, het Plot overwelcligden, alles
plonderden, en hem zelven (zynde . Meefter van de Duitfche
Orde) het leeven benamen. Dezelve Hortenfius , 5 B.
Eenigen, gelyk .Hortenfius , haalen deszelfs Naatn van de
Marfaci of Marfi; voliceren zich in de ?imam, moeren en broeken, dat is, laage en natte velden onthoudende. Ziet van beide beneden; alwaar deeze itelling met 7unius en Pikard fchynt
beweezen te konnen worden.
Het Dorp , tegens welks Kerk dit Thais heeft overgelegen
beet, in den Blaffaart van Utrechts Geeftlyke goederen, Marina
en weder elders , Marina. Kornelis Kooten , in zyn Uittrekfelen.
Maar ondertufrchen , zyt gy eens te Maarffen, zoo gaa eens
boven de Kerkdeur leezen en uitleggen de naamen van Ebldeof Thidehart , Riclint of Riciint ; waarlyk zoo geen Noormans , zekerlyk geen Roomfche taal. Zie Bucbelius over Heda,
13 pag.
1VIAARE ; een water, door Leiden loopende. Beneden in
de Letter R. op Rievieren.
MAAS; deeze Rivier neemit haaren aanvang in Lottringen ,
op de paalen van Langres, uit den berg Vogefus , by Montigny , niet verre van de beginzelen van de Saone en de Marne.
.K1uverius , Rbynm. x D. 78 bl.
By S. Thibout bevaarbaar,, ftreeft zy voorby Verdun, Mousfon , Mafieres , &c. Namen; alwaar zy de Sambre inneemt.
Deeze doet haaren loop verwakkeren langs Huy , Luik, en
Maaftricht. Hier fcheidt zy Gelderland en Kleef van Braband
naar Stochem , boven en beneden Keizerswaart. Zoo naar
lloennonde, Venloo, &c.
pd, de Vuornelchans vermengt zy zich met de Waal, doch
weder
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veder affcheidende , maakt zy met deeze tie Bommelerwaart.
Dus onder Loeveftein , weder vereenigd , golft zy voorby'
Workom en Gornichem. Krygt den naarn van de Merwe; don.
voorby Dordrecht, omtrent Yffelmonde , is zy weder de Maafe.
Zoo rolt zy weder voort, voorby Rotterdam, Viardingen,
den Brie! , en fort zich allengskens in den Noorder Oceaan. Dus
befchryven de Maafe, Slichtenhorft Gelders. G. x. B. io bi.
yunius, 'or , 113 en 616 bl. Oudenbove, Dordrecht 31 bl. Guicci
ciardin. Belg. I Part. 22 pag. Ileuterus, Belg. Veter. 12 cap.
36 pag.
Maar, is zy in Ne8rlands benedenfte deelen niet we! tens
van loop veranderd? Ja, gewiffelyk en zonder tegenfpreeken;
te weeten, omtrent Geervliet en Vlaardingen. Kluverius Rbymn.
I D. 80. en 82 bl. tegens Kornelius .4urellus, en anderen; of ook by.
do Grave, Megen en Raveftein. Gemelde Oudenbove, 31 bl. en
omtrent Hedikhuizen en Heusden. Van Zomero , Batay. s
41 bl. alle van een oude en een nieuwe, of van een Oofter- of
Wefter - Mafe. , redenkavelende.
Ziet PritIchers keurige Landkaarten van Lottringen, Luxemburg, Ldikerland, 'Braband, Holland en Gelderland; omtrent
welke ik niet herhaalen zal het hovengefcbrevene , 2 LI.
, [MAERSCHALK; dit woord is famengetteld uit ?naer, dat is
en paerd, of eigentlyk een Merrie, en Schalk , dat is een diemar of knegt; en beduidt in zyrie cerfte beteekenis een knegt
(lie de paerden beflaat; dus werden de Dienaars van den Prince , die de paerden beflaan en meefteren Maerfchalken genaamd.
Schalk is ook zoo veel als kundig, fchrander,, en daarom be.
teekent MaerCchalk ook een Stalmeefter,, en een hoeffmidt.
vervolgens ook een Veldoverfte, en dien de oude Romeinen
Magifter equitum een Ritmeefter noemden. Deeze werdt gel-30=d Maerfcbalk van der .AnnyEn ende van der Logge , of
cok ilfaierftbalk van der Logge van den Hove van den Prince,
die de verblyfpiaats bezorgde van den Prince niet aileen, maar
oak die van alien aanwees en afteekende. Aan deezen waren
wile de andere Maerfchalken van 't Hof onderworpen. Nu waren de Hofmaerfchalken buiten twyfel dezelfden, die antlers
Huisinaerfchalken genoemd worden , als in het Handveft van Frederik van Lilankenheim Biffchop van Utrecht van A. 1413. en
in can ander van 1434. Anders werdt de Huismaerfchalk ook
gemeenelyk geheeten de junker van den Logyfle.
Onder de regeering, van Karel den Stoutcn waren 'er niet
weinige Maerfchalken, maar alien aan den Maerfchalk van
Burgundie onderworpen. In het Sticht van Utrecht warden
van duds , en worden nog met denzeiven naam beduid
Schouten van een zeker difirikt, die ook als provooften,
de misdadigers onderzoek moeten doen.
illatbms in zyne
-lanteekening op de Lyfi en Rekening van de regeering en Hof.
bonding
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Holbouding. vetn Karel den Stouten , door Oily . de la, March,
iftialet:t. Tam. pag. 245, 246.]
1ANARMAN1S ?OR f US; deeze plaats vinden de getab.
baarde Latinillen , by Ptolemzus Geograpl. II cap. German.
Magi. 4 Tabula Europe.
Maar, waar zult gy licden nu dit plaatsje nederzetten? 1k,
antwoord Ortelizis , in Groningeriand , omtrent KlootterbuuTen. Maar ik, zegt weder Klu.verius (Rhynmond. 2 D. 282
pag.) in Overyirel, te Geelinuien, by Zwarte omtrent
de Zuicler Zee.
Loch ik holvi het met den Heer Alting (Notit. I Part. 9r
welkc , bykans met Ortelius , deeze Haven aan de Scholbag, tutrchen de Eilandekens, Ameland en Schiermonik uog,
betoogt geweeft te zyn.
't Huis te MANPAD ; een vernieuwd Heeren landhuis, (heden bezeeten door den Heer van Goor) buiten Haarlem , by
de derde brug, van de Leidiche vaart.
De ooriprong van deezen naam ontmoet my by Scriverius,
in Graaf gum den H. 306 bl. verhaalende , hoe H-er Witte
van Haamilee, met zyne Waterlanders en Kennemers, Weft.
en Ooft Friefen, naar Haarlem optrok , om de Vlamingen uit
Noord Holland te verdryven; hoe hem omtrent Hillegom, de
Prefident van Vlaanderen met zyne onderhebbende kwa rn tegentrekken ; hoe aldaar een heet treffen geichiedde, en eindelyk hoe de Vlamingen de nederlaag kregen, omtrent de
plaats, mar de groote manflacht, nu geheeten het Mannepad.
Wit nu Goudhoeves woorden (want zoo doen de meeite ,
om groote Boeken te maken , de eigene woorden van tien
bier achter voegen ? Neen
of 12 Scbryvers gebruikende) 353
ik zal my alleen van A;npzing bedienen, wiens woorden deen zyn, Haarlem. 352 bl.
Hier tufTcben komt ons Volk in grooter ylen rekken ,
Met Wits, bun opperboofd, den vyand tegentrekken:
Zoo doen One Burgers me g , van bunne komfi bericbt,
.En trail, de duirkant been, den vyand in 't gezicht,
En komen aan den man. Dear Tverde zoo gefireden,
Dat al des vyands doen wordt in den drek vertreden.
Zoo boudt ook nog die pleats den naam van 't mannepad
Vera demi grooten flag en grzetuzaam bloedig bad.
A. 1706. den 25 Mey,, het zelve befchouwende, be yond ik
hot geenszins overeen te komen met het Plaatje van Heiblok
(Farragin. Pcdmat. 259 pag.) wien ik, ointreut Manpad, ook
heb aang,ehaald , 226 bl.
MANSE; van welk woord (oorfpronkelyk van man, manfiz , in den Giftbrief, van Arnulphus , zie bowls onder Bergen,
Dladz.
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ti adz. 32. manfo) riorrnannus , Lexic. Feudale. Zuni. dirkad.
251 C72 517 N. Van Leeuwen , Leiden 15 bl Slicbtenborft , Geeders G. 5 B. 52 bl. en 6 B. 71 LL Voffius, de Vitiis ferinonis,
3 lib 23 cap. behalven Bartolus , Lydius en Hottomannus , by
Bleiswyk ilL Delf,, Naared. B. 4. "king. Notit. 2 Part. 33 pag.
is wei by de meefte , een woninge met 12 morgen lands,
hoewel by Stoke (‘ in Didr. IL en Florus den I.) alleenlyk een
morgen lands ; het geene gemelde Heer A1tiz , met genoegzame bewyzen verwerpt. Ziet ook BucbeLus , &c.
S. MARIA ; dit laat ik over aan de hoogverlichte Godtgeieerden. Ziet Pars ; over het eeren en aanbidden van de H.
MI igd en Moeder, Rbrsb. Ozgib. 33e bladz gelyk over haar
huisie, door dc Engelen van Nazareth gefleept naar Illyrien,
en van daar over de vlakte der Zee (zynde no ,. ;heden het fpoor
in de golven zichtbaar) naar Loretto, 330 bladz. wederom over
haar onbevlekt ontvangen, 332 bladz. eindelyk (testwyl Maria,
met ziei en lichaam is opgevaaren, en geene beenderen van
hoofd of fchenkel beet nagelaaten) over het bewaaren en eeren van haaren trouring, tchoenen, gordel, hemd en onder
rok , &c. 333 bladz.
Van ooze Lieve Vrouwe van Gravezande , fchreven wy,
1 1 6 bladz. laat ons bier van die van Wormer fpreeken. Het
is heel aardig. Haar Feeft was bier geheeten Onze Lieve
Vrouwen Melkdag op welken door den eenen aan den andeTen melk wierd t'huis gezonden; gelyk men ook de ar.nen van
gelyken daar mede voorzag. Zaanland Aricad. 4 B. 449 bladz.
Ondertutfchen ftooten, omtrent de geheele Lieve Vrouwe
my twee zaaken geweldig tegen de borft.
I. Datze overal tegenwoordig is, en in Spanje, Italie, en
andere waereld deelen, alle man, jong en oud, in goe0.e en
kwaio zaaken, boort en verhoort. Erafinus , in bet Gefprek over
de Beevaarten, in den Brief aan Glaucopiutas.
II. Dar men deeze Moeier alter Barmhertigheden ook in
den Oorlog gebruikt; by voorbeeld , in den Zeefiag van A.
1571. by de DarJanellen, alwaar Don Jan van Ooftenryk den
Turk overheerde.
Bewys? zie daar bewys ik het met een Katholyks Printje,
onder den naam van Triumpbug S. S. Rojarii , dat is, de Zegepraal van de allerheiligfle Aoozenkrans verbeeldende Onze
Lieve \ Trou\ve, met haar dndtje op den arm; maar voerende
zy een blooten degen , in pleats van een feepter met een
roozenkran, oinringel; wair binnen deeze wooden: elypeus
Cbri lianorion dat is , hot Scbild der Gbrifienen. Ondercusfchen houdt het idnd een vers atgeflaen hoofd van den.
Turk, daar do Moeder boten op fla.at: Regina facratiffilni Rofarii , pugna pro notis.Ddt i Kenivia wan 4c ailerb2iiigfle
Ronmtriew
MARIA

MA:
MARIA; Dogter van Karel den Stamen , van Oudaaa met
dit vo!gend ?untdicht aangefprooken:
Maria , Erfvorfiin , by doode van uw Vader,
Ontvang een bruidegonz : dat maagfcbap greng nog nade'.
Hoe lieflyk lonkt U aan de Keizerlyke Zoom
En heft u boven 't : boofd die pareiryke kroon!
Wie zag ooit ziel in 2uel verfmolten , zoo volkoomen?
Hoe leide fcbrikt uw Heer ! c.vic kan zyn, rouw betoomen?
_Daar u de val van 't paard een ribb in 't liebaan knerft,
nooit zicb zelf uw min verver,11.
Die, zonder
Zy was de eenige Dochter van Hertog Karel den Stouten
en Elizabeth of Izabelle (alzoo deeze naamen , de eene
voor de andere, worden genomen) de Bourbon; te weten
zyn tweede Vrouw. Sfr:verius Graven , 410 bladz.
Dochter verder gaa , moet ik nog
Doch eer ik de
eenige dingen , ztangaande den Vader, ter loops aanteekenenc:
boven (I8o 'blad,z.) of verzuitnd of overgeflagen.
I. Dat zyne munt de eerfte der Graaflyken word gevonden,
waar op het Jaartal (te weeten 1474) geplaatit is. illkemade
IVIunte , 134 btadz.
II. Dat 'er van den zelven Hertog nog een medalje is,
waar op een winipelcje, binnen een lauwerkrans : met ddeze
woorden : NUL NE SI FROTE, dat is, Niemand wryft , of
anders, niemant tilt, daar aan.:
III. Hoe men Karel hoonde, hy Koning Lodewyk den XI.
met zyn dolle gebaarden en onbefuisde oplooperldheid naar te
bootfen. Komineti , 4 B. 8 H.
IV. Dat hy fneuvelde, juift van zyn paerd ftortende, in de
Vlucht over een beekje meenende te fpringen. Goudboeve , sos
bladz. en Ortelius , ltinerar. 39 pag.
V. Zyn gelprek , met Keizer Ferdinand den III. zynde vani
een kwaden uitIlag te Trier. Want de Keizer, heen druipende , liet den Hertog zitten. [Van dit Gefprek met den Keizer
zie hier voor onder het woorcl LEEUW. bladz. 216.] Aan cle
eene zyde betifpten de Duitfchers , de pracht en het groot.
fpreeken in Karel: en, aan den anderen kant, walgden de Bur.
guilders van den kaalen Ferdinand en zyn fober gevolg. Kame.
rarius, 3 Centur. 43 Hifi. 147 pag.
VI. Dat hy, gefneuveld zynde, te kennen was aan zyne lange
nagels, aan een litteken omtrent den hals2, en aan het onderfte
kaliebeen, meat zonder tanden. illeyerus , by Scriverius , in bet
gruot , in Karel den Stouten.
VII. Zyn diamant , de grootile in het Chriftenryk , in den flag
by (3ranfson gevonden; by den Zwitfer zoo gering van waarde en
ndcthand zoo duur verkocht. Kamerarius
%St Komineus, 5 B. 2 11.

, i Centur. 79 HO,
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VIII. Dat nieMand zyn dood wilde geloven ; als of zo een
iCrygsheld niet kon omkomen. Barlandus , Comit. Brab. I27 pag.
Goudboeve , 505 bladz. Het zelfde wordc ook van Alexander den
Grooten gezegd , by Yuflinus , 13 B. r H. Daar wierden op
zyn leven zelfs weddenfchappen gedaan.
Ja , men dorm hem weder voor den dag brengen , in do
gedaante van een heremyt of kluizenaar. Mezeray,, in Lodewyk den XI. 976 bladz.
Ix. En ten laatllen, de lyft en reekening van den grootfchen ftaat en prachtige hofhoudinge van Karel den Stouten ; by
Mathews, Analeaor. x Tom. 359pag. [Edit. in 8. antlers p. 223.
enz. in 4to.]
Beer my nu tot zyne dochter. Zy wierd van twee zyden ,
ten huwlyk aangezocht , als de allerrykite Princeffe van geheei
Europa. Hier kwam Koning Lodewyk de XI. met Karel , den
Dolfyn van Vrankryk, een zoon, maar van 7 jaaren. Daar naderde Keizer Ferdinand de III. met zyn zoon , Maximiliaan.
Nu, moeft hier een keur gefchieden. Maria zeide: Naardien
de keur aan my ftaat , zoo raade ik den Dolfyn van Vrankryk, op,
dat ante landen rufte en vrede molten bebben. Toen antwoordde
de Deken van Gent; Mariken, ten mag u niet gebeuren. Dit
Originib. Culenburgic. by Mathews,
is uit Zweder de Kulenburg
pag. Edit. in 40.]
„tinaledw. VI Tom. 295 bladz. [Tom.
Anderen zeggen, dat Vrouw Alewyn , de edelfte onder den
hofftoet van Maria , opentlyk zou gezegd hebben: ons is its
deeze tyden van nooden eon man en geen kind; en daarenboven
(met een het ilaaplaken, wear op Maria den jongften nacht
had gelegen , te voorfchyn brengende) myn meeftereffe is eon
Vrouw om zelf eon kind te dragon. Komineus , 6 B. 3 en Al.
kemade, Munten, 139 ladz. &c.
Zy trouwde dan met Maximiliaan, aan wien zy, al by haar
Vade.rs haare trouw gegeven had, doch zoo arm, en belioeftig , dat de Bruid de koften mocit dragon van de bruiloft
en het onderlinge onderhoud. Mezeray,, 98o bladz.
Zy trouwde zeg 1k, A. 1477; en wierd de Moeder van arie
kinderen , met namen, Philip , Margriet en Francis. Komind , ,
6 B. 3 H. Kemp, in Arkel, 379 1ladz.
Maar,, alzo zy het jagen zeer betninde, kreeg zy A. 1482:
cen ongeluk, dat haar nauwlyks 25 jaaren oud, het leven benam. Want het paard was Jong en dartel; in het huppelen
raakten de zeelen aan ftukken Vrouw Maria, zelfs zwanger zynde , vi gil ter aarden en brak cen ribbe. Heuterus , Rer. Auftriacar. I lib. ro cap. 61. peg. Goudboeve , 523 bl. Kemp. Arkel. 398
hi. &c. en het is zeldzaam , dat Blanka Sfortia , de tweede
Vrouw van deezen Vorft , het zelfde geval, A. 1469.15 °verges,'
•
komen. Strada , 1 D. z B. 52pag.
Eiradelyk g ietgy deeZe Maria, in ie gedaante van een por.
vet,
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, de Groote en Kleine Graven; by Stoke en den
trot, by
Goz:ved.aar, iita„nle; by meergenoemden Vredius (in Diplomat:bus) te paarde mct een Havik op de hand; en eindelyk,
ecn MIaiJe flande nevens haren Gemaal, tun -then beiden haar
IATapenfchild hebbende.
dochter van Philip den If. Koning van Spa*,
zufter van Keizer Karel den V. Weduwe van Lodewyk Koning
van Hungarye, een gevecht tegens den Turk geineuveld, A.
1526. Hitronyn. Ortelius , Hungar. Oar!. 23 bi Regeerde,
Voog,lefic, deeze Linden 24 jaaren en ovcrleed eindelyk, in
Scriverius , Grave .„ 438 bi Goudboeve , 592 bl.
SR'
MARG11 . E ; Welke Vorilin. van Oudaasn met deeze krach.
tige aaufpradk word begroet;
Margreta , die te reclat een paerei eon de kroo;i
Vorfi Ludewyk vrftrekt ; de weerwil van uvo Zoom
J32giet de voile vreugd met eerie blare fius ,
wrangen naafinaak ;aat in Hocks en Kabeljaus :
iandzaat vroeg moet in den voorfinaak deelen;
traar va3
Al; by den brand bcfcbolavt van Slooten en Kaileelen:
D? Allay , met blo'd geverwd, vloeit bier in voile rouw,
fiechts eht in Henegouw.
Naar 't ty wi.us inks,
Gelyk ik , 125 bl. myne aanteekeningen fchreef, by wyzo
van een verklaringlOe op de Verfen van Samuel van Hoodtra.
ten, zoo kit} het my nu v. di Vronw Margie t w fchryven, atieenlyk ophekerendc deeze regelen van Oudaan.
Margreta) Dc dochter van Graaf \Villein den III. dezufter
van Gr a af Willem dt . n IV. Goudboeve , 381 bl.
Ludiqvy) Van waken Novel), 125 bl. Hy wierd verkoozen
A. 1314. regcerde 33 iaaren , A. 1347 van zyn tegenflanders
vergil zyn(tf zocht hy door de llerkte zyns lichaams, dit
kwaad Le verwinrkm. Ging clus ter jagt; maar, omier her ontmoeten van een Beer , fort de Keizer van het paerd , en ilerft
niet lang daar na, Aventinus, by Ccavifius, in Chronic°, hoewet
de bewyzen omtrenr het vergitt van de media niet wordeti
aangenoomen Zar Scriverius, over zyne Graven, de bejte Schry-

aanbaaleilde.
Zoon) Widen, de V. aan welken zy, binnen Geertruiden-
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berg, ooze Lander) had ove"ge Jr gen; volgens de aangetogene.
P. Verboek, 156 biadz. Vorders moet van deezen
Wiliam terit gelpiooken worded in de Letter W.
Hocks) Van deeze binneillandiChe verdeeldheid fchryf ik orn.
ftan&!.iyk , 152 bl.
Slott 1 kr an hur r e flopingen, ook boven, 183 bl. en vorder&
de (jo41-ivena,2,r, 106 blade
Aile bloc(' gev,mwd) Van wcik gcvecht bet Veri %am P. Verbock
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bock geWaagt; t bladz. behalven Oudenbote, DOrdreebt 49d
N. van welke blocclitortinge kwanswys de Stad Dordrecht haar
Wapen , een hloedigen balk zou gekregen hebben. Baler Dord,
recut 744 bladz. Kemp, Arkel. 78 bl. t weeten, op den 4 July
A. 1351. Goudboeve. 387 bl. de Gouwenaar,, 107 bladz.
Iirenegoulp) Vrouw Margriet , Holland , Zeeland en Vriesland afitdande , en Henegoui.ve behouderide , is aidaar , vol hartzeer , overleden , A. 1356. Ileemskerk , in zyn Arkad. 19r bladz.
behalven de reedsgerioemde, GOuwendar , Scriverius en Godbgeve &c. Hoare afbeeiding vindt gy onder die geene, welke
in Sp okes Rymcbronyk geplaatft zyn.
LMARIENWEERT, of het EILAND DER H. - MARIA. Eel
Abdy in Gelderland tuirchen den Rhyn en de Wad i A. III/;
geflicht; maar door 't geweld der Vyanden verbrand, gelyk de
plaats tufrchen Kullenburg , Buren en Thiel uitwyft: De StichL
ter daar van was Herman Graaf van Kuik, op verzoek van Andries, Biffchop van Utrecht, om naamelyk den dood van Flo
.is den I, Grave van Holland , door den Vader van dien Herman , te vooren in Hemert verflagen, cwaar van zie boven bl. 97.)
te verzoenen. Te weeten Graaf Dirk de VI. den dood des
voorgemelden Grave , aan Hermans zoon willende wreeken
hadt hem lange laagen geleid; bier ftelde Andries, die een
bloedverwant was , zich tuffellen , en ried Herman, op dat
do zaak niet ter uitvoer mogt koomen , en meer troebelea
daar uit ontitann, dat hy eon Kloofter zoude ftichten, en het
2elvc behoorlyk begiftigen, orn daar, voor de ziele des verflagenen , lykdienften re doen en beftendig te bidden. Dit behaagde Herman; by fticht het, by befchenkt het, en doet 'er Monniken Uit het klooiter te Loosduinen in kotimeri, did Godt dagelyks voor de ziele des verflagenen zouden bidden. joh.
Leidis II. Hift. Cap. ult. & Lib. 17. cap. Beka tin Andrea Epile. Poncan. HijL aelr. 1. (3 Deeze Abdy was wel eer
cer vermaard, en werdt door Huibert van Beufichem Heer
van Kuilenbug allerkragtigft aanbevolen aan den Grave van
Gelderland , in eon Verzoeliichrift van A. 1315. De ceifle /IAA
van dezelve was een nabeitaande van don Koning van Enge.
land, Robbert genaatnd, rob. a
diao cap. 3. Zie Ant.
Mattb. Aza,led. TOM.
pg. 483, 484.]
MARKEN; een vet en wee!ig Eiland voor het inbreekeri
van de Zuider zee , aan het vafte land gehecht. Zoetiternmende
Zwaan, g blac&
Hier van wordt gewag gemaakt in Vondels Gysbrecht , of d4
gewaande verwoeftinge van Ainfleldam, 63 bladz. in deezer
Voegen :
Wanneer men uit den ftroom en Pampur raakt voorby,,
Zoo doet ter jlinkerband , ix Zee, zich op vial- weiland;
Pat
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D(- Marken beet van owls, een laag en viffcbers Eiland,
w?lk een Kloofier draagt , genaam; Mariengaard,
Eii ryke en oude Abdy.
Van Mari6ngaard fpreekt werier de gemelde Zwaan, van Hen.
rik 7,03C61200 7 1Z , 7 H. 32 bladz gelyk mede van de broederen,
uit de ordc der Pimmonflranten.
['Tier vinden try wederom eon trefrend bewys, dat men de
Hiftorifeho wand-It:Li by do roeeten niet zoel-cen moet; want
daar heeft nooit e[s.m Kloofter , Mariengaard genaarnd , op het
EiInd1\4arke n geftaan , a!thans zoo veel men nit de Schryvers
weet; In:tar het Hiland en Dorp Marken is cen Eiendom gewed-I van het Moot-ter Mariogaard, dat in Vriesland gelegen was , ii) Ferweradeel, een Grieteny in Oofter Goo : en hoe
't daar aan gekoman zy, ondcrrecht ons de Friefche Hiftoriefchryver te weten, dat de helft van 't Eiland en
Dorp door Godsdienftige Hollanderen aan • t gemelde Kloefter
van IVI.ir ; engaard wechgerchonkon was, en dat de Abt en de
Monniken de andere helft kogten van de Perfynen, Heeren
van Waterland, en dus het geheele bezit kreegen. Doch dtt
is hat zelve weder ontnomen door Margareta , Keizerin, en
Gravin van Holland, Zeeland enz. Welke tot wrake van den.
flood haares Broeders, Grave Willem , die in Vriesland verflagen was , alle de goederen , landen en renter) . der Friefen,
Gceflelyke en waereldlyke, die in Holland en Zeeland • gelegon waren heeft doen confis -queeren en verkoopen ; onder
welke goedcren cok waren het Land en Dorp van Marken,
voh-r,ens het vcrhaal van Gaudboeve en de oude Tiollamdfche C'hronyle fol. 38 r. be de Zoeylemmende Zwaan, 7 cap. b1. 32. Het
is baiten twyfel , voegt Zoeteboom 'er by, dat dit Marken voor
't inhreahcfl van de Zuiderzefei, een welluftig c plaats met ho
y en voorzien, en aan 't voile land gehecht ge,weeft is, waar
zich veal Munniken onthielden, die het land daar onitrent ten
meeflendeelo in eigendoin hadden; het welk vcroorzaakt heeft,
dat aan het Munnikeineer, Munnikendam, Munniksbroek, die
namen , en aan de Stad Munnik , in haar Wapen gegeven
zyn: en 't kon wel zyn dat de Dyk daar de Stad op leit, of
die de Dam is, in den hoefflag van de Munneken van Marken
geweeft, en daarom Munnikendam genaamd is. Kap. 3. bl. 10.
zegt dezelfde Schryver in de Zoetll. Zwaan, dat het Kloofter
van Mariengaard in Vriesland , van zynentwegen Monniken
hieldt op het Eiland Marken. Voorts kan men van het Wooster Mariengaard en deszelfs ftigting leczen by Sibr. Leo de Fries,
die het leven en bedryven der Abten van dat Kloofter beichreey en heeft; en onder anderen verhaalt, dat Willem de XXIV.
Abt, pogingen gedaan heeft, om het Eiland Marken wederom
in bezit cc krygen, eene groote fomme gelds vergaderd hebbende
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bende na truirel gereifl is, en daar een rechtsgeding voor 't
Hof , in tegenwoordtgheid van Hertog Karel gevoerd heeft ;
doch door de lift van zyne party, de bezitters van het Eiland,
en de trouwloosheitt van zynen Knegt te leur gefleld , onverrichter zaake moefl wederkeeren; want zy hem ter maaltyd
verzocht , braaf getrakteerd en zynen Knegt omgekocht: heb.
bende , ontiutfelden hetn, terwyl hy befloven was , zyne Papieren ; en moeft hy nog, den iiertog ontinoetende, en hem
na het proces vragende, ton hj nicts antwoord ie, het verwyt
hooren; 8 potor , potor, ut, potafli fcelus , dat is : '6 Drinker,
Drinker, hoe fchelms hebt gy gedronken. Matthew Analeff.
Toni. V. pag. 26cl.]
MARNEBURG; het Huis der Lokhorften , buiten Leiden,
aan de Maare. Junius, 1atay. 8 H. no pag.
MARQUETTE , anders het Huis teHeemskerk; Noordelyk
gelegen ter zyden het zogenaatnde Dorp ; van welk boven,
142 bladz. ook wel het Huis te Zevenbergen geheeten. Zoetebon , Veronaas Op en Ondergang i 17 bladz, of de Zaanl. Arkad. 240 bladz.
ik zag het den 26 My 1706. een uitgeftrekt Heerenhuis , in
bet water itaande, hebbende op zyn dak een rond torentje, ert
anders veel ge‘ &ties van verdeelingen.
Maar tegen over dit Huis aan de rcchterzyde van den ingang , hebt gy over de plats agter den fcheidsmunr, de ruine
van een wyden tooren , niet zeer ongelyk den Leidfchen Burg;
uitgenomea dat zyn ommeg mg frnaller is en wile de pinnen
bet midden met fchietgaten zyn. gitnizts , Batay . 18 cap. 5 PagDe Boeren nocmen dit rondeel een amfitei ater ; hebbende in
bet midden een wyde Waterkom, dienende als tot een navel
*van een trapsgewys opgaande Oranjery.
De ilichter is geweeit Koning \Villein de II, Graaf van Fiolland; omtrent A. 125o. zich daar rnede tegens het woeden der
Friezen verweerende. Scriverius, in Willem, 200 blarlz, Zaanl.
Arkad. 240 bladz. Scot-anus, Frieffe G. 13r blaa'z, behalven het
gedrukte Biljet van de Freule, Mevrouw Maria Agatha van der
Myle.
Deszelfs vernieling en ondergang vinden wy omtrent A.
1 42 5 . (of, volgens anderen, A. 1436.) zynde bet naderhand
heriteld en weder opgctimmerd.
Deszelfs bewooner is Geeraard van Heemskerk geweeft,
door gemelden Koning, aidaar geplaatft, als zynde dit huis ook
onder zyn gebied. Tidaborita , 8 lib. 14 cap. Doch de
Heamskerken uitgeftorven zynde, is hut gerae el t aan die van
Vianen , en van dec,zen aan die van Arenberz. Van hun
ko-cht het Daniel de Hartain, Heer van Marquette (let, Marquette te leggen in Vlaanderen , aan de Marque, beneden 4ys.
fel) die van de Staaten oorlof hebbonde gekregen, dit Huis,
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met een nictivven naam, Marquette heeft geheeten. Ziet bet
G :ft . /Jr:ft tier Staaten van A. 1612. by Matbeus , Tundat. Ec=
cleliar. i I I rag.
Maar ziet ! A. 1358. is dit Huis ingenootnen, door Heer
Dirk van Polaanen, oader Herzog Albrecht na het flaan in de
Duinen by Klftrikorn , alwair men Jonker Reinowi van Bredero,ie ter naauwer flood ontzettde , en Jonker Wouter van
Heemskerk hier zich vciligde met tie vlucht. Maar toen is
de gemelde Graaf of Hertog gewapend voor dit Huis gerukt;
als wanneer hy het na elf weeken afweerens, by verdrag in
handen krceig; vindene genoemden Wouter cn de voornaamnen zyner a,mhangelingen zich genoodzaakt des Hertogs ge.
vangenen te verblyven. Scrivcriur, Graven, Zoo bladz. Heemskerk , Arkad. 267 bladz. Goudboeve , 79 bladz. Zaanl. Arkad. 240

bladz. &c.
Wat nu aangaat de bovengeinelde vernieling; die gefchied(le door de Kennemers, uit weerwraak, oin dat die van Haarlem de huizen van Heel-rate:le , Brederode , Affendelft , veva
woeft hadden. Heemskerk , Arcad. 272 1)1. Goudboeve, 396 bl.
Ondertufrchen heeft .Rocbtrian , in 3 Gezicbten „ het Huts Marquette; van welke het allermooifte, met het rondeel, u bier
word medegedeeld.
Doch nog een woordtje van gemelde rondeel. 7unius (Batavia op de genoemde 517 pag.) vertelt van vertellen , dat in
het rondeel, wegens den laagen en moerigen grond byna ontoegangly': een toren wel van negen verdiepingen, eertyds den
Zeeman tot een vuurbaaken verftrektc.
Eindelyk is dit Huis, by openbaaren aanflag, nit de hand
koop gezet door gemelde Freule; doch , gelyk on langs het
Huis Raaphora , A. 1708 , 1709 en 1710 als de allerhoogftd
prys , de Lottery ten prcmi gelleld; hebbende de trekker, in
perningen het equivaleht genooten.
Z 1 2 vcrder van dit Huis te Heemskerk , Tan van Leiden,
dc Brederoden , 33 IL by Matbeus Analeftor. II. Tom. 327 pag.
Ampzing , IIaarlem , Ba hi. Antonides , Lovell aangebaald. 25 hi.
en wel voor alle , den eerwaarden Heer :7. Votlenbove (van
welken oofl Oom , volgens zyn Leven, eens zeide ; daar is een
groot Licht in dien man; Maar jammer, d .t hy een predikant
is) op de HeerlykLeid Marquette, teen de Hoogedele welgeborene

Vroura, Mevrouw Petronelle , gebooren Wajjenaar Douaricre Van
der Myte, Vrouw van Marquee, Bakkom , Al bias, Bleskensgraaf,,
&c. horn aldaar onthaalde , den 12 September i 68o, met Tydkundige Aanteekeningen. Van Koning Willem, beneden in de letter W.
MARSACI, anders Marfitii; volkeren , welker benaming
te vinden is by de ouden ; Ttzcitus , 4 liijior. 56 cap. en PhiNat. 4 lib. Is cap.
11114S
Heden,
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Ilecien, L by Mafeik. Thorn. Hubertfen, by Kiuverius , Rbynmonct,'2 D. 26 H. 28 5 bladz.
2. In Zeeland omtrent Helium en de poelen van den Rhyn.
Eindius, Cbron. Zeeland. 13 cap. 213 pag.
3. In Waterland, omtrent Monikendam , &c. en het Eilanel
Marken. Boxborn. Stedeb. ió bi. Kiuverius, Rbynm. 2 D.
287 bl. aanhaalende kwanswys een verlepte Injicriptie , op
een Graf- altaar , binnen Rome , waar in : I/OR IESIO
MUCRONI NAT. MARSAQUIE0 , &c. malic praat !
4. By het Marsdiep , tuirchen ireffel en Huisduinen. Behalven °milts:, en Junius, de Zaanl, Arkad. 32 H.
5. By Meersbergen, oultrent Wyk te Duuritede. Kiuverius,
Rbynm. 2 D. 289 bl.
6. Tuffehen de:Wee/It en het Vie. Pan I,eeuwen , Batay . 54 bl.
7. Eindelyk omtrent de Kaninefates, van welke boven, 178,
179 Ziet Ating , Notit. I Part. 98. pag. dezelve met
biter oordeel, zr.-..ttende in Kennernerland.
MARSI; in laage we:don en broekige plaatfen woonende
of omtrent Maarlen. Pikard , Drenth. 26 H. Io6 bi. of auk
aan weerzyden de Fon Drufi; of by Miarsberge; of by de
Marspoort en Mirsakker te Zutfen. Mies is onzeeker en
vol ydole waanwyshcid , de juille bepoalinge aangaande en
plaatiinge deem volkeren. Zie %Ttnius , Bata y . 67 pa p . Stith.
tenborfi , Gelders. Gelcbied. IS en 1°8 bladz. Illeurs , XVII. Provinc. 2 1) 833 bl. Ilandveffiebronyk, 3 B. II en 29 bl. &c.
MARTEN van ROSSUM; van geboorte een Geldersman ;
een Keizerlyk Veldheer; manhaftig en fpitsvinnig; doch naar
de Wetten des Oorlogs weinigluifterende; altyd met de toorts
in de vufft, gelovende dat het brandep het meefte vercierfel
van den Oorlog was. Overleed, A. 155s. Ziet zyne bedryven, beneden op .Roffurn, in de letter R.
MATENES; by :Rothman, in 2 Gezicbten afgebeeld , is heden alleenlyk een vierkante ruThe van een toren, dicht by de
muuren van Schiedam , in Schieland. Goudboeve, 87 bladz. Rev.
born. Stedeb. 277 bl. het zelve ook in het plan van de Stadt
vertoonende. [Beneden under de It, in RrvIERE zal nog lets van
dit Huis gezegd worden.]
Maar, wat oudheden weet gy nu van dit Riviere mede gel)eeten? Ruim zoo weinig als van de ruinen van Heen\filet , Honingen , &c. Wy hebben alle wet denzeiven toegang tot de Scbrivers en Uitircbryvers; maar die een oud Scbtyver ergens uit een hoek kan haalen , en ons nit deezen lets
ongetneens weet op te diffen; dat is.... ja, ik zeg het den
Beer Profeffor Matheus in zyn aanzicht; na Boxbornius en ra
Scriverius , is Nthiand aan hell] 'WC: be mere verfchuldigd.
MATTIACI; by Plinius H. N. 31 lib. 2 cap. Tacitus , German. 29 cap. hebben , by de hedendaagfche Verklaarders der
suck
Q3
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Crick 77,:diebriften al mede geen beffendige zitpinats. Zy zyn
d pi / ne2n, liever Overylciaars; by Kampen, Zwol,
en De\ . e.-ater. Hoe? wel aan ; Ifeinn en Kasten d u i, by Mat-titan Gf T'1arpurg. Een van dri(lin zal mo4elyk wel wanachBatay. 4 cap. 71 pag-. E:adzits Cb ronyk van Zeetig zyn.
laid. 7 cap. 37 pag. Lzry!rius Rbynin, I II. I hi, ran LeerMyceptyit ,Chorogapb. by I. Rua.
wen, Bata y . 9' b/adZ.
tti Gbilde , I D. 18 b.!. 13,:fcbryVin:f van Anit:id-_;:1, enza
MAUDERIK; C211 oinvCi • ,,,T,vorp...1: Lot, te:1 ryde vao, Graaf
oti.trent A. 1409. °rig/
Willem
en Hubert v,tn
Tux, 27 4_pag. [TOM.
71ff , Cisleiburg!c, by Itilati)eLLS AtZaielOr.
4to
62 .3
MAXiAt LIAAN ; do .2x )on v,tn Keizer Fredrik den HI,
Ge:it, A.1477. met eLn omzeraecne pracht,
Miria, no,:hter v ‘ tn Karel L StOilterl. C6;'Llbocve 512 bl.
..-4ct hot aangeteok(..ndc, boven, 239 bladz.
bv:11 -. dt, nu Kizer zynde to Weis, in Opper-Ooftenryki
A. .1519. zovenundeitig jaaren na zyn lieve Goudhoe.
z)e, 579 biadz,
A.1478. won hy, by dezelve Philippus den Schoonen ; vai'
beneden, in de letter P.
A, 1430. kreeg by by Naar Margareta. Harceus, aped
,
Ctn. Majorib,
Dueze was nam,la!s de Vrouw van Karel den VIM Konirg
van Vranklyk; ina a. r toen
zyne tweede Bruid uic
haa!en , zoo he:21r. K:!re.,1 deeze
gcweld gooverzer–
1--)0.li en .i,etroir,vd, Margrietje
(t211 Kri er Vt 7 0,
z
P..larka
Clirolyk 3orb'a,!z w,iar op 1.‘1
,is' :.:r,an
Ke:ilp ,
41.E
hy Va=.!ur van !rano s; maar
gelyl: ook
hcL krde kind, jot is , in zyn -wieg j e iiieJf. Kemp , Arkcl , 397 6.
W,it loll zyn kry_,,sheAryven aang.aat; hy iloeg do Franichcn
Laud. den XI. 983 bl.
McZeray,
II ti' belegcrdo Doornik,-- en dwong ze tot de overgaaf, Bar,
^r,rt.tltis, 7t Comit. Holland.
kreeg geheel Gelderland onder zyn gehied. Siichtenbor
C;,:ders. Gefcb, 311 bl. Eindelyk; in zyne jeugd was hy zees
.k, 00ripoedig; dock weLroin , na den dood van Maria , ten
,fonetnalen Tampzalig, A. 1488. van de zynen gev ^ingen, en
tuaanden binnen Brugge ly,:. ixaard nod), , Fredelik , zyn
Vaier, kwarn geweldiger hand na beneden be!egerde Gent
cn volorte zyn goon uit de kiauwen der wrevelige Brugge-D:tars. Dec= flierf, A. 1493. en lint Maximiliaan het Keis
rryk. 04,1-pinianus, in Cxfarib.
Cbranyk 3Q Nadz. 0;4.
dit; vi4end runtdici3:

!,7y
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Maria's bruigdm, words my 't fiuur des lands bevolen ,
Terwyl de Franfrhe magt Naar erfland zet in koolen ,
Uit Inededryvers wrok ; dat Teroiine hag ,
Hoe voor Maximiliaan zyn cz,vinei Bilk buig.
Myn hart! hoe zyt gy my zoo vroeg , zoo leide ontval!en
Die voogd biyf van myn noon; niaar voogd geen voogd cruet alien ;
En voogd eens andermaal der neven , daar 7nyn noon
My en zyn kroof ontvait en bem des Keizers kroon.
MEDEMELACHA; of een gewaand , of zekerlyk ecn lang
verdweenen riviertje, by Medemblik. Boxborn. Stedeb. 37'). vi.
Scriverius , 79 hi. Parivall, Vermaak van Holland 172 Nadi Van
Royen , over Verfiege Jos hi. en voornaamelyk (wanrom 1-,em
ook niet eens de linevels op de ilryken 0 Dirk Burger van
&boorel , in de Cbronyk van Iviedemblik. 12 hi.
[Andere fchryven Medentelakka, welk Riviertje door bedyking verlooren is , en benevens het water Gemercbi , of Chimelyaria daar (lit land tuffchen beide lag , met . de Zee al
lang gemeen geworden , en gegift worth geloopen to hebben,
tualicn Mcdemblik en 't Eilandtje Emmeloort , dat lieg e van.
flit Riviertje Chilnelolaria zynen naam ma g hebben. Van Rooijen Neri6rlandfche Oudb, hl. Jos.]
IVIEOEMBIAIR , of Memelik, by verkertinge. Laat 02s
den Heer Huygens nuns gaan hooren :
Weft Friezen, weeffi getu:Fg ! 'k beb koningen gevoed ;
Friefithe Kmingen , de voogclen van law good.
Waar dat ik meb den blik van Waarbeids belle firaalen
Myn guide tovenaars ter Hellen zag doen daaien.
Was queer verheugens waard en 't dienen under God
Teel vryer vryigheid dan 't koninglyk gebod,
Dear Godes diet en was. Nog Haan ik verr van Haven,
Tzar vryelyk ten dienft die my de vrybeid gaven ;
ik overlang die gunfligbeid beloond ,
.41
En Holland eerft bet pad naar 't Guide Mies getoozzcl.
Zy is de, eerfle Stad van Weit.Friesland en Hollands
Noorderdeel , ziende near het Breéland , tuffchen het vermaarde Dorp Winkel (van welk beneden) en de Stad Enl\huizen , van welke,, g4. hi. Boxhorn. Stedeb. 373 hi. ziet de naair.v
keurige Kaart van Nikolaas Viffebers Noord .11AaFid.
Den Naam trekken fommigfm van het riviertje, of liever lang.
werpig nleertje, Mecietnelacd. Aking. Nutit. 2 Part. 125 pub.
uit een Gefchrift van Keizer Otto de,z111. van A. 93 :.
Soinmigen droomen hipr van de Toveres Medea ,
met het paerdeken van Pckolet , nit Kolchos of Italic, in
blaocc
Izt;
deezen landoord nedergedaald. Zaaid. 4rkad. z B. 93 D
Q

4
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Doch, w, aarom is ciezeive niet af te trekken van de rn:eftlini
of de nzieden , dat is gezegd, natte Wcylanden? Aiting , wederoin , 125 pag. gait een gefehrift van Bilycidop Godebald , van A.
100. of n18.
Oit van den Naam: het volgend ,-., van den Stichter. Deezo
was Dideiik, Radbods zoon. Immeis houdt teen het flaanocik in dc:eze Stad zyn
de dat Radbod, een rr:eren
behalHof gel-ia -1 htteit. 10:., :/n , by /43,-,born, bp bet; geinei (lc
y en onzen bi; L:ger, (NI /)ins k.
.Bans ge.,
, in LT; c:orwrocbt
ectI , by
[Of
hicr p, u,-ooncl heeft of niet, char
va:1
oi.idek-yeck, en ve!-Ilanc:c!t die fioli*o breed
Ed. 11,..:;r
zyLe
,L7).
Maar de Schryvers gewagen van Radbot l den I eu Radbod
I. Wel aan. Dit; zal myn fchryfiLotfe zyn. in dc letter R.
[Daai. word( nict aan gciwyfeld of de St. d .Nlecienbiik is
zeer (Jude Stad, en wordt by veelen geloofd, de eerflo
St,id van Weftvrie:iland, na Vroonen geweeit te zyn. Ivien
vindt cen Gittbrief van Godebald den XXIV. Bifrchop van Uti.
iecht, van 1118. waar in de Kerk van Medenblik gcgeeven
wor,it aan de Kanunneken van St. Marten te Utrtcht, met at
Haar gevolg, inkoomen en Offerhanden , de Biffchoppelyke Kamer tochehoorende; by Willem Beka in zyn Chronyk van d;iz
Eiirchoppen van Utrecht, in vita Godeba;di Epfc. XXI V. de
laattte Druk pag.-A52. tit. Donatio de .34edenblico d Geaebaldo.
lo 't Jtr 128d. hft Griaf Floris de V. verfchcide rechten
ai vrylicden aan de Stad Medenblik gegeeveu, war van de
iveit tot Stalhersbeu: gcgcc ycn is.
A. I.1.26. Wezdt Medenblik vu de .- KenrIemei-landers ingeno;11..
De Stad Medenhlik heeft eerryds een groot rechtsgebied
gehad; en heeft daar onder behoord., Hoorn , Enkhuizen
Grootebroek , Lutffiebroek, Hoogkarfpel, Wellervond , Ooftr,
blokkr, Weiterblokker, Zwaag, Hein, Venhuizen, Benewy,
'en, Wynes, Schellinkhout, Scharwoude,Schardam, Eterfeni,
Cofthuizen, Opterbeets , Nieuwerdyk, Groahoizen , Avenborn, Ouiorp: Vier - Dorpen vats Langendyk, Koedyk, KA.;
verdyk , Warmenhuizen Renigenburg , Nyenburg , Sinte
Maarwri, Schage'n, Aarnighuizcii Larringhouin, de Keyens,
Chide Nyrop , Eertswout Opn1eer , Ueernsbroek
Obdaw Veenhuizen , Oterlik , Spanbroek, Wadwas , Wog,
-i ibbixwoucl , .aauwerd, Midwoud PenningsbroeKi
gel-1m , N
Sybekaripal Abekerk, Lambertshaag , Twi , k, Oolterwoud,
.)p.i)c.adoos, en de Aime-i7dorp. Oudeubown Bythryving van 't
C)1 /2 ifie (05 ) V all Holland, your Sciaryvethss. Gravm, bia4z,„
c'L :4,8
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Ga tot de krygsgevallen over. In deeze munt uit het ontzet; Graaf Jan van Henegou , met zyne Hollandfche landsknechten , de Friezen flaonde en verdryvende. De Gouwenaar,
76 bladz. Amfieldams Befcbryving 2 B. 9 H. '14 bladz. Scotanus.
Fries. Cbronyk 151 bladz.
Na dat deeze Friefen, weinig te vooren , de Stad hadden
belegerd, ingenomen en verbrand. Van Spaan, Rotterdam 8o bl.
Aafteidam Befcbryving 9 H. 112 bladz.
A. rm. wierd zy metgeweId veroverd door de GeHerfchen,
onder den naam van den Zwarten Hoop of de Zwarte Bende.
Deezen hebben de Stad met den vuure zoo vernield , dat 'er
1111ar een eenig huis is overgebleven. Alleenlyk ftuitte de woede
der vyaciden op het flot af. Heer JAL's van Buuren, met een
groot-,e kloektnoedigheid, het zelve verdedigende. Boxborn. behalven 117acbtendorp en de Cbronyk van Hoorn , &c. [Van dem
tocbt der zwarte Bende, zie beneden onder Z. onder ZWARTEN
HOOP.]

Aangaunde nu dit flot (door Rodman tweezins afgebeeld ea
ook te vinden in het Stedeboek van gemelden Blaauw) Graaf
Floris de V. was , zoo niet de bouwer, ten minften de vern':euwer, orntrent A. 1288. ow clear gelyk met Eeni,
pmburg, rviiddelburg en Nieuwburg, der Friefen moetwil te
be.teugeien , en zoo zyn Vaders dood te wreeken. Van der
iViude , Alkinar 2S bladz. Zzanl. Arkad. 212 bladz. Goudboe.I
ve , 97 bladz.
Die Meer van Medemblik begeert te weten , gaa tot de
Schryveren, behalven de reedsgenoemden, Beka, 94, 96 &
peg. 7unius, Bata y. 17 cap. 502 pag. Vronens Op en Onder.
gang. 4 fi. 219 N. Van Royen over Verf1ege , 104 hi.
Van Medemelaca, of door bedykingen verlooren, of door
den tyd verdroogd, of in een ongeletterden tyd gedroomd,
fpraaken wy zoo even 247 bladz.
ME1:4,13.14:N; gelyk Holland is bolland , week en lax ,: van
gronden ; zoo is het ook. (voornaamlyk in het Noorderdeel)
met ontelLiaare meeren meertjes, poelen en waalen , braken
en dellen, gelyk als doorkorven. Welke alle hier op te Doemen een/ m3eijelyken en onnutten arbeid zynde, ik alleculyk
de voornaainfie, vulgens den rang van het A. B. C. hier
or neder ftellen.
Abliouder tuahen A!)kou Voctangel
en de ;. is zees
gering van onitrek; ma4r, by noo-Jeveer fomwylen de jaagehuiten als nog vry hinderlyk. Zie cfe Stichtftbe Kaart vast

Nicolaas Vilfcber.

Van Atikoude en het flot is boven gefproken, 5 bladz.
Achtermeer; b),T, Holyfloot, ointrent Zuiderwouw, in Was
Terland. is bedykt , A. 1566. Vii der Woude Alkinlar
bi
, 96 b:aaz.
47'' et'

5
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Aalrneer , (wegens de overvioedige aal) antlers Dalmeer ,
in den Koedyker Ban , is bedykt, A. 156o. Deeze, weder 95 N.
CIL die , 6 bladz.
Beemfter , aan den Purmerdyk gelegen ; bedykt , A. 1600. Is,
A. 161o. door een hoogen vloed overaroomd , doch aanflonds
weder bedykt. Dezelve Van der IVoude , 6 bladz. Parivall , Vernaak van Holland 168 bladz. Viatrige Coloinb. 120 bladz, Dc
Onpartydige Cbronyk 14. blaelz.
Scoreler,,
Deeze Beemiter is wet eer ccn Rivier of een Water gewceft. Vronens Ondergang 4. B. II H. 243 bl. Notit. z
Part. 37 pag. De Scoreler,, 95 bladz.
Belmertneer , by Holyfloot en Zuiderwouw; bedykt , A.
1632. De Scoierer,, 95 bladz.
Bergermeer, tuffchen Bergen en Alkmaar; bedykt, A. 1555.
DewL,,e , 6 bl. De Scoreler,, 9? hi.
Bilernermeer,, tuffthen de Diem en de Qaafp ; bedykt, A. 1631.
doch Medea wcder onder water. federt den ongetneenen wa.tersnood van den 5 en 6 April des laars 1702. Gernelde Colors.
121 1)1. Ziet het Gelchrift sevens bet Áfbeeldjel van dit onderloopen.
Broekermeer,, in den Broeker . ban , bedykt A. 1626. De Sccy
celer,, 95 bladz,
bladz.
Buiktloterineer; ook A. 1626. bedykt. Dezelve
Diemermeet, A. 163o. bedykt; doch weder ondergeloopen,
1651. door het breeken in St. Tennis Dyk. Heden evenwet droop , en de fpilpenning der naaftgelegene ftedelingen
niet kwalyk genoemd. Finzrige Colon, 123 bl. Amfieldani Befcbryving 5 Joek 183 Hadz.
Eguioncicrineer,, A. 1555. betlykt. Van der Woude , 6 bl. De
Scolerer,, 96 b14-idx.
Ralf ; A. 1624. bedykt.
El y2,ewormerinecr omtrent
, 95 bladz,
?
ezIv1/4!
D
Haarlemilier- en Leidfche- meer; welke , voor onitrent 200
, reet een enkele wetering, van een gefcheiden v,7aren
loopende ook diergelyke Weeteringkjes door het land, (toen
meat poelen en moeraiTen) tot aan Zwaanenburg of het Huis
ter Hart. Parivall , Verrnaak van Holland. 165 bl.
Rensdorp, nu ten eenemaal in het meer verdronken, flrekte
zich toen aan het lapje lands, de Vennep geneemd,. nit.
Tufrchen de niterlanden van den Ruigen Hoek lag een Mei»
ne doortogt, om van het vafie land of van Hillegom to konnen ryden, door Aalsmeer, Ryk en S!oten tot in Amftelland
1,:ornende zo,o tot Woerden en tot Utrecht, aan do Rhynfater.
Woutifche zyde.
ook kon iemand, in lien tyd , droogvoets, met een fpringflok , van Rhynfaterwoude komen tot aan Hiliegorn; en ziet,
nu is alles van het verilindend water overheerd!
Daarenboven doers de Noordweflelyke itoruiwin3en nog
helm
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heden de meeft ultgeveen,le landfIrcek van de Oude Weetering of voor Rhynlaterwoude„ Lei qiuiciel, en Adl , meer tot
Weftcbor
aan
eleridig w e r4Cchatir e,n
en Zuiclwea winden,
den kart van Sloten Ryk,
Nieuwerk.crk , en voorts tang; Schaikwyk tot aan he t- Spaa.
ren ,
hoe langs hoe rw.1 ,.:r:ler afbrokkeft. Van Royen
over Verflege , 2 H. 34. N. anntrekkcnde °Jae Landkaart
vr.4 A. 1508. Ziet ook het Prov:fioneel Concept der B:(!ykinge
deezer ?worm, A. 164r. uitgegeven , nevens een aanth`raak van
Fader Fonda ; aan den Leeitw van, Holland:
Uitbeenzirch3 Vyanden te zitten in de veeren ,
fling ren den flaart grootinoedig over zee
Is y121; ais uw long, geflaagen aan het teeren,
v
vergaat en gy , met bertew3e ,
7,vo deerlyt zucht en kucht en kill, by beele brokkert ,
Hi;t io`tende ingewand te keel twit, in de golf.
Wat bait bet, met uw klaaaw,, al 't Ogg; en Weft te thkke-n,
Arad ien u by; in 't Lirt dees wreede Waterwolf,
Beliv , ° ', n over it eeria'zg to triomfeersn?
L'Ind leezau , waak eons op en wok , met eenen fchreeztw,
Al veer , de Kennenzers en Rbynlands oude Heeren ,
114:,1 d'Adifle:landers op, tot noodbulp van bun _teem'
Men finite met een dyk dit Bier, dat u kola plagen.
De windvor,11- vli3g 'er 1122:, zy,/ 7n3lewieken toe,
De fiche windvorft wed dea Waterwolf to jagen
In zoo, van waar by kwam , bet kabblen nimmer moo.
Do Veenboer zit en wenfcbt deez' waterjagt te fpoeijen,
En 't veenwyf roept by ruimt, do Landleeuw weidt op 't ruins
En zuigt zyn long gezond aan d'uijers van de koeijen.
Zoo wins de Land- leeuw land ! zoo puurt by goud uit fthuim!
Voeg bier nog by het geed yam Adriaanfchen Leeghwater,
zyn tyd aangalude , ons vertelt; te weten, (Lit o:1:trent Sinten , op cell par, so linden zyn ; dat voor
Ruigenhoek 500 roes.km zyn aigL,Ileten , dat men , met eon
plank, over de floe-1 ging van de Venue!) tot aan Hiltegom.
Ziet zyn Hcarlen:;:z2r - nieer'iJoek , 8 en 9 blade. benevens Van
1,4 6CilWeil Leiden 157 hiadz.
fLiloer-cheer, A, 1581. bedykt. Van der Monde, 6 b!adz. en
de Scoreler,, 97 biadz.
Horiler-mk.ter, tualien Vraland en Ankeveen; eon leenroerige bedykinge ; van welke het jaartal my onbekend is.
Hui en -waart, tuLTchen Alkmaar en do Dorpen , St. Pall.
kras liensbroek. en Veenhuizen ; A. 1626. bedykt. De Colon,
De Scoreler,, 94 bl.
123 blaci:Z. Tan der Woude 7
Limmer-,
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Limme.rmeer; A, 1430 bedykt. Dez,elve , 7 bladz,- 3 Seoret
ler, 97 bladz.
Monikemeer , by Monikedam ; als nog een open water,
Zie van Monikedaru , beneden.
3;.1aardermeer , tufft:hen Weefp en Nraarden ; , 00k nog een
;01 water. Zie de Stichtfrhe Kaart van Viffiber.
Purmer; A. 1620. bedykt en opgedroogd. De Colom, 123
't Onpartydig Chronykje .3 49, blaclz.
Schager-waart, A. 1631. bedykt. De Scoreler. 94 bladz.
Schermerineer, by Alkmaar (let bier hoe deeze Stad is AI,
meer, wegens alle de omgelegene meeren , gel irk ivy ook aanmerkten
bladz.) A. 1632. bedykt. Van der t. ticude , 6 bladz.
Sioterrneer, A. 159r. be-4kt. Dezelve 76 bladz.
Starner tuffchen Marken en Graftdyk , omtrent de Ryp,
A. 1643. bedykt. Dezelve , 6 bladz..
Vronermeer, A. 156r. bedykt. Dezeive , 6 Nadz.
Wieringerwaart, ter zyden Kolhotn , A. 1603. bedykt,, en
i610. van het Zeewater weder overfiroomd. Dezelve, 7 bl.
De &orelcr,, 94 bladz.
Wogmeer , by Urfem en Hensbroek , A. 1607. bedykt. Van,
der Woude , 7 bladz.
Wormermeer,, tufrchen pip en Purmerlan.d, nevens de Enge
Wormez 4. 1626 bedykt. Pezelve , 7 bladz. en de Colorn, 123
bladz.
De Zyp, by Petten ; viermaal bedykt. A. 333. van het zeewater overffelpt, is ze 1200 jaaren ender de golven blyven
liggtn. Maar,, A. 1553. is 'er een nieuwe bedyking gefchied.
Wederoa), A. 1572. na den Allerheiligenvloed , van A. 1570.
Wederom , A. 1597. doch in het zelve jaar , in September weder vol water, weder ge&oogd en geflooten. De Coloin. 119
bladz. Parivt-al VT,i7z:!ak, van Z-Icl,!and 168 bladz. behalven onze
&c ycler,, Dirk Burger.
Vorders fchryft Van Spaan (in zyn Chronyk van Hongersnooden , enz, 132 hlaciz.) dat men in de bedyking van A. 1552. on,
der het graven de gronden van een Stad gevonden heeft, die
nicer clan 290 jaaren hadden bedekt geweeft.
Ondertufrchen zou met deeze Meer lyft genoegzaatn bewaarheld worden het zeggen van gemelden Leegbwater (ook op
het uitmaalen van het Haarlemmermeer aandringende) dat 'er,
na den troebeltyd, in Holland, Zeeland en de naaftgelegene Ianden, omtrent de 80000 morgen bedykt zyn. 'List hem, 20 ea
21 bladz. des Meerboeks.
NIEERBURG; een Huis en Ridderlyke Hofftede in Rhynland, op de kromtc van de Meerburger Wateringe , in Zoeterwoude. Van Leeuwen , Myra. Inleiding 39 bladz.
MEERENBERQ; een finis by Saf101 in ahynland,, order
Lifre 4 niet verre van het naarleminerineer , door jorg,khecr
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Al brecht Van Wairenaar gebouwd. Goudboeve 82 bladz. " Van
Lceuzuen, Rhyill. Koituim. Inte!ding bladz. aan de Ailaare,
zegt JuniusBatavia 18 cap. 518 pag.) van den Fleer Vincent
Lokhorft wel eer bezeten.
ME -ERESTEIN; een ouci HeerenHuis , (door Rocbman at4.
gebeeld) tuirchen Beverwyk en Alkmaar, van het Zwaanstneer
weleer befpoeld ; niet verre van de ruin van het Huis te Foreeit
f Ootlerwyk. Zie Verder van dit Huis Goudboeve , 97 bladz.
Van Leeuwen , Batay. 957 bladz. de Zaanl. Arkad. 91 bladz.
en zelfs boven , 25 bladz.
[Dit niet verre van Oofterwyk , of het Huis to Fo.
reefl gelbgen , is gebouwd b Jan van Egmond, die geftorven
is in het Jaar 1319. Dit huis heeft het zelfde lot niet gehad
met Foreeft , maar is door het Zeewater vernield; Albrecht
van Meereftein , Ottenzoon , verkocbt het aan de RegulierS
Monneken van Sion in de Beverwyk; -en nu is dit heerlyk
in een hoeve veranderd; doch met heerlyke plantagie voorzien;
Zaanl. Arkadia , 2 Boek bl. 70.]
MEERDERVOORT; een Huis en Ridclerhofftad in ZuidHolland, ook door Rothman afgebeeld , in de oude papieren den
naam van het Hof dragende. Oudenbove, Zuid Holland 230 b1.
[MEESTEI{SKNAAPEN , dewyl men in de OuJheden van
ons Vaderland oak veeimaalen leelt van Knapen, lifeeflers Knapen , Scbildknapen , van Welke alien onze Schryver zwygt , fchoon
hy van de Ri,Iders gehandeld heeft; zoo zal ik derzelver ver.
handling hier mede invoegen ; als tot deeze aoiTe mede behoorende. Van de Knapen is boven bl. 195 reeds gehAndeld.
\Vat de Meefters - Knaapen betreft; hun Collegie is een van
de oudften in Holland, en zy zyn eigentlyk, in 't ftuk van de
Houtveftery, Rechters, die op de klagten en aanfpraaken van
den Luitenant-Houtvefter, of zyn Gemagtigden recht doen en
vonnis fpreeken. Tot deezen flaat zyn van alle oude tyden.
ineeft verheven g-eweeft , (hehalven dat men leeft vtn Baanderheeren en Ridciers,) perfoonen van Add, de gekwaliticeerdfle des lands, en die de aanzienlykfte Ampten in
den Staat. bediend hebben, zoo als uit menigvuldige Aden, de
Houtveltery aangiande, kan gezien worden by _Philips Merula.
Voor deezen plagten dezelven niet meer dan drie in getal to
weezen, doch is derze!ver getal federt van tyd tot tyd aangewatren; zoo fchryft Van Leeuriven, , en voegt 'er de numen der
toen regeerende by, Batavia Illuft. bladz. 1516. Zie van de
Schildknapen onder S.]
MII.:EUWEN, in twee Gezicbten door Rothman vertoond
ecn Huis in den lande van Arkel en Altena, omtrentA. 1360.
getimmerd. Goudboeve , 88 bladz. Oudenbove, IIeusdens Befchryting , 18 bladz.
KIENAPII; welke oude Voikeren een fluk van Gelderland
en
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en het overgelegene Braband beiloegen , ==meat de isTedermvc.. Sicbtenborft (Cc far en Strabo famen flellende) Gelder:.
Gyfebied. 1 B. 17 bladz. of haar verblyf hadden (en dus zyn
1 1 :t. wa,vriyk cle Brabanders) tuffchen de Maas en de Schelde.
C:tverius 16:17z1n. 2 D. 209 bl. of (mazr dit is cen zeer elendige
rnistailince van Pohta:zus) neérgezeten waren, in Amftelland:
Mont an?'s , A !lite/ ia-n B4t-blving i Buck 9 bladz.
Het Hais tc M:::RWEDP_:, of by vcikorting Merwe; is,
(-le ruin van
volgens Rockza 728 Aceeldinge heden
een zidmitur, in het waiter flaande ;
het dc Leezer hier
kan beichouwen.
0;ic1;i q uahn is de buitcnfte of de Wcflzyde, rear Dord, geheel glad en met hiinkende of overglaasde
recht
cen na zuik een langen tyd, al een
fieLncn
zaak vol op : er;,in4e is.
oid ; it aarniettemin die d.sze1fs flichting aan
Ilet i s wel
Vraitlyk, toeichryvea, habben gcen
Mao% C.;:=
s '.
Notir. 2 Part. 126 tag.
wett:g b;:w p
Iminers , het is door den vree,,Iyi.,en Watervloed
van A. 1421 ; van wcilien ook boven, 65 en 8i bladz. Balen,
Dordre, , 769 bladz nevenF. een afbeeldinge van deezen watersrood. Boxborn. &erleb. 94. bladz. Van Spaan, Rotterdam lo hi.
Van Royen , nevens eel/ afbeeldinge. van de ruin, 57 bladzenzi
Doch, hoe zeer gefchonden door het watex en den tyd, de
:nth-die/71e van deezen vierkanten romp ftretit zich nog uit tot
b:nnen 1)w-di e:ht. Gen:elde B..zlen, 35 bladz. en Boxborn. 91. hi.
Nu van de i\Lainrcd.A.); want die moat 'er weezen, of het
fdel is onvolmaakt. Trektze clan af, of ! van de Merwe; cen
gemeene graft van Maas en Waal, by het flat Loeveficin. Al4

tin, , Notit. op genzelde 126 bladz.
Of van Koning 2vietova:s; mar by yacobus van Oudenbove
, 153 Nadz. is een Latyniche Brief van Ger. Vosil
(Oud-Holland,
flits, aan Hadrian. Birnburg ; trekkende den Naam Diet van
Meroveus, maar van merwede , dat is , pacrde-wey. Die gedachte kan my behaagen ; want de Navanredenen altyd van oude Vorften of oude .Volkeren te willen aftrekken, is ear belagchelyk als fmakelyk en lofverdienend. Zie denzelvcn Brief by
Van Leeuwen , Bata y. 37 bladz. en Balen, 35 bladz.
[De Aficiding van den imam van het Huis te Merwede van
finer-wede , dat is paarde,wey, liomt my ruins zoo belachlyk
voor, als van Meroveus; want merw,?de , zoude eigentlyk zoo
veel zyn, als merrie- weicie, en daar van maakt men dan paerde welder): Maar hebben in die Weiden dan enkel metric's
gegraasd? En is het waarichynelyk di g die Weide van merrien
den naam zoo wet aan cc als aan het Knfleel op deszelver boord gefticht , gegeeven hebbe? Is het niet veal redelyker , en met de naaumen van andere Heerenhuizen bctcr
over-
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overeenkoomende, dat een aanzienlyk Geflacht den naam zoo
wel aan de Rivier als aan het Huis, als een Stamhuis
medegedeeld hebben? Het Huis te Werwe is toch het Geilacht
of Stainhuis van , dien naarn , en het geflacht der Meroingen is
een zeer oud geilacht en het aanzienlykfte onder de Franken
geweeft, nit het welke zy hunne Koningen plagten te vcrkiezen tot Hilderik toe; dien Paus Stephanus, op een onrechtvaardige wyze , eene beimelyke faamenzwecring met den flootvooga Pipyn geinaakt hebbende , van 't KoningkLyk Ampt ontbloot, de kruin doen fcheeren, en tegen wil en dank in een
Kloofler gellooken heeft; volgens het verhaal van Einbartus
Voedlterling en Schryver van Karel den Grooten , by Had.
yunius Batay. pag. 545. Dit Geflacht -heeft zyn naam en slam
van Meroveus , den, derden Koning der Franken , die hunne
Woonplaatfen in Salland en de omliggende itreeken van 0veryirel gehad hebben; van dit geilacht,heeft zich waarfchyn.
lyk een tak aan de Rivier de Maas by Dordrecht meérgeflagen en uitgebreid, en door zyne aanzienlykheid den flaw'.
der Riviere naar den zynen veranderd; zoo meent H. gunius
op de aangehaaldc plaats.
Voorts is het natuurlyker en meer overLnkomftig met bet
algemeen gebruik dat de Landitreek , het Huis en de Hêerlykheid van dc Merwede , naar de Rivier genoemd zy, dal/
dat de gantiche Rivier van Gorkom af tot Dordrecht toe ,
naar eerie paerde of Merrie Weide zoude genoemd zyn immers van dit laatfte weet ik geene voorbeelden ; maar van
't mite zvn zy overvloedig bekend ; zoo wordt Rhynland
naar den Rhyn-, Schieland naar de Schie, Delfland naar de
Delf, Maaswaal naar die beide Rivieren daar het tuffchea
kit, genoemd.
Anno 1200. werdt de Zaal en de oude Tocren aangeleid
aan 't Huis te Merwede by Heer Daniel van der Merwede
volgens Zriederi de Kitilenburg. Orig. Culemb. by Ant. Mat.
thaw Ailalea. Toni. III. pag. 590. Edition in 4to. Van het
Schoutinap van agt dagen deezer Hecrlykheid binnen Dordrecht. Lie boven onder DORDRECHT.]
Findelyk wil ik wel , ncvens ya k o b Eindius (zie zyn Cbronyk
van Zeeland. I lib. 17 cap. 104 pag.) in het algemeen de Franken aanneemen voor Bouwers van dit Kafieel , zoo wel als
van Kats , Datenburg , &c.
Van do Franken fpraken wy, io bladz. en verder, zie van
bet Huis te Merwe, yunius , Batay. 8 cap. 112 pag. en weder
19 cap. 546 pag. Goudboeve , 78 bladz. Meztrs , Provinc.
2 D. 455 bialz. en de oudere Scbryvers, Ileda, 116 & 130
rag. Dithinarus , A. ENS. overleden) in aronyk, enz.
MIDDELBURG; een KatIeel tuffchen Torenburg en Nyan.
burg, tegens de Weft Friefen, omtrent A. 1238. gefficht van
Graaf
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Jraaf Floris den V. orntrent Alkmaar Stoke eti Bela, 'by 40
ting , weder Ngit. part. 128 pag. Nu , door de vettire1li6
ke l'yd , al lang omver gemaaid ; ik zeg , door het Kaas. ei
Broods yolk ten gronde toe vernield. Heemskerk , Arleta. in
de Aanteekeningen 268 bladz. Zaani. Arkad. 4 B. 507 Scoe
tanns, Frieje Gefcbiedenis 145 bladz. Goudhoeve, 85 Mach.
't Huis te MY; in Leijerdorp , niet verre van de Kerk; at
Tree verwoeil , doch naderhand vernieuwd. Van Leeuwen,
Inleiding 52 bladz. Goudboeve , 82 bladz.
MYN. :)EN ; een riddermJti,9,e Holftede , zich zeer wyd
uitbrcIdcnde, en wel orntrent de Too leenen bezittemde; is
orntrent Loenen en Kroonenburg , tegen over
Luftplaats Nieuwerhock, by de Vecht. Ziet de Loosdrecbt
;van IVicolaas Vitrcber.
A. 1704. deli 2 2. Decernher het g2zicht van Mynden gaande opnemen , be yond U: het to, zyn alleenlyk een ruigen heuvel, van puin en aarde , met ccn uitgedroogde wyde gracht
oniringd.
De bouwheer zou geweeft zyn Heer Gillis van Amfle!
de broeder van Gysbrecht van Amitel, welke ook (A. 1227)
Gillis Van Amilel en niet van Mynden wierd genoemd. Hy
leefde nog, A. 1235.
A. 129(5. ways Heer Atnelis van Mynden, de zoon van Heer
Willem, een leenman van de Graatlykheid.
Ondertuffchen is my tot nOg toe niet voorgekomen , op
weiken wyze en door wien dit Huis tot een puinhoop ge.
raakt is.
Heden behoort het den Heer en Mr. Teron. de Haze de
Georg, Bur,?-e-meercer van AMiteldarn • door wien een nicu.
we Wooing Huis , nevens het Mynder
' Cluisje, gefteld is;
Voor hem bezat het de Heer Gruiter, in Surinam, met de
hoedanigheid van Generaal overleden. Dceze had het gekre, ■
gen van de Vrouw van Hoeflaken , terwyl de }leer Geerenein , haar zoon , het aan den Heer van Kronenburg very
kocht had. Hier uit is gefchil ontildan , en gemelde Heer
Burgemeetler heeft op het einde getriomfeerd. weder,;
bit de Aanteekeningen van Kornelis Kooten, wegens den 11-am.
boom van de Heeren van Mynden, my wyzende tot de In.
leiclinite van de Belcbryving van Amji-eldam , 154 bladz. en
Van Leeuwen Batay. 83o biadz.
'
(Belg. Fwderat. 13 lib. 7 cap.) van dit
Ziet ook (Scbook
nuis gewag maken.
MYSEN; een zeer oude bedyking omtrent Schermerhorn;
in Noord Holland; gelyk, by Heiloo ten °often, het Myfer
Kerkhof en ten Weften , de iVlyier Iteiger ; alwaar die van
Myfen hunne goedereri fcheepten, den R.hyn zullende afkoc.
men Van der Woude, Alkmaar, 133 bladz.
,Van
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Van den nhyn , in deeze landffreek , is ook gefprookemi
b
' y gelegenheid van het Huis ta Brederode, 43 bladz. gelyk
by het watertje de Eg, 86 bladz. en nog elders.
Zie d Mvfer Koog, in Nicolaas PVC-hers zeer keurig uitgevoerki Noord Holland.
iNicY,74.1.10ERKEN; , tegen over jaarsveld, hi Zuid Holland;
door .Rochi.larz driezins afgebeeld. Heb daar van niemendal
z;.-1-gen. [[)it Hais met de Heerlykheid van dien naam is
ofi“Jrnitig van het Ridderlyk geflacht VAN. PRAAT , uit Viaan
deren , zoo 't fchynt oorflirongkelyk ; want de eerfte die men
venneld vindt , was Lodewyk van Praat , Heer van Moerkeiken in kr laanderen , wiens zoon Lodewyk A. 144.o gatorvon is. Uit dit geilachte was Joott van Praat van IVIoerker.
Schout voor S dagen te Dortrecht, die flierf 1615. Van.
Leeuwen , B it. pag. ioo8.]
NIOERSBERGEN; in het Sticht , by Tioorn tn Klein.
Geereaein ; ook onder de Gezichten van Rochnzan. Heb vail
d,t Huis ook niets. Zie MIA-hers Sticht.
MONTFOORT ; is een groot en oild clot in de Stad
Montfoort , gelegen an den Yirel; tot eon grensplaats tegen
tie Hollanders , door Biirchop Godefried gebouwd. Beka,
Godefried den, 28fien Bilrchop. 55 pag. . Itieurs , XVII PrOV1:13C.
1), 879 bladz.
Voorts verpnodde Bifichop Jan van Naffatiw dit (ondanks de)
germ v,In Utrecht) aan Heer Barmen van Woerden, gelyk
hv by den 'leer Gysbrecht van Amilel death met Vredelan(3.
Beka , in Biifcbop ian. 65 peg. en Reda , in den zeiven 39fien
Biticbi.;p 222 peg.
Naderhand wierd het door Graaf Floris den V. belegercl; en
met 2 biyden beilormd; maar gemelde van Woerden MOW:food wet verflerkt hebbcnde, is het na een langducii:g
beleg, vechtenderhand gewonnen ; waar op de zweveude ge
zsm bygelegd. Het Kalleel is, irevens Vreeland, Bisfchop Jan , op zekcie voorwa;irden , Nvce' rgegeven. Reda ,
peg. Scr:ver!f,s,
Biffrbop Tan 235 peg. Bcka, in (1,1 ‘ 2. ;e!velz,
in Graaf Fioris den V. 23a bl. Stoke, liz Graaf Plots, 102 bladzo
Zie meth: boven, uit Von4iel , Lai bl. en AnJterla:ns Bjc bryving
D. 52 bladz.
fneuvelde op Hogewoert, ointrnt Montfoort
A.
Willem , de 4.1tte Bilicnop , die van Utrecht te reukeluot
bevechtende. Zie boven. in Hoogewoert, 15-6 1;1.
A. 1490. wierd Montfoort door den Hertog van Saxon ca
de Hollanders bed; doch do zaak. kvicrd midlerwylen ook.
bvtlelegd.
Zie mcerder van dit lot. Siichtenborft , 6 B. 79 bl. Hortenfins
Jlijlorie van Utrecht, 4 bl. yunius Bata y. 3 tap. 1o8 peg. en
peg. Scotanus, FriejC Ge4rchied. 144 N.

I1 0.
7,0NIKEDAM , zoo gebeeten naar de Monik , een Waterloop , inidden door de Stadt vloeijende. Guicciardin. XVI1
rio-Jio,c, 3 part. 123 pag. Parival Vermaak van Rolland 179 bl,
[Dat deeze Stad in 1297. al in wezen was , is daar uit af te
nemen , dat de Friefen, ten diem tyde , den BitTchop van Utrecht zullende te hulp koomen, daar zyn aangeland. Had. gun.
j3ata y. bladz. 48O.1
Was aan de zyde van Vrouw Jakoba , toen zy , A.1426. van
de Konneiners wierd ingenoomen. Boxborn. Sterleb. 369 bladz.
't faar 1499. op den u July is deeze Stad door onvoor.
zigtighaid in brand geraakt, en bleven uit den brand kwaalyk
So huiz ,3 over.
in 't Taar 1515. brandde de Stad weder geheel af, en bleef
daariet over (Ian de Kerk en 't Kloofter der Karnieliten.
Van do Stad Monikedam heert gefcbreeven Hendrik Mayer,
van dad'. gebooren , en odder aan de Kaart by Blaauw gedrukt.
Onda Monnikedam en Waterland behooren do volgende
plazttici; Nirmokkebrock, Rietsbrouk , Catswoude, Lansmeer
Zuerwoude, Zunderdorp Schellingwoud Bui0oot met de
Voolwyk , Brook , Ransdorp of Rarop , Tvlari.e in de Zee ,
zyn,IJ eon Eilandelce met eca Dorp , Buildlootertneer , Brouk ic.crinecr, Be'lL. rnerrneer, Oolizaanen , Weitzaanen. Oudenho•
y en vow Sc:iriverias Graven, bl. 45.]
Voorts doet haar ll7eygens, anders de Heer van Zuilechenz„
op deczc wyze, den Leezer aanfpreeken:
Zo 04e Purrzercnd bezet, ik met den Dam,
Die van eca Monik-meer wel eer zyn doopzel nam.
ccrtyd,c , an 7.!;et Meet' hoe zien ik awe baaren
air minder vijJchen vaaren
Van brzar,;,':,
En vraag ik 't ook de Faan$,
Tau die baa Ineerd,r
'IC cr 1C2re geen be1 .bc.11 van racier baaren naam.
Ai -0-id.t g y tian myn "child , jfaa buiten, baive paapen
0.:7, ilycca dat ik bea , behoef ik oneer als gaapen:
My burgers moeten hel Godsdir:7111,0; nyu en keen;
Run welzyi bangt gelyk aan 't bidden en aan 't dom.
dat is, Morini,
MOttINI ; extrernique boninum ,
ti.miciAr elegenifle der men/ben; zegt Virgiiias, in het 8 Book van
zyne Dias, 727 vers.
Dit zyn de Vlamingen, de naafte aan Engeland, woonende
in eon landoord vol moeren en Veenen. Gefar,, Gall. Qorlog
4 B. 20 H. Plkardt, Dreuth. 37 bladz. N. N. by Macaw, in
zyn Britannia, io pag, trekkende de benaaminge Morini van
fner,, in het oude Brits bzteekenende do zee Want zoo zyn
de civitater Arinorica' , ftedcn ar dat is aan zee. Ziet ook
Find. h Gf:ifide , over Itluverius, I D. 292 bladz.

&Taus, Marchand, .Puntanus, enz.
1\413Y-
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MUYDEN; van deeze Stad, op den mond van de Vecht
aan de Zuider zee gelegen , kan de Leezer nazien Boxboru.
Stedfb. 335 bladz,. behalven Guirciardin , enz.
Maar van haar ilot kan ik niet beter fpreeken , dan met
do woorden van Antonides, Tfiroom , 4 Bock, 108 blagiz.
aan den Oofterkant verheft zich 't Mulder flot,
Befaamd door Floris dood, bier va7 zyn flam geknot;
Then Velzen , zoet op wraak , met zyne vloekgenooten,
Den Graaf , zyn wettig Voril, den dolk in 't hart dorit lioot:n,
En Gooiland verwen, met bet bloed van zynen beer;
De wra,-.4 riep, daagende heel Holland in 't geweer ,
Tom Woerden en Renelle en andere wraakverwanten ,
Op 't hooge Kroonenburg , vergeefs bun flandert plantten;
Allaamen jammerlyk gefneuveld in elend.
Zo volt by in zyn' flraf, die 't recht der VOTflOn jrcbendt I
De ffichter is gemehie Graaf rioris, omtrent A. r293. ltiontati ns , A
, 8r en 10) liladz. blyvende als nog heden
7.vezen; te weeten de wooning der Droiten van Muiden eti
Balluwen van het Gooilanl, als : de Her Petrus Kornelisz.
Hoofil Rid,ler van St. Michiel , enz. en vervolgens de Heeren Bikker, Papekop , Fontein, enz.
Wat de Stad betreft, (van welke zintonides, ook aldusimbl.
Een ander snag 1;,!,klyven ,
Maar 't nedrig Muiden z,.41 voor eeztwig Maiden Nyven.)
Zy was wel eer (A. 953) wech pfchonken, aan do Kerk vart
Utrecht, door Keizer Otto den I; hebbende toebehoord Hoer
Walger, den Vader van Graaf Hatto, met de tollen aldaar. Bu.
chelizis, in fledam, 86 pag. welKe gifte , door Keizer Fredrik,
A. 10 71. wierdt beveiligd. He.ia in Balduin. 81 pag.
A. I2o4. wordze ver'uraud. Soc lit Ada, 69 hi. behaiven
Heda, Beka , enz.
A. 1356. is zy, nevens hoar flot,ingenomen en verbrand,
door Bifichop Jan van Arkel. Guuhofv?., 94. hi. Formal, rei!
tnaak van Holiaiid , 162 hi. behalvcn Beisyt, enz.
A. 1374. hecil zy wader tot eon roof geweei. Scotanus „
Frieje G. 151 bl. fpreekcndo van Ltachop Wille.n.
A. 1503. Am,rdze van de Getderfche ingenoornen en vcrbraud;
doch her geichil is eindelyk bygelegd. Gotaboeve , 571 bl.
En wat de afbeeldinge van het lint aangaat wy hadden z
reeke qingen, maar wy verkoozen die van 'Lehman; Le weetea
bet Geicht op de rechterzyth:.
Eindelyk zie mode van dit flot ,
unius Bata y. 17 cap. 48x

tag.

enz.
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i‘ijuIDER31,7, RG: alvv l ar Graaf Floris de V. gebtacht zyndea
aan zyne wond,:n overlejen is. Scotanus ,Friesfibe Gefchied. 144
r,i) bet jaar,
Oeswe7n op deeze plaatie Qefficht.
iteeft een
een G.,!fehrift VMS
IttatiJeus Awzlector. VI Tin.
va:L bet jar 132,4, LlIp ti.
pay;. 184. Edit.
Graaf
in 413.1
Vonlers is het by my Li een nfkcnin r .9,- ; doch antlers gnat het
rn diuk- , 3 Gez :cilten , °rider myne Vaderlandfche
Lartarge?,' rcbtjes zylie legplaats hebbende.
Einduivk ,
liefhebber van Landlevens te leezen , ver.
bier met den Muiderberg , van den Meer Six , lof.
maid“;
geheuge.o , Bargerneefier van A,1;lieldarn ; by Van Royen,
Leernv,:ger der zecien, 1o9 hi.
MUILIA",{K; een Huis en ridderlyke hoftlede in Zuid-Holland ; hehoorende tot de Muilwyken , uit den Huize van
afkomtt,g-. Van Leeuwen, Bata y . 1233 hi.
TAUNT; Oilittei sit welker aloudheici, ik niet meen op te
Ten, hoe men eertyds handelde, allcen met ruilen en verwiffeA
len , ho ,..; men dagelyks in dezeive groote wanorder g bevinden.
de , eindelyk aan het geldmunten is geraakt; en hoe men de
getnunte ftultken noemde pecunia, ii pecore , dat van LT
tee, aliereerfE daar op afg,ebeeld. Deeze floffe vindt gy ver41andeld by die Lltinifien welke over de Geldinunten , en ,
2ou ltoomfche ais Griekiche, Gedenkpenningen geredenkavelct
hthben: doch zict ook :yak. van Oudenbovens Dordr. 7 H. 047.
hi. en di'keinatie , in bet Voorbericlat van zyne Graaflyke Geldmuoitten,
11-tar ik keel- my alleenlyk tot de Mont van het
daar van, A. 1064. Dordrecht het recht ontIio!land ;
-vzio-,:,fen van Kelm. Hendrik den IV. liandvell Cbronyk 2 D.
7 H. 113 gcnnelden Oudenboven 224. hl. welk recht bekrachtig,d is door verichei .,lerie handvefien van Hertog Jan van
Beijercu, AThcrt en Willem van Beijeren, F i llip den I. Maxiinfllaan cn k ilip den II. VI:011W Maria en Keizer Karel den V.

Dordrec pt 679 N.
Dic van haare oudheid; nu van de Geldmunten in het byzonck:r.
1597. is door eenen I)ortenaar, Erajinus van Houweninen, uitogeven een 1.see1,:ei,ard. van gouden en zilveren flakken , te Dordrecht geflagen ; beginnende met Graaf Diderik
den Vii. of A. 1113, en met Fi'ippus Hertog van Burgondie,
uf A. 1467. helluitend e . Noj Oudenboven, 247 bladz. en
laden , 679 blad::;.
Waar l!CVeliS gevoeAd moetcn worden de Gouden en Zilveren
angbaare Penningen der Graven en Gravinnen van Holland,
t vcrtound en behandeld, A. 1700. door Kornelis van Aiketnade
boven
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hoven, met lof meermaalen aangetogen ; als 7 blaz. enz.
Maar , ziet bier eenige benaamingen van onze oude Munte
aangehaald.
1. Andries- gulden; vertoonende St. Andries met zyn Kruis;
V21) welke hoven, 2045 bladz. dede 18 ftuivers GouLiboe rse 56o
kl. doch , A. 1469. op 28 ftuivers gezet. Scotan. IrieJ Gejcbied.
452 bladz. ja, naderhand tot 58 ftuivers gereezeu. Van Mae.
y en ,
, 7 bladz.
II. Burgoenfcbe Scbilden of Filips-klinkers , gohien 2. gl. 3 ft.
Gouithoeve , 471 bl. hoewel zy allereerft deden , 15 fluiveis.
Heemskerk, van het veihoogen en verlaagen fpreekende, Arkad. 224 bl. 226.
.
Leeuw ;
ilL Botdrager; verbulden!,e een gehelindenleg2,ende.n
zynde van Graaf Willem den V. ./Iikemade , 82 bl.
'Van dceze is voor cenigen tycl, een mcnigte opgedolven in
het vatimineren van een Landnuis, in de Provincie van Grohingcn; hebbende naderhand den cigenaar eenige MuntkabiDCiten van Holland, door myne bander], daar mede voorzien.
IV. Davids „gulden ; A. 1497. Van 25 fthivers; doc11, A.
14 89. 57 flowers hc:thende gedcan. Scotan Frieife G. 452 b1.
onk 44_9 en 450 1)1. fpr-:;ekende van hetth.;igcrcn in verfdloidene

Munten, veal orilkd in Nedc-iland verwekken,le. Zie boven,
;76 bladz.
V. Delis oortf es ; (onder de myne mode gcplaatf) otp.tie't
A. 15,15. gefl:.!gon ; to weten ; voor do Geeft armen, raaelide
Geeft binnon deeze Stad. B;eisbet collegie vin cieci
dezelve
wyk , p elf,, 46 en f, 03 bladz. by Pars , Katwyk.1.26
ook afbeeldende.
VI. Drielanders. Alkenzade , Ico bladz. aldaar ook der Grieken Muntbenaamingen aanhaalende.
VII. Engel, met 2 fchilden, tuffehen dezelve ltaande; van
Graaf Philips del: I. Aikeinade, 130 bl.
; on VerhO r, gd en dan verlaagd ; on15
VIII.
ftuivers en dan weder wet 2 gulden so fluivers. Zte boven, cc
Burgoenfcbe
IX. Oude Groot; de eenigae count van Graaf Floris den V.
ecn Kruis hebbende. Ai'enzacie ,
X. Oude Groot ; van Graaf j:In den I. de laatfle nit het oude
Huis van Holland; volgens hLt. bovenguichre,--;ne, 112 en 155
bladz. ini3eeltenis met :lie van "'Loris do V. o'voroLiikornen,le.
.41kentade , 62 bladz.
waarop altereeTif
XI. Oude Groot van Graaf V.T ;i1c:ri cic r:
alie titelen volkomen zyn uit!)c-!druk. r1iad , 69 bl.
XII. St. K.atrine. _Mac ; (ook i n I!lyn to voerende bet rad vol vilmelien, het w.peti van S. Katryn,m Gaithui5,
Linn= Leiden. Van Ze,eui,ven 1–den 475. 31. by Pars .11:awyk
300
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360 bladz. en niet het Rad van Avondtuuren; een be1ag61410
nisduidinge in de Medal. fizflorie 24 bladz. * *
Van S. Katryn-, -Maget en Martelareffe, is boven gefproat
ken, 18 Doch dat het geheele Leven van deeze E.gyptifche heike een kinderfpreukjen is , vertoont ons Daniel Papone,
broek,jJefcbuldigende Baronius , by Matbeus , Fundation.
Ecclefiar. ro Fundat. 189 pag . . voeg by deezen , Hadrian. Yalta
jilts , in Poghurnis.
XIII. Kromfiaart , naar de Kromme Leeuwe • flaarten zoo,
gobeeten. Alkemade, 121 bladz.
XIV. Goude Lain ; verbeeldende het Vredelam met zyn
kruisbanier. Alkenzade , 86 bl. en ook daarenbovcn in zyn Voori
bericht , tegens Goudhoeve , betuigende, dat deeze Lanzmen van
Koning Wiliern niet gemunt zyn. Zie Goudhoeve, 313 bl.
XV. Heele en halve Hollandfche Leeittv. Alkemade, ioo bl.
in Graaf Willem, den VI.

Vlaamfche Leeuw ; under een kerkdakje; van Graaf
Filips den I. Alkemade, 13o en 134 bl.
ponder.Vlaams geheeren;
XVII. Ponden Tornois;• namaals ponde
waar mede de Graaflyke febattingen wierden geree.kgnd.
made , sa bi. Is geene Murat, -maar een Comma emunt geld;
even als de Brajpenning , van welke boven, 107 bl..
XXIII. Ryder, of een Ridder, op een gedekt tornooipaard.
Alkemade, 134 bladz. in an den II. Zie boven, in Dekkleden;
bladz.

XIX. Dubbelde Saffiner ; A. 1498. to Gent gemunt.
de, 164 bladz.
XX. Scbuitjes ; van 24. fluivers. Van Meteren, Hiflorie 8 bl.
XXI. Thuin , en daar in een Engel of een I,eeuw. dikemade, 10I black.. in Graaf IV-Allem den VI. betuiner van nage-.
aein. Bowen, 134. bladz.
XXil. Plies; naar het Vlies, of van Jafon °fanciers Gideon.
Akeinade , 161 bl. in Filips der I. &c.
XXIII. Heele en halve Voetdragers ; vertoonden een Arend ,
met een Wapenfchild aan ider voet. Alkemade, 94 bladz.
XXIV. Eindelyk de Vuuryzers , een vuurflag vertoonende;
de enkele 2 blanken doende, Alkemade, x34 bl.'
flier mede fluit ik deeze Verhandeling van de Geldmunten ;
alleenlyk daar nog byvoegenele, dat voor A. 1580, geen Munt
in Zeeland geweeft is; Aiketnade , 154 H. en in zyn Voorbericbt,
en daar nevens, dat onder het Graven-geld, de Munt van Di,
derik den VII. als, de eerile en oudile wordt aangeinerkt. De.
wive Alkemade, 34. bl. ondertuffchen de Munten van byzondere
Ileden overflaande, als; van Medemblik. Dezelve 46 bl. en in
zyn meergenoemd Voorbericbt , of van Zevenbergen. Oudenbove,,,
.Dordrecbt 247 bl.
N. NAALD.
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N.
een groot, owl en fterk Clot weleer,, door
N AALDWYK,
zyne Heeren, in de yaarboeken , aloin bekend. Lag in

Delfland , tufrchen Lier, Gravezande en Honflardyk. Gortdboeye , 93 hl. Alting. Notit. 2 part.T3ipag. tit een Gefcbrift van Graaf
Didrik den VII. van her jaar, 1193. alwaar men leeft: Naltwik
een Dorp, by den aanvang van de Liora.
[[leer Willem van Naaldwyk, Ridder, die A. 1345. in den
ftryd te Stavoren in Vriesland mede dood bleef,, heeft bier
A. 1307. een Collegie van zes Kanoniken ingefleld, het welk
Willem van Naaldwyk Neef des voorn. A. 1369. met nog zes
vermeerd /weft: Van Leeuwm Bata y . 1289.]
126 bladz.
Ziet van Gravezande boven
Honflardyk
159 bladz.
en van de Liora , in de Letter R. op Rieviertjes.
NAAMREDEN ; owtrent fommige Steden en Volkeren ,
zeer dikwils onnozel , en ten eenemaal belpottelyk. Let alleen op deeze weinige itaaltjes.
I. 4rkel; van Herkules, kwanswys bet hoofd van dit add
Stamhuis. BOVell , 20 bladz.
11. Braband; van Salvius Brabo krygsgenoot van den wy I.
beroemden Romein , Kttjus
Coefar. yacobus .dartz
in de Vaztrige Kolom, i blab.
III. Britanje , kwannswys anders Brutanje; naar een gevon.
denen Koning Brutus. Cambdeni Compendium, 12 peg. enz.
IV. Dania of Denemarken; van Dan, eenen der 12 zoonen
van den Aartsvader Jakob.
V. Engeland , of beter Angulland; naar eenen Koning An.
gull , Humbaltszoon.
VI. Frankryk ; naar Francio, den zoon van den Trojaanfelicri
Rektor. 0 onberchaamde Monike-praat! Bowen, 103 hi.
VII. Friesland; naar Fryx of .Phrygiaau, uit Alia herwaars
overgevlogen. Bowen, 106 hi.
VIII. Groningen , of anders Gruningen; naar Gruno, melt:
eon opgeraapte Trojaan, nit Ape overgek,amen. Boven ,
b
1 X . Haarlem': a n glers 1-le'arlem ; naar Jongkheer Leal,
Fries. Boven, 135 en 222 bladz.
X. yilliacivn, at. Gulik ; naar reeds genoemden kryT3overfle,
Delius Cefar.
XL. lIft , in Friesland; van Ilium , antlers goi,e3d Troje
van Koning Bus gebouwd. Bove!), in b!.
XII. Afedeioblik ; naar de Toveres Made,' , kwanswys als
een Afgodin in deeze landitreek
Boven , 247 F!.
XIII. Rotterdam; naar Rotharius , e-411 ingebee'lden Koning
Vail Vrankryk. ,Boxborn. S‘edeb. 265 bl.
R4
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X T V. Schotiand naar Scota, de Dochter vari !oning Fang
uit '17.4vp:e 4L. ozeild en hier geland of gearand.
XV. Tornacum , of Doornik; naar Tornas, een vreefrelykei
Ri,.1.1.7r, van bovenmenrchelyk e ilerkte.
XVI. En ten laatften (alzoo deeze nthlyke Naamredenea
lily, en buitem twyfel ook den t,,..!ezer, ailang verveelen)
7.!c nalr Fye Jans; cen 111001 rnenich, na zekerlyl: zondei
vatr of rnoe.J.
Zie, voor alle and,Tre, ran L-euwen Leins Vchryving
en daar op Nader Reczy ys, 264 biadz.
Voorrede , 6
NAANIEN; fpotloaincn . of enders ge4eu,d, bely.naarnen
gelyk daar zyn . in de Rompi:heaarregifters , Kaliguia of,
, &c. wellaaii,manne !:jc,'; K(t,.rakaila ot de!-eizer Diet
Ice Nadmcn 111 de 'lied&. 1 e71, Oidtbrifte a of andete Gedetzliteekebrui t woRkm.
vei flOUit
ì°, 0 0,,,nige zyn oul-.dt volurnie, in de Neerlandfcbe Gefithiede.
11 voorkomende.
L Albert de Beer ; Hertog van Saxen. Scotan, Frieffe G. 90 bl.
PL. Dc Doile Hertog; anders Chrifiiaan, Hertog van Brunswyk. 11 71thienberg, Duitjcbe !Fiona , 37 bl.
Didrik de Vile ger ; Grave van Kleef. SlicLtenbor ,
tiers G. c Bock 56 blaciz,
IV. nor's de V,:tte ; Graaf van Holland. Boven, 86 hiadz.
V. Floris de 7,varte; Broeder van Graaf Diderik den VI.

C uudboeve , 276 hi. Belchryii,g van Hoorn, 27 hi. Befchryving
, 17 hiadz.
van
Fioorke nullifier; anders ITeer Floris van Egrnond. Bev.13 Leezavarrieu , 302 bla(Pz.
arcb r'r
(3 0 ver; de _au icooar everweldit;cr van Holland. Bo, 12 I bi:tri;x.
ware Griet; Oravr1 van Vlanderen. Goudhoove , 311
Ei:eire G. 1 3 2 hi,
hi.
Grit; Moeder van Vrouw Jakoba. Godhoeve , van
ham wreeKteid fpreekendc, 448 hi.
N. Henri:: do .1,r,,,?cuw; Nailed van Henrik den Dikken. Sc..
ta,us , 3 Bock 9 3 hi.
Xt. Do Zwio H ert og anders Keizer Henrik de III. zoon
van itlocnraad. Goucibo,;ve , 256 hi.
XII. Jan zonder. made ; andcrs de Graaf van Oftervant.
ltan. 5 Book 1:54
xur t. Ian 111C-3 de Bsilln; do 2ofte 4Iccr vats Eptond. Boven
91 bla dz,
Jan: ',-.„21e Graaf van Egmont!. Boven, 91 bl.
XIV.
XV. Karel de -1176,41c en wider Karel de Sinipele of teilVOIA.
d ip! beide i''..oi)ingcn y ou Vraaryk, Boven,
ol Stry.lbaar0..
41-0
XVI. Karel de Stag e, andus Uc
11,)\-tn, bo
XVII
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XVII. Lodewyk de Stamelbout , en weder Lodewyk de Luij'aaid of Doe-niet; beide Franiche Koningen. De la Croix , AIgewene Wereldfrelcbryviiig. '2 D. icio bl.
XVHI. Ott , -.! met de Paardeuvet ; Graf van Gelder, nog voor
de I-Tert-w.t,eTt. Slickenborfl, Geidcrs. G. 6 Boek 92 bladz. Goucli)ove 314 btathx.
XIX. Lange Pier, anders Groom Pier en by de Latinifien,
Pyrrhus Alagnus geheeten; A. 1517. Opperadmiraal der Gel.
derfclie Friefen. Van hem zal beneden gefproken worden in de
Letter P; maar zie midierwylen zyne drollige eertitelen, by
Siictitenborg , IT Boek 35o bladz. en zyn Graffcbrift , 4y Matbetis , I 76 cap. Tkiftolar. & Teflamentor. uitgegeven A. 1708.
XX. Reinoud de Zwarte; de laattle Graaf en eerfte Herog
van Gelder. S!icbtenhorji , 7 B. Ix8 bladz. Scotan. 5 B. 169b1.
XXI. Willem zonder Land; Graaf van 0011 - Friesland, naderhand Graaf van Holland, met den naam van Willem den
I. B.6:ichryv:ng Van Akrnalr, 22 bladz.
XXII, Ifwade Wouter; de zzde Heer van Egmond. Boven
90 bladz„
NAARDEN; in Gooiland, aan de Zuider. zee; wel eer be1.,'Rcrd , verbrand en vernield; en deswegen heden niet dart
cell droeve puinh:iop , van de genoemde Zee verzwolgen.
limners 7iet men nog (met ten geftadig waaijen van zekeren
w;n,l. do zee te ru,;1; loopnde) rumnen van Kerken , met takken
Vfl ',,iyeloiaagkie ',women otnzet. Parival , Vermaak van Hollanct
160 bl.zdz. Het Gelehrift van Keizer Otto den III. van bet gaar
996. I y den Heer 411,:ing , 131 pag. Notit. 2 Part.
wanneer en vie wien is Naarden op deeze wys, tot
puinhoop geworden? Alen zegt , hoewzlzonder getuigen,
door Jan van Arkel, de 4711e Bill:chop van Utrecht, omtrent
A. 13 4 3. BOXLCHl. S:e41,?1;. 318 bladz. Zaanl. Arkad. I B. 26 hi.
Voorts tooriden die van Nearden, A. 1296. en ongemeeren yver en tro:.L y x, 00r Graaf Mork den V. Stake, in Fioris
yin
, in bet 6 Bock van zyn
tri'!n V. 125 7)::LC/:,:;.
,2,c2oiutic.encie:
etrunyk
Maar,,

cen

Yet ver van Kronenburg, deur zit men in de velden
Dc N1Lfdenaars, die firaks zifb in de .7,vapcns
Il'er Gerrit rycic veer nit en vraa rft wiC dat ze sdoen?
lEr.r3o, d rzirine3 bun met oorlogstuig ontmodn?
z?oirt : 't , den Graaf te wacbten.
D oudjic
non ilaan de tro,pcii j11, die ln';inen land.sbeer bracbten.
fleer Gerrit wykt te rug , en unar den Grave fieekt,
Die keert nyu plard dat fpringt maar valt en zyn been breekt.
Then Wee 't ownogelyk den Grave te belivaaren;
tilzoo de Nairden.tats hen op de bielen wouren ;
Vasa Pe;en fiecla de.ii Graaff ,
R5
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Voeg bier nog neVens Al. Montanus , . Leven tier Antleibeeren,
2. Bock 94 bladz. en alle de aangehaalde by meergenoemden
kemade, in de By il agen, betrelfende den Mood van Graaf Floris,
Maar , wat nu het hedendaagfche Naarden aangaat, dat is,
omtrent A. 1350, by vergutming van Graaf Willem , Hertog
van Beijeren , gefficht nict y ew,: van de oude ruin , op dt
clinker zyde. Giiicciardin. Additamel2t. Part. 124 Jai. Parival,
Vernin;ak V XL Holland 18 H. 159 111. &c.
[Oud-Naarden wordt Nnrdinc genaaind, in den Giftbrief van
Gysbrecht van Amftel, gegeven A. 1233. aan het Kloofter van
Reinsburg; en Gooyland Nardinclani , in de Giftbrieven van
Goedela, Abdiae van Ettena by Mb. Analeet. Tome III. Fund.
&cr. pag. 457.
In het nieuwe Naarden heeft men A. 1380. de Kerk beginrien te bouwcn.
A. i .1°3. gaf Hertog Albert van Beijeren haar verlof om een
nietv:e ha‘-en te Frwai<en.
natmn die van Utrecht met littigheid Naarden
Arr:o
in 't geen niet fterk r.-,enoeg zynde, otn de Stad te houden , plondercicti dezelve, ende dreigden die in brand te fleeken ; het well: de Burgers afkogten, en zoo verlieten zy wedcroin de Stad.
A. 1486. is Naarden door eenen fchielyken brand afgebrand.
A. 1491. wierden eenige Dorpen omtrent Naarden belaft de
Sta is itiuren door den Oorlog en anderszins vervallen , ten
te hclpen opmaken. Oudeubove y our Scbriverius
Gray :;: Na(!:;, (3.1
OnJertuilcin terwyl my fiat luft zoo laag iU onze Taarrgij iers to treLlt , zo ,) kan de Leezer opzoeken , by Mold,
,-. het jadr 1572, waar in, op den
Daccalbef de ontmenichte Spdniaard , onder Fredrik , den won
van Duc de Alva, deeze Stad in het blood haarer inwoonde.
ran byna dealt verdrinken. [Doende de Burgers in de at k
koonien , en toen aldaar vcrtnoorden , Oudenbove your S,:bTive.
bladz. 65.1
Is heden can nicuwe en valle fortificatie; fe ,icrt het, A.
1673. den 13 September den Franichman , door de wapcnen
der Gcallieerden ontrukt is.
NACHT; by welken te teekenen was een plechtigheid, A.
1483, al in gebruik. Gabbeina Emuviarden. 38 b/a;iz.
Hoe, niet carder ? by dc ou,le G'2111.1a1)Crl, Kelt= en Gallen
is slit al in gc,woonte geweefc. aefar, , ail,'og 6 B3ek IS
H. TacituS , German.
Zie verder, , over de genoemde plats van TJ-

ritus, 190 bladz. betuigende, uit Egid. Straucb7, die kndwyze mede in Polen en Boliernen to zyn; Kainbricn , Britam
Compend. ht zelvc: zegge.ncle van Engeland, ta ii)reckm :le van
,,vyibnos
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ythnos, dat4s, S nachten,
pentbefnos, of 75 nachten,
pag. yob. Smit, of Smetius , Oppid. Batavor. 9 cap. in,pag.
over de koituimen binnen Nimmegen handelende. Zie ook
daarenboven , Nacius, Obfervation. 15 lib. 32 cap. Berneccerus,
53 Quaftion. Rog4inus , cue Republ. 4 lib. 2 cap.
Dus fprak men, omtrent de rechtbanken, van binnen tt of
12 nachten te beaalen; dus wierden de rechtdagen geheeten,
genacbten, dos badden zy dwarsnacbten, &c. I. van relden,
in de Aanteekeningo , vp zyn Iioftapyt, 8 bladz. en meergenoemde Kilianus, in zyn onverbeterlyk Wordenboek, 134 bl. in den
Anmerpfcben Druk , VIM myaar, 1599,
NATEWIS; een-aanzienlyk Flerenhuis, in het $ticht van
Utrecht, =trent den Rhyn , tufichen Stad Wyk te Duurite,
de en de Vrye. Heerlykheid Ain grongea. Is merle under
Oezicbton van Rocbman. Heb verder geen fchryfftoffe.
NAVALIA; men vindt het woord
Zsci t us, Ififiorie 5
Boek 26 H. Maar, vat is nu, Navalia ? wie zal het zeggen
[Onze Schryver houdt Navalia en Nabalia voor een en
zelfde; maar , zoo veel ik zien kan , moet men die beide
woorden wel onderfcheiden. Want Navalia is een tneervouwdig woord en beteekent eigentlyk een Scheepstimmerwerf,hoedanig eene de Romeinen by de Stad Camper' gehad he,kben,
waarom deeze Stad fointyds Navalia genoeuid is; onder welken naam ook Ftolomeus geoordeeld wordt, deeze Stad te bedoelen. Had. gun. Bat. bladz 63, en 238. Maar Nabalia, waar
van Tacitus op de aangehaalde plaats fpreekt , is een enkelvouwdig woord, en de naam van een Rivier, want by zegt
fcinditur Nabalice fiuminis pons, dat is de brag der Rivier Nabalia werdt afgebroken. Deeze Rivier nu was de Yfel, wet.
ker naam by de oude Germanen was Naha, dien de Romeinen naar de Latynfche uitipraak veranderd hebben in Nabalia ;
zoo als Cluverius met veel kragt en waarfchynlykheid beweert,
in zyne Batavifcbe Oudbedea , of Rbynmonden IL Deel. bladz.
218 enz.]
I. Is het de Stad Kampen of Deventer? Junius, Bata y . 3
rap. 63 peg.
II. Is het mogelyk een hoogte, by Kampen , omtrent het
Dorp Willen? N. Kondewyn, in zyne Verfaamelingen.
III. Is het dan ook de Rivier de Waal ?
, over Tacit.
540 pag. in oitay. behrven Beat. Rbenanz , Cfc.
IV. Of is het de Mahe, by 13iirs? Handveficbronyk, 2 D. 8o bl.

V. Of liever, is het de Yfel, omtrent Duisburg. Kluverius i Rbynmond. 2 D. 22 II. 218 bl. of in zyn Germania Antiq.
3 lib. 59 cap. Zie mede Slichtenborfi Geiders G. B. 4 bl.
4lting. Notit. 2 Part. Ion pag. [Ditlaatfie is het waarfchyne-

iyklte, volgens het geen boven is aangemerkt.]
Maar, ondertiachen fucit ern Critic:4s, dat is, een Latynfche
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fche Lettergirper,, den Gordiaanfchen knoop van aem twyi
feting, met zyn zwaard aan ftukken. Hy Weft, by Tacitus ,
niet : kinditur Nabal:ee flivninis pons, dat is, de brug van de
ftievier 1Vahaiia word afgebrooken, maar ; jcinditur navalis flutnis pores, dat is , (le frbipbrug van de Rievier word afgebrooken:
te weeten een brug van balken en planken, Welke, aan weerzyden, wierd afgebrookcn en opgenomen; op dat de Veldheeren , bolter] vrees N7111 hiticieriae,e11, onverhinderd een gefprek
11104terl 110liden. Batay. i i cap. 239 pat. . Boxborn.
Epilloiar. 23 pag.
Zoo gy nu ondertufichen gelegenheid hebt om , te Amfleic,
dam, op het Statilmis omme te wander, , ontzet u dear niet
over din fret W fchilckr; hebbende, in deeze gefehiedenis, een
afge prooken boog van een hooge en zware harditeenen brug,
durven vertoonen.
NEil-IALENNIA ; een vreemde godinne, van wclke wy boyen gewag in:taken , "17 bl. Doeh, hier dan wat omflandiger.
Demburg is cell plaats in Zeeland , op net Eiland WalcheTen , in bet Noordweften tuffchen Ooft- en Weft-kappel. Hier
zyn, A. 1647, den 5 January in het duin, aan den oever op.
gej(iven verfcheidene zwaare fleenen, en wel in zulk een me •
nigte, dat u weinige plaatfen in Zeeland zulien ontmoeten, die
Lief: met deeze fleenen pronken. By voorbeeld , het Iluig
Steenhove, Sinallwange , Zceuwiche Chronyk , 671 bladz. het
Buis te Wateringe. Dezeive, (74 bladz. &c.
Nu was op deeze fleenen een zittend Vrouwmenfch afgebecld een fiuitmandeken op liaaren fchooe, en meet.ma den een hand, aan de con of de andere zyde geplaatil. De.
, 12 btidz.
Do inhoud van 0 ,.1 Latynfrbi? 1?)fcbriften beftonden meerendeels in Kerftelotten van Dacinus , Exoninianus , Nertoinatius
Sumaroniu y , Tariqius , F‘etus , Satto , FeJlius , &c. alle onhekende
, omtrent de woorden ; DE/E NEHALENNUE, dat
is, aan de Godin .Arebfaennia. Dczelve , 83 bladz. oils altlaar
verlcheidene afbeeldingen verieenende; gelyk mode Boxborn.
in eels Redenvoeringe over deeze Nebalennia , en van &yen , veer,
Verfitge , Jo tladz. [De Aanmeiking van 7. van R.oyen op de
byge'Dra-;te plaats client al to zeer tot optieldering van deeze
chalennia, om bier geene plaats te hebben. Zy is deeze:
't Is blykelyk , zegt Boxborn , dat Nebalennia, die niet anders dan de Godin van NEIBLENT, of ZEHALENT is, Zeeland
te kennen geeft. Oak is 'er een (freon) met die Oplchrift ge.
vonden: DEO NEPTUNO AMMIUS OCTAVIUS jusTus V. S. L. M.
])at is: Wavius yuflus , heeft aan den God NErruwus ,
in gewilligen dienit zyn offer gcdaan; want deeze letteren V.
S. L. M. beduiden Votum folvit Lubens Meriro : dat is, by heeft
zyn danlioffvr in gewilligen dienft gcdaan,
Waar

NE;(A/i
3iVa21'uit flU zeker is, dat dc Watergod Neptuin, beneiTens
ete Godin Nebalennia , gelyketyk gevic.id ci ,cecril zyn, tot.
een vaft teeken, dat dezelve beelderi en opfchriften niet auders dan de Zeeplaatfen en Aanzeettede:i e.yu toe te eigenen.
Ten anderen, dat daar uit te zien is der a )e-it-,:inen byge!oovigheid, in deeze hunne beelden[en Op!c:-Iriften, in hunne ti-4
verbeeld en uitgehouwen, die zy toen ter tyd , als zy in deeze
andn verkeerden , hier medehebben ge7.ocht voc te pla.ntend
Ondertulithenis deeze Nehalennia, alieenlyk flier en nergens
by de oude Scbryveren, nog in de oude Gedenkteckenen hekend.
Want , alhoewel ook by Gruterus (Tbefaur. I part. 89 pag.)
cen oude Infcriptie , te Duits, by Keulen gevonden, den naant
'weft van Nehalennia ; wat zal ik zeggen ? Het affchrift was
Freberus toegezonden door eenen Kauipius; en kwarn du,s
delyk aan Gruterus.
Maar wat brengt ons de Heer , Notit I Part. To' pag.
Nehalennia, zegt hy,, is Nie hell , het Nieuwe Licht, of de
Nieuwe Maan; ,waarlyk, een Godin niet wanfchiklyk bier op
de zecutrand gephatit, om van Kocpluiden en andere zeevaarende met Kerkbeloften gepaaid e worden. {Maar hebben de
Roineinen hunneGodeffen ook Duitfche naamen gegeeven? En
zou men Nebaleania niet met meer waarlchynlykneid van de
Griekfche woordcn viz 0-f.),:vvi dat is ;ieuwe Maan , als t'faamen
getrokken, kunnen afleiden?]
Want, met de Roomskatelyken meen ik my hier niet op tc.
houden , die geloven , volgens de Brugfche Kourant , dat op het
Eiland Walcheren eenige oude Beelden van de H. Maagd Maria gevonden waren, maar dat zy door toedoen der Predikanten verdonkerd en vernietigd waren. Boven genielde Boxborn.
by Blankard. Holland Yaarregifier, 3 Cent. II ylanmerk. 1 86 bi.
Vorders, die de Bylcbriften , in het byzonder wit leezen en
ten deeze vertlaan, vervoege zich by genocinden Gruterus, Reilbefius , Vredius, Sponias , Gelenius , &c. terwyl ik bier nog ;lg.
tervoege, tut Suzalle,.6'anh,re , (631 bladz.) chit de grondflagen van
Nehalenniaas Ternp21 nu wet 200 roeLlen in zee gelegen zyn.
Maar zacht, niet al te fchielyk. Nict alleenlyk werdt hier
Nehalennia op de fteenen verbeeld; rnaar ook op dezelve wyze
in huisjes of niffen, als Jupiter en Neptunus. Smallegange wederoin , 8z bladz.
En zoudt gy nu nog nicer willen weeten? we! aan, deeze
Snzallep:ange (85 badz,) zal u de Gedenkpenningen vertoonen der
Roorniche Keizeren ; van Vitellins , TJajanus, Severus, PoliuLulus Tetrikus , Vietorinus behalven de Burgemeetterlyke,
in menigte, by deeze rulnen, uit den grond gehaaid.
NEMUS SACRUM; Deeze keurfioffe is boven meerendeels
sfgedaar. Immers , daar is 39 bl. gezegd van de oude Duitfchers ,
vnze Voorvaderen; nemora confecrant. Dat is : zy wyden Wouden.
Deeze Viroudeu wierden ook gehcoLen luci van lux, het
licht,
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lint, per antiphrezifin zeggen de Grammatict , door een fpreek;'
wvze, het tegendeel beduidende ; te weeten, luci , cm dat die
duiftere Eikenboirchen geheelyk beroofd waren van het licht.
IVIaar de verftandigere nemen het naar den zin eenvoudiglyk; iucii
vn 1112,7 , of lucere , orn dat het aldaar dagelyks vol &ht was,
door het geduurig flikl:eren en oplichten der heilige Offervuu•
ren. 0 ichoone iiukjcs van de fvne Schoolgeleerden! Ziet Fabri
Soraiii Thf:filurus, op ,,i;tiphrafis en DIMS behalven den recht, in Etymolop,-. Bebel'i"us , Fink, Lc.
zinnigen
De.e4e Wouden cil wilde ISoirchen nu waren de Nemora Sacra.
:ii ur onzu Vaderiandiche Schryvers willen perfors een cenig
StV1W71 IlCJS hebben: het zelve flellende, gelyk 38 bl, is aangexel:eni , by 's Graven Hage, of Ter Tolen, of Nieumegen
of Kiiilenburg , enz. met de ydele benaaminge van het Schak St:hakerloo , het 1-Taagfehe bofeh , Rykswalt of HogEwalt , enz. Siuspele beuzelpraat! aangezien dit Bofch, daar
i!,.(1:1- zoo van (thrxiiwt geen eenigheid van plaats kan worden
toe:levocgd. Wilt gy ondertufrchen nog eenige Schryvers
hbhcn? Zie daar gZaliUS , 12 cap. 249 pag. en 13 cap. 295 bi.
Sicbtenbo1 Gelders. G. I B. 37 en 2 B. i r hi. fpreekende
via het g,efchit, over dit Sarum _Nelms , tuffchen de GelderL.:hon en de Hollanders. De Handv.ijIcbronyk 4 B. i H. 51bl.
'r Ituis te NES, naderhand geheeten Rhynefteln ; van welk
O) de Letter
NP:USTRIA ; is Normandye, in Vrankryk. Die vermaarcie
Licv!, Rol, geworden zynde, kreeg het ten huwlyic
nv:t de 1):--y-lltcr van Karel den Eenvoudio'en , honing van
S-ecieb. aj bl.
Frierrbe G. 3 Bock
Croix, if:!irldir;;7L,Tyz,i;ig 2 Bock .14.o bladz,
140
Zict
Olui2 e;z Nieriu):3 GmgrapLe 6 hi.
van Rollo zal meerder gc:(1 worden , op de Letter R.
NEDERB LOX LA ND ; eel] Hui-; in Zuid Holland, ten eenema,i1 vcrgaan , zynde daar van alleen de plaats bekend.
Zod Holbfrici 4.11 hi.
NEDERHORST ; heden bet Huis van den jongen Heer van
Welland. Zie boven, in de Letter H. 164 H.
NEDERHOVEN; nog heden een koitelyke en vermakelyke
timmeragie in Zuid Holland , in de Grcote en ten deeie in dc
Kleine Lind; ongemecu vergroot en verbeterd van den Heer
PompC , 'her van Slingeland, Baljuw, Lc. OwLithove, Zuid
-HOWt72d 22 en 412 bl.
NYENRODE, anders Nieuwenrode ; by Breuketen , aan de
Vecht; in een Gezicbt gebracht door Rothman, N. N. Vinkc'.
boon, N. N. en A. 170o. door K. ,Vecbt; van elkander gewel.
dig verfchilleAde.
A. 1481. den 7 September is dit Huis, door die van Utrecht
belegerd, thgenomen en verkand.
, in Gysbr. en David,
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",96, W.. de Atmales van Utrecht , by Matbeus ,
Mlle 16 bl. [Tom. III. 4-.;8. Edit. in 4.to.]
A. 1672, is het vernieuwde Huis , daor . de FranIchen met
vuur vernield. L. Sylvius , vervr)lg van Aiyema, 343 bladz.
NIEROP; een Dorp in Waterland , ruifchen Winkel en
Hoogwoude , in de Oude Nieuwdorper pokier , In de Oude
Lancichronyken geheeten Nethdorp en Nicudorp. Scririus,
in Graaf Floris den III. A. 1180. Nieuwdorp eu Winkel verbrandende, 152 bladz.
NIEVELD; onder Vleuten , in het Sticht van Utrecht, aan
den (Wen Rhyn of de LeidfcheVaart.
A. 1356. kreeg Egtnond, derwaards gezonden van den Hertog , dit Kafteel by verdrag, maar wierp het om verre , tegens
zyn gegeven woord. Scotanus , Friefcb. G. 6 B. 186 biadz.
Is verder,, door Rothman, in een Gezicbt gebracht.
NIEUWBURG; heeien alleenlyk een zeer dikke brok van
een oude muuragie (gelyk ik daar van een Affthetfing heb van
Meuien) nintrc-mt Alkmaar , by Outdorp.
Sieuviert
Dit 11 (-)1. was gctlicht door Graaf Floris den V. op den ingang
van Friedand omtrent A. 1288. Goltdhoc've, 85 bl. Scotanus,
Uhl. 73, 212 , en 249b1.
,kric ircb. G. s B. 45 hi. Zaa,11.
131
f1:1Chryving 28 bl. (P? Scorekr ,
Of liver van K:ming, kViljeln don H. omtrent A. 1255. de
Willem, 204. b/.
7o bl. ,S`cri.oerius ,
Doch, 149). is dit slot van de Kaas- en Moodslieden
verwoeft. Wederom , Scriverius , in Floris, 237 N. Zaani. Arkad.
48'd en 514. bl. alwaar de Schryvcr verklaart hetzelve te bebbea
uitgeteekend. lIcemskerk over zy q ifrkad. 270 bl.
Ondertuirchen gclieve men te weeten , dat Nieuwburg of
Nyenburg geweeft is eon der 5 Kafleelen , waar Moris
de V. de zoon van Koning 'Willem, de wrevelige Weft %en to muilbanden ; zynde de :Indere , Eenigenburg,
MiPeiburg, ?ilunnikebuig en Nieuwdoorn. \Veder, de Zaanl.
Arlavii2,
NLEUWEIAARSGIFT. Hoe o‘ Teroud het is, diet alleenlyk
con good begin van het Nieuwcjaar malkanderen toe te wenfchen maar ook cenige giften daar nevens to voegen, lrcb ik
over den Almarzak van Ovidius aangeweezen,
3 H. 151 bl.
Maar hot p ilaw in Holland de gewoonte to zyn, in dl.,maand
van January, dat, men aan cle Mannen of Vryers ging pontsfen ,
dat is, een giftje toezenden, op den 14 January den vierdag
van S. Pontiaan.
Doch bier tegen plagt het Manvolk te nieten , dat is , de
Vrouwen of Vryfters een vereeringkje weder over to ftuuren,
op den 21 January den Feeftdag van St Agnes of Agniet. ,7u
nius Batay. 16 cap. 388 pag. den dag van St. Pontiaan, to
1:echt, op den 14 January plaatfende , en geenszins op den zy
Novein-
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November gelyk xvy vinden by Schoole , de Inundat. Belgii ,
Dip. ad A. 1552. en Gabbema, NeerlandJche Watervloed 247 Ns
van &book huiten twyfel inisleid. [Het is geene ongegronde aanmerking , die yunius 'er byvoegt, op de bygebragte plaats ; na,melyk : dat onze VoorouderE deeze gewoonte waarfchynelyk
van de Romeinen overgenomen hebben , by welken op het
Feeft van Saturnus in de maand December de Vrouwen aan
de Mannen gefchcnken zonden ; gelyk zylieden wederzyds aan
de Vrouwen op den eerften Maart; waarom juvenalis dien
tag 1'rota:lend:1g noemt.]
Zie niede , over dit .pont.slen of pontzenden en nieten L. Meyer,
irifuorde qjcbt4t , 3 D. 695 en 7o9 bl. en Korialus Kilianus, in zyu
dal; D:::tionarizon, 338 en 411 IV.
NIEUWPOORT ; een Stad aan de Lek, tegen over SchoonJ10Ven ; ill de Oorlogen tuffchen Holland en Gelderland, yea
elenden en wederwaardigheden onderworpen.
A. 1429; is zy belegerd , vo l gens laft van den Graaf van.
I-Taal-Li en beilel van die van Dordrecht, veroverd , afgebrooken en geilecht.
A. 'set. weder afgebrand.
A. 1516. weder overvallen en uitgeplonderd, door de Gelderichen.
A. 1517. weder afgebrand, zoo dat 'er geen zes huizen bieva item.
A. 152. Driemaal , van de gemelde Gelderfchen ingenomen,
gepldncleri en verbrand, En des wegens meet het u niet als
z()kiz,t9,triS voorkornen, dat deeze ongelulchige Stad alleng,s7
.LeDs is Vern Ind en voor her groottle gedeelce van l3urgery
ontbloot. GoildhJevo , 93 en 523 Dl. 07tde,,bove, Zitid
n26 en 312 bi. Siichtenborjit , Gelders. Gel. 2 Bock 345, 349 en
357 bladz.
Vorders is het een leen van de Graativneid houdende
het, voor de ecue heift, de welgeboorn.Heer van Langen.ik
en voor de andere helft, zyn Excellentle Willem Frederik,
Graaf van Natrauw, Stadhouder van Friesland, Groningen en
Ommelanden, enz. als Fleer van Liesveld. Otidenbove ,wetteroin
314 171. [Th:ins behoort het aan zyne Door!. Hoogheid 011=1
Falliadhouder Willem den V.]
't NJEUMEGER SLOT, anders geheeten het Valhenhof,
of ook wel het Waalen-Hof, Vandaalen Hof, ja Franken-hof ;
een over oud gebouw, binnen Nimmegen , op den Hoererberg,
aan de Kleeffche zyde van de Stad. Doch wy verfchuiven het
overige tot op de Letter V. Vaikenhof.
NODA; een moerig w-atertje iii Gelderland, boven Ince:nen , loopende in den Rhyn. Slichtenbodi , Gelders G. i B. 103
en weder, 6 B. 79 Dl. Is heden de Grebbe geheeten.
en Dihk, 61 pa, . 11e4 ,
242 pag,
:TO3 dc:n
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van het
':/fit' '1E , NotIt. t Part. 133 pag. uit eM UtertfcbGefcbrift
S aar , 1196.
fr t Huis ter NOOD ; door Rocbman in Teekening , en C. Elands,
in Print; gelegen onder Delff en dicbt by 's Gravenhage, aan
(.%-m Zuidhoudichen Weg, op den wech naar Leiden. Is gebouwd door Heer Karel van der Nood, A. 1614,, overledem
Goudhoeve , 99 hi.
NOORDELOOS; een of liever een Hof in Zuid
Holland ; heden vervallen , ja geheelyk verdweenen. Goudhoeve,
78 ;)i. audenbove , Zziid Holland 3is en 412 bl.
NOORMANNEN, of Noordmannen; tot deeze landen , nit
Noorden, als by zwermen, omtrent A. Soo, afgedaald ,
waien nieeft Noorwegers , Deenen en Zweden , Gothen, en.
Vaudaalen , Herulers, &c. onder de regeeringe van keizer Karel den Grooten. Eginartb. in Karolo. Otto Frifingenfis. 5 lib.
3c cap. thipergenjis. de Annales Fuldenfes. Eindius, Chronyk
Zeland. I lib. 20 cap. 127 en 129 pag. Slicbtenhorft, Gelders G. 4,
Beek 34 en 36 bl.
van de Deenen is al geiprooken 59
NOORMANNEN, KLEEDING en OORLOGSTUIG; dezelve voornaamlyk betlaande in,
L Eon gladgelchooren kop. Tunius , Bata y . 9 cap. 173 bl,
of met een knoop beven in het hair. Martialis , 3 Schouwtrg f'd of lib. 2,9 Epigr. °look wel lang ongeichooren haaife,
2 Carmin. en met de kam gefcheiden. Agathias , Gothic.
a lib. 5 cap. by gemelden , 173 pag. Itiela. 2 lib. i cap. &c.
Tacit,' " s Duits. Zed. 3.8 H. Seneka , van de Grainfcbap , 3 B. 26 H.
[Het g Etadfcheeren van hoofd was byzonderlyk by de
FrAnken in gebruik , en by hen een teeken van die vryheid;
+die hunne naam medebragi.. . Want als men eenen, flaaf zyne
vryheid gal, lief men hem het haair van 't hoofd tot op het
3,-el toe affcheeren: hierom beval Karel , Koning der Frankel),
in den Vrybrief, met welken by den Friefen de vryheid opdroeg , en van de flaverny ontiloeg die in den kryg wilden
dienen, dat zy het h6ofd bc.vell de ooren rondom moeflen
befchooren bebben , en de gantfche boo haair afgefiieden; op
dat zy de verkreegene vryheid mug= dun blyken. 71,i:VS
BaCaV. pag. 173.
By de Zweden was het de ge , voonte, bet haair op te thy-,
'Ken en met can knoop vaft te bin(Ln, bier door ondericheidden zich de Zweeden van de overige Duitiche volkeren; bier
door wierden de vry,,,, borenen de' Zweeden van de haven onderfcheiden. En dit wierdt by andeie volkeren, het zy nit
Maagichap met de Zweeden,
y nit navolging, 7.eldzaamer:
en alien in ee, jaaren der jongelingfchap gedaan ; maar de
Z'Ateecien vervolgden nic t het haalr . agter over te thyken to
bona op de
ci4R giyzen Q T1J
lunin
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kruin faamen te binden. Tacitus van de Zetleti'det OrMatieti i PC
38 Kap.]
11. t.,,arrze baarden en lange knevels. Diodorus, 5. lib. 23
Ovidius , Klaagbr. 5 B. 7 Br. Antonides , boven , 178"bl.
III. Nauwe en over het lyf gefpannen klederen. Tacitus,
.Duirsl. 17 H. Sidenius , 5 en 7 Carmin. by 7unius , Batay. 9 cap.
19! pag. of alleenlyk ruwe en ruige beeftevellen. Ovidius
.K14a ..7,br. 3 B. io Br. Tacitus, Duitsl. 17 H. Ccefar,, Gall. Oorlog.
6 Book 21 H.
IV. Broeken. Ovidius, Klaagbriev. 3 B. 10 Br. en 5 R. 7 Br,
en elders.
V. Saga , of korte manteltjes. Strabo , by Kircbmayer over
250 pag.
Tacitus , Duitsl 17
VI. Ruwe fchoenen ; alleenlyk van onbereide Beeftevellen.
Sidonius , op de gemelde plaatien.
En dit was wel meerendeels het da4yks gewaad der
Noordlche volkeren; zonder dat men evenwel , met een nette
tyderde, zou konnen zeggen; dit was de dragt der oude Gerinannen , dit der Cimbers, &c.
Niettemin, zie der Gotthen kledinge, in het byzonder, by'
Sidonius , 5 en 6 Caren., of in zyn 20 . Zendbrief fpreekende van
den jongen Sigifmer en zyn , gevolg.
ja zelfs der Longobarden; by Junius Schilderk. ,_140 bladz.
fp,e,kende van de gefchilderde Crefchiedeniffen -der Longab2r,ien . in het paleis van de Koningin Theodolinde. Zie de
zaak , by Paul. Diakonus, anders Paul. Warnefridus , de Gefiis
Loll gobardor. 4 lib. 268 pag.
Tioch laaten wy ons nu wenden tot het Oorlogstuig; te
weeten
I. Een opgefperde Mail van het eene of het ander Bachdier s in plants van een helmet. Plutarchus , in Mario, 260pag.
by Kluverius , in zr, Germania .Antiq.
I.I. Halsband. Diodorus, 5 lib. 27 cap. Dio, 62 lib. 699 pag.
Armring. Strabo, 4 lib. Diodor. 5 lib. 27 cap.
IV. Yzer en pantfer, van haakjes. Diodorus, 5 lib. 30 cap.
V. Lang vierkant Schild. Strabo, 8 lib. Diodorus weder, op
dezelfde piaats.
VI, Korte Degen, ,7unius, .TIatay. 9 cap. 191 pag. of in tegendeel fomwylen een lange Diodorus, wederom 5 Bock 30 cap.
Yolybius , 3 cap. 114 Cap. 237 pag.
VII. En ten laatiten
Knodfen. Anmianus , 31 lib. 8 cap. fpreekende van de Gotthen.
6 H. 7unius, weder, Bao
Framete Spietfen. Tacitus,
t'avia 9 cap. 191 pag.
Bylen of helbaarden. Plutarcbus , in Mario, op de gefieldetag. migatbias, 2 lib. 3 cap. fpreekende van de Germaanen.
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Pyl en Boog. racitus
fpreekende van de Fernen.
46
Slingers. Dezelfde.
NOORDWICH, of Noordwyk; even als Zuidwyk en KatWyk, een Dorp der oude Katten of Helen. Yunius , Batay. 17
cep. 509 pag. wrens Hout zich uitbreidde van Saffern of Teilingen , tot aan de Stad Haarlem. Merula , de Sylvis ac Nemoribus. Pars, Katwyk r5 en 16 bladz. behalven Thula de oudere,
fec. Ziet ook Boxborn. Stedeb. 214 bladz. Oudaan, Room. Mogen& Inleiding 15 bladz. Van Leeuwen , Leiden 355 bladz. &c.

0.
werdt
oude tyden genaamd een Eed ,
{ 0"menIEDE
den bannelingen arum; bier
daan de fpreekin

van

wys van Oervede doen , dat is zulk een Eed zweeren ; waar van
hierna breeder order de SPREEKWOOADEN 4rtikel XXVI. op
Letter S.]
OESTGEEST, anders Pgezegd Kerkwerve; in Rhynland
omtrent Rbynsburg; is eene der oudfte Kerken , (gelyk ik
ook heb aangemerkt , den 6 Juny des Jaars i 705) van geheel
Holland; ftaande zeer hoog verheven, op den grondflag van
een Roomfchen Burg. De TranfaEtie van Epternach , des Jaars
1063; en in een Gefcbrift van A. 1205 ; by Alting. Notit. 2 Part.
107 bladz. Van Leeuwen , Koftuim. van Rbynl. Inleiding. 2Z
bladz. Oudaan, Room. Moog. Inleiding, 22 bladz. fpreekende
van de tras fteenen , waar mede de Toren geboud is, op een
ronde verhevenheid , met tiggelen en fcherven van Rooms
aardenwerk bezaaid. Boxborn. Stedeb. 214 bladz. behalven Pars,
Doufa , Yunius , &c.
OFHEM; een Huis in Rhynland, te Noordwyk. Van Leeuwen ,
Inufirat. Geen fchryfftoffe!
S. OLOF, anders Odulphus ; van Arfchot geboortig, die
van Stavoren tocgezonden, door Fredrik Biffchop-van Utrecht.
Op en ondergang van Stavoren, 4 Bock 81 bladz. Goudhoeve,
65 bladz. Anton. Matbezts , Analedor. VI Tom. 74 pag. uit Hedts
en Beka , Hendrik. Thaborita en Buchelius. [Tome
p. 457.1
Hy wend voornaarnlyk, als hun Befcherm - engel , aangebe-

den van de Schipluiden en Buisvaarders , en met allerhandc
flag van Offergiften vereerd. Zaanl. Arkadie 375 bl. fpreekende
met een van het fchoone Feeft en den ftatelykenommegang van
den goeden St. Olof, te Wormer.
Immers hadden de Heidenen mede zulke Strandgoden
Strandgodinnen, de Zeevarenden in form en onweder byftaande: want zodanige waren de Diofcuri of Tyndarid , Kaftor
en Pollux. Ziet myne Aanteekeningen , over de Uitgekiptet
Stadepenningen van yak. de Wilde, 5o en 58 pag. zodanige was
Aelfs de Nehalennia; van welke boven, 117 , en 269 N.
40.
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A. 139re is zyn Mooffer van de Welt-rrieten in brand
flooken. Scotanus, Frieffcbe G. 7 B. 216 bl.
A. 1430. ontdekten zich, niet verre van Stavoren, de rutnn van het gemelde Kloofler, te weeten de Kapel met den
ringtnuur van het Kerkhof; door het geweld der waterers
verder in flukken gefpoeld. Stavoren, 5 B. 148 bladz.
Eindelyk is gedenkwaardig de St. Olofs - vaart ; zynde het'
wiz tuffchen Vlieland en de Schelling, een gracht in de Noordzee vai den Abt van Sr. Olof. Zaanl
I B. 31 bladz.
Ondertufrchen zie zyn gewaande Afheeldinge by Zoutman
aangetogen by S. Albrecht, 9 bladz.
OORLOGHSTUIG ; welks duittere benaamingen , ons in
dc elide Rymchronyken en andere Jaarregifters voorkomende,
c dee,:e wyze, worden verklaard en uitgelegd:
I Atigien:11; rnachtnen of Itormtuigen. Matbeus, AnaleEtor.
V Tom, 561 bladz, &c. [Angienen koint van ingenia , een
woord, dat doorgaands by de Schryvers der Middel eeuwe
voorkomt , en een flormtuig beteekent, om toorens Kafteelen mede te beftormen : waar van daan ook ons woord Inge;am- , Math. Analeft. Tome III. pag. IFS, en 223.]
IL Armborflen, en Bank -armb-oriten ; voetbogen, die men
op cen bank moeft zetten en afichleten. Scotanus, Fries G.
5 B. 161 bladz. Stoke, in Floris den V. 104 bladz. en in Jan
den II. 238 bladz. de Goulzvenaar, 64 en 110 bladz.
BZEREN; hoogtens , anders Kitten ge?:egd ; waar op de
fimlutuigen wieran geplaatft. Boven, 187 bladz.
BLYDEN; Vondel doet in zyn fraaije Gy.tbrecht, of de Ver.
cctiejL:ng van Amfieldam Bediyf 3 Toneel) dien fchalken Vosmeer deeze woorden zeggen :
'k Had foinwyl door de gracht, by duifiernis geztuomnzen
En ai de wacbt bcfpiet, en 't groot Rondeel beklommen,
Dat aan den hoek van 't 1 uw Berke fad betvaart.
Hier lagen blyden in ten ander krygsgevaart.
immers , daar is een tyd geweeft, waar in ik deeze
dien geenszins heb konnen veritaan maar ben naderhand van
uilze Schryvers onderrecht, dat het fIormtuigen waren , hangende op 2 Balken , waar mede, als met een flingerkom,
iteenen klooten, fomwyren wel van 300 ponden, werden uitgcworpen.
Zy worden beichreven van Scotanus, Fries G. 5 B. 160 bl.
in Slichte,nhorj1, Gelders. G. 8 B. 158 bladz. en u in een Print
vertoond, by Goudboeve, 82 bladz. de Handvefichronyk 2 Bock
3129 bladz. en by Lipfius , Poliorcet 3 lib. 3 cap. five dialog.
Vardtis , worth van dit Schietgeweer gcwag gemaakr, by
L';ihk!

0 0.

27Y

Stoke, in Floris den V. 120 bladz. en het Regifier van bet Ut•
recbts Magazyn, by 11,14theus.
Van hetzelve ftormgevaarte hebben ook de Blyenburgen
hun Geflachtnaam, volgens het reeds aangeteekende, 37 N.
BOIMARDEN , en 130MBARDSTEENEN , zoo genaamd van
bet geluid dat zy maakten , waren Donderboffen , waar uit
men fteenen wierp van een half Utrechts fchepA , en waren
de grootften r7 voeten lang, Math. Azalea. Tome I. pag.117.]
DONDERBUSSEN ; en daar op volgende het gebruik van het
aivernielend BOSSEKRUIT.
Zy zyn allereerft gezkn, te Lubek , A. 136o; of liever to
Zantvliet, A. 1357, in hot Haan tuiTchen de Brabanders en Via::
mingen. Slichtenborfl Geld;rs , G. 7 B. 148 bladz.
I)och wat 'er ook van zy, de vinder van dit BUSPOEDER iS
volgens de metAte Schryveten, Bartell Schwartz , een Hoogduitfche Monik geweett ; olntrent A. 1354. Polydor. Vergilius, Rer.
Invent. 2 lik. r r cap. geen Uitvinder noemende. Oudenhove ;
Dordrecht r6 7 bladz Michelins, in Hawn, 282 bladz. Munfierus,
Cofinographie 489 pag. Godfrieds Chronyk 794 bladz. Slicbtenhorfl,
Geliers. G 7 B. 148 bladz. Salmuth ad Panciroli. 2 lib. 18 cap.
evenwel Figueroa, een Spanjaard , aanhaalende, welke verhaalt
dat dit heilloos moordtuig al A.1343 , voor Algiers in het werk gefield is.
Van het bus- of boskruid gewaagt ook Tan Vos , in zyn man
Medea, (in woorden en gedachten , van zyn deftigen Titus zoo
byfter verfchillende) 3 Bedryf 7 Toneel alwaar Medea van Pro.
lerpina, op deeze wyze, wordt aangefprooken :
Ik bob drie fioyfen , van een overgroote kracbt;
fcherpe flofen , met geen tong en nit to fcbreenwen ,
Die, na 't verloopen van ruins zes en twintig eeuwen,
Met yzer,, flaal en lood , in 't woefie legerveld,
Zoo wooden zullen, dat de menfchen , door 't geweld
De lichte blikfemen en =mare donderjlagen,
Zelf 't brullend ongediert , in boffen en in baagen
rerfcbuilen 'noeten, our bun ongeval te ontgaan:
De Bergen zullen, door dit fiof , aan fiukken Haan
De boven 7norfelen en tempeldaken fcbeuren,
't zal de wallen nit hoar diepe grondvefl kuren;
En voeren, heel doormengd met menfchen door de lucbt,
Dot bemel, aarde en zee, door 't daverend gerucht;
reifcbudden zullen, fpyt boar onverwrikbre
7upyn zal, op 't geluit van builen , fchreenwen,
En donderen, verbaafi van zynen zeta zien,
En vragen, of 'er , oni de wereld to gebien,
Zen nieuwe Jupiter ten trots hem komt braveeren.
Dan geeft men deeze fiof , daar 't Ooriog by zal zweerefz.,
1)..174_ flacon van buffekruid ja booskruid, in den firyd.
3

EEVE11.

0 0.

2 '8

EEvENnoGEN, of bootswagens , van weilo mede Siete,* yes
den I. 155 bladz. en Tan den II. 223 en 238 bladz. zyn houteo
toorens, waar uit een brug op der vyanden ringmuur wordt
geworpen. Ziet de Afbeeldinge , by Goudboeve , 8z bladz, fpreekende van het beleg van het Huis te Roofenburg; en by &ewecbius , in Veget.4 lib. 2T cap. op den naam Sambuea.
GLAVIE ; zie dit woordeken by Matbeus ; helaas ! binnen
weinige weeken, ons al te ontydig ontvallen. Nu zal men eerft
zyne fchriften achten en met lantaernen opzoeken. Het gaat
ondertufTchen nog heden als ten tyde van Horatius , i Bock
24 Lierdiebt met de woorden van Nil volentibus Arduum, 0?
deeze wyze klagende:
Och , weef niet nydig op de Deugd ;
Dank God , dat gy baar kennen rneugt ;
Want al's zy eenmaal is vervlogen,
Ten bone? , komt berouw te fpaci ,
ziet men baar , met weenende, oogen
En eindeleoze zucbten na.
De deugd zal zwaar/yk wederkeeren ,
Daar zy zicb eenmaal zag onteeren.
1k zeg, Matbeus , Analaor, Y Tom. 457 p. [T. ip.255 Edit, in 4tol
Gavel, fchryft Goudb.263bladz. fprekende van het omkomen van
Govert den Bultenaar : en Balen , Dordrecht 707 bladz. ziet ook
boven 122 N. ofgavelyn, en javelyn, dat is, een korte werp•
fpiets. Bleiswyk , Delf , 51 of gavelotte , javelyn en javelynken. Kiliaan , in zyn Woordeboek of Dietionarium , '25 en 203 bl.
Ondertuffchen is genielde Govert met een dagge geftoken ,
by Alkemade , Gravegeld , 3o bl. dat my niet kan gevallen; als
zynde een glavie of gavel een werpgeweer en een dagge by
ons cen Degen: volgens deeze woorden , in de bittere aan•
fpraak van Velfen tot Graaf Floris , by der dicheren 1-100fd
Treurfpas , 2 Bedryf 72 bladz.
Verrader dacbt gy niet dat iemand van myn bloed,
in booger eer verweend, en ridderlyke maagen ,
Die zicb , in duifi'r en lie& gewoon zyn preuts te draagen;
Dat iemand van myn groote en eedle zwagery,
Den lamp deur ontzien dat iemand van dit vry
En vrank Hollandfcbe yolk zyn dagge eens zou ontblooten,
Om, door zyn eigen borji , ook u in 't hart te fiooten.
HAAKBUSSEN ; zyn roers om te fchieten ; en hier of komt
aarkebuzeeren, antlers haakebuzeeren. .illatbeus , r Tome 491

bladz. fee.
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HANDEOGEN, welke by de 4rchiers of Schutters met de hand,
gelyk de grootere met den voet, geregeerd worden.
KAT'FEN; van welke Stoke , in gait den I. 155 W. en in Jan
223, 224 en 230 bl. waren hoogtens, gelyk de bccren;
waar op de blyden wierden ncôrgezet. Ziet boven , 187 bl.
Van deeze hoogtens , van opgeworpeile aarde , heette merit
de ronde fteenen , uit de Blyden voortgedreven , Kattebollm
van loo en meer ponden. Boxhorn. over Veldenaars Cl/iron. 93 b,,
KLOVER , kolver of kolubrine; is een roer of haakhulle van
N,velken iliatheus (ziet , of men deezen Schryver kan Miiren !) /inaiedor. I Tome 491b1. [Tome I pag. 311.] of VTome 561, 5(14. Cl2,
623, 630, &c. pag. Alkmaar , Belchryving 59 bl. Itaien , DordreLtt
78c) bi. ci hier v n hebben de Klooveniers Doelen haare benaaminge. Angerdain Bekhryving 4 D. 2Io bl.
KNUITBOGEN ; ook al by deuzelven Mathew , op de gentemde
pia aye n.
ofte Muurbreeker , in 't Latyn Mufculus waar van de
2fbeelding te zien is by Mattheus van der Hoeven, Ilandveft
ebro y4k hi. /29, 130. Zie Ileenzskerk Bat. Arkad. bl. 207.]
Poliorc.
i\1 AGXLFN 5(in het joere Lltyn mangena.
ill). 3 dil:og.) ook cen grow iteen uitwerpend ipangerchut.
Gri1ove ii; Didrik den VI. 227 N. Scotanus , Fries. G. 4. Bock
pag. 198.]
ioi iL [31.1th. Azal, Time
N. ; een werpgerchut , de Gouwenaar,, 227 hi, Slicbtenholt,
Gellers. G. 8 B. /58 bl. aldaar ook zeggende: tht birincn Kam-

pen , in het \VaNnhuis van den H. Geett, nog zoodanig eea
ftorntuTg verround wordt.
OsTELEN, of oefleien: pylen uitwerpende; mogelyk even ais
de Rout-niche cat apulta Stoke in gal/ den II. 225, 237 en 238 bl.

Scotanits , Frieffe G. 5 B. MI bladz.
QuAR.,,ELEN; van welke Stoke in Flo,* den V Ios H. of in
an den I. .165 hi. en yan den H. 227 en 237 bl.
SITINGAAL EN; by Stoke, in jam den II. 237 en 238
en
Scotanu, , Fried/. G. 5 I.:oek 16.1 hi.
TUIMELAAR ; anders blyden , Boven. Ziet ook de Rekening
van den oistvanger van Graaf Albrecht des gaars , 1387, by Ma'Chew- , in, Analedis. [Tome 3. pag. 283, 28]
VOET3OGEN; die met den voet worden gefpannen. Matheus. ,
op de gems:Ide plaatien van zyne Avila a , welke ook, de Nobi,.
litate , 4 lib. 32 cap. Ir3i pag. wegens eon Utrechtfchen Burger
fpreeki, yam zyn banjos, zyn /ilyzer,, zyn panfier, zyn plaate
zyn fcote , zyn ketelhoed of ischuthovel.
OOSTERA; weleer eon Afgodinne der oude Saxen. Ja,
deswegen heet men nog heden, in Weftfalen (ik heb hot te
Munster meer als eens gehoord) den hoogen vierdag van Paaslchen, het Oofterfeeit. Zie Schiidlus, e Chaucis z 11D. 3 cap.
:3 paz..
008.
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OOSTERVANT , of Oeflerbant, of wel Aufterbamen;.
eer, klein gedeelte van Henegouw , wel eer een Graaffehai,
van welk Buchain de IToofdllad. Nu was , by de ouden,
'ant een grens of landfcheidinge.
Onciertufrchen is hier aan te merken , dat de eerflgeborene
zoonen der Graven van ffenegouw verfierd wierden me t deli
tytel van Grave van Ooftervant. Matbeus al weder,, Aizalector,
1'I nine 622 bl. [Tome 3 pap_,.. 293.]
OOSTEKWYK ; anders het Huis te Foreeit ; een vierkante
mine, met ruigte en kreupelborch bewaffen, in een laantje,
orntrent de Werf van een Boeren-huis , tuffchen het Huis
Adrichem en de rulne van Oud Haarlein. Zie Boven, 102 U.
212, df.),

Letter F.

Js ongetwyffeld ten tyde van de Hollandfche Krygsorkaanen rncde omvergeworpen ; zynde gelyk ik A. 1705 gezien
niet heel grof van muurwerk, vervolgens mogelyk van
geen hooge oudheid.
OOSTERWYK; in Let Sticht , ointrent Heukelom; weicer
geheeten Eterwyk. yunius , Batay. 17 cap. 510 bi.
Was, voor eenige honderd jaaren, onder het bezit van de
ileeren van Arkel; die ook den bynaam van Oofterwyk gevcierd hebben. Slicbtenborii, Gelder. G. 8 Bock 194b1. doch na.
derhand behoorende aan den Heer Splinter van Harge ,n ; iaater,
aan joaklieer Willem van Lier,, Heer van Oofterwyk Ambachtsheer van Berkenswoude , &c. Ambaffadeur in Vranklyk , &c,
Het is even zoo wei as dat van Kennemerlancl onder de
Stanzbuizen van Roelq ”,d Rochman:
OOST-VOOREN : in Schieland of in den lande van Vooren
en rutten ; heden een i ulne van een v elvallen Kafteel , genaarrid
Fat Hof van Vooren. Ziet het u hier doot. Roc/.man vertoond ,
lees 'er van (doch daar , hëiaas wenig van te leezen) de Hand.
vejlcbro'zyk , i D. 126 bl. en Van zriven, Bata y. 1305 bladz.
gebruik hinr, onder het bezien van nevensgaande Printje, en
e woorden van den Nederlandfchen Tbeokritus,
B. Welk.
V-Lr , in zeeker Lofdiebt :

j.

Roe blonk bier 7nenig Slot in Velden en in duin ,
14'aar van de naanz alleen nog leeft in luttel p:iin
OOSTIVAART ; heden een phi Boeren His. in het St;cht,,
, aan de Vccht. Deszelfs dikke
tuiTchen ZuiLn en Sfaarikn
-tcuurcli en geweldige Welffelen betuigen een oudileid; my
ocr mede niet bekend.
OPROER; in welk te Utrecht, de bekk'nflag gerchiedde
n aile ftraaten. Op welk teeken een ieder van de gemeente.
oiu Lie inuitery te ftuiten, gewapend op zyne bellemde.plaat
ver-
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vetteneen. Matheus .dnaleEtor. II Tome 256 N. raft reldenaar
over Jan van Leidens Brederode 53 H. Goudhoeve , 466 bladz.
[Dit oprocr ontflond te Utrecht Ao. 14,56. by gelegenheid
dat Philips , Hertog van Borgonje en Graaf van Holland zynen
battaard won David , op verzoek van de Gilden , Bttrchop te
Utrecht maim , daar Gyshrecht van Brederode reeds van alle
Lie Kanunniken tot Biffchop verkooren was. De Gilden hadden
bet graauw en 't gemeen opgemaakt , die Ribauwen en dat G?hoefte zegt Beka , tegen den verkooren Biffchop : en om de
menigte fchielyk byeen en in de Wapenen te krygen floes men
op het bekken in alle ftraaten, op welk teken een ieder van de
gemeente op zyn' beftetnde plants verfcheen; niet om alle innitery te ftillen (gelyk de Heer Stnidszegt , dat een grootc misflag
is) maar om te muiten en alle moetwil aan te rechten tegen
de ryke en goede luiden , die voor den Bifrchop waren. Gelyk
lilt yoannis a Leidis, of y an van Leiden ill de Brederoden duidelyk Le zien is by A. Mat/eus Anal. Tome I. page 677. En nog
duidelyker nit het genii de Profeffor op die plaats aanteekent
tat Veldenaar , zeggende _Latins Veldenaar de tumultu hoc in Foscicrilc filo temporunz: " Op een tyt, in 't jaar 1556. So heeft die
geineente hoer Beckeif geflagen ende waren op die Noey vergadert om \icel wanorders te bedrieven over die Itykdom van der
;taJ" De peivi locus bic fingularis. Pelvi plebem ad tumultuaz
p- 'iic publicas concitabant. More admodwn déteflabili. De quo &
1-6,18naar Paulo ante , zegt Malheur, dat is: Dit is een zonderhuge plants van het bekken. Zy hitften het yolk met het bekken op de opcnbaare ftraaten tot oproer aan; op eene zeer
verfoeijelyke wyze. Waar van ook Veldenaar even te voren:
„ Ende daze Gemeente maacte een Ordonnantie, dat in alle
ftraten gemeenlyk daar maakten fy een beckeriflach, zo floeg
„ men in alle ftraten die becken, ende fe liep elk in 't harnafs,
daar by geordineert was. Ende daar waren fy op een kort,
„ vier of vyf dufent man byeen, ofte meer, dat eon vreeslyk ding
„ was ". De Eleat, of verkoren Biffchop zynen Broeder, den
1-leer van Brederode met eenig yolk van Vianen, en jonkheer
tlendrik Burg- Grave van Montfoort , met veel y olks ontboden
hebbende, ging de muitende menigte op de Neude ftoutelyk te
getnoete , waar door de muiters , zoo als zy hem zagen , verhaasd
verden, vrede verzochten en verkreg,en, met belofte van hen
tc zullen aankleeven en getrowe t blyven. Toen vcrnietigde
de l3iffchop alle hunne kwaade orclonnantien , die zy reeds go.
inaakt hadden , en verbood op den has bet bekkenflagt:? iaten flaan
gelyk ook niet meer gefchiedde dos bragt deeze goede llitfchwA
ai les Weer in orde ; echter motif hy daar na voor David van Bor.onic wyken. Zie verder bier van by pan. Leidis in lirederoir cap. 54.]
OP en ONDERGANG van verfcLeidene Stedm Dorpen,
ziet
S5
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ziet op Fiardilge,Geervliet, Beverwyk, , lq ieupoort, Vroonen
(zoo men voorgceft) wel eer groo,t ryk , en welvaarend ; he.
den gering , arm en vervallen, Boxborn. Stedeb, 337 bi. en Mews,
XVII Proznc. 2 D. 769 bl.
Diergelyke flaativenvideling bernerit t men in do Dorpen; de
Geer, Ilouterik , 0oildorp Polaanen , S!oten , Sloterdyk
Spaanivouw, &c. heden alie verminderd en verarmd. Oudenbow , Haarlem Wiegh , 23 bladz 13(,)denk. 79 bladz. Zie boven ,
bier over gekla:ig.: 1. bj VondA , i 5 hiedz. en voq; daar nevens
(ik had dit voegiykcr by dc Meeren geplaatil) den liter
dries Fels; op deeze .vv,7ze recicneerende , op de 4 bladz. vaa
de rertaalde Diil.icnft van ILvatius:
eat , gebouw71 rykdotn , vrcugd,
unz,e, turken
Lf 01 verganglyk7 't zy men ongenzeen g Meeren
tiftmaale , of een Sti oorn in baai-en loop gad keereei,
E7: elders be-me leid, , door hip 1.70,71 fizas of graft;
Of noak', dat ons die Plaats int kacs en boter fcbaft ,
En kruid , en ooft en brood; en wordt bebouw.l van boeren,
tyds , ontabre fcbepen voeren;
fraar ilL , voor
Al dit en war wy doen, ?met eindeiyk vergaan.
Try ,

OPSTALLESBOOM , anders Upftallesboom ; een gericht
oxtrent ithiik, in Ooft Friesland, Boven 40 blqdz.
ik zeg, het was een vlakte, in het Zuidwellen van Aurik,
hebbende 3 hooge Eikenboomen, met kroon en takken in mallu,ridcren wgroci

Hier wierden Tenten gent en de zittinge der Ooft- en
Weft Friefen gelchiedde onder den blauwcn hernel, op banketi van uitgegravene aarde te weten, op Pinxteren. Scotanus
Fries G. 5 B. op bet gaar 1312, i66, 170 en 173 b1.
ORDMAIMI ; cui zeer oude proof van verdachte kuisbeid; zynde do gedaagde navens eenige plechtigheden , genoodzaakt , zonder zich to bezeeren , over gloeijend yzer te
gaan. 0/aus Worinius Monurnentor. Danicor. r lib. II cap.
fpreekende van heete ploe4yztrs. Heliodorus, 'Ethiopic-or. by
Kau/inns , Eloquentic , 12 lib. 8or pag. Goudboeve, 252 bladz.
fpreckende van Konirgin Kunigoncle. Akonade , noemende het
yzer Korined ; Kamprecht 56 en 57 blad%. temple, Inleidinge
to',- de Hflorie van Engeland , &c.
Voig,:ns W. Temple, by my blade. 253. was deeze proef,,
ale her kampvecht.en , eerie plcgtigheid van te
b y de Oildt; Si .ixen met gi cote fLatigheid gebruikt, zelfg
ilu.inen Chrifielyken ftaat, hoowel van hunne kleideniche
C:y;-, f,fiovighedLn overgebleven ; wL. Ike proeve of te rechatelling,
nicc a;iccr) door vuur, maar ook door water gefchiedde , en
befchula,ItNnlyk gebruiiit in crimineele zaaken, daar
digin
c

T 0 V.
tgflg kragtig, het vern,oeden groot, doch geen klaare bewyen waren. In 't vuur Oordeel (in 't Engelfch ordeal van het
'iloogduitfche Urtheil) werden de betichte perfoonen in een
opene plaats op een effen grond gebragt; verfcheide gloeijende ploegyzers wierden voor hun op ongelyke wydte gelegd ,
waar over zy geblind moeften gaan; en indien zy onbezeerd
klan af kwamen , wierden zy onfchuldig gcoordeeld; incitert
voeten door de yzers gebrand wierden, wierden zy als
fchuldig vcrweezen.
in de proeve van 't water werden de befchuldigden in 't water geworpen indien zy aanftonds zonken , werden zy on
fchuldig geoordeeld, en fchuldig indien zy dreven ; het zy 0111
dat het (then te ftryden met den aart van zwaare ligchaamen ,
of om dat het zuiver Element hen niet wilde ontvangen, maar
als bevlekte perfoonen uitfpoog. Het eerfte werdt gepleegt
aan linden van hooger flaat , het andere aan menfchen van
minder' rang, en beiden wierden meeft gebruikt in befchuldigingen van onkuisheid, venyngeevinge, of zogenaamde tovery:
beiden zyn door Koning Willem den Veroveraar, in Engeland
aizelchall, zoo wel a ils het kampvechten, waar van gehandeld
is op het woord DUEL onder D.]
OfTO'S-GRACTIT, heden geheeten Hotfond, of by verkortinge, do Hond; is de Schelde, naar de Noordzee afgeleid,
tuirchon Katfant en Walcheren. Alting. Notit. 2 Part. sg pag.
Boxbon!, by Stwalegang, e , Cbronyk van Zeeland, 120 en 231 hi.
ran _Liii :Tuen, Batavia 191 Nadz. Guicciardin, in Flandr. 36o
pa,-;. Van Royen over Verfiege , 6 bladz. [Zie ook boven in L.
H. op HoNT.]
Was van Keizer Otto den III. te weeten, wanneer omtrent
A. 98o, Flisfingen nog gelegen was op een deel van Vlaandere. Ziet deeze gracht in Oud Belgium; de Landkaart van den
waereldkundigen Abraham Ortelius ; wiens Beeltenis He nog
deezen morgen , op eon Gedenkpenningkje , in myn Muntkas
met genoegen aanfchouwd heb.
OVERDRAGT; welke , in het landfchap Drenthe gefchiedt
met een ftok legginge. Dat is. De verkoper, van een lap lands
legt den flok, in het byzyn van het Gerecht, op het aardryk;
welke van den kooper piegtiglyk wordt opgevat. Zit de 1?ecbtsgeleerden, de Effellucatione.
Met diergelyk een opzicht , wierdt wel eer den koper eon
groene tak, in een groene zoode geftooken, opgedragen. Buchelius , in Iledamn, 102 pag. Ziet beneden, in Stokleggingbrief.
OVERLYDEN, en landgewoontens omtrent dezelve: van
welke boven, in do Letter D. 67 hi. en in de Letter L. 224 hi.
OVER-VEST; een Heeren Huis in Delfsland, buiten DelfC
by de Schoolpoort. Van Leezaven , Batavia i2.90
OUDre
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OUD- AAN; van welk Heeren Huis, heden een Huurbol•
He , boven, 3 bladz.
OUDEWATER; of liever Oudewaarter, als of gy zeggeti
wildet , Oud-Eiland ; is gelegen aan den Yffel , met Woerden
en Montfoort , een driehoek uitrnaakende : volgens den Brief
gran Hertog Albrecht, van den yaare 1400, eene der voornaam113 Stedeii van Holland. Boxhorn over Veldenaar, 187 bladz.
A. 1349, is deeze Stad door Bill-cop, Jan van Arkel , ingetomen en ten deeze met het %Taff verdelgd. Voorts vind ik,
voor deezen tyd, van Oudewater geen gewag. Boxborn. Stedeb.
312 bladz. Goudhoeve , 91 bladz. Scotanus , Fries. G. 6 B. 183 bl.
en i '202, Leeuwen , Lata,v. 1304 bladz.
A. 1575, is zy van de Spanjaarden , onder de regeeringe
van Requefence , door 't beleid van Lancelot, Grave van Bademont , itoimenderhand veroverd, als wanneer men haare Burgers , op .--illrhande wyzen, deerlyk hceft mishandeld. Ere..-nunkts° , L'Jgicor. Tumult. 254 pag. Hoofd , to Bock 402 pag.
Van Mcwen , 5 Bock 'ED bladz. de Onfiside Leeuw van Pets,
527 bladz. Uc.
[Dat Oudewater ook een Slot gehad heeft , blykt om dat
men vinc-lt , dat A. 1527. Jan van Viiet genoemd wordt Kafte/ein van Oudewater, en A. 1555. Pieter van Cats insgelyks;
Van Leeuwen bladz. 1304.]
Van niet , een tcoren, het overfchot van cen oude burgt
LT °tidewater, zal men beneden fpreeken, in de Letter V.
OUD -DORP of Oldorp; of , volgens de oude Schriften,
Qxdorp en Okesdorpe, is een Dorp in Kennemerland, dicht
onder Alkmaar. Beda „Ctoke en andere oude Chronyken , by Scrive-fus , in Diderik den VI. 140 bladz. aldaar gewagende van
een gevecht tegens de Friefen.
OUD GAIN; heden een nieuw gebouw, op oude grondilawn. Bucbelius , in Hedam , 255 pag. anders Snooyen toren geheeten , om dat hier de Snoyen woonden , otntrent Ao. 1283
t n A. 1290, &C.
Zie van deeze plaats boven, 112 bladz. in 't Gein, en beneden
in „nooyeli toren. is ook onder de Heeren .Huizen van Rothman.
OUSTRITT of Ouftrokte : wel eer een Itiviertje buiten
Dordrecht. Van Zomeren Batavia 7 H. 72 bl. uit de Saxonia
van Krantzius , fpreekende van een tol . welke op Stryemonde,
dat is , deeze Ouftritt, plagt te liggen.
Ondertuffchen fchynt het my vreemt, dit watertje noch by
Oudenhove , noch by Balm, in hunne Dortfche Befchryvingen ,

to ontmoeten.
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Zuidholland, tq,c ,A OYC.: .Dordrecht, am dc rechterband ,
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mar bet Huis te Merwe. Oudenhove Zuid Holland 3IS
bladz.
Een PAERD ; by de Neerlanders, weleer onder de Vorftelyke gefchenken. G. Brand , Aanteekening over de Vertooningem
j;nJizat, 338 bladz.
Van gelykel was een Paerd hier eertyds onder het geen de
Vrouwen als Huwelyksgoed, de Manner toebrachten. Brand,
in gernelde Aanteekeningen, 32 bladz. Sambucus , n Einblemat.
Cmjugium laborum, 276 pag. Kircb;nayer , over Taciti German.
13 cap. 265 pag.
Ook is cell Paerd geweeft het Wapen deF oudilc Saxen.
Kirchmayer Jo cap. 176 pag. Blaatiat; , in Britannia, &c.
En wet byzonder een zwart fiaerd,. ,dat zy ook in hunne
nircn gebruikten. Maar toen dit Volk tot den Chriftelyken
Godsdienft overgegaan is, heeft men het zwarte in een wit
paerd verwiffeld. Schildius, de Chaucis, 2 lib. II cap. 203 pag.
.Bertius , German. 2 lib. 1,4.9 pag , Bucbelius over Heda , 277 pag;
Hier van daan is het, dat Weltphalen, van fommige Weisfalen worth genoemd , te wcten van het witte veulen of paertje, in het Saxifch Wapen. Bucbelius, op de gezeide 277 page
Hier nit ryzen ook de naamen van den verdichten Hengiftus of Hengft en zyn broertje, Horfus. Malle praat! Van.
Royen , over Vet:liege , 59 H.
Eindelyk, volgens de overoude wyze der Batavieren, moesten die van de Overheid, te Nieumegen , onder Eede, een
Paerd houden. Doch die gewoonte is allengskens Verdweenen
en te niet gegaan. 7 an de Laat , Vertaalde Nederl. 6 II. 19 N.
PADDEPOEL ; een Huis in Rhynland , onder Oeftgeeft,
Vaiten de lthynsburgerpoort van Leiden.
A. 1420, toen een .Nonnekloofter zynde, is het by die van
Leiden , door Jan van Beyeren overheerd , ter nar gefmeten.
gunius , Batay.
Boxborn. Stedeb. 19 r hi. Goudboeve , 82 en 407
cap. II 0 peg. Van Leeuwen, Rbynland Kofluini.
so bladz.
PALESTEIN; een oud Aadlyk Huis, in Rhynland , onder
Zcgwa q tt, by Zoetermeer. Dezelve Vale Leeuwen, in dezelve
.lnleidiug, so biadz.
De PEEL of Peelland; een donker vaal fluk lands, in BraeiL 412

band , tuirchen Helmond en de Maas, omtrent Venloo; hebbende een waterigen grond, met een korit overtOgen : tot de
paTigie geheel onbckwaam ; gevende een vaale turf, wek
haaft aan brand , maar ooft haaft verbrand.
Volgens het belle gevoelen, is de Peel uit een overftroming
voortgekomen, Want ongetwyfeld is bier een Bofch geweeft;
door florin en ftroom zyn de Boornen omvergeworpen; en de
gemc14 ,-:, opperkgra is uit de v grrotte. fchorffen en bladerent
gefpra;
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gefproten. Immers warden hier fornwylen nog wel boomer
uitgegraven. Oudenbovc , Zuid Hollanit I() bladz.
Van opgegravcn boomen fpraken vvy mede boven 40 bladz.
PERSYN; ook onder de Gezichten van Rodman, is gelegen
in Rhynland , naar den Duinkant onder Waffenaar by het
aan den weg tuflithen den Haage en Leiden. Van
Leuven , Rhynlands Kofiztim. Inleiding , 30 bladz. Gouclboeve
98 bladz.
[Dit Huis is waarfchynelyk, omtrent dc 2C0 jaaren(zegt van
Leeuwen, nu 300) geleden , getimmerd , by cenen uit het zeer
oud en adclyk geflacht van Perlyn, Heeren van Waterland, en
daar na gekomen op Mr. Hippolitus Perry') Raad in den Ho..
ye van Holland enz. vervolgens van jonkheer Jan Perfyn, die
ter Vrouwe hadt zyn Nigt Jenne van Beekeftein, bezeeten. Dit
was een zeer oud geflacht in Holland, waar van in de HiftoTien in den jure bekend is , Heer Jan Perfyn , in den
jaaic 1150 leer men Heer Dirk Perlyn Ridder: en verhaalt
Beka dat Heer Jan Perfyn A. 1203. met meer andere Hollandfche Edelen Graaf Lodewyk van Loon , die met Vrouwe
Ada getrouwd was, blydelyk inhaalden , en een vain verbond
maakten tuffehen den Grave en den Biffchop van Utrecht. Deeze Heer Jan Perfyn was Heer van Waterland, de Landftreek,
daar naderhand de Steden Edam, Munnikedam en Purmerend
gefticht zyn; by ftierf in 't Jaar 1226. nalatende Heer Claas
Perfyn, Ridder, Heer van Waterland , en Wouter Perlyn,
Ridder, die religieus werdt en in cen Kloofter ging. Heer
Claas Perfyn flied A. 1250. en liet na Jan Perfyn , Heer van
Waterland, die A. 1288. Haarlem tegens den oploop der Kennemers befchermde, en hen door een loos alarm deedt afwyken waar op die van Haarlem uitvielen, en veelen van de =l y e doodfloegen en vervolgden , als dezelfde Beka getuigt
onder Jan den I. Bill-chop van Utrecht. Van Leeuwen Batav,
Illultr. bladz. 1262.]
PETHEM ; nu doorgaans PETTEN, een Zeedorp in Kennerierland aan den mond van den Kinhem. Alting. Notit. 2 Part.
142 pag. nit de Tranfaaie van Epternach , des pars 1063. en
uit het Gejchrift van Keizer Hendrik den IV. van bet yaar rot14.
Zic voorders de Scoreler,, Medeinblik 281 bladz, gebruikende deZaani. Arkadie 4 B. 528 bladz. &c.
PHILIPS, of Philippus ; gezegd de Goede , volgens de gemeene
ieekening, de 30fte Graaf van Holland; van welken Oudaan
•

0 ruward, ruw van aart ! hoe kon u erf gebeuren,
Als van de fpil zy aan? en kond gy 't erf velfteuren
In 71W hefireden Nicht , als bad gy recht daar toe?
Zyt gy de Goecle Phlips, men &w4' bet u te got
Borgotf
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wint ?neer Velds ?nary?' kan bet weer verliezen.
g 't Riddede bap en prcnkt met Guide Viiezen
Dzt mag bet vozirjpook zyn 5 dat eens uw Stain , met kracht,
In 't Kolcbos vain Peru, verkryg de guide yacht !
.1V-z4 tecbt

Hy was de zoon van Jan Onverfaagd , van Burgundle;
koitelykc Graaf aan deeze laden; en zyn,ie een kAalkop , wierden , hc,n tt..r ecren alle zyne Hovelnige'n kaalkcippen.
Bror , G. V.
rizerarius, ill zy' a e Uuren , I lio-idert, 36
Le-Jen en Dade.z , der Hertogenvan Bra,ba7J, in X Imo in het :laar
tot Alitwerpen uitgegeven , 253 blaciz.
1Iy ontblo,)tte Jahooa van had) elm that en waardighHen;
by vrye overgevinge, Ziot het aangeteekende , 42 en
16S tia,lz.
A L('). heeft de Graaf L:e orde van het Flies ingefleld. Boy en , 206 bladz.
Zyn Stadhouder was Hugo van Lanoy, Heere van Sainte&
Scriverigs Goudboeve , 459 bladz.
A. [412. Krce hy een Z0011 , by Ifahelle van Portugal ,
S a –ond binnen Dion ; gehectcn Karel Martyn
Sr.
d c.! by den Door) wicrdt Ridder gefLgen, en daar op Grave
van Chariais cmaakt, vo!gcns her reeds gefchrevene, i8r b:.
Met dcc,!zc;rm had by fotnwyln een zeer groote oneenigheil,
De Va.ier iceldt.; veel te iang voor zyn Oorlogsgezinden en
Vader wierd opgemaakt door kwaadre‘jeerzielzcn Do
aartige oorblazers. Boven , 'Si bladz. De Vader poogde den
zoo° in arrcu woede te doorfteeken ; even als by .7Lftinus (p
B. 7 H.) Philippus de M icedoner zynen zoon Alexander. Maar
Karel bad op zyn knieu , en verkreeg door zyne tntanen,
vergifnis aan 's Vaders ilerfbed; Philippus nit het leven fcbei,
dende, A. 1467. Kamerarizzs ; in gernelde Uuren, geineld Hog,.
dert 35 H. behalven Goudboeve &c,
A. 1436. werdt Kalais door hem belegerd, doch by word
gcnoodzaakt weder op to breeken, en die Stad te verlanten.
Doch die van deezen Prinfe en zyne hoedanigheden weer
hegeert te weeten koere zich tot Barlandus , Comit. Brabant.
het Anonymi CbroRicon Ducum Brabant , door Mathew in bet
1'o 7. uitgegeven. Fredius , in .Diplamat. de Gouvomaar,&c.
j aar
Maar ondettuifchen is imy do cei lie der Graven , w,ens
CS (4.

Beeld en geddchtenis op een Mda1Je bewaari wort: zynde
AUTRE
onder de myna cone, weh,er mug;;, !Ink
RAY , boven heichrev.;n 15, 206 biaclz.
PHILIPS de Scbco,ie ; was on zoo ' ) van Miximiliaan (van
welken bovcn, 24(5 bLzdzi ) en ;Adria (van weh e 239 bladz.)
de 34fte Graf van Iimliand, QvcrIcawl, 411119 1506. van
du s Owl:44n;

11.
De Ke,ze7,!'yke kroon 131123 , met Philips den Schoonen,
cPnen, e,rtgenaam en jpant nu zoo veel kroonen
fris van bloei , uit zyne leaden ftaan;
Eli z'21-ue zag bem't Ryk naauw voor eenfcbaduw aan
J)uik , dude , o Geldre ! en laat bean vredig Keene reizen
Dien Burgos, als een Z011 , begroet in 'Aar paleizen .
, Z011 , die ondergaat , niet als in zee de zon ,
yMaar
als een toorts, die plots gedompt words 17/1 een bron.
Hy 1.17erd ten Doop gebracht van Vrouw Margriet , van
Torte, de 3de Huisvrouw van Karel den Stouten , vergezelfaapc , ter rechtcr met de Vrouw- van ita.veflein , en ter finLerzyde diet den Heel:. van S. Pol. Het gouden bekken wierd
g,edragen door den Heer van Gruithuizen. Nu , aangaande
dc Vont gale , by de Vonte of Doopfteen; de Heer van Raveflcin gai een gulden zwaerd ; de Heer van S. Pol, een goii°
(len Helm; Margriet van Jork, een fierlyk afhangfel , met kostelykc gelleenten beret. Van den Doop gekeerd zynde , ver;
toorden zy , op de Markt in het openbaar het mannelyk teellid van dit ionge prinsje , din op die wyze den mond te
floppen van veel kyvaadfpreekende Franfchen, voorgevende dat
dit kind een Meisje was. yoo# Dambouder; Befrbryving van
.Brugge, in het !even van Maxinziliaan, 244 bladz.
A. 1482. overleed zyn Moeder, komende by toen, 4 jaaren
oud , onder de voogdye van zyn Vader, Maximiliaan. Boyen , 239 bladz.
A. 1495. Trouwde by Johanna, Docker van Ferdinand ,
roning van Spanje, te Lier, byna zonder Itaatfie. Goudboeve
560 blaZzJ
A. isoo. kreeg by by deeze een zoon, binnen Gent, gc.Wieeten Karel en namaals Keizer, met den naam van Karel den
V. Ulloa, in bet Leven van Karel, i Boek I bladz. Heuterus „
in Auf1riacis , 8 lib. i cap. &c.
Maar ondertuffchen bevind ik dit Boekje niet zonder gebreken en mistastingen te zyn; hoe? moet de moetwillige Albediller,, die de volmaaktfte Schriften vinnig en onvervaarc
durft aantatten , bier ook niet vat fpeelens liebben? Hy weete
dan, dat ik keizer Karel den V. als Graaf van Holland, boven
In de Letter K, heb over het hoofcl gezien, en dat by nu met
bet Punr,ditlit van Oudaan, zich zal te vreden moeten houden.,
Zie daar dan, myn liefile Momusjel het zal na deezen niet
meer gebeuren
Me dart bet aangezicbt des Grooten Karels nadtren,
Vie 't ao,Az:en overtreft van zyn beroemde vad'ren ,
1111 wy)eid , dapperbeid, vlyt , arbeid en geluk.
7),;e, F:g1 3 f
Herzog, Graaf , ded dragm
juk
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Hier, voor Pavi , Valois, daar Hairad , fn Afryken,
Ginds Sax en Hefs, te Gent. Die zulk een rift van ryiten
Tot fceuttrauwanten had am 't bloeijend Keizerdom ,
En toen 't Geluk verging , eer 't wierp de hielen

Ziet vender Philips bedryven , aangaande Staat en OorIdg;
by gemelden Goudhoeve , Heuterus, Barlandus , &c.
ik heb ook zyn beeltenis op een Gedenkpenning , dragende fid
Fortuin op zyn ruggeftuk, nevens de woorden ; VIRTUTE ET
CONSTANTIA ; flat is: Door manhaftigheid en fiantvaftigheid.
PHILIPS ; de zoon van , Keizet Karel den V. doorgaands
Eeheeten Philips den II. de 381te en Iaatfie Graaf van kioI4,
land ; van welken Coudaan:
Theft ook den ken geleEd , om hooger op te fiappen ,
Orn laager naderband te rollen langs die trappen,
Dat zich Philips de Tweede en niet de Derde dacbt,
Dat 's Koning en niet Graaf ; daar Holland under magi
Dan 's Graven nooit erkoft, in haare heerfchappye;
Zy Keizer dees' of Graaf of Hertog kwam te vlyen;
Den bairband afgezet , en 's Konings-praal bego ift ,
Is de eedle zeV verlegd en de an der niet erkoft.
A. 1598. is hy,, in het Eskuriaal aan een Vnil en beklaak'
onemak
overleden; Oud 71 jaaren en 4 maanden. BatecT
rj
e us , t'Commentarior. s lib. 421 pag. Meteren. 20 Boek 417 bladt.
Vervolg van Goudhoeves Chronyk, 284 bladz. &c.
Vorders zyn zyne Uitvoeringen , in onzen Neerlandfcheri
Oorlog , door de doorwrochte Schriften van Hoofd en Grotius,
Bor en Van Meteren, Strada en Bentivoglio , genoegzaam aloe*
bekend; zynde, met eerier, ook zyne Medaljen en Legpennin..
gen , by de Liefhebbers Veelvoudig en gemeen.
Maar ondertuffcben zal de Leezer het ook naar en bniten
chat ik , achter deezen laatiten Graaf , Berl
fporig DOLIIICD
zal het evenwt1
Pyille van alle de Graven laat volgen ?
dben ;

zie daar

I ADA. Boven , 6 hi.
I ALBRECHT. I0 hl.
ARNOUD. 22 hi.
VII DIDERIKKEN. 6o hi. &co
V VLORISSEN 97 hl. &C.
I GEERTRUID. II0 hi.
1 GOVAARD. 121 hi.
I JAKOBA. 168 hi.
III JANNEN. 171 hl. &C.
KARELS. 180 11. ell 288

I WA*
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MARGRIM. 240 bl.
I MARIA. 238 bl.
I MAXIMILIAAN. 246 U.
111 PHILIPPEN. 286 id.
I. PIETERNEL. 290 bl.
I ROBERT.
Beneden,

in de letteren, R. en
VI. WILLEMEN.
PIER , anders geheeten Lange- of Groene pier ; ja by de
1,atiniflen, Pyrrhus Magnus; was der Gelderfche Friefen opper . ammiraal, in de jaaren , 1517 en1518. Gabbana. Leeuward,
Zoeteboom , Stavoren , s B. 175 bl.
-r4 ,36
Deeze plonderde Hoorn. Slicbtenbodt , Gelders G. 2 Boek
353 bladz. Cbronyk van llooril , 54 bladz.
Won Alkmaar , lieverwyk en Medeublik. Dezelve Slicbten1)4 , 349 bladz.
Plaagde de Borgoenfche Friefen en Hollanders. Weder
Siiclteiiborfl , 318 bladz.
Noemde zich , in een kreupel Duitfch rymtje, aan den Borg;
gocnfchen Roping van Friesland, Hertog van Sneek, Grave
van Slotel , Vryheer van Hindelopen, Opperoverfle van de
Zuider Zee. Daarenboven ook den naam voerende van verwoefler der Deenen , wrecker van de Bremers, verrafTer van
de Hamburgers , een kruis voor de Hollanders. Nog eens
Sliebtenbor , 2 Bock 350 bladz. en de bovengemelde Chronyk
van Stavoren, 5 Boek 175 bladz.
Overleedt cindelyk, binnen Sneek, A. 1520. Zie zyn Graftdicht van io regelen , uit een oud Tydfcbrift , by Matbeus,
in het 16711e II. van eon bundel Brieven en Tejiamenten uitgegeven in bet 7aar 1708.
PIETERNEL; waarlyk een wys en flaatkundig Wyf; de
Weduwe van Graaf Floris den Vetten ; de Moeder van Diderik
den VI. Boven , 65 en 98 bladz.
Wordt in de lyit der Graven meerendeels uitgedaan, derhaly en ook , door Oudaan , met geen puntdicht vereeuwigd,
F-:mm.us, 242 hi.
3criverifu: , over den Gotrutenaar uit 1Thh _
behalven Alkemade , &c.
Deeze flichtte, op den grond van haar Kafteel, dat Rhynsburg geheeten was , een Nonnenkloofter, van St. Benediaus
orde , ter eeren Gods , ter eeren van de Moeder Maagd en
ter eeren van St. Laurens. Goudhoeve , 271 N. Pars, Katwyk
en RI) ynsburg 323 en 324 bl. Doch zie beneden, in de letter R.
Zy overieedt, A. 1144; maar ondertufrchen ziet gy ze, tegens haaren zoon over, knielende afgebeeld , boven het poortie
in den nnurbrok van Egmonds vervallene Abdy. Boven 87 bl.
Zie vorder van deem, Yrouw, Stoke, 42 bl. Buchelius, in
'Maui, 150 lag.
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PINAKETt; een zeer oud Dorp , by Delft, mar de zvde
van Gouda. Alting. Notit. 2 Part. 143 pag. uit eLn Gejcbrift
van Graaf Willem den 1. van bet yaar 1222.
PLETTENBURG; in het Sticht van Utrecht, by tfaas;
heel onaardig ttitgegeven in een Print , loor Kajper Specbt
loch zich heel fierlyk vertoonende in Rothmans Teeke.;ing.
Het) ook aangaande dit Huis, nie± ande , s to zeggen . en lilaats
bet hier daarom alleen ; te weeten om Ale de Huizen en
Sloten van Rothman , ten minften in dit tun Werkje op te
nemen.
POELENBURG; in Kennemerland , techen Heeniskerk,
en Uitgoeft, ook onder de Gezicbten van Rothman.
A. 1705. den to April, zag ik dit Huis van buiten; zynde
den Heer nog zoo o ^ tangs overladen.
OnlzruiTchen zie Goudboeve , 79 bladz
Oud POELGEEST, (op een geeji , of hoogte, by een poet
gelegen) antlers Aikemade; by Leiden , in den Amb4chte van
Oeftgeeft , aan de Miare, niet verre van Warniond.
Het is weleer ingenomen, door den Heer fan van Montfoort
en H2er jaa van Naaldwyk inaar aeden van Holland
Icrc.gen het weder en braken het af .ot aan den grondilag.
Goudboeve , 81 bladz. Van Leefavn , Laid 'n, 582 bladz. Rbyniand Kofluini. 35 bl en Batay. 1 58 bladz. Junius , Bata y. 8
cap. no pag. e7z 19 cap. 557 pag. fpreekende van deszelfit
ruInen en ingeftorte Gewelffelen.
Het is ook oncler de Gezicbton van Rodman; en vorders,
lie boven in Aikemade , 12 bladz.
POELGEEST in Rhynland, aan den Rhyn , techen Kaukerk. en Ouishoren, tegen over Haferwouw , wel 30o j:.aren
bewoond. Ook het Huis te Hoorn wel eer geheeten , en,
omtrent A. 1 4 89. in den verderflyken tweefpalt der Hoeklche
en Kabeljtuwfthe oinvergefneeten; tnaaar naderhand, wet hewilliging van Keizer Karel den V. door den Ridder Gerard van
Poelgeeit , weder opgcbouvvd. yunius , Batavia 19 cap. 553
pag. Parival , Vermaak van Holland 93 bl. Goudboeve, 81 bladz.
.g oxborn. Stedeboek 219 bl. Van L rieliWC71 Rhynland Koltuoti. so
bl. Alting. Notit. 2 Part 143 pag. uit bet Gelcbrift van Vrouls,
.15it , de roogdes van Graaf Fioris ; van den ,acre 1253. Orlers
Leiden, 4 bladz. a daar ook fpreekende van klein POLL,
GEEST , het derde buds dan van deezen naam.
POLAANEN; in Rhynland van de Delvenaars belegerd,
nskeri: :\ boven 142 bladz.)
'
om het beleg van het Hui , to Flee
te doer opbreeken. Wut gef:hie 'er verder? Zy wonnen dit
Huis flormenderhand, en otn de Hoekfche krachtig te benadeelen , braken zy het nevens B ;nktiorit, tot aan den grondsflag
, 18 cap.
toe, af. Hee;nskerk, Bata y . Aricarlie 67 bladz.
, 94. Dicitiz, op her Jaz 1359. Scotanw , Fries.
525 rag.
G. 6
1
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G. 6 Boek 196 bladz. hehalven Van Spun , Rotterdam, fle.:

Maar snag ik vr4len ;• war heeft toch (It Huis geftaan? het
Huis ter Hart , anders Zwanenburg, antwoordt Van Leeuwee
(Leiden , 156 bladz.) itaat op de gron:iflagen van het oude
Po-laanen. Zoo fpreekt mede de Zaanland Arkadie 3 Boek 176
Bewys. Wel aan , andere verfchuiven den grondflag,
een weinig, naar de Amfterdamfche zyde , en zetten aien aan
Trekvaart , onder Polaanen ; heden de Luttpl hits van den Heer
KLAAS KORNELISZOON KALE , een g deels , wegens zyn reizen
door Italie , Duitfland en Spinje; en anderdeels wegens zyn
iiefde omtrent boeken , gedenkpenningen, en andere overblyffelen der Grickfche • Rooinfche , en Nederlandfche oudheden,
by de Liefhebbers beken i en bernind. Maar nu nog eens, wat
bewys? het zelve dat veele vervallen Huizen hebben, Kelders
en gewelffelen, wel-ke bier aan den Dyk , onder het uitgraven
ontdekt zyn.
POLAANEN; een Heeren Huis in Delfsland, omtrent Gra,
vezande, tuffchen Monfter en Loosduinen. Van Leeuwen,
Batay . 1290 bladz.
[Dit Huis is mede bet Rkiderlyk Starnhuis geweett van de
oude Jonkeren van Polaanen , alwaar dezelven zich plagten te
onthouden is nu maar een Hofftede, aankomende den Heere
Prinfe van Orange. Goudhoeven zegt, het plagt te Nan daar
nu de hoeve van Polanen leit, . en werdt, (gelyk de Chronyk
daar van vermeldt) door die van Delft, met nog meer andere
Sloten' aan brand geftoken , A 13.59. Dan het land ofte het
inkomen behoort tot den fluize van Naffauw, al federt het
jam. 1404. en nu den voorfz. hooggemelden Prinfe van Orange. Van Leeuwen Batavia Illufir. bladz. 1291.]
POLDERS ; zyn opgedroog& Landeryen, met kaadyken,
tegens het geweld der wateren vcrzekerd. Hier van komen
poldermeefter, &c. De naam is vii de poelen, of ftaande waci
teren voortgekomen. yunius , Batay . cap. 326 pag.
POUDEROYEN, of by verkortinge, Pouderoyen , kwanswys art puerorum, het kinderilot ; te weten de kinderen van
de Gravin van Henneberg; waar van boven, 230 bladz. Hoe,
klinkt u-dit zoo vreemd in de ooren ? de 365 venfleren aan dit
Huis bewyzen het getal der kinderen. Ergo. Al lacht gy,, Scbry
ver juift om i deeze confequenci. Waarom voor Parival , aan
u de preferenoi? Deeze man zet deeze zaak twyfeladhtig
zelve in deeze zotteklap niet met al befluitende. Vermaak van
Holland 129 bladz, Ziet ook yunius , Batay. 20' cap. 573 pag.,,
en ondertuffchen een woordtje.
Gy moet my boven 232 bladz. wel vexitaan , aangaandc het
vaftfiellen , van dit zeldzaam wonderwerk. lk kan het aanneemen , volgens de leere der (Jvaria of eijerneften, e: , het zelve dcfondeercu. noro 4cadonico, vulgem I= Hooke- fchool
gel
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N•biulk; man andemins is het by my betizeIpraat, gelyk ik
ook, 34. biadz geftQlei hth. Dit tnoett 'er uit, of Momusje
%ou my andets op de knol<kei, t:eldopt heben.
Vorders, is het geiegen n de Boinmelerwaart, met Loeveilcut en Brake! Ceti 1 ngen d,ik2hoLk maakende, aan de Maas.
gel;cht van Rt),-e,t, grondheere van Hens916.
kSTichtenhorfl, Guiders. G. 5 hoek 4.7 bladz.
NAerhan,l, door fin Moliaard , den proofs .1.)-, Utrecht,
opoe,riten R.,-,ad van keinoud, eerften Hertog, in 4yziu houva.1Jigheden vernieuwd. D ezelve, 7 Boek 14 t bladz.
A. 15o5 is het van de Burgunders, wegen , den Koning van
Dezelve, 2 Boek 320 biadz
A. 15(D8 is het weder beleger van de Hollanders en die
's I-Ic y tog2nbolch, onder het bewinci van den Heer Jan van
Egmond, die het inkreegen , niettegenftaande de dappere verweering van den Maarfchalk van Gelber ge7,egd Guidewind
en Snecwind by verkortinge, met verdrag, die 1iet daar op alb:1,11:.en , en de Maas i er door afleidden. Sliebtenhorfl wederom,
-11 .13o . :k 325 biadz. en de drollige verte'ler, 7aiz Martyn, by
q.d Q. bladz.
de.°11, Zi P IVen. 586 Idadz. Oudenhove Zuiti Holla

PRIE,SfEREN; deeze floffe knooperoe aan het reeds gefehrev2nc olurrent de Goden der oude Dutifchers en hunne
1Igebuur..'11 , 11,4. bladz. begin ik met ile
L ilat;IDFN prietteren der Duitfchers, FrankerBritati1claa3brief 4 Bock 2 Zendbrief Lukanur,
rers.
fjor10, I Beek Tacitits , Germ. 9 II. Scedius, de Diis German,
cap. behalven Van Royen 118 bladz. &c.
De naainreden haalen zy doorgaans van cs'eiii , dat is, een eikenboom; de fitchtofFeren meerendeels in Eikenboffchen voorvallende, .Natuurlyk H. 16 Beek 44 H. maar Calaubo!-,7 ?1,5° ( by Siubertus , de Sacrific. isi pag.) zou den naatr, lievcr nit
iic liciogduitich haalen. Raunen of runen is, by hem fltufteren
of zaLht fprceken. 1)us zyn de Druiden , de runende. 1k word 'er
,koud van, zulke koude Naarnredenen aanhoorende.
't- De Drilla' en rcdcneerden niet alleen over de geheimen
(1,2,r p artial- maar oak over (iie goede en kwaade Zeden:
enan deel.en wierden alte twyfdogtige uitkomaen
Ciefar go1;r3gt.,ow C1-r1 wil der Goden te otivottwen.
e tocht der Druiden in Brittannien Is uitge7onden:
en hun gevoelen befchryvende zegt Ey: dat ze inzonderheid
her op aandilrign (lac de z •ieler: niet fterven; maar na den
dood uit den etf,Ty.an in den anderen -verhuizen. En zy oordceien zuiks alien-net:1i de dapperheid op te fcherpen , de
reeze des doods wechgenorven zynde% Zy redenkavelen
(ia,-13-entioven veel van de gefEr:-: ,,m en derzelver loop , van
de uitgeftrektheid der wacreid en landen, van de natuur en
':;,,04t der olifh-111ykt,' Cohn enz. Twintig jaar duurt de onde::voj.
T
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derwring. En zy nchten ongeooi / oord te zyn, hunne gehei,
nrnifErn aan }')pi,-tr toe te b:-. ■ rouwen. Het fchynt my
toe zeiJt Cxjar) zu1k te gefchieJen 0:n twee redenen : tea
einJe hunne tucht niet onder den geniet'm'n man gera g e: en
op Jat de leerlingen, op 't fchryven betrouwende, het geheugen niet zou3en verwaarloozen te oeffen(m. Van Royen Nederlandifcbe Oudbeden bla lz. rr8, 11 9.]
Ondertufrchen hunnen d'enit bellaande in het flachten en
opofferen van gevangene Inenfchen. Tacitus , 14 Boek 30: H.
Cxjar, Gall. Oorlog 6 Boek 16 H. Prokopius , by Van Royen,
144 bladz.
[Trims gewagende van de nederlaag van Varus , zegt: in
de naath;' boiTchen (onden de woelle Altaaren, by welke den
overl,vonnen Ritmeefters en H )pinannen de hals afgefneden
ware. D!odorus voegt 'er by, dat ze de menfchen ten offer go.
fchikt, met een Zwaard dwars over de borfl haRten; en uit
de,-1 vu l derzelven, uit de trekking der Zenuwen en het gudzen des bloeds, toekomende nitko,naen voorzeiden. Met het
bloed der gekeel ion waren do Aitaars en k )o,nen befprengd;
doch de manier der flachting fcheelde veel Want naar 't
geruigenis van Ccefar en Strabo doolfehooten de Druiden fornyis ook met pylon; ion] iiie) merien binnen groote horden,
uit iferke teen gevlog r en, )oten, en te gelyk met koeije en paerden verbrand. Van Royen Nederlandfcbe Ouclbeden
hia4z '44.]

Van de Druid= gewrigen ook Strabo , 4 lib. .Diodorus , s
&c.
Voorts kwamen by deezon de
11. BARDEN; bewairders der ochie Gerchiedenifren (Notct ,
dat lic elan aityd byna by do Geelielyken zyn geweeff) die zy
in v Irzen den Volke voorzone,en. Lukanus , Burg. Oorlog
Bo Scedius , 2 lib. 41 cap. Wederom, Van Royer;, 118 en
143 blaciz.
V deeze Barden trekken onze Woordezifters het woord
haarea dat is fchreeuwen, om dat do Barden, zeggen zy, de
lofil.-oten der Duitfche helden met eon groot gefchreeuw ult.
fchreeuwden.
1 le t was in alle de Duitiche Legers eon gewoonte , de
VII.Aden door 0pwekkende gc-dichten en Gezangen aantemoedigen en de Vy inden te vi.Jinazen. Thcitus verhaalt, dat,
de Veldilag Vifl Civilis tcgen 11617.itipnius Luperkus , de

van het w..e,len der Viouwen en het
y e (led) kve&2 i ty4 en le• Ma. I 'en: en ice c
wierden gemaakt door
Si ii e fchryft dat de C;Iten van
de B:Lri.en; ,v .it Diodor
de „it:1-0.1111e tyi2n D (11 el-, I hea tnen, die zy Barden
ioern.len. t) c;e ienkt Luonus aan de ze eerie Dichiers, de711701 op itiecee wyze aanfpreek-Qn,W: ô gy Bardes , die de naa-
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wen der ganen die men in 't midden der Veldflagen gedood heeft
door den lof, die; gy bun geeft , den nakomelingen onfterflyt
maakt. Het zelfde getuigt Aninian. Marcell. is bladz. Van
Royen Nederlandfche Oudheid bladz. 1431
Onder deezen was ook eene
IlL Velleda ; onder de Brukteren , by Wezel , over 5ie
Lippe, wegens haare voorfpellingen , byna voor een Gotha.
geacht Tacitus , 4 Boek der Iliftorie 65 H. en weder , 5 Boek
9 2 H. en nog Bens , Germ. 8 H. Statius , Mengeldichten r Bock
4 D. en voorts yunius , Batay. 6 cap. 382 pag. en 23 Cap..6.74.
pag. Scildius , de ai,aucis , 4 cap.i 33 pag. Montanus. , Inlezdin4
van Anzfierdanz I B. 26 bladz. $cedius , 3 lib. 9 cap. 488 pag. Slicbtenhorfl , Gelders. G. i Boek is bladz. by welke (is dat nict
iduchtig?) Velleda is een flout vel; gelyk by gunius (en nog
mooljer cen Wyf, den volke veel leeds verkondigende. 't Sput
heeft , gelyk gy ziet, geen aart ; daar geen .Naamreden 't woorci
verklaart.
[Het was ook de gewoonte by de Duitfchers, dat de Legerx
gevolgd wierden van hooggeachte Priefterinnen, die de toek-omflige lotpvallen voorzeiden. Onder deezen was Vellede4
(die haar verhlyf by dc Broeklanders omtrent de Rivier de
Lippe hadt) door gantfch Duitfchland vermaard, en als cent
Godin aangebeden , ten tyde van Keizer Vefpafianus gelyk
ook Ganna , en sneer anderen. Merkwaardig is het
getuigenis van Tacitus , waar in hy deeze Waarzegfter in alle
haare omflandigheden en gezag befchryft. „ Mummius Luperkits , zegt hy, " is tot een gefchenk gezonden aan Velleda.
Deeze Maagd was van Brukterfche afkowft, onder de Duit.
fchers , na welke zy de meefte. wyven voor Waarzeggerefren
en 't bygeloof aangroeijende , voor Godinnen houden. Ea
toen groeide het gezag van Velleda zeer aan: want zy hack
den vooripoed der Duitfchers en de nederlaag der Romeinfche
Krygsbenden voorzeid ..... Maar het wierdt geweigerd Voileda aan te fpreeken. Men mogt haar niet zien , op dat de
achtbaarheid meer bewaard bleef. Zy woonde op een hoogen tooren. Fen verkoorne nit het naafte bloedverwantichap
bragt, als een tuffchenbode der Godheid, de raadspleging en
het antwoord af. „ Van Royen Nederlandfche Oudh. bladz. 0.]
Van het Menfchenoffer vindt gy genoeg by Kluverius. Germ.
Antiq. Kirchmayer,, over de Germ. van Tacitto , en Van Royen,
121 bladz.
PRINCESSEN , in het Haagfche Bach; is gebouwd
door Amelia, Weduwe van Prins Fredrik Hendrik , door zyne Krygsbedryven in onze Hiftori8n uitmuntende ; daar vertoonende het flryden en het zegepraalcn van haaren overledenen Echtgenoot. yam Zoet , Gedicbten 175 bladz. Parival,
Vcrmaak van Holland, 145 Dladz.
T4
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Het is, het groot , met zyne Gezicbten , witgegetzl
door Nikoaas Viffcber , gelyk in bet klein door C. Elands st4
Fo Schenk.
GemeLle Amelia , Douariere van Oranje, overfeed , Ao.
1575. Neztville Hiftorie van Holland, 3 D. 113 bladj. na (fit
Prins Fredrik' Hendrik geitorven was , A. 1646. Neuville 2
A 91 bladz. Montanus in 'zyn Leven, &c.
PROCES of 11,echtspleging; welke in onze Graaflyke His7
torien tweemaal voorkomt, tweemaal onwaarfchynlyk, valfch
cn logenachtig.
I. Voor Graaf Willem den III. anders den Goeden; over
teen Koe , door den Baljuw van Zuid Tolland, een armed
Boer ontvreemd. Baled Dordrecht op het Jaar kwanswys 1326,
375 bladz. nevens een zeer weitfe Konftplaat van den opproppenden Uitvinder, .0o;nein de Hooge. Scriverius, by Goudboeve
37 4 bladz,
II. Voor Hertog Karel den Stouten , over een Vrouwekncht. Pontus Heuterus , eerite verteller van slitWyvepraafje Burgundicar. Rer. 5 lib. 5 cap. ,Exnerus, in Paler. Maxim.
Chriflian. 244 pag. aldaar fpreckende van de Gerechtigheid.
1,ipfius Staatkundige VoOrbeeld. 2 Boek 9 . H. Scriverius , weIcier by Goudboeve, 503 bladz. Van Leeuwen , Leiden 14 en
363 bladz. en eindclyk P. Verhoek ; in zyn hartverrukkend
Treurfpel, nieermaalen haven aangehaald.
wiilem PROCURATOR, (Jae is: de Koilbezorger (te weten van bet Egmonder convent) wordt ook wel de Onbaende
Klerk geheeten. Hy leefde onder Graaf Willem den 'Qoeden ,
Ontrent den Jaare 5300. fchryvende van 11. 647 tot aan A.
1 333. Mathew , hem uitgevende Analeftor. IV. TO 714 I pag.
[ Torn. 2. pag, 425 in 4tod Pars . Naanzrol , 2 9 bl. Goudhoeve
217 bl. Ger. Vollizts , hem pus zeer aanpryzende, La.
tin. I Part. 2 lib 511 pag.
PU1,, een gering watertie by Naaldwyk in Delfsland. AlOng. 2 Part. 144 pag. uit een Gefcbrift van Graaf Diderik
den VII. van bet jaar, 1193.
- PURMERENT; van welke Stad aldus de Heer Huygens
Hoe oud en ben ik niet, die 't zelver niet en weet?
Roe weet ik't , die zoo Jong, zoo menig gneefler fleet?
Sint Egarts dikke beurs den jongen Vorfl verbonde ,
Die my tot dankbaarheid , bet booge Huis vergonde.
Maar dubbel was de gunfl, al was zy 't by geval,
Van die myn wooing en beflooten in een wal;
Met wierd ik Stad genocznd ; met h_eb ik ftad gegrepen
's Vaderlands bewint ; 4abr zeg ik onbegrepen
Of jawanneer 't my lull , of als ik Kreiger, neen.
Wat fe'haadtmyn kleinitheid? de grootjlezyn maar een.
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Is golegcn in Wateriand, nevens het uitgedroogde Meer,
de Purmer; makende cen driehoek met Edam en Monnikedam.
het Purmermeer, 84 en 252 bladz.
Zie van Edam , 84 bladz.
Monikedam, 252 bladz.
Graaf Willem de VI maakte zyn gunfieling, Willem Eggart
(een Waterlancler, woonende re Arnileldam, in den Bril , tegen over de- Waag) Schai- en Hofineefter deezer landen, hem
te gelyk begiftigende met een leen ; te weten : met de heerlykbeid van Purmerend, nevens .de Dorpen , Nek en Ilpendam.
Dus heeft gemelde,Eggart, omtrent A. 1410. ten Weilert
van de Stad een flot gebouwd, geheeten Purmerftein. Boxborn.
Altedeboek 371 bladz. Goughoeve, .94 bladz. Junius , Batay . I7 cap.
503 pag. Vronens Op . en Ondergang 4 Boek 235 bladz. Van
Royen, 177 bladz.
.I■Ta den dood van Willem Eggart, op het flot, 2 dagen na
den dood van zyn weldoender Graaf Willem , overleden ,
was bier Heer, zyn zoon Jan Eggart, die, naar Vlaanderen
trekkende, het aan Heer Gerrit van Zyl verkocht; deeze weer
Van Heer Jan den burggraaf van Montfoort; deeze daar op
..aan Heer Balthafar van Valkellein , Krygsoverflen van Keizer
Maximiliaan ; en eindelyk deeze aan Heer Jan , den eerften
Graaf van Egmond : waar op de Stad Purmerent nevens Purperland, Ne!;. en Ilpendam, aan het Graaffchap van Egmond
;evoegd zyn , en ook daar aan gebleven , tot, A. 1590; als
wanneer do Weduwe des Graven van Egmond , to Brunt onthalft (boven , 91 bladz) het zelve aan de Stamen van Holland
heeft verkocht. Zoeteboom, Zoetfteninzende , Zwaan, 158 bladz.
Vermaak van Holland, 181 bladz.
Vorders is flit flot , aan 3 zyden , van Rothman uitgebeeld en
ook door Piffcher en ran Royen , aan eenen kant , in eery
Konflplaat gebracht.
Eindelyk voeg ik hier achter, dat van deezen Willem Eggart afkomitig is Paus Adriaan van Utrecht, hebbende ook
cen zelfde Wapen. Genselde Zoetlieminende Zwaan, 127 bladz.
[Anno 1519. ontftondt in Purmerend zulk een groote brand,
dat de Kerb met alleen tot een puinhoop geraakte, naar ook
de geheele Stad op 66 of 7o huizen na in de afiche gelegd
werdt. Doch in het zelfde Jaar op den /. Augustus vergun*le Magdalena van Waardenburg, Moeder van Grave Jan II.
van Egmond , Coen Heer van Purmerend, die da Heerlykheid
in deli naarn van haaren zoon geduurende zyne reizen buitens•
sands beftierde, aan de Burgers, Welker huizen afgebrand waTen, veele Vryheden , met hoogen laft van hunne huizen op.
o timmeren met ftenen we en en harde daken, zonder datze
ter zyden ofte ergens van buiten , houten berderen mogtert
znaaken waar door Puraxerend in korten zeer verketerd
weed
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werdt en een heel ander aanzien kreeg. Zoeteioom, Zoetflem;
tnende Zwaan 41 Cap. 153 en 154 bladz.
In 1573. toen de Spanjaarden Meefter geworden waren van
Haarlem , is de Stad, die tot hiebr toe een open Vlek geweelt
was, geen fterkte hebbende dan 't &lite& , met een gragt omgraven, en met Soldaatcn bezet , met een aarden Wal van
twaalf voeten hoog omringd, en met grag,en voorzien; waartoe de omliggende Dorpen vo moeflen befchikken om daar
aan te arbeidcn. Dezeifde bladz. 158, 159; en Zaanl. Arcad,
5 Bock 472 bladz.]
PUTTE , anders geheeten Pitte; een oud llot, gelegen Lover), Geervliet , in dun lande van Vooren en Putten. Al.
ting, 2 p art-, 143 pap, . uit Skike , in Gralf yan den I. 163 bladz.
PUTTESTEIN ; in Zuid Holland , by Heinoort en A. 1375.
door Biffthop Arend van Hfeoin, Neer Herbert) van ?nueftein ontweldigd en gefloopt. Scotanus , Trieffe G. 6 Boek,
197 bladz.
A. 1593. zyn na veel gravens, desze!fs grondilagen ontdekt,
Goudboeve , 78 .bladz Oudenbove , Zuid Holland 412 bladz.
Boxbora. (by wiens tyd het al afgefineeten was) Stedeboek 95 bl,

Q.
nUADI, of Quaden; is cen Noordfch Volk, omtrent de ty.
den van Keizer Markus Aurelius, in het hart van Duitfchland ne6rgedaall Van Royen; dezeive ook in een Print vertoo r!ende , 78 bladz Doch Neériand heeft aan deeze menfcben geen kennis. Ziet Karrio, Chronyk 229 pag.
QUEESTEN; is een foort van vryen, op Teal, Wieringen , Flieland, ter Schelling en andere Eilanden, ja zelfs op
Huisduinen in gebraik. Het gaat 'er zoo toe, by de jonge lieden
De Vryers klimmen 's nachts in de huizen ; zynde een ruit,
boven of omtrent een vcnfter, op- of open gebrooken; waar
door men den arm fteekende , het venfter open doet.
Voorts gaan zy by de Doehters , doch boven op de Deken,
te bedde liggen ; houden een lekker praatje met die lieve
deren, en rnogen daar zoo blyven liggen tot een uur voor den
dag. Als dan moeten zy in ifilligheid vertrekken , het verifier
fluiten en zich zoo bercheiden van daar maaken.
Ondertairchen gefehie,1 dit alles , zonder de 44eisjes eenige
onbefchoftheid te vergen , of andere moedwil te plegen. Want,
worth 'er ergens onbelecfdheid begaan, men flaat aanftonds op
de ketel; welk geluid de buurell faamen haalt en de moes;anker is in lyfsgevaar. Luji-bof der Ihwelyken , i6G
liladiee
It. RAD-
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Radebout; is geweeft de 6fle Koning van
ADBOD,
R
Friefland , een wrede geweldenaar. Hieldt zyn FIof te
Stavoren. Van de Deenen en Noormannen overweldigd
of

wierd hy op zekere voorwaarden losgelaaten en herfteld , A.
678. Stavorens Ondergang 3 Boek 52 bladz. Van Royen , 104. bl.
Nam vorders Utrecht. ‘T erjoeg de Chriftenen. Hinderde
Willebrord in het prediken. Wierd geflagen van Pipyn; en
wederom , A. 717. van Karel Martel , die hem dwong het
Chriftendom aan te nemen. Maar als hy hoorde waar zyne
ongedoopte Voorouderen gevaaren waren , tradt hy uit de
vont, voorgeevende liever by hen als in den Hemel te willen
zyn. Overlecd, krankzinnig , A. 719. Sigebertus , by 7unius;
Batay. 17 Cap. 502 pag. en weder, 19 cap. 542 pag. rie Scoreler,, 53 blade. fprekende van zyn afbeeldfel. Godfried, Cbrorylc 561 blade. &c.
Doch, wat deezen geweigerden Doop aangaat, gy behoeft
bet niet te geloven , Leezer. De zaak is verdacht gehouden
en het is een fpinrokkens vertellingkje , by ..... maar kwyt
ben ik den Schryver. Ik heb het aangeteekend en echter is
het he len myn geheugen ontflipt.
RADBOD ; de broeder van Gundibald , op de Pyreneen ge.
fneuveld tegens de Saracencn vechtencle. Deeze was Chriften
en bouwde, na het aforeeken van het Huis te Reinegom , het
Plot te Egmond. ,7unius, wederorn, 542 pag.
Van het Plot te Egmond zie boven , 89 bladz.
RAMSI3ROEK, of antlers Randenbroek ; heden een Hoffiede met hoog en wild hoot , hebbende zeer aangenaarna
gezichten naar beneden (gelyk ik, den 24 July, A. 1707, heb
ondervonden) tufrchen Amisfort en de Luftplaats, den Heili=
gen Berg.
Is ai hekend in de Brieven der yaaren , 1349 en 1359. lifatbeus,
in Notis ad Ainisfurt. I7erboeven 215 bladz.
V, n den Heiligen Berg is boven gefprooken ., 14.4. bladz.
RAAPENBURG; is een verinaarde Burgwal binnen Leiden;
voor het vergrooten van de Stad, in Zoeterwoude ten deele
gelegen. Mogelyk heeft hier ock wel een Burg of huis geftaan.
Zy voert deezen Naarn van de Heeren Raaphorft ; bezitters
van het leen , Zoeterwoude, voor 20 fchellingen of een paar
Wapen-handlchoenen. Van Leeuwen , Rbynl. Keftuim. 16 bladz.
Van de handfchoenen , in het leenverbefien , is boven een
aanmerkinge gedaan , 215 bladz.
RAAPHORST; een Huis in Rhynland (ook onder de Ge.
Zicbten. van Rocbman) by Wairenaar, tufichen Leiden en den
Haag; at voor meer als 300 jaaren bewoond. Van Lecuwen ,
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1262 bladz. Boxhern. Stec:et
bladz.
Rbynland Kofluim.
boek 19i en 21g. bladz. Goudboeve , 8r bladz.
[Ult ditStainhuis van 't Ridic.rlyk geflacht der Heeren vaii
Raapho.rit , was Gerrit van Raaphorit , die in iso8. Juffrouvr
Catharina , de Dogter van Pieter de Grebber en Alyd van Tetterode 13 jaaren ou,l, in tezenwoordigheid van haare Ouders,
naa di; ICeik reidende , geweldiglyk ontropfde en wechvoerde;
bet welk hem, in ballingfchap met haar getrouwd zynde in
ISIS is gepIrdonneerd en verzoend , milts dat by met zyne Complicen zt,d;,eren dig voor den Hove van Holland moeft yen.
Ichynen in Millen kleeileren, bloodshoofds, met een barnende
kaars van een pond Wafch in de hand , Godt en de Juilitie
orn k e r s biddende ; en den volgenden Zondag binnen
Leiden 1) de Dieters Ken; , en op Lzelf.le wvze Pieter Grebber en zyn Huisvrouw, of in hunnen naame den Cornmandeur
van die t':erke an tegenwoordigheici van alle , die daar by ZOLl•
den weezen, orn vergiffenis bidden , en dat gedaan zynde de
kaarffe te brengen voor 't Heilige Sacrament aldaar. Daar by
voorts in handen der Kerkmeefters van Waffenaar moelt betas.
len roc) Philipsguldens, te emplojeeren tut een Glas in de Kerk
van Waffenaar, met het Wapen van den Grave van Holland,
met dit bylchrift Dit Girls is albier doen maaken uit een conaernrale van den Hove van ibliand, by Gerrit van Raapborli , in beteringe van de Viouwenfchaak, by hem gedaan enz. Van Leeuwen
Batay . bladz , 262 1
Het voet zyrieis Na .trn of van eel, rasp (rapa) of van raa'
pen (rapere; ‘ o!gens Junius Batay . 19 cap. 562 pag.
A. 1709 in het la idle vin Ju!), is dit Huis, als de hoogae
prys de Lot,:ryen onderworpen , even als het Huis te Marquette. .) ivJen!
RHEENEN; in her Sticht, aan den Rhyn, een zeer oude
,14t de :lumen genoegzaam te kennen ;;even. ,7u.
Sta
I cap. 23a peg. als zynde van Biffchop Jan van
nius Bata
ArLei SlitbLenborit , Geuiers G. 7 Bock i31
Ma f h er is en weer aan het kibbelen, under de LatynGeietterden , de Steden en iloten, waar het hun lull, var.
kru en de.

Van Leeuwm , Batav 176 bladz. noemt Rheenen Grinnes (gyvin,it dit by Tacitus Ilijtorie 5 B, 20 R.) even als Ortelius,
die de nude pla,itfen aurft zetten, daar de Steden ons heden.
ontmoeten.
IVIaar,, volgens Ifluverius , (van de Rhynmond. I, H. 269 bl.)
is Grinnes geen Rbeenen, Arenacum, -geen Arnhem ; Vada,
green Wageningen ; Batavodurum , en Batavorum oppidum (en
clat is ook waar!) geenNimmegen : vertoonende Lkt , uitgenoo'
men Batavodurum, alle deeze plaatfen op den andereq oeyer
van 4r Rivier gelegen zyn. Zie meth; ,Rycguius , in Taciturn;
alwaat
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ihvaar deeze 4 plaatfen vici modici [maatige buurten of Wy.
ken] worden genoeind ; van Zonzeren , houdende de ftelling
'van Ortelius , Batay .- 6 H. 49 bladz. 7. Flud. a Gbilde, in de
Voorreden van den Vertaalden Kluverius , en D. 57 bladz.
Zie daar ! het verfehil is , of de genoenide Steden van binnen naar buiten zyn verplaatft; dit behaagt Kluverius , en zelf
de Antiquitate Reip. Batay.
ook onzen Grotius,
Dan , of wel de oop des Rhyn is ver ander d ; en zoo wil Bercap.
tha, Germanice lib.
Ondertuffchen hebt gy , boven deeze Stad, aan den Rhyn,
.op den berg, by de Grebbe , een zeer fchoon gezicht over
bet rondforrigelegene land, ruim zoo goed als by de Doorewaart.
[De Rheenenfche Berg, (zoo wordt die gebynaamd) is een
tier hoogfte bergen -in dien Oord ; op den hoogften heuvel van
dien berg vindt men de zogenaamde Konivgstafel, dat is cell
groote dikke Zarkfte.en , op twee reijen getnetzelde fteenen
plaatft met banked daar nevens, en rondoin beplant met twaalf
lindeboomen. Op deezen heuvel nemen de Stedelingen
Vreerndelingen die dear koomen , in den Zomer, wel Bens
bet vertulak um aan die tafel een kopje Thee enz. to drinken ; het is een hekwaaine en aangenaame wandeling van de
Stad af, tangs de Tabaks en Koorenlanden , en men heeft van
dien hoogften heuvel het fchoonfle gezigt der waereld over
de vlakke \Telden der Wei- en Koornianden van de laage en
vrugtbaare Betuwe, aan de overzyde van den Rhyn; terwyl
men aan den abderen kant, over de beragtige Veluwe been,
cen uitzicht heeft tot Aarnhem en Nieumegen toe; waarlyk
de verrukkkelykfte gezigten, die ik ooit zag, gelyk ik in 't
Jaar 1762 zelf befchouwd heb.
Ondertufrchen verhaalen de Ingezetenen van Rheenen, by
overlevering, dat daar ter plaatfe een Hof of Kafteel geweeff
is van de oude Batavifche Koningen, waaroin men ook aan
bovengemelde Tafel den naam van Konings raft.' gegeeven
heeft. En inderdaad is de gelegenheid der plaatfe zodanig
dat de laagten en hoogten , rondom dien heuvel , overblyffelen van Gragten en Walien fchynen aan to duiden. Of dit
waarheid zy , dan of hier een der Romeinfche Kafteelen
door Drufus gefticht, geflaan heobe , wit ik niet bepaalen ;
cen van beiden komt my waarfchynlyk y our : Altlians eLt die
groote Veldheer der Romeinen veele zodaniee Ka fteelen heeft
doen bouwen, blykt uit Florus Romeinfcbe Htfiorie in 't hatflo
Boofdftuk van 't Vierde Beek daar hy van Drujus fpreekende,
Tot befcherming des preivineien hee q hy overal he.
zegt:
zettingen en ,Wachten gefteld. Lange de Rivier de Maas,
„ de Elve, en de Wefer. Want kings den Oever des Rhyn's
weep.
vyftiG 4attWA.n Waten opregmad
heat by
Nan
2
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niar, vat nu de Krygsgevallen betreft, ten tyde der R.
metnen , is Rheenen beftormd door Klailicus. Tacitus, Hullo.
rie 5 B9ek 21 Hooldiluk by Slicbtenbor , Gelders. G. 2 Beek
IC bladz. doch ook naderhand , A. 1527. door Hertog Karel0
onder het beleid van eenen Jakob Tuk, met 1,• erasfinge ge'
wonnen. Dezelve , 1 1 Boek , 396 bladz.
Van de Noda is boven gewag gemaakt, 272 bladz.
REE.WYK; een Huis in Kennemerland , by Heemskerk.
Goudboeve 79 bladz. Van Leeuwen , Bata y. 1249 bladz. Heemskerk Bata y . Arkad. &c.
REIGERSBOSCH; was wel eer in Amfielland, te Ouwer;
kerk ; moge!y1i., A. 1172. door een Watervloed omvergefmee.
ten. Kmr,metyn , in de Aanteekeningen over de Beichryvinbo. van
4i)flert1ain , 2 Boek 143 bladz. Maar hoe , Konvnelyn , dit is
Inlet mi::. getaft niet A. 1172, maar 1173 was die hooge Vioed,
waar op gy fchynt het oog te hebben : volgens alle de Cbrony.
ken, by Gabbeina, Neerlandfcbe Watervloeden, 45 bladz.
Van dit Reigersborch gewaagt mede de Zoetflemnzende Zwaan
49 bladz. en zie boven , 4 1 bladz.
REINEGOM ; by Egmond gelegen, waar omtrent van ouds
de Rhyn voorby ftreefde. Hier flomi wel eer (voor het bouwen van E4inonis flot) een ouA te wet en: ointrent een
groote pod. Zaanlandfcbe Arkadie 116 en 167 bladz met eerier'
die berilpLnde welke van gevoelen zyn (fat het Huis te Reinegoin en het 'flot te Egmond een en het zelve zou geweeft
zyn.
RENSWOUDE; een Heeren Huis OofTwaarts van Utrecht,
tuffchen Luntcren en Selverpenfeet, ja bynt tuirchen het Koningivk Loo en Amisfort; in het Jaar 1699. door C. Specbt in
een Print gebracht.
REUZ,EN; menfchen van een ongetneene grootte, vondt
men in alle Eeuwen, aan aile Oorden dcr Wacreld, zoo in het
lever) als in hun geraamte, na den dood.
Van de levende gewangen zelfs de HeiligeBladeren , Sainuelr
1 Book 17 Hoofdfluk 4 vers.
Doch waar toe de gryze Aloudheid aan te haalen, daar on2e lieden in hunne tyden, den Sparwouwer Reus en den Boer
van Lekkerkerken gezien hebben ? Zie boven 192 en 193 hladz.
Maar aangaande de opgegravene; Plinius, Hifloria Natural,
:7 lib. 16 cap. fpreekt van het geraamte van Orion, van 47 cubiten, gevonden op het Eiland Kreta, na een Aardbevinge.
Ziet ook Junius, Batay. 2 cap. 35 pal uit gewagende
van Orefles , lang 7 cubiten. Pikard (Drents Oudb. 5 Hoofdit.
bladz.) gewaagt van een Reuzinnen lichaam, A. 1488. ergens uit een Graf opgelpoell , en op het Eiland ter Schelling
aangcdreven; nog van een itcuzen ligchaam , zonder eenige

vcrrottingc by
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in VxiQsland, ontdati nvg van eel/
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Itcuzengtheente uit het topbergje gegraven , by Wellerborg,
in het landfchap Drenthe; nog wedeAr van ancz ere , te Roomburg by Leiden en orntrent Angou!eme in Vrankryk- , gevonden. Sticbtenborfi eindelyk (Gelder,- G. ' ,bock bladz.) vertelt
van cen ongemeen groot lichaam, op oe wyze van Herkules.,
bebbende een Oirenhuid ander zyne armen geflagen ; in de
itheenfche Veenen op„cdolven.
ja zelfs, inclien gy Grarizondus kunt geloven
73 lib. 579 Pg.) verbeeldt het indrukfel van St. Mane Magdelene lichaarn , in de grot te Marf;:lje, nog heden, een Reazinnen geftalte.
Maar dat is bier de vrar niet , en deeze vertellingen
worden juitt niet tegengefprooken. Men onderzoekt , of 'er
ooit , in Oud Nederland, ten minften tuffchen Rhyn en Elbe ,
of liever in het Noorder Europa, ja zelfs op den geheelc.-.n
kiardbodem, een geheele Natie van Reuzen heeft gewoond?
Voor my, ik weet het niet. 1k vinde wel wederom in de
reeds aangetoogene H. H. Bladeren , Numeror. 13 H. 33 vers
dat die van Ifrael de kinderen Enaks zagen , by welke zy
fpringhaanen fcheenen ; maar , zie daar ! dit is myn vafte ftelling; of het menfchdom is in de allereerite tyden grooter en
onbefuisder van lichaam, of iterker en geweldiger van krachten geweeft. Want
Hoe zouden fommige der hedendo.agfche Kapitanoos , die
zwaare Kashettcn op hunne dikgepoeijerde paruiken durven
zetten? Wie van hun zou nu een pa-nf:-..r van yzeren malien
om zyne tedere ribbetjes konnen veelen ? WiQ zou nu een
iaur een vol curafs konnen gaan? Wie met die wichtige
fiagzwaarden vechten?
Ondertuffchen is het de pynewaard deeze Wapenen of in
de oude Magazynen en Tuighuizen, of liever , langs de itraat;
by de Harnasmakers Zwaerdveegers , met aandagt en op,.
merkinge aantefchouwen.
Immers , Virgilius (in bet 12 Bock van zyne Enei s,) den
doodlyken tweeitryd van Turnus en Eneas befchryvende:
bruikt , volgens Weiterbaans Overzetting , deeze woorden:
Meer zeiby niet, Cil heeft een zwaaren fieen genoomen,
Een °Tidal zwaarenfleen , die eertyds daar in 't Veld
Tot een affcbeiding van de landen was gefield:
Tweemaat zes mannen , zoo als nu de menfchen vallen,
En Jcborten bent niet op bun fcboudren , met bun alien.
ily vat hem, heft zyn arm om boog en, metter
Toeloopende , werpt by, verbyfierd en verDaaft
Hon naar .Eneas
Do
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De juifte woorden van Virgilius (1VO,a, Homerus, at in zyn tyd
zoo fpreekende, in de vyfde Blade ontleend) luideu aldus:
Qualia nwic bOminum producit corpora tellus.
Doch , mogelyk zI dit niemand ontkennen zelf overtuigt
door Plinius, H. N. 7 lib. i g cap. Genius, A. lib. Id
cap. behalven Lucretius, yievenalis , &c. Ja niemand kan het
ook met gegronde bewyze,n tegenfpreeken, zyn oogen flaande
op tie zwaare STEEWHOOPEN ill Drenthe , Weilfalen, &c. die
de aloudheid, niet zonder reden, noe!nde de pilaaren van Her-i
cules; als zyncle met de handen van Herkuleffen op een. vitapeld. Zie boven, 164 bladz. en beneeden in STEÈNHOPEN, onder
Letter S.
Voorts die van hun in deeze ftoffe, nog omftandiger wil onderrecht zyn, gaa tot Merula , CJ'nzograpbie General. i Part. 3
lib. 14 cap. yonflonus , Tbaumatograpb. Admir. Hominis , 4 cafP!.
art. Caterariui,. Horar. i Boek de Bruin, Wetfleen der
Vernuft. 2 D. i Rock, 2 11. Du Mont , in zyne Reyzen, 7 bladz.
behalven Olaus Magnus, bekennende cla eerfte .(tot inyn oogwit) dat de Noprdelyke Volkeren altyd grooter en fterker geweeft zyn : daarenboven, tot Martinus Poloniis, Cwlius Rbodiginus , yulius Ccef. Scaliger. M. Ant. Delrio , Saxo Granimatiqd,
Rektor Boethius, &c. behalven de oude; zoo Grieken, als He.
rbdotns , Paufanias, Philofiratus, Glycas, Zonaras,
c. als La.
tynen reedsgenoemde Plinius, Solinus , &c.
RIIETORYKERS, by verkortinge Rederykers; welke hunne
Broederfchai5pen en vergadering,en hadden, niet alleenlyk in
Holland en ZeelanO. , inaar ook in Braband en \tlaandere.
Pars, Katwyk 223 bladz.
Voorts waren hunne bezigheden deeze volgende:
Zy ftelden Weditryden aan op de Vergaderkameren, otntrent Gedichten en fnelle Zinfpreuken ; waar in de voorfte,
zy dan een Lid of een genoodde Vreemdeling, den geftelden
pryg Won. Pan Meteren r Boek, 29 bladz. fpreekende van het
LandiuWeel", of de Kameren van Braband, ei lievel lees gyno.
Verhandeling.
.
IL M:n gar ook dclit, • in het fchryven en fpreeken, alle Ukbeemsheid verdrkvende, op een zuivere taal en juifle
III. Men deedt , dOth' gevallig , ook voordeel in het herVor.
Men van deny bedorven Godtsdienft. 1-16ort bier op den, Heer
Hoofd (Nederlandfcbe Hijl6rie i Boek 5S bladz.) eens fpreken:
Een ouwde oeffening in meeit aile Nederlandfche Steeden,.
„ en veele Dorpen was die van de ilymkonft; waar toe de
„ aardigite en blygeettigite vernuften hunne Vergaaddringe
„ hidden, op plaatfen hun by de Wethouders verfchaft, die'
gethorykkamers- genoeuld werden. Dec= warn gewoon
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„ Piet Killeen vericheide Gedichten nit te oven, en van hand
„ tot hand te Iaaten loopen, maar zelfs in 't openbaar heele
„ perfoonaadje fpeelen te vertoonen, waar in zy nu boertwys
• dan met ernft yeller 't geen zynen plicht betrof te gemoet
voerdn. Een ftichtelyke vermaakelykheid , een foorte van
„ zang , Tits d'overigheid de mast that, van geenen ge„ ringen dienft is, om de gemoeden der menigte tP mennem
9 , Want, zynde de Redenaars uit de waereld, en t'onzen ty„ den maar twee manieren over, om 't Volk by de ooren
„ te le:den, namelyk van Preekftoel en toonnef;1; zoo heeft
„ de Magittraat geen magtiger tp iddel dal dit , om 't graaiiw
• een rutthoudende onderdanigheid in te fcherpen, en haare
„ achtbaarheid te handhaavc.'n , tegens het gezag der Geefte) lyken , dewyl 't befchooren fchynt, dat zy dwasdryven moe„ ten tegens alle regeerders, die juift de looze van hun niet
haalen. Ende niewand waane met ftrooijen van Schriften
„ ofte gedrukte Boekskens op te mogen tegens de fcherpheid
• van eery gladde tong, die cen groot getal teffens van allerley
menichen, op een' uure beleezen kan, en hun de hartstog„ ten des woordsvoerders wel anders weet in te boezernen„
De vryheid van monde dan deezer luiden ontzg- zich niet,
dear 't pas gaf, (en 't gaf dikvryis pas) den Paapen op hurl
zecr te taflen ; en zoo wel de plompe misbruiken te be„ fchimpen, als de bitterheid der vervolginge haatelyk voor
„ to fleilen.
Ziet ook het zelve by D. P. Pers , Onficide Leeultu , Liobladz,
Ondertulfchen had iedere Kamer heur blazoen of zinnebeeld
(Joorgaands Geeftelyk) en Devys of Zinfpreuk. By voorbeeld
Middelburg had een Kamer, onder het blazoen, het Bloem1/4en Jeffe; de Spreuk: in minne groeijende.
Rol-p ert-wale (nog A. 7,507.) cone, geheeten de Korenbloem.
kens , onder de Zinfpreuk: in minne verfaamd, Sn2allegange,
Z,euwfi.-be Cbronyk i D. 4 Bock I/V-; bladz.
Doch alle de Kameren , zoo der Hollandfche en Zeetrw'che Steden als der Dorpen , neveus haare blazoenen en Devyzen bier op te tellen , is zeer onnodig ; zynde het zelve
wel uitgevocrd by Pars, Katwyk Oudh. 2 H. 224 bladz.
Nu waaren deeze de naainen hunner Gedichten Rondee,len, Refereinen Kniegedicbten, en nog veel andere, in deeze
verzen begreepen by Andries, Fels, in de Vertaaide Dicbtkonfil;
cz,an Horatius. , 30 bladzo
dit belette niet, of 't y olk, in liefde ontfleeken
Ttir Dichtkonik Wilde ook die geneuglykbcid den leekem
Deelachtig nzaaken, dies men door gancicb Nederland
IcrGaderpluatfcn tot dies tirade beet. geplaig
V
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Wier kunfigenooten Zelf zicb Rederykers noemden
En ?net zinfpreuken en blazoenen zicb beroemden
Elk van de meefie lief de en zucbt , tot deeze kung;
Ira welke Broederfchap men aannam, zonder gun.
Geleerde en ongele.erde , als de oefening en zeden
..Niet met de voeglykbeid Bens goeden burgers fireeden,
Uit deeze Kamers , daar 's Lands opperboogheid yea
Voorrechten aan vergunde 0120912d dat Landjuweel
• Meet'ren aangeroerd , als wel gedenkens waardi g
Waar in de medic , meer op zwier en pracht hovaardig
• wel op taal of kunfi , te wagen, fcbeep en fchuit
Vofrbeenen, leverende een flag van dicbten nit,
.Meet zonder trant , vercierd met zulke vreemde naamen
Dat bun waardy daar uit zeer ligtlyk is te raamen;
Iii Wier verftheiclenbeid beflond het grootfl cieraad;
41s Retrogrades ea Balaaden intricaat,
Met Rikkerakken en Sannettên en Simpletten ,
Ook Bagenauwen en Kreeftdichten en Doebletten ,
En Kokarullen; daar de Boeren nu ter tyd
Zicb bier in 't Land nocb Berk in oefenen, om firyd.
Ook gaf de Kamer, die beriep , verfcbeiden pryzen
Van waarde uit , om aan zulk een' Kamer toe te wyzen;
Zo die bet grootg getal van Rederykers bracbt;
41s die zich voorded met de kofielykfte pracbt ;
Ook die 't kortffe antwoord op een zin-vraag wi.1 1 ,te zeggen;
is mede aan die, wiens gek bet geeflig of kon leggen;
_Maar nooit een prys aan die 't bekoarelykil gedicbt
Van fielli7zg flyl en taal en maatklank gaf in 't
, &c.
Zie ook Vlaardings Rederyk-berg , met middelen beplant , die
nodig zyn 't Geineen en voorderlyk bet Land; uitgegeeven, in het
)aar 1617. met de afgebeelde blazoenen der voornaamfte
plaatfen.
Ondertufrchen , deeze Rederykers of Kameriften , en deeze
Kamers hebben gelegenheid gegeven tot het bouwen van den
Amiteldamfchen Schouwburg, welk gefchiedde , A. 1637. ter
plaats , alwaar de Akadeinie van Samuel Rofter,, Geneesheer,
had geftaan ; te weten na 't vereenigen der beide Kameren van
Yver en in Liefde bloeijende. AmIleldam Befcbryving IV Deep
bladz. [Zie verder beneden in SCHOUBURG, op de Letter S.]
Maar deeze lieve fchryfitoffe zou myne gedachten te zeer overweldigen, en het bepaalde perk doen te buiten fpatten.
Zie dan !lever Brand, in het Leven van den Heer Hoofd , en
in zyne Inleidinge tot de Befchryving der Vertooningen van de
Opkomil der Batavieren, 260 bladz. Ampzing , Haarlem, 398 bladz.
&book, Belg. Fader. 16 lib. 13 cap. Parival, Vermaak van HotLand. 261 bladz, Pars Katwyk Chid. 24t bladz, met eenen meldende,
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dende, hco. deeze Katneren all‘mg ,Icens zyn uitgeteerd en verdwecnen, wcg,cns haare ontucht, van den pre,iikitoel meermaalen geblikleml
RIBDE,R.S; van \vele, voor wcinige jlarcn , door Adriaa3
Schonebeek , vo! L,T er,s hunne OrdenS , in zeer :i_tte afbeeldingen
uitgogeven, Van LCliWd71. Batavia 730 biaaz. \v tens gewoono
wyclioopigheid wy in deezer voegen zutten vorkort.en, te wee.
ten ; met af en by te voegen.
I. De Ridders warn eigentlyk milites , dat is Ryders , en
Ruiters. Boxhorn. over Veldenaar . ICJ bladz.
waren 'ticklers OF van afkornft, of uit eigenc verdiensten. Otto Frifingenfis , by Van Leeuwen, fpreekende, 2 lib. 13 cap.
van cen gcring Soldaat, alleenlyk gewapend met ecn Entt.rbyl
ceo bc!eg,crd KafIca bcklimmende. Si gebertus , i72 Chronic. ad
1163. Petrus d Viieis, 3 lib. 23 Ep77 en weder, 6lib. 7 E. ?W.
IlL Zy wiercien getnaakt met verfcheidene CeremoniCn of
plechtigheden.
Onder andere kreegen zy ecn kinnebakfilg van die hen rid.
(ler maakte. Bea , in Biffibop Otto den III 77 pag. Matbeus ,
Nobilitdte ,
Ook ontvingen zy cnn h1fiig , met den pi tt.cti Degen ,
driemaai hemt. EnecLs Sylvi:u yFr-drik deo III. by Mathew ,
Breclerochn 7(5
;r1
Ana/odor. / 7703/55-4pag.
H. by IV/at/Jew. . /Thaler% 4. If ,r) ,a 427 Prig Veldenaar en we
-Is .d Arobilltate , 4 lib. Ioi Pag.
d er :ran, y am, Leiden , by
G. 4 Bock 128 /a/adz.
S a#1121.; ,
Diergolyk gebruik is 'er Log in Zweden en andere Geweften
van het Noorden ; wanneer eon 'leer of Meefter een trouwen
dienaar tot eon Kaerel wil maaken. Boxborn over Veldenaar,
159 bladz. het geen limners geheelyk overecnkornt, met der
Romeinen alapa ; van welken ooze Nicol. Difpontinizis , in Phcec:ruin , 2 lib. 5 Fab. [Onze Schryver h ier alto kort zynde, zal
4,keze ftoffo e'en weinig uitbreiden.
[De perfoon, die It idJur g-ernankt zouworden, wierdt gefteld
op cen Schouwtoneel, en ezet in con ithel van Zilver,, met
groene zyde ovcrdekt; en no dat hem verfcheidene vrngen waron aigevraagd, werdt boom Eed vourgehouden; dezen gedaan zynde, wierdt hy den KoninJ, door tv.-ee zyner Edelen
voorgeitctd , die horn dan nut zyn Zwaerd op 't hoofd aanraakte, zeggeado Godt ma,:ke van u cenen goeden Ridder.
Na het: aanraaken met hoc zwaerd (waar van dawn do fpreekvr.,7s van iewand 'kidder te anal)) wierdt hun een rapier aan 't
/yi gegord door zeven Maagden in 't Wit gemdeed, en doer
vier Ridders do fpooren aan de voecen geda,n ; dos toe..-Yeruft
wieidenze door een Ridder nan do reterliand, et! een Hertog
aan de. linkerhand, op een veriloven plants en tuirchen
atri
ci= KOning en de Kcininzin ne,iergezet, zittendo alLe d,,-- hdo;
V 2,
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dere Heereia drie trappen laager; waar op z7 met een groot Fez
mein en Triumphe getraaeerd werden. Van Leeuwen Batavia
6 bladz. 731. uit Oudenbove Oude Hollandlche Landen bladz.
Zit; vorder, van de Wollen of lakenen tabberd, naderhand
(A. 1478.)in een fluweelen veranderd. Van Leeuwen, 7 00 bladz.
aldaar de voornaarnfle Ridderordens opteliende en befchryvende ; van het zwaerd aan te gorden. 732 bladz &c.
RH1EDE; een Heerenhuis in Zuid Holland; A. i42i. in S.
Lysbetten grooten vloed , ten ander gegaan. Oudeilbove , ZuidHolland 162 eil 412 bladz. Gm-11)one , 73 bladz. Van ',MC-Wen
Batay . 1235 bladz. Aleurs , XVII. Provinc. 455 bladz.
[RHIEDE , was het Stainhuis van het Edel gellacht van.
Rhiede, uit den Huize van de Merwede, door een tweeden
'Loon gefprooten ; de Heerlykbeid was een imaideeling van dm
Merwede waar van de Riedyk te Dordrecht nog den naani
been:, ais zynde een vervolg van den 1)37k van Riede; hy lag
op de Merwede , en ftrekte tot Sliedrecht toe, gelyk With.
1-leda , Tit. Reflitutio locorum ablatorttin & comitatus Hollandix
.1111110 1064. daar hy de ligging dus befchryft: Riede juxta
Merwede ulque Sliedrecbt. Dat is Riede langs de Merwede tot
Sliedrecht toe. Fan Leuwen bladz. 1235. ook boven in Dordrecht , blad7;. 70.1
RIEMTAL; te. weten der Ne6rlandfche Galeydn; van welke beneden , op Scbepen , in de Letter S.
R1ETWYK; ecn ruine in Kennemerland , omtrent het Iluis
Poelenburg , in het geboomte verfchuilende; door Rochman
om nog eenigzins haul- geheugenis te bewaaren, uitgetekend.
R1EVIERE; een mine en enkel .Mutirwerk , in het water
ftaande, niet verre van de Maas , in Delfland. 7unins, Batav,
17 cap. 493 pag. en 18 cap. 518 pag. Boxborn. Stedeb. 277 bladz.
Goudhoeve, 87 bladz. Van Leeuwen, Batay. 3297 bladz. Ham
veficbronyk I Deel 135 bladz.
[pit plagt een Oud Huis te zyn, en te ftaan op den kant
van de Rivier de Maas, maar federt den aanwas van 't land
aldaar, is 't ineer dan 1800 fchreden van de Maas gelegen
en heeft met het Huis te Mateneffe altyd behoord aan het geflacht van Mateneffe ; zynde voor deezen aan een van die
lieerem by den Grave van Holland gegeven„ Van Leeuwen,
Batay . 3297.j
.Maar deeze mine moot van die van het Huis Mateneffe
van welk boven 2,1.5 Hadz. (de Hand en gelegenbeid het zelve
ook uitwyzende) worden onderfcheiden.
RIVIERTJES en Watertjes; welke ineefle ik bier, volgens
het A. B. C. zal optellen; u vooraf zeggende, dat ik geene
wateren voor Ricuieren aanneern, dan die zyn voortgekomen
uit hooge Bergen, wet eery Yalwaitcr; of op een Dalvlaktep
door opwellinge,
Zooda,!:.
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Zodanige zyn de Maas ; van welke hoven , 2 34 bladz. (1°
Rhyn; van welke, 3 11 bladz. en zoo verder,, de Ebro, in
Spanje; de Poo, in Italie; &c. gaan wy voort.
AA; op veelerhande plaatfen ; van welke boven, omftandelyk ,
bla.d.:r.
AMSTEL; in Amffelland. Boven, i6 bl317;,
.ANGSTEL; in Nieuwerfluis. 19 bladz.
BU RDONCJM; in Amflaand; heerlyk we! eer, en !laden verdweenen. Zaanlandfcbe Arkadie 3 Boek 209 bladz.
BEEK; te Haarlem uit het Duin opwellende en ill het Spar
ne8rvallende. 7unias , Batay . 3 lib. 47 bladz. Ampzing. Haarlem
22 bladz. Oudenbove, Haarlem Wieg , 28 Bedenking los bladz.
BORN, in Vriesland. Boven. 42 bladz.
CHIMEI,OFARA; in Vriesland. ci bladz.
DELFT, anders Fivel-aa; in Groningerland. 57 bladz.
%DEVEL of Dubbel ; omtrent Dordrecht. Boven 75 Oudenbove.
Dordrecht 2 IL 93 blad8. iederen naam aan een byzonder water
gevende.
DIEM; by Diemen , onder Atnileldam, .Amfleldam Befebryving , &c.
DOES; by Leiden, Boven , 67 bladz.
DORTA of Dort; by Dordrecht ; aliangverdweenen. cg blaCiZo
DUMMEL; by 's Hertogenborch. Boven, 8o blaiz.
DUNGE ; by Geertruidenberg. 8o bladz.
DURLEDE; by Schiedam. 8r bladzo
EA; by Leeuwarden. 8 bladz.
EEM; by Atnisfort. 85 Lladz.
EGGE; in ICennemerland. 86bladz.
EIVELA ; is de Delft". 57 bladz.
GAASP; by Weefp. Beneden,
GE/N; by Ablioude. Boven, 112 bladz.
GouwE; by de Goudlche fluis. 122 bladz.
GREBBE; by Wageningen. Slicbtenbtrji , Gelderfebe G. 1 Boe;t.
102 bladz.
HEEM of Helm; by Heemskerk, door den tyd weggedroogd.
Zeanlandfcbe Arkadie 3 Bock 208 bladz.
HUNESUS, of het Schutendiep ; in Groningerland. 165 bladz,
HET YE; voor Amfteldam , immers geen rievier ? en wat
dan? eigentlyk alleen een boezem van de Noordzee; beginnende by de Eilanden Texel Vlieland , tntrchen Stavoreri
en Enkhuizen , maakende
de Zuider zee en ftuitende by Be'
verwyk , ter plaatfe van den Hoofddiebter,, in zyn Veljen
de rei van bet 2 Bedryf) aangeweezen.

De Graaf reeds been near Slotelyn ,
Dec in 't geboomt verfcbuilt zyn kruinen,
Dear Hgliand op zyn finaift mag zyn,
En krimt, voor fluiven van de duzilen;'
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7)y een 7.1evriYarild

771,:.'t al , 1C vr:Lci;ten facekr,
De 11 1,urdzce en d Wvaeriver
Zia) 'net oneeveli keel berorpen.

rDe bcichrvving door den lieer SANDS bier van Fct Yer:e..
geven p oint zeer \\ r e! overen Illet den te.,:,enwoordigen aaat
van d t Water; maar wy fpr:acia hicr eigentlyk van Oudhe, ; of het V in "1 ynen our:prong en van
den ; en dus is de vraa 2
ouds niet een Rivier is? En dan vindt ik by de Schryvers
van Oudheden, dat her wc1 deiYt ekt daar voor erken1 wordt.
Naar zulr gy zegen, hoe is 't aan din na , m gekoomon? Her.
2elve is myns wetens (het. zyu de vzoorden v.n Zoctebooni)
ooft beichreeven; in Jar nair min bedunken komt lay van 't
Ebben en vioi'jjon, ;ht wv gemeenelyk 't T noernen : alzoo
die liaain omtrent (ien tyd van dat het Ye heeft be p,innen to
Ebben en to vloeljen , bekend is : y our Licezen plagt het Y
water in Keinemerlmd door de Zian en de Wykermeer met
het Schemrner water op en neder te loopen, maar is door den
en
d
Dam van
Z , en daar na door den Ydam belet, het een
omtrent driehonderd, en 't ander vr y vat minder jaaren gele•
den. Zoeteboom Zaanlandjebe Arkaclia I. Deel. 3 Bock bladz.
152.
Eon ander Onderzoeker en Befehry y er van Oudhe3en onderricht my, dat het Y aan den anderen kant , als eon Rivier
zyn:.-.11 loop gehad heeft tot a al Ii.:nkhuizen taco, en zich daar
met .ie Sala vereenigende den imam aan den Yrrcl ;- ir egeven heeft,
de Ia.:amen zoo wel, als do wateren, zich te faamen vercenigende; to weten eer dat de Noordzee de gaten van Teifel en
't Vile zoo wyd hadde opgcbrooken, (lat. ze die Golf rnaakte,
die nu. de Zuider zee Mot. Floor then Schryver zelven zoetvloeijend daar van zine:a
Vooreceo , eer de Zee bad," ii:ge.fiorpen
.
lies o'melegeiiianc, dat Sala , teen naby
zen ‘;:loeifend i , en daar paarend inet bet 2-,
if rd /j1;a gelioemil (den rjet), ;nits zy faanzen
fLee toopenti' in eikria,r o%tieen,i) c:kanciers 72.0,0772671 ;
Zoo dat z' affcbeid_nd eaeren V00117';,7,1111 a g og beboudt
Va,i 't , 't seen
heidt , een uzjiveti42nierd wend.

Me 7 7C

7. N. u1 E.s, Bje. bryving van B
,
s9. Het zelfdt'
geLtigt- bovetlF,retilei,le Z- ,JteV.)77:1, in do volgt-n -c wool den
Do Rider me eon langon
cit do bii)t-ett Meilen van
liVater nd (ali, nit hot
Puriner Ye) m tsgaders
„hit ts 1 r
her biiron V4
citeon hc t) rot t!it
renfle voortdryvenc.0 Diet a l,letm eluifterdaw, mans (dot Y.lam
voorby
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r.7.30trbr pafrecrencle, loopt tot Enkhuizen toe; (lit getuigt
17. Zoete.

erclagn. Lib. Cap. 5. Folio
.71(7,-. Pont-. in DYcript.
con B*bryvinq va3 Ozd-zavideri. hlaclz. 20, 2L]
KEF.NE ; in Delfsland. Boven i8 bladz.
KINNEM; in Konnemerland. 191 bladz.

; Vries:and en Groningerland arpaaie
c A 71c,1.) odz.
1 n,
of
cae. 2 3 bladz.
LEA ; by Leeuwarden . 213 bladz'.
LIE ; by Haarlem. Zaani. Arkad. 3 Boek 177 biatiz. Ouden
3 72 Haarlem !neg. 26 Bedenking 99 bladz. boven 223 bladz:.
LIEFDE ; is de Linge, Boven , 224 /Adz.
Lioru by Naaldwyk. 263 bladz.
MARE of Maarne ; by Leiden 234 bladz, en Zaaniandfc6.
Arkadie 3 Bock 173 bladz.
MEDEMELACA , by Medemblik. 247 bladz.
NoDA ; by Rheenen : doch , by Siicbtenbo:g fchynt men fiechts
!eon Dam of dyk te verftaan; Niedam. 6 Boek 79 bladz.
NAv..PALTA, nergens nademaal men Borhorn. (boven aange•
, 268 biadz.) ziet leezenz navalis fiuminis pOliS : het gem
Gbilde , over Kluveriv:
ook word nawenoomen , by 7.
bynni,ond. 2 D. 238 blad?,.. Zie breder boven bladz, 267.
OUSTEITT , by Dordrccht. Boven 284 bladz,
PuL; by Naaldwyk. 296 bladz.
ROTTE ; by Rotterdam
ZAAN ; by Zaandam.
Van welke beneden.
ZEIL; by Leiden.
VOLOSCENA ; by Adrichein.
VIDEL; by Geervliet.
R.IKDORP ; een Heeren • Huis, door C. Elands, in een Prin
gebracht : is gelegen in Rhynland , by Waffenaar, omtrent Leiden. Van Leeuwen, Batavia &c.
REIYN; weiken iic wat ordentelyk meen te behandelen ; zurlende , I. zyn NaamreJen. 6! daar is by de onzen to veel aan
gelegen! IL zyn loop, uit Zwitferland naar Holland; 111 zyne
flopping, by Katwyk : en IV. de toefluiting aan den Rhynmond , by Paten aanwyzen.
I. De Rhyn dan bekomt zyn naam van het woord rein of
zuiver; zynde dezelve van zulk een onbefinette kuisheid, dat
by geene hoerekindercn noch bailaardvl kan verdragen. To
weten , in de overoucle tyden.
De Celten , fchryft yunius (Batavia 22 rap. 623 peg. en ook
cat. 96 pag.) nit Galenus , Nonnus en Klaudianus cm van
de Huwlykstrouw con proof te nemen , zetreden hunne versgeboren kinderen in zyn water. Waren zy ccht, zy dreven
ongefchonden; maar onecht, zy wierden met de Draaikolken
van deeze riviere wechgerukt. Zie (uit mode beveftigd, door
Gregor. Nazianzen. yuliaan den ylpojiaat , by de jongere &kyr,.
V 4.
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veren Lipfiuf , in German, Mcit.
zverius , Kiurver:71,
en Pars.
Hy neemt zynen aanvang in het hoogfle deel van Duitrchland. Hoor omen Bellevarir eens, in zyn toverachtigen Rbynfircom aan den Beer y an Wolfaard 1-leere van Breelerode , zoe
zieiroerend dit bevelligen:

Doorlucbte Rhyn, myn zoete droom,

Van waar zal ik 71 lof toezingen?
Itlyn trekkencle geboorteftroom ,
Gy komt uit Zwitferjrbe Apes fpringe,n
41s boofdadr der begaafde Euroop.
De Donau, uw afkeeri . broeder,
Nam Oofiwaart op zyn Juellen loop
Gy Noordwaart , toes een zc)lve gnoecier
Begorf; van reg.:en , ys en jrneeuw ,
U baarde, voor zoo menige Eeuw.
Te weten, met twee oorfprongen. De eene , de Bovril=
Rbyn gezegd, komt uit den Krifpalter , en de andere, de Be.
neden Rbyn geheeten , nit den Lukmanner - berg.
By Chur vereenigd en de Bodenzee doorgefireeken zynde,
maakt hy by Schafhuizen, een grooten waterval.
Bafel daarop voorbyfirevencle en Zwitferland verlaaten e,
komt by in den Elfas, van daar in de Pals, van daar in het
Sticht Keulen en Kleefsland.
Hier verdeelt by zich in_tweb boven Schenkenfchans,
vn beneden Emmerik.
Dan worth zyn wider deel de WAAL, geheeten, dat Nimmegen, Thiel en Bommel , beneden Loeveflein voorbyfchuuo
rende, zich met de Maas vercenigt.
Maar het Noorder del fpoedt zich naar Aarnhem, alwaar
de FossA DRUSI van hem afwykt. Boven 75 en 174 bladz.
Als dan zakt by allengskens voorby Wageningen en Rhee7
nen, tot aan Wyk te Duurflede; alwaar de LEK van hem af-:
lekt: die weder Kuiienburg, Vianen en Schoonhoven voorby
toopende, omtrent het Dorp Krimpen, van de Maas of Merwe word ingenoomen. Zie van de Lek boven 222 bladz.
Voorts trekt zyn middeltak , van Wyk te Dutirtlede naar
Utrecht, Wocrden, Leiden en zoo naar den Oceaan of NoorL
derzee, ecr hy by Katwyk toegettopt was. Zie deezen loop
des Rhyns, by Guicciardin. Belg. Tied. 17 pag. Kluveriu s, van
de Rhynmond. 9 H. 16o bladz, Zaanlandfcbe Arkadie 3 Bock 150
bladz. Slicbtenborfl , Gelders G. i Bock g 'hiatiz. Verona's Undergaiig r Boek 5o bladz. behalven Junius, Van Somercn en gewiffelyk mem. 'Indere.
IL Anigaande de Verfloppinge, by Katwyk komen hies
twee
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twee Vraagen %mot de boeg; wanneer dot opfieppen gelchied
is , en of de middel Rhyn , alleen door dit fto p pen en verzanclen, vermagerd en uitgeteerd is?
Ointrent de eerile vraag is dit myn antwoord. Ike zaak is
zeer onz eeker; eenigcn (\vaar onder Gabbema, Water-,.ised. 9 hi.)
willende die te zyn voorge-vallen in den gruwzaarnen waterflood van A. 86o. Anderen (als Meteren Areerlandfcbe Gelcb.
Boek 65 bl.) dezelve verzettede op 85o. Zie boven 48 Nadz.
en een geheele ladder van Scbryveren, Heda , a Lei(!is
Goud&eve , yunius, Petrus Nannius , Lamb. Iloicenpus ,Slichtenborli , Wacbtendorp , Scbokius , &c.
Omtrent de twede , zeg ik plat nit Arcen; geloovende dat
de Lek, een zwaare fchuuring krygende, de loop des middet
Rhyn allenskens verminderd is , en eindelyk by Katwyk, door
een aangroeijende toewellinge is opgepropt. Ziet het reedsgefchrevene , boven, 222 bladz. en Pars Kaowyk 4 en 53 blfirk„
III. Treedende eindelyk over tot het toefluiten in Kennemerland, meen ik te konnen aantoonen, dat de Rhyn bier cell
uitwatering gehad heeft. Zie daar rile myne bewyzen ! echter niet zoo \viskonitig, als.... circioncirca , nit den Abt vam
Epternach , de Scoreler, Medemblik 76 bladz.
j. Willebrord, de Kruisgezant , is door deeze Rhyndeur,
A. 690. in Nederland gekomen. De Zaanlandfcbe Arkadie
3 Bock 146 bit-idt.
a. S. Urfel , met de ibor)o Maagden , kwam ook , nit Engeland overgeicheept zvnde , by de Kennemers te lankier.
dezelve Scoreler, 77 en 83 bladz.
Doch gy zult deeze heilige en Kaaren optogt mar Keulen
ontkennen, met Matbeus Fundat. Eoclefiar. 290 pag. I-Tet
zy zoo; de topograpbia of plaatsffellinge is echter onwederfpreeklyk. Kyk in onzen Qvidius. Mogelyk is 'er nooit
Kadmus, nooit Pandion , nooit Menelaus in weezen geweeft; en echter, wie zou Thebe , wie Athene, wie La•
cedeman ooit ontkennen in Griekenland geweeil te zyn?
3. De Noor[nannen , uit Deenmarken komende , A. 884. trokken her den Rhyn op. Rbegino , by Boxborn, 6 bladz. Zaani.
Arkadie 3 Bock 164 bladz.
4. Bergen , cen Dorp by Alkmaar , lag weleer (A. 988.) aan
een Rhynfprankel. Boven 31 bladz.
5. Het Huis te Bloemendaal van gelyken. in bladz,
6. Ook bet Huis te Brederode. 43 bladz.
Eindelyk ook zelfs de Stad Alktuagr, nog A. 1461. Ko
mineus , 3 lib. 5 cap. fpreekende van de overeenkoma van
den verdrevenen Konin g Eduard den IV. nit
Doch zie de Zaanlandfcbe Arkadie 3 Bock 255 bladz.
niet goedkeurende en Koninee berifpende.
Matbeus , de Nobilitate , 2
4 cap. 1. 75 1;:(0
P :-...
iet ook
V5
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geloven de dat Willebrord door Leiden naar Utrecht g'egaan
Oudenboven, Zuid Holland , 3 H. 17 bladz. ook de bovengefchrevene Abt en Komineus aanhaaiende. En dit dus verre van
tle3 Rhyn.
Maar hole, geen Oudheid te vergeeten. Hebt gy lull aan
RoonIche Gedenkpenningen , zie enzen Rhyn , op dezelven ,
bicornis , dit is - met 2 boornm, by Oudaan , 27 Taf el. 6 en 7
.Penningen of Ouzelizts , 24 Taf. 6 en 7 Penningen enMarc.
Vindelicor. 4 lib. 61 pag.
ferus , Rer.
RilYNEBUR G ; een Heerenhuis , en wei eer een ridderhofflad, in Rhynland, tegen over Poelgeeti, by de Schouw,, of
bet Veer van Koukerk ; buiten dyks, omier Halerwoude. Boxborn Stedeb. igr bladz. Van Leezraien, Rbyniand Kofluim. Inleid.
so bladz,. en Batavia 1263 bladz.
REYNENBURG, door Rocbman afgcbeeld , is Zuidweft.
van Utrecht gelegen , ter zyden Jurfaas en Diet verre van den
Yffel. Heeft keen Hifforie. Ik heb het zelve in een Print van
Broedelet onder myne Landgezichten.
RHYNEGOM ; een vervallen Huis , in Rhynland, by Leiderdorp; hebbende nog eenige geringe overblyfzelen. Goudboeve.
sz bladz. Van Dew== , Rbynlandfcbe Kofiuinz. 39 bladz. Batavia
1 263 bladz.
RHYNEGOM, anders Rinnegom ; in Kennemerland, door
Rhadbod den II. afgebrooken , on) op den Hoef een heerlyker
fterkte te bouwen. Zaanlandfcbe Arkadie 2 Boek 116 bladz. zie
RETNEGOM. bladz. 302.
RHYNESTEIN , anders de lies ; in het Sticht ; tuirchen
Rhyneburg en Vroneftein; ook door Roc1.7rnan afgebeeld.
A. 1326, is dit Huis afgebrooken , doch daar op vernieuwd.
A. 1416. is het weder gewonnen en ter nedergeworpen. gob.
A Leidis, Hiftor. 31 lib. 53 cap. 't Vervolg van Beka, op het Jaar
1 355. Matbeus, in Obfervat. ad Thom. Bafinum , AnaleEtor.
Tom.226 pag. [Torn. I. pag. 522. in 4to. Origin. Culemb.by den.
zelf den III Tom. pag. in 4to.] Goudboeve, 410 bladz.
[De Heer Sinids plaatft dit Huis by Jutphaas tuirchen Ithynenburg en Vroneftein; maar in de Objervat. ad Bafinum, in de
Analeft. van Matbeus bier aangehaald , worth gezegd dat het
een Plot was by Wyk te Duurftede. Dus worden deeze twee
Huizen, onderfcheiden waren , onder elkanderen verward.
Want dat 'er twee zodanige Huizen geweeft zyn, blykt duidelyk nit de Aantekening van Matbeus op de vermeerderde
Chronyk van Beda daar by zegt: Op het Grondgebied der
Stad Vianen, zeidt 'Heda. flaar zyn nog twee zodanige Kafteelen; een in Koten , by de Stad Wyk te Duurftede; het
ander te jutphaas: maar geen op 't Grondgebied van de Stad
Vianen. Waarom 'er reden is van te vermoeden, dat 'er outyds nog een ander geweeft is in bet Gebied van Arkel en den
Om-
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omtrek van Hageftein. Zoo vermoeden althans But-T.7011w- ovcr
Hula ; eaa in zyne ikd yerfariZ,'n , Gisb Lappius a Waveren,..iliatbeus Analeft ad Bekam Tom. III. pag-. 302.]
RHYNHUYSEN; door Rochinan in eel] Tekening en Ooor
Specbt iu een Print gebracht, is een Ileeren Huis , zuidweiten
van Utrecht, tegen over frfaas, by Plettenburg. pier
van niets meer te IchrYven.
RHYNOU\VE, anders Rhynauwe; door Rocbinan we.ler in
eer, nekening en door Jan van Vianen , voor Specie, in een
_Print vertoond ; een oud Heeren Iluis aan den ithyn
in het Sticht , Oottwaarts van Utrecht, t,;gen over Vechte:a en
Wiltenburg.
Van het aR)randen (leezes Huizes, door die van 'Utrecht,
gedenkt een Old Gefcbrift, by Matheus in genielde 0y:rya%
ad Bafizinz, 242 pag.
[lit Huis is afgcbrand door order van den Bifrchop Rudolph van Diepholt, en de Stad van Utrecht , om dat die
van Reneffe oirvede (Led) en gelofteniffe hidden gedaan aan
den Bifrchop loch die verbroken; en dageiyks vergaderende
op het Huis Rhynouwe , zoo vreesden die van Utrecht, (lac
bun van daar kwaad mogt overkornen , waarom zy het
deeden verbranden; vergoedende de fchade can de V%-e,luwc
van Renefre en haare kinderen door een J aarlvks inkoom-,2n van
i400 ponderi your haaren lyve te geeven. 11/Iaubeus Anal. Tom. I.
pag. 530. Edition. in 4t0.]
De Abdye van RHYNSBURGH heb ik naauwkenrig lockeeken en aangemerkt, A. 1705. den 6 juny: als wanneer my
voor eerft ontmoette eeaLaan van zeer hooge boomer], recht
voor het Kerkhof, en ter zyden cen brave brok veryalien
Muurwerk.
1k zag daar op, dat peinanders of flutten van den ICcr;:toran van or;gerneene groote moppen waren; maar dat decac can
den Tooren zel y en veel kiiner waren.
Achterorn g?,,n.ie (want he: geheel is van eon grooten omtrek) vor:d ik twee fchachten van gebrooken kolotnmcn, ryey ens haar kapiteel ter zyden
'vr oniers, buicen en inooijen ringmuur van hat Kerkhof
kwa!nen my y our twee zwaare rompen van de Ahdye ; van
welke de cane zeer 11004 was met zes kanteelen en twee doorgaande veniteran : maar de andere ro:Lp was can breder
onder can ach:trek , had een poortje en veal runde
kant Torentje.
.sus be yond ik het Gezicht van de verweefl , en verve.
Abdye. Wat nu de Afbeekling betreft, van Pars geyak my geensz:ns; want mein behoorde by ,A?n hoo_!,.en romp
Ctaande, op den twecden brok en zyue bin;wr;Ate niden of gtJ- welf.
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welfzelen te zien. Heb dan u Tnedegedeeld een Gezioit in
den jaare 16t6. door Fredrik de Wit , in het Licht gebrach't.
Ondertutrchen ben ik ook in het Kerkje getreden. Dar
7ag ik , behalven de Kapel der Vermandoyien , in den rnuur (lc
name!' van WILLEM en ALEIDIS ; in deeze Kerk begraven.
Tot nog toe van den tegenwoordigen tiand deezes Kloofters ;
cm eens van deszelfs I. Gelegenheid , 2. Over - oudheid en 3.
Vernielinge.
1. Rhynsburr is een Dorp in Delfsland , een driehoek maai
kende met Katwyk op Rhyn en Oeflgeeft , beneden Leiden.
Wordt zelfs eon Stad geheeten by Hermantius Contradus e4
Lamb. 4fcbagenbur,p,.enfis , ad Annum io47. Zie Boxborn. Stede.
bock. 8 blad.
A. 972. floeg graaf Diderik. de IL by Rhynsburg, de Frie*
fen ; dezelven nader!iand ftraffende met de fchande van laage
deuren : te weten om niet dan gekromt (een teken van onderdanigheid:. in de huizen te treden. Veldenaar,, in Diderik
4.16n II. 10 bladz. de Gouwenaar , 20 bladz. Scriverius , by Goudheeve, 144 bladz,
II. Het Klootter is geweeft een der Kafteelen van het Roineinfche Iegerhoofd Druilis; ik zegge: het is op den grondflag van een vernield Kafteel geplaatil en met deszelfs grove
trasfteenen opgemetfeld. Van Leettwen , Batavia 179 N. Scriverius,
Goudboeve , ran der Iiouve , by Pars, Rbynsburg. Oudb. 318 bl.
van welken ik my meerendeels alhier bediend heb.
Bewys? allerhande fteenen met Roomiche letteren, Roomfch
huisraad , Roomfche Geldmunten en Gedenkpenningen. Boxhorn. St yle!). 214 bl. Scriverius, Nader Verklaaring van Oud Batavia 21 bl. Orlers , Leiden r Deel II bl.
De Stichter is geweeft bovengenoemde Graaf Didrik de II.
na zyne bevochten overwinning, hier als een teeken van dank.
baarheid , een Kerk ter eeren van St. Laurens ftichtende; naderhand , door Vrouw Petronella , in een deftig Benediktyner
Nonnenkloofter verwiffeld; te weten , A. 1133. Goudboeve , 224,
hi. op of omtrent den grond van haar Kaffeel. Beka, in Godesaid, 46 pag. Heda, in den zelven, 147 hi. mitsgaders dezelve
Goudboeve , in Fioris den Vetten , 271 bladz.
Zie verder van deeze ryke en vermaarde Abdy (omtrent
'haare voorrechten , &c. hier regitters van Abdiffen en Nonnen
in te laffchen , is van myne verkiezinge geenszins. Ik gun die
ruimer Schryvers.) Guicciardin. Belg. Fceder. 3 Part. 108 pag.
unius , Batay . 20 cap. 568 pag. Parival, Verrnaak van Holland.
65 bladz. Van Spaan , Rottertianz 45 bladz. &c.
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EL Haare verwoefting rnoetze wyten of aan dn BeeldftormeIT van A. 1566. of aan de verderflyke verwoedheid van Duc
de Alv,, van A. 1572. als wanneer zy mogelyk door de Krygsknechten der beledigden is vernield. Pars, 277 bladz. daar en
bpvqn,
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?!6ven , 425 bladz. nog aanmerkende, dat r..hynsburg wel eer
met 2 torens vercierd was; maar dat pie eene naderhand is afgebrooken, om dat by de Schippers deeds dwaalen, geiovendt.,
de Kerk van Egmond uit de Le; te beoogen.
Eindelyk is gefprooken van Drufus en zyne Kafteelen , 7411.
van Vrouw Alyt of Aleidis , 67 bladz. en van Pieternel ,
overleden , en in slit Kloolier begraven , 290 bladz. Van Graaf
zal beneden verhaald worden.
RYSENBURG; een Heeren huts, in het Sticht tufTchen , de
Dorpen, Driebergen en Odyk, Zuid Ooltk y. van Utrecht at
piegen.
Is ook geteekend door Rocbmond , en door Vianen, in een
Print gebraht, voor Specbt, in het Jaar 1698. (teen Hiftorie,
RYSWYK ; een Burg in den lande van Arkeleri Alrena ;nk-s,t
'erre van Workom.
RYSWYK , het wydvermaarde T-Iiiis in r)elfsland , niet verre van 's Gravenhage; antlers mede geheeten Belvidere , of
bet Huis te Nieuwburg; welke henaatning Willem van der
floeven ook gebruikt, in zynen Herders Zang a over de algemeene Vrede , gegooten den 20 September Anno 1697.
Nu. de Naamreden dat de Hertog van Nieuwburg den
serf ten (teen daar van leide , toen de Prins Fredrik Hendrik het
liet opbouwen. Parival , Vermaak van Holland, 141 bladz.
1k vine het afgebeeld door C. Elands; geplaatft in de Befchry.
ving van 's Gravenbage , door Van der Does , en door P. Schenk,
in XIVGeziebten, zoo van vooren als van achteren en aan weérzyden. Doch ook zelfs op le Gedenkinunten van de gemelde
Vredehandelinge.
Hier moeten de waanwyze en letterlooze Stempelfryers een
veeg hebben; zoo wegens het onbefuiscl opproppen in hunne
ordinantien of fchikkingen, als wegens de buitenfpoorige Iciach
teloosheid der epigraphen en opfchriften.
Ziet alleenlyk maar die geene, welke ter gelegenheid van
deeze Vrede, in het licht gebracht zyn. Hoe verre zyn zy
van de Griekfche en Room fche eenvoudigheid afgeweeken ! Dus
is dit ook de reden , dat my geene beter gevalt, dan die den
Romeinen of geheel of ten deelen ontleend is. Eene flechts
ftrekke my tot een voorbeeld. Op deezen ontmoeten my twee
Vrouavtjes, de Vrede en Overvloed , tuffchen 2 Altaaren, tie
hand malkanderen gevende. 't Byfchrift: FELIX TEmro..
RUM REPARATIO. Gelukkige berfiellinge der tyden. Haar
ruggeftuk vertoont my eenvoudiglyk den kleinen Tempel van
Janus (nit een koperen Penning van den Keizer Nero gehaald)
sevens het zelve opfchrift : PACE TERRA MARIQUE PARTA JANUM CLAUSIT. Beneden CICIDCXCVII. Hy jloot den
Tempel van ,anus, de Vreao ;e
to 1,:i7;de zynde ver` ,;41g; atereri

stvrven ; 1.697.
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Zet Fifer nu eens nevens den Tempe van Janus, m„
ZOO
CI, la 7nocle gc:deedde poppe:jcs olthe:nd: Doch lifer v;,r1 cl.
ders wat rue: en omflandiger cmtrent honderd onnozel uit.
gevond(2ne voork..e1.-len.
RYTEN; zyrt fplecten op de ZueiTrancl, die hot oploopende
water onderworpen zyn : van ryt,)/1, oF in nukkal fchLare.n.
Hier van lio:nt een reet , &It is: can 1,:hifur in het Aardryk
door het water veroorzaakt. Van Zonzeren, Batavia 7 II. 69 bladz.
fpreekende van de cefiztaria of de watercn onzes Occaans.
Hier van &mit onk her. woord, Koe- ryte. Dit was, te Groningen, myn hoogwaarde Geboortefbd, vo:gens de oude Koopbrieven, de benaaming van de Gellin ge itr,it Dir o";.- dat
Mils, flood 'er gelchreven, hebbende ten °often of ten Wes.
ten de Koe - ryte.
De Naamrecien ! hier bleef in de Iaagte gemeen;yk liggen ,
de drek der koeijen, die de bewooners van de Ileer . en Oollerfiraat aldaar lieten uitloopen, on] gelykelyk , naar do toes algemeene Weider), door algemene Veehoeders gedreven te warden. Uit oude Aanteekeningen.
ROBERT, bygenaamd de Vries, de Voogd van Graaf Didrik den V. getrouwd aan Vrouw Geertruid , Weduwe van
Graaf Floris den I. door Govert den Bultenaar, met Wyf ei.
hinderen, uit Holland verdreven; overleeden, A. 1091. Hoor
Oudaan in deezer voegen van hem fpreehen :
veel

De reet van Waleberen, by Vlaining en Hollander,
Zoo vaak met bloed befproeid , becht Robbrecbt aan eikander
Dies Viaandrens Z007/ de Vrouw van Ilol:and neenzt in e,:i.;;-.
Delpt u die Bultenaar on beerichappy,, em recbt ;
0 Gemaalin ! 6' woes! 't eon zal u tilaetideren boeten,
En 't weifelend Geluk fiaat nog op wankle voeten.
Wie weet, d Didrik , wat u tockooni by geval ,
Wear toe Stiejcvaders bulp u noon geLveeken zal.
i Diderik, 62 bladz.
Wy hebben reeds gefprooken van Geertruid, 1 iobladz,
Govert, 121 bladz.
Vorders zie, van Robert en Vrouw Geertruid, do Arkadia
van Heemskerk , 183 bladz. benevens Veidenaar,, Scriverius , do
Gouwenaar,, en limners veel moor andere.
RODENRYS; een oud flat, in Delfsland, tuirchen Tempel
en Overfehie, heeft tocbehoort J. van Olden Barreveld, zoo
door Gedichten als door Gedenkpenningen genoegzaa . n ottlierflyic.
Van Leeuwen, Bata y. 1291 bladz. immers was het gcflacid: akin
wee= , A. 1292. en ii. 1302. Dcze1e Batavia 1072 bladz.
ROL-
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ROLLAND; een Heeren Huis. nude Hoffiad en Graallyk
teen biliten Haarlem , in den banne van Tetterode , oaiirent
Overveen ; ook wel ramp geheeten. Was , toen ik het zag
(den 1 4 April A. 1705) een Huurplaats , maar is heden, van
een welhebbend Koopiiian binnen Arnfteldam, aangekocht.
Is wel eer gekomen van de Heeler] van Ramp, hunne
plaats h ebbende , omtrent het Rampenbolch , by Bergen , in Ken•
nemerland. Zie Vificbers keurige Landkaart van Noord Holland.
ROLLO; een vermaarde Deen , in Engeland, Vrankryk
Zeeland en Vriesland bekend.
In Engeland is van hem nog het Deeniche Gedenkteeken,
de Rol rich- flows , opgerechte fteenen , in Oxfortfchire. Cambdeni Epitom. Brit. 155 pag. en Engelands Befcbryving in XII
uitgegeven , 226 bladz.
In Vrankryk wierd hem , nu Christen geworden , door Koning
Karel den Eenvoudigui, Neuftria opgedragen. Boven 270 bladz.
Voor welke Weldaad als hem de oaiftanders vermanden ,
dat by, dankbaarheids halve, den Koning de voeten behoorde
te kuffen : zeide by Ne je by God; dat is, by God neen. Hier
uit ryit het woordeken, bygotten, dat de Franfcben olntrent bygelovigen en huichelaars gebruiken. Dezelve Cambden , 54 pag.
Lie van deezen verder,, Scotanus, Frieffe Chronyk 3 Bock 76
bladz. Amfieldams Befcbryving 1 Deel i Bock 21 blaaz. Eindius,
Chronic. Zeeland. 2 lib. 7 cap. arpag.
ROOMBURG ; Agrippince pratorium , in de Romeinfche
Reiskaarten geheeten, is niet meer in weezen. De plaats is
Diet verre van Leiden, tegen over Leijerdorp, tuirchen Rhyneburg en Rodenburg.
Was mogelyk eene der so Kaiteelen van Drulus, naat Agrippina, Neroos Moeder, 't Agrippina's rechthuis genoeind, en
zoo veel men weet, door de. Deenen en andere Noordmannen
verbrand en gefloopt. Kluverius , van de Rhynmonden, 2 Deel.
16 H. 2g bladz. Pars, in de Voorreede der Katwyk. Oudhed. 36
bladz. Van Leeuwen, Leiden 408 bladz.
Hier zyn , op verfcheidenetyden, int den grond gehaald zilveren en koperen Munten van Roomfche Keizeren; cen groene

finaragdfteen; Vorftpannen met letteren; koperen beeldekens ;
bet gebeente van een reus, in een verroeft pantzer gefloten,
&c. welke zaaken ten deele door een kuiper, Kornel:s Klaasfen , te Leiden verzameld zynen ten deele A. 1508. aan den
Keizer Maxirniliaan, onze landflreeken bezoekende, wech gefchonken. gunius , Batavia 10 cry 207 pag. en 17 cap. 45o pag.
Zoeteboom Zaanlanclfcbe Arkadie 2 Bock 55 bladz.
[Men heeft, wel is waar, voor been, en nog onlangs de opgegraven beenderen by Roomburg , en diergelyken op andere
plaatfen gevonden , voor beenderen van reuzen , of- groote
Dienfchen gehouden; maar federt de ilea gob, le Francq van

,Berkhey,
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Be;.klEy Me.1. Doaor en thans Leaor in CIO N'atuurlyke Hiftcirie
te Liden zyne Natuurlyk.e Hiflorie van, _Holland heal uitgegc,
y en , twyffelt nietilaud, die op goede redeneeringen acht geeft,
'anger ()t die zogenaamde reuzenbeenderen , zyn Beenderen van
Elephanten , door de Romelnen in deeze Landen gebragt, en in
den Oorlog gebruikt. Want die Geleerde Schryver heeft uit
vergelyking, van een zogenaamd reue;enbeen , dat op de oude
Zaal van zeldzaamheden te Leiden bewaard wordt , met de beenderen van een Elephant op de Ontleedkainer in die zelfde Stad ,
ontegQnzeggelyk beweezen , dat naar alle cvenredigheid van
lengte , diktc , zwaarte, enz. deeze beenderen onmogelyk van
Menfchen kunnen zyn , maar in alles met die van Elephantei).
volmaaktelyk overecnkuoinen. in deeze gedachten is zyn Ect,
geflerkt door de Verbandeling over twee ongemeen groote beendeten in de Bornmelerwaard ontaekt, door geplaat/t in *t
XII. Dee! der Verbandelingen van de Hollandfrbeillaatfehappy der
;Caen]: Wat het Panfier betreft , by deeze Beenderengevoncien ;
daar orntrent merkt de Geleerde Schryver aan, dat CIESAR die
Dieren in zyne Oorlogen omgevoerd hebbe, gelyk Hirtius
Cowneizt. de Bello Afric. Cap. 72. beveffigt, en daar in ook gewag maakt van geharnafte (loricati) Elephanten, om dus de
plaatien, daar zy meet1 kwetsbaar waren te befehermen. Lou
dan het Roomburger Panfier of Harnas,niet wel jets diergelyk
geweefi zyn? Andere Voiken kunnen ook Elephanten bier
lane gcbragt hebben , en 't is niet vreemder hier zulke been&Jen te vinden , dan in nabuurige Landen, daar de vroegere
lotgevallen van ons Land veel gemeenfchap hebben met die Gevveften; des men zich niet behoeve op te houden met gisfingen
Francq van,
van den Zontvloed, reuzen , enz. Zie breder
p eels. 3de Sulk.]
Berkhey Natuuriyke Iligorie van Holland
Maar wel byzonderlyk is, A.1520. in deeze puinhoopen op
gedolven de marmere Geveliteen, 4 voeten hoog en 6 breed,
betuigende dat eertyds, op deeze plaats, een Wapenhuis
-veeit is, walks vervallen deelen door den Keizer Septimius
Severus , en Karakalla , zyn zoon en ryksgenoot, vernieuwd
zy n . Scriverius, Naader Verklaaring 9 bl. Itiuverius , Rhylimond,
4. JTIOOfall. 29 bl. beha 1 v en Gildenbavrius en Kernelitts idurelius,
I Part. 10 pag. Hocwel ecnige Schryvers
by Aiting ,
hebben, dat deeze Gevelfleen, A. 157o. in de
ru'inen van bet Huis te Britten ontdekt was. gunius, Batay. in
cap. 200 pag.
Vorder itondcn , op deezen Been , met meeft in een geviochtene letteren, de volgencie woorden ; volgens de leezing
Nan den Hear. Burgemeefter Alting:
ImPerator. CEfar. Lucius. SEPTIMEUS. SEVERUS. AUGUflitS,
Mar:us. Aurelius ANTOININUS. CiEjar. Conortis decinice quinte
VQL,4ntarivrum. ABAlialZ;NT1uuLTZ1 VLTUSTATE CONLABSUM,
RLSTI-
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Su VALerio PUDENTE. LEGatO AUGUJIaII
BATAVONE PLEFECTO.
PRoprcetor. curante, CiEdio
Dat is : de Keizeren, Severus en Karakalla , zyn Z0071 (in de
opfchriften Antoninus geheeten) hebben bet Wapenlyuis der vry•
willige van de i5 de bende , door ouderdoin ingeflort , vernieuwd.
onder Valerius Pudens, Keizerlyke Stedebouder , onder-Opperrechter;
RESTITUERUNT.

bezorgende bet de bevelhebber Celius Civilis , een Batavier.

Doch hier {hat nog een zaak van belang aangemerkt te
worden , wegens den naam van den Keizer Trajanus; weike
yakobus Gronovius , alom vertnaard Hoogvoorleezer binnen
Leiden , allereerit op het ruggefluk van deezen !teen meent
ontdekt te hebben. Ziet de Aanfpraak aan den Beer van Duivenvoorde , A. 1703. uitgegeven , alwaar by 31 pag. deeze
den gebruikt:

Sed hic venio ad memoriam diei, quern unuin ex beatiffimis vita
Inca babuit, dat is ten naaften by : nu koom ik tot bet gebeugen van
den gelukzaliggen dag , die ik van Fizyn Leven gehad heb , en CC!?

weinig verder, eenige regelen zynde overgeflagen , 33 pag.

Domine ZiilliS fuzji i , qui in ducentorum annorum fpatio , fuflinueris
71011 frontes modo horurn lapidum, fed & verfando terga intueri.
Dat is. Gy , _Beer van Du:venvoorde , zyt de eenide geweefldie in bet befl(tg van r2oo jaaren, niet alleen bet voorfle deezer
bet ruggefiuk bebt durven befleenen ; maar, al keerende ,

j

chouwen.
Maar myn goede Profeifor, vat moet ik van u toch zeggen?
!miners al y our een geruimen tyd, is ons het opfchrift van Trajanus al bygezet van Am. Bxchelius in Hedam. 12 pag. in dezer voegen.
. . Efar. NrRVA. TRAIMIUS C.
. . GERmanicus. D ACICUS. OPtimus.
.. Raunicice Poteflatis. Patrice. Conful. V.
. . 'F. LUCENSIL17h P. F.
Dat is : den Keizer Nsrva Trajanus; &c. niet tot deeze zaali.

dienende,
Maar nu, hoe komt bier Trajanus in het feel, overieden,
A. C. ra. gelyk Seven's, A C. 212 ? heeft by ook re 'sooren
dit Wapenhuis eenigzins herfteld? bier zwygt Gronovius. M
vcrder. Zouden de Lucenps ook wel Haagenaars weezen?
niers word 's Gravenhage Lucenfiiim 7nurticipiurn geheeten , by
Pigbius, in Hercule Prodic. 45 en 46 pag. Zou het c h in niet wel
fchynen , als of deeze voorhoofdfteen was van een Gebouw ,
omtrent den Haage , en niet by Leiden geftaan had? waarlyk
bet is bier duifter en ik laat bet, deeze rein, ongeicheidoi.
Eindelyk om eens van dit Wapenhuis at te treden , 1-1,ct
Buis te Britten was Been wapenbuis maar een fterk KafieeI)
van Oudaan word aangemerkt (Rooms. Moogeni. Inleiding
dat bet muurwerk, hier in den grond,
allcefflik
X
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danige hardigheid, dat 'er de hamers en Houweelen op aan
ilukken fprongen. Betoonende dus genoegzaam de bouwvalligheden , van Roomburg, nog overgefchoten , een aloude
foort van timmeragie.
[Mf dunkt, de Aanmerking die Oudaan, ter gezegde plaatfe , over slit Roomburg daar byvoegt, hadde ook bier, na het
verhandelen van zoo veele Kaileelen , Slooten en Burgten, wel
eene plaats mogen vinden ; ik zal ze derhalven met de fraaije
Verzen van Atclonius , door hem bygebragt; bier laaten volgen.
1nmiddels mogen wy denken , zegt hy : hoewel 'er geen
andere dan deeze , ja nu ook niet deeze voetilappen te vinden zyn , dat onze Vaderlandfche Rhyn niet nun verheerlykt
gcweeil is door deeze Gebou,ve,n , dan de Moezei door de zynen , waar van Aufonius. , op de Bouwkunftenaars onderzocht
hebbende, in het heerlykfte van alle zyn Gedichten , aldus
zingt : (om de kortheid zal ik de Latynfche Verzen agterlaaten,
en alleen de Vertaaling van Oudaan opgeeven.)
Van zulke Kunfienaars (des mag men vafi vertrouwen)
In 't Land der'BELGEN, dan, de TOONSELS DER GEBOUWEN,
Die flukken zyn gewrocbt , bewerpend in zicb zelf
Den ftroom te fieren, met zoo menig trots gewelf
Die i-y/ van uit een dyk der bard gewoffen fteenen;
Die fcburtrt de fnelle Vloed by zyne fcboften beenen;
Een ander mydt den ftroom , tot daar 't d'ontweeken flag
In eenen boezem 'moon; een ander maklyk mag
Van zyne heuvels, die Mich longs den Oever fpreijen,
Op bet bebouwd' , en woeft' zyn uitzigt laaten wei'en,
Gelyk de .zinlykbeid die ryke gaaf geniet.
Ta ook 't geen latzger flaat, en van de vlakte ziet,
aVerevent al bet geen een berg kan achtbaar maaken,
Door 't dreigende gevaart' der fleigerende daken,
Vertoonende , als den Blink van Memfis , eenen trans
Van Toorens boog en flyl : een ander beeft de kans
Om Viffihen in zyn kil al dryvend in te laaten,
Te vangen in den kolk der uitgehoolde gaten :
Een ander op den top der rotfe neergezet,
Ziet duizelende om laag hoe 't water goat te wed.
Dit zeg ik , kan eenigzins den voorleden onzes Vaderlands toegepait worden , maar die verdweenen is gelyk de
ftroom , die fnellyk heenen fchiet , en niet alleen Steenenmuuren fchaaft en uitholt, maar keijen , rotten, en arduinheeren losrukt, ommewentelt en medeileept.
Oudaan Room
Mog. i Saamenfpraak, by my hladz. 30, 35."]
Ondertgirclaen zie boven van Drufus en zyrle Rafteeten,
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:;. 3 van opgegravene zaaken 4 en g tiadz. ea van oPgedoiverie reuzeichonken , 302 en 319, 320. bladz.
Maar zic daar nog eenige
waarlyk te fraai om geheclyk over te ilappen.
Hier vond men rgelen en Vorflpannen 5 geteL-liend : Ex
GERITla:Z:Ct INFeriore. Dat is : nit Neerdnitsiand, funiLs , Batavia
I cap, 4:“ parr. van gelyken een fleen, met deezt. % aanmerkelyl:e %voorden: GENS BATAVORUAI AMICI ET FRATfES RCAIt271,1
hali'j r ii. nit is. Tret- Volk der Bataviereiz , vrienden en broedcren
. LeEd,ns Bjcbryving 393
des Roomichcn Ryks. Van LCC:It1V371,
Nadz. Van Royen, over Verftege , 3 H. 66 biadsz.
, over Kluveri!fs ,
Zie verder van Rooinburg,
Fled.
D. 54 bladz. bahalven Korizelus Aurelius , Gerard. Noviumagew, .21:w1.3ain Ortelins:, Pam: Bertius , ruin Gruterus , Fenakoot,
:
Lio„:-Lun,
ROOMPOT ; wel ear een Roonirche (ferkte, in Zeeland,
rim dc Schelde. Eindius en Reigersberjciz, by Senallegange
Zeelands Cbronytz I D. 3 Both 6 H. alwaar ooh. zelfs tegen over
ter Veere , de ultwateringe van de Schelde de Roompont:
fpre2kenie
4-,"eh o- eten worth. Vali 1,6MIXT71 , Batavia
nog van eenig fleenweri r. nevens een a.Fgeknotten tourer, ill
het water thande.
7. Find. G3ik,"2, ibre,:kt inede van dit Romeinfch Kafteel , ttN.
fchen Schouwen en Walcheren gelegen. Hy heat het Roman po:-,t
of Roorniche pool ; of ultiteekend puntie lands ; aizo pool by die
van Noord Hulland nog heJen een hoofd is. Ziet in de Voorq.clen van zyn vertaalderz Kluverius , het gees by haalde nit Ein
, by genoemden Sazallegange , 49 bladz. ftellende deeze de
Itoompot op den mond van de Schelde, gelyk het Hubs td
Britten op den Rhyn.
ROOMSCHE Veldhecren , hooge en laage Krygsoveriten;
Welke onder de Keizercn in deeze landareeken, den Kryg
hebben ulq,, evoerd4 Ziet bier de uevensgaande lytt der voor
naainrien :
I. CASSIUS.
2. ICARBO.
zoo vocr ais onder Julius Gear,
3. S CAT...TRW.
all:: onder
harden on•
4. Aura.mus.
zer K171,7P-AiMic:11 gerlleUrdeld. Cc
IPIO
5. SC.
r2r. GaW. Oerlog I Boca. 7 e;z Ii H.
6, MANLIC S .
7. KoTTA.
8. TITURIUS.
9. AURUNCULEJUS.
10. VARus; van A.rminiu ,;, der Duitichen Voorveclater, met
zyne Swq.ben en bybebbende Bondgenooten verilagen. Bovan, 141 bladz.
'ICUS , een kraal" Oorlogsman , den Roma:hen
4i, G
ryksitat:
X. 2
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ryksitar dubbel waar i ig ; deedt Arminfus naar de weer
deinzen ; was van groote en g,elukkige uavoeringen.
Boven, J13 bladz.
12. CECrNA ; tegens Arminius ftrydende. Tacitus,
Y aarboeken
31,
, &C.
13. DOMITIUS ; met hniggen en Dyken zich bezig houdende.
Tacitus , r loarlocken 63 H.
14. RORBULO ; u;. oelende aan den beneclen Rhyn. Boven, igg
bladz.
15. OLENNIUS ; in een opifand beftreden door de Friefen.
Tacitus, 4 jaarboeken 72 H.
16. APRONIUS ; Met de Wapenen fpelencie op Vlieland. Tacicitus , in de zclfde Jaarboeken 73 H.
17. LABEO; zoo wel als Apronius, van de Friefen geldopt ea
te rug gedreven. Tacitus in bet zelfde H.
18. HORDEONIUS ; oul en kreupel , under Vitellius, aan den
Rhyn en aan den Moefel, uen Oorlog voerende, Tacitus,
Hifi. 9 H. en 2 Hifi. 57 H. van de zynen slit het bed gehaald en gedood. 4 Hifi. 39 H.
19. VALENS; by de Batavieren. Tacitus, 1 Hifi. 52 H.
20. KAPITO; een inhaalige gierigdart ; die Julius Paulus met
de byl lien ombrengen en Klaudius Civilis, geboeid naar
Rome leiden. Tacitus, 4 Hifi. 13 H. Zie van Civilis bot
y en 54 bladz ook zelve omgebracht. t Hifi. 7 en8 H.
T. ANTONIUS. Tacitus , 2 Hifi. 86 IL
22. AQUILIUS ; de Friefen beoorlogende. Tacitus, 4 Pill. is H.
23. LUPERKUS; door Hordeonius , tegen de Friefen afgezonden
naar Velleda. 61 H. Zie van Velleda boven , 295 bladz.
HERENNIUS ; hebbende zyn legerftede te Bon. Tacitus, 4
Hifi. 26 H. gedood. 7o H.
25. Rurus ; nevens Luperkus , tegens de Batavieren optrekkende. Tacitus , 4 Hifi. 22 H. ook omgebracht 70
26. VOCCLA ; met de Duitichers in een fchermutfeling, wee
Bens een Korenfchip. Tacitus, 4 I-0. 27 H.
27. MONTANUS ; afgezonden , door gemelden Hordeonius
reeds Vefpafiaan aanhangende, naa Civilis. Tacitus, 4 Hifi.
3 2 11.
28. CERIALIS , een roekeloos Krygsman, beftrydende
Tacitus, 14 yaarboeizen 12 H. en 4 Hifi. 68 H. en met
hem fpreckende op de afgebrokene fchipbrug, van welke
boven 267, 268 bladz.
Tacitus, onze aanleider , houdt bier op by dit ge.
fprek: en wy zullen deswegen die Oorlogslieden niet verder
vervolgen,
ROOMSCEIE OUDHEDEN; zoo koperen of marmeren
beelden, als Geldtnunten in Brie floffen, Befchrevene Stee-

nQn, Lampen, Porten, Vorftpannen, Ringen, Glazen, Fleffen
cls
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en at der Roomich Huisraad; in Netrland, het zy onder 't
graven, het zy onder 't ploegen, opgedolven : ontwyfelbaare
bewysteekenen, dat hier de Romemen wel eer gehuisvefl en
geoorlogd hebben. Goudboeve , 74 bladz. ointrent deze floffe,
van eenige plaatfen fpreekende, alwaar zaodanige oudhcden
uit den grond gehaald zyn. Te weeten:
I. Roomburg. Boven, 319 bladz.
2. Voorbuig. Beneden, in Letter V.
3. Alphen.
II biadz.
Boven , 226 bladz.
4. Loenerfloot.
5. 't Huis te Britten.
46 bladz.
waar nevens ik hier voege,
6. Hoogewoert, by Montfoort.
T 57 bladz.
7.. Domburg , op het Zeeuwfche Walcheren. 268 bladz.
Nieumegen , en vericheidem plaatien in de buurt gelegew.
Zier alleenlyk de Antipitates Neomagenfes van de Sinetii.
9. Valkenburg, buiten Leiden. Den 17 Mey, deezes Jaars,
1710, heeft de Heer PIETER MIDDF.LAND , op zyne
tenh' cats alwaar, onder bet graven , eenige Roomiche
i n ten ontdclt. D,ie van dezelve, hoewei zeer wech
gevreten , my van hem gefchonken zynde, be y ond ik wel
de kennelykfte te zyn van OTHO den Grootvader van
den Keizer, den dri3man in het munten der Brie metaalen.
1o. Wiltenburg eindelyk (want waar toe deeze reeks zoo ling
to maaken?) by Vechten; waar van beneden. Doch , dit
bier ter fnede. Den i8 Auguttus des voorledenen Jaars, de
Hoer ANTONI VAN HOEK , my met zyne vier kleppers , derwlards brengende , bezag ik den omgeploegden grond van dit
Wiltenburg en krecg, nevens een ringetje en eenige potfcherm
y en , eeri fchoone GALBA van de grootfle foort ; hebbende
bet rugg' eftuk, een zittende CONCORDIA , Eendracljt; of mogelyk PROVIDENTZA Voorzienigbeid. Bezit ook een deftigen
HADR IANus , aldaar gevonden; achter vertoonende een Earn.
DiTio , Veldtogt , van den uitrydenden Keizer ; behalven nog
verfcheide andcren van mindere aangelegenheid.
ROON; een vernieuwd Heeren Huis , in Zuid
=trent de Dude Maas, tegen over het Land van Puttn , al
bekend 0111tTen t A. 1452. door Rocknan in 3 Gezichte;2 gobracht. [Is van ouds geweeft de woonfleie van de Ileerco
van Roon , welker geflacht is Duiveland, die 11 ,:!t zelve weer
date 500 Jaaren bezeren hebben: doh is nu weinig tyds
den verkogt, en alzoo uit dat geflachte geraakt, en is kooper daar van gewor.icn jonkheer Willem Bentit: liner van
Dritnmelen , Kamerheer van zyne Hoogheid den Heere Prince
van Oranje. Van LeCiLWell Batavia bladz. 1235.] Bo horn. Stede
boek 95 bladz. Goudboeve , 78 blatiz. Metes, XVII. Provinc.
456 bladz.
X ROO.
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ROOSENBURG; was wcl cer te Vooriehoten,
Leiden en den Haag gelegen , omtrent weeks grondilagcn ook
Vrouw Jakolmas Karmetjes opgevill worden. Handveg Cbronyk
I Boek: 129 b ' ,7(b.;. B0V2n , 152 en 153 biadz.
A, 1350. is di e: flot van Hertog Willem van B Cijarerl beleg„ctd , op het zcive ,,root geweld cloende met zyne flormtuigen;
doch na 8 of TO weeken belegs, by gnooci,salkt dat
Huis te verlaaten: zoo dat het , vol:,;ens t_en optir;-1,,,tbrief,
nog gellaan heeft, A. 1334. door Hoer 1,11 ::ob 72.-1 Watienaar,
A. 1200. gefticht. Gozzdboeve, 8z bladz. or–lortrliellen ook eon
Blvde vertoonencie welke diergelyken d-,-; Gra 11 voor Rooliandvefi ChrOiTyZ.: 2 :690:. T29 bk. dzs al.
zenburg gebruikt
waar ook niet een Blyde, neveEs een Evenho:-)z,
word vertolnd, maar daar beneven; con Reek3ninp.; wegers
f)fficoften voor Roofenburg gedaan. Van 11,,3L.-us–Lt
; RbyW. Kofatim. faleiding 31 biaciz.
[Dat Roofenburg toen nict gewonuca rnaar ',7etler verlcaten
zoude geweeft zyn, fchynt het tegendeel to blyken nit dezelve rekening , wyl in dezelve gerteld wordt , wat verteerd was door den
vanPraat,HeerGerrit vanHcomslcerk,Fredrik van der Linde,
en Rutgaer van Ylem , met hunner allergezin , des di p.7,sdags vcor
Hemelvaartsdag A. 135o. toed men rechttc over de gevanqenen van Roofenburg: ende hadden do voornoemdc vier I-Tee.
ren met hurl gezin verteerd , dric ponder] , dire fehellingen
't well; l relyk zullen gei.veeft zyn getneene
een
don van twintig grooten Viaawfch of tier
vers het fink, ofte, tei) hoo'fcen ponders
, die vealtyds de oude .1).-,-fcheiden tot 30 grooten Vlaaullch ofte
fluivers 't fink gerekend worden. Het week onitrent 4 6 fiuivers
en een half voor ai edit canzienlyie gezelfc:Tlep zr,udo geweeft
zyn. In den Jacre 1625. tom men cit uis Roorc;Thurg vcr.
timmerde zyn de oude Grollcic'efien daar van bevonden eon
halve daynlae,diche roede, of zes rhynlandiche voeten , dikte
te hebben, to weten den grondllag van zcs fleenen , iecier
fteen eon rhynlandiche voet lung , eon halves breed , ende
een vierde van eon voet (ilk: en zeidr van der Reeve, deeze
fleenen zelf gezien en gemeeten te hebben , en dat de rhyn.
landfche Voet, die heden ten dag,e hog by ons gebruikt worth,
even juiff met do oude rome infche Voeten overeenkornc. HeentsLrk Batavia Arkculie bladz. 207.]
ROOSENDAAL ; eon hterlyi- Lufthuis , op do Veluwe, onder Arnhem, tuiTchen een beck en con botch gelegen. TV aJ
al een Vorfteiyk floc voor A. 1 3t8. doch het wierdt naderhand door Vrouw Eieonora met torens geiterkt.
Was ook, geduuendc., do twecipalt der heelers e n Brook•
bodiers afgebrand, doch is dooLilertog Reinoud van Guiik,
weder herfteld en vcrnieuwd.
Voorts
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Voorts is het Huis van een veel minderen omflag, hebbende echter nog muuren, dik over de 14 Voeten. Slichtenbodi.,
Gelders. G. 1 Boek II4 bladz.
Ondertuirchen is het vermaak van deszelfs bedendaagfche
plantagie door 7.. Pluimer geroemd; gelyk Van , voor
P. Schenk, deszelfs cieraaden in XVI Gezichten gebracht heeft.
Ziet het sde Deel van de Paradifus Ocu orum.
de Bommelerwaart , by.
ROSS UPI eed vervallen clot,
leans ttgen over de Sch-ins van St. Andries , Ooftwaarts.
Ik heb het onder de Gezicbten; in het Jaar 1616. door F. de
Wit , in het licht gegeven , en gy zult deszelfs gelegenheid vinOen in Viffcbers Holland, onlangs naauwkeurig iiitgevoerd en
met het Noorden om hoog gezet.
MARTEN VAN Rossum, welken ik eenigzinS boven 245 bladz.
belchreven het): maar bier zal een weinig van zyne daaden
gefprooken worden , nevens de voornaamite Steden , die by
met het zwaerd aangetaft heeft.
1. Ainisfoort: welke Stad , zonder flag of Itoot zich aan hem
overgevende, by met zyne Gel.terfchen, tegens zyn gegeven
woord , leelyk drukte, geld afperile en mishandelde, A. 1c42.
,Boven , 16 bladz behalven Tbeod. Verboeven, in Delcript. Amisfurti 8q. pag. Goudboeve 613 bladz Guicciardin. Belg. in
Ultrajea. 3 Part. 207 pag. Meurs, uit den zelven 2 Deel. 875
bladz. Van Royen, over Verfiege, 157 bladz. en volgend Punt,
dicbtje :
Amisfoort was een kamp vol Stieren,
Keizer nocb Koning kon Naar regieren;
Maar Coen Marten van Roffum kwam,
Die maakte van ieder Stier een, Lain.
II. De Vooileden van Antwerpen; na dat by A. 1542, den
Prins van Oranje te rug had gedreven, door Verraad, de Stad
meende te vermeefteren. Goudboeve, 612 bladz.
III. Leuven; uit den naam des Konings van Vrankryk
buitenfporigheden eiffchende en in de omliggende Dorpen
rovende en brandende. Goudboeve ook 612 bladz.
IV. 's Gravenhage; A. 1528. deerlyk by nacht van hem nitgeplonderd en bedorven. Van der Does, in zyn 's Gravenhage;
boven aangetogen, 133 bladz Meurs, 2 Deel 776 bladz, zich
merendeels van Guicciardin bedienende, te weten, 3 Part. 136
pag. Slicbtenborfl, Gelders. Q. II Boele399 bladz.
V. 's Hertogenbofch; doch: die by , A. 1543. wel opeifchte
maar weder verliet, zonder met zyn Leger jets te verrichte4.
Oudenbove , Befcbryving van den Borth , 135 bladz

VI. Parys; dat by verfchrikte , A. 1552. met de gebuurige
Steden in koolen te leggen. Slicbtenborft 'weder, Z3 Boek 484 bl.
Poch.
X4
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Doch eindelyk is deeze Marten van de pea aangegrepen
en uit het Veld gcbracht zynde, is hy
1556. omtrent het
to Antwerpen overleden. Gortdboeve ,
Feefl win Pinxteren
629 bladz.

Vorders , is hy begravcn in het Kerksken van zyne heerlykheid Roirum, boven gerneid. Sliebtenborft , 13 Bock 488 bladz.
Vats zyn Huis linden Arnhem, is gefprooken, boven, 22
bladz. Hy was den Vyand rn vreeslyk , de i zynen goedertieTen. In het vechten zoo moedig en geweldig , dat hem de
knevels overend reezen , onder het aanvallen. Voeg bier nog
nevens :
Dat zyn lichaam, met de Kill, naderhand is opgegraven,
en volgens bevel van Kardinaul Andries van Ooftenryk, naar
den Bach, als een bewaarcnswaardig ruikjuweel overgebracht.
Dat hy alleenlyk een floingebooren Dochter,, geheeten Anna, achter liet; Welke naderhand , zoo men zegt, buiten Utrecht, wegens zecker rech4.-,refchil , zich ontroerende en nitbertlende , van haare flomheid is verlat. Dezelve Slichtenbolt , 13 Boek. 488 bladz.
ROTTE; een water, in Schieland, in de drailige Velden
by Benthuizen beginnende, de Veenen doorloopende, en in
de Maas , voor Rotterdam zich ontlatlende. Boven, 312 bladz.
gunius, Batavia 17 cap. 4 88 pug.
ROTTERDAM; zoo geheeten niet naar den uitgevondenen
Koning Rotharius , van vvclken boven, 263 bladz maar ongetwyfeld van de bovengenielde Rotre. Boxborn Ste deboek 265
bladz. WaSington , de laude Rotterodami , in den gaare,
1707 uitgefprooken.
Haaren ooripronk is zy (gelyk sneer andere Steden van Holland) aan VifIchers , Schippers en Kooplicdcn verfchuldigd.
Meat's, XVII Provinc. 2 Boek 663 bladz.
1303. is thxze Stad van de Vlamingen ingenomen; en
A. 14! . van Graaf Jan van Jieijeren, met arglittigheid. Boxborn. 265 blatiz.
Omtrent haar liggen de veivallene en gefloopte flooten:
Bulgerilein. Boven , so biailz.
Honingen. Boven befchreven en aigebeeld , 159 bladz.
Krooswyk. Ook boven.
Weena. Beneden, onder Letter W.
Gelyk ook tegens haar over , een lapje lands, geheetett
het land van Charlois, naar Karel den Stouten ; die , by zynes
'kidders tyden, het deedt bedyken. Goudboeve , 484 blaaz. Van
Soan , Rotterdam 22f bladz. daar nevens aanteekenende het
Jaar, 1461.

Ondertuffchen Iaat ons ook Bens luifferen , vat Rotterdam,
by den ficer Bldg ens van haar zelve durft. melded:
T' Zy

R O.

529

1' Zy Waal of Rbyn of Maas, of alle drie te fawn

, Merwe of Lek , of drie in eenen naam ,
Zy
Of zelfs in eenen bulk , zy moeten 't 7nynent buuren,
Zy willen niet in Zee of kuffen eerft myn muuren ;
ltiyn muuren zoo gerekt , myn zoo gerekten grond ,
Dat, die my nu beziet , kan vragen waar ik fond.
0 muuren en o grond! o welgevoegde ftrooinen,
Wykt voor de Wildernis der averecbtfcbe boomen ,
Maar wykt voor Naar geluk; en Vreeindeling , zegt gy ;
Hoe verre wine het niet myn Maafe van hear T?
Dit zoo verre van Rotterdam. Maar wordt 'er niets over.
geflagen ? wel peen het. Hebt gy dan geen kennis aan Boffu,
A. 1572. den 9 April, deeze Stad overweldigende, en veele
Burgers den p als breekende ? Maar , gy weet , ik tree zelden
zoo diep in het Jaar isoo. Maar nog eons, 6 gruwel! denkt
gy niet op Erafmus , daar gy zyne Saamenfpraaken zoo teller
liefkooft en zyn Dialogus Ciceronianus zoo vriendelyk °mania?
ik beken fchuld en zie daar!
Deeze Stad bromt ook met reden , op den grooten Eras•
inns, Wiens metaalen beeld zy aan den witerkant, op de groote Markt heeft opgcrecht. Parival. Vermaak van Ilolland 137
biadz. Van Spann, .Rotterdam 3[3 blad. alclaar ook fpreekenue
zyne Opfchriften.
van de maat van den voetftal
Voorts is Erafmus bier gebooren , te weten in de Breede
Kerkftraat, 1467, den 28 Oalober en binnen Bafel overleden,
A. 1536. den 12 July oud 7o jaaren. Boxborn. Stedeboek 267 bl.
en G. Brand, Dagwyzer, , 329 en 564 bl.
En wat zyne Afbeeiding betreft ; die kan ik den lief hebber
vertoonen , niet alleenlyk in fraaije Portretten van uitneemende
Meefters, maar ook op een zeer groote Medal je hebbende
op het ruggefluk een Terminus , of Grens god, nevens de
woorden : CONCEDO NULLI, ik zwicht voor niemand. Woor.
den, gelyk men weet, van een dubbelde betcekenis.
[Ondertuffchen hadt bier wel bygevoegd rnogen worden dat
Rotterdam zich niet alleen op haaien Erafmus beroeint, maar
Gouda hem insgelyks zich toceigent; en 't zou mogelyk een
grooten twift kunnen veroorzaaken , en diep onderzoek van
rechtsgeleerdheid vereisfchen, wie van beiden het meefte recbt
heeft? Want die van Gouda beweeren (!at Erafmus in hunne
Stad ontvangen is; gelyk ik gezien heb in een onder- of orn.
fchrift, onder of rondom zyn Beeldtenis (want dat kan ik met
zekerheid nu niet zeggen) dat te Gouda bewaard wordt in de
Stads Bibliotheek , in een van de Vertrekken aan de groote
Jerk gebouwd. lUt Byfehryft in 't Latyn gefchieven luidt dus.
X S
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DES IDE?, ITS ERASMUS

Cazuice C011CCptlii Rotcrodain:,"
iVatus Aili2,0 1467.
Dat is:
[X=17'1(72.'11.; Erafinus te Gouda ontva;:zen en te Rotterdain, ger:erC 7 2 /Imo 1467.
Voor ici Gavel van het T-Iuis daar l gebuoren is, flaw
decze woorden in diic.)der'ye taalen;
./Eci..7yrts b?C er!us, 712.717:cizon. decoravit
ArtiLas ingenuis reit o-ioize ,
In 'lit IIs is tb,,-)oren
Eraffnus verinaart,
Die Godts woordt nitverhooren
Ons wel heeft verklaart.
EN. ESTA. CASA. ES. NASCIDO.
ERA c MO. THEOLOGO. CELIP,ER ADO.
FOR. DOCTIUNA. SENNALDO. PURA.
FEE. Nos. A. R VELATO.

Te vinden by Oudenbom.m voor Scriverius Graven. bladz. 20.]
ROUWKOOP ; anders Middelgeeft; ecn Huis in Rhynland,
to \Tool-lc:hot:en. Van 12f,'71 .1V0;?., , Batavia 1267 bladz. en Rhyni.
Inteilling 38 bled. Goutbone , 82 blad. Par:vj, Veinzaak van
van Rolland go bladz
RUIVEN ; een boron-huis, in Delfsland, by Deffspuw.
[Is het Statnhuis geweeft van dat gefia.chte, gelegen by de Atnbag,tsheerlykheid van denzelfden naarn, en fchryft de Deer
BlyswylI in zyne Befehryvinge van Delft, dat nog apparent
den noan daar van behouden heeft het Ruivers Laantie; tusfchen hct bid einde vtn Delfsgau en den Overgau. Van Lee:I
Weil , Batavia 1291 Nati.]
RUWIEL, of Ruwel, Rowed; eon hooge puinhoop van
een Heeren Huis, in het Sticht, geleg,_n achter Ileukelen,
"jet heal verre van het Buis ter Att. Zie ViLichers keurige
Kaart van Mynden en de twee LoosdrcciT2','L, tuirehen Breukelen en do Nieuwerilui's.
A. i?-os. den 21 December ging ik nevens den Ineergenoerti..
den Kornelis Kooten, dceze rune bezichtigen, en vond alleenlyk den Muurk2,:e tact 2 \Terd1er(2.11 , Yyi1c1C de hooge Darn,
muurs die von y. Goerce nog geliell en uitgeteckend is, door
den

RU S A.
dn Sorb van den 8 December des Jaars 1704_ geneelyk wcch
genoomcn.
Voorts fond deeze muuragie op en ronden hcavel (1/4iaat-5zn
ock de Dorpelingen ld tr .R072,(1w:e1) lidded in hot
wa ter. Ondertuifthen was decze ht.2.1v..A n_,:t clan eLn 1)111,1-hoop, g41: ik zeg, van °Inver g,ovallen
Aardryk vermen r-r d. immers moot do odo Leezer‘ve,:e,n
dit this, den 21 en 22 Jul y , des aars 1672. doc,r Jo
woe
is.
baldadigheid der Franfche Kfygers 10 ;cliche
Lc.mbert Sylvius, anders van den Bjci.), Vervolg van A:t.j''
641 N. Ziet bet nog in zyn geheet in hot ncc'ensaan.ic (}67fi
cht van RocIonan.
flit is genoeg van den tegenwoordigen toonand; koere my
van daar tot deszelfs
A. 1265. of daar omtrent leefde do Hoer Gysbrecht van Ruwiel, die deszelfs Stichter zou geweeft zyn.
A.1352. is hot Huis te Ruwiel verkocht aan Hoer Woutlior
van Mynclon, door Biahop Jan van Arkel , zyndo 3 jaarcn to
vooren door des Bialops Maarichalk , loot gewell m
; g-el-lumen ,
on dat de bargzaaten op des Biffchops Laden kwaamon froopen. Reda, in Jan van /11`1:21, 245 en 253
Gou.-11.20eve. 391
hi. SUclit-mborft. Gelder:. G. 7 _Bock: 133
Scotanzzs TheJ3 G.
6 Beel, 115 H.
Doch nt!derhard loch Hecr Weather, vd,erkzoodoitn. vanit wederorn
rneiden Wrouther , doezen
Vegramelingen va7z, den geme'den Korlelis 1(0ot-en.
Heden behoort de mine, met haarc gcrechtighedon van eon
Zwaanendrift, de Jagt, aan zceker Hoer, my tot nog ton
niet bekend, in Braband woonende. Ziet ondertuffchen oolc
Martin. Schokius, van Ruwiel gewag maakende, big. Foede.
Vat 14 lib. II Cap.
Eindelyk worth ook elders aang,cmerkt, dat in hot Icger van
Willem Conqueftor,, of den VeroviA-wzr Kohing van Engcland,
de Boogfchutters van Ruwiel gediend hobben.
S.
QALII; Volkeren, woonende niet aan do Saal, in Thuringen,
gelyk fommige dat zoo verrran, maar aan den Yffel, omtrent Zwolle, in Overyffel; zy wP.arLn mode Franken. Ook
beeft de Salifche Wet aan Vrouwen de Franiche Kroon oatrukkende, van deezen haaren main bekooincn. ywilus , Batay.
9 lib. 179 pag. Pikardt, Drents. (La. 17 H. 8i bi. noemende
hen Sallanders, naar de gonosinde Ifala gelyk dceze Land.
11.-reek hoden nog Salland genocmd worcit. L:e de Gunfibrieven
van Keizer Fredrik den H. en Henrik zyli Z.0011 Rooms Koraing, &c, by Alting,, Notit. 3 Part. I531liiiz.
SAXEN;
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SAXEN ; eon zeer cud Volk in Duitsland , hebbende , zo©
men immers voorgeeft, hunnen naam van hunne Each fin, faxen'
faillen of kromme houwers. Engelbufius en anCere, by Per/lege,
1Veclerlandjcbe Oudbeid 3 H 87 bl.
V p n dcezen is genoegzaam aangeteekend, by Van Royen,
ever Verjtege , 57 bl. Welke beide ik flechts 2 zaaken van gewicht zal oncieenen.
1. Dat bewooners van Vriesind, Weilfalen en Holland
zelf tot aan de Schelde, wel eer den naam van Saxen, en wet
tot on,:leirche id van het hoogere Saxen , hebben gevoerd. Me, 3 bl.
lis Stoke , Ryrnchronyk
II. Dat de Saxen, met de Engelen, ook een Saxifch Volk,
zich vereenigende, A. 449. naar Albion of Britannic zyn overgAtooken , ()in de B-itten van den overlaft der Schotten en
Pikten te lIvryden ; verzeekerende dit de naamen, in Enge.
cog hul e. , in gewoonte, van Eifex , of Ooft Sax ; Suffex ,
of Zuid Sax, &c Van Royen, 59 bl. Ziet ook Scotanus, Frieffe
G, uit Beda, t Boek 39 bl. Mutating, Herb. Brittannic. 10 cap.
89 pag. en Van Leeuwen, Batavia 25.
Van de Engelen of Angelen, is boven gefchreven , 92 bla.d.
gelvk van het Paerd in hunne Wapenfchilden , 2 85 bladz.
SCHAGEN; een Plot in een Dorp van dien naam, in Weil.
Friesh;nd , een driehoek maakende met Alkmaar en Medemblik by Boxborn , Stedeboek 352 bl. afgebeeld; niet zoo volkow
men als in de 3 Gezicbten van Rodman; en ook niet zoo natl•
keitrig, als u hier, uit een nette Teekening onder de myne,
vertoond wordt.
A 144o was deszelfs Bouwheer, Heer Willem, de natuur
lyre zoos, b y Maria van Bronkhorft , van Hertog Albrecht
van Beijeren. yunius , Batay . cap, 512 pag. Goudboeve , 85 bl.
parival, Verinaak van Holland 173 bl. de Scoreler, Dirk Burger,
Curonyk van Scbagen , 22 en 55 bl.
De naam is den Deenen afgeleend; nademaal men in Nikol.
Villcbers Deenmarkcn , aan het Noordeinde van Jutland, den
Zeeboefem van de Belt het Schager Yak noemt, naar het bygelegene landpunt Schagen. Rittger. Hermannides , Deenmarken
723 en 760 pag, Boxborn. Stedeboek 353 bl. Van Spaan. Rotterdam 58 bl.
Doch de gewelde Schoreler neemt het heel anders; zeggeilide
Kagen en niet Schagen (immers is 'er de S naderhand byge.
voegd) wegets de veelvoudige Kaagen (waterige hoog'ens)
binnen den omtrek van Schagens effene landfireek. 1)e Score.
ler , 10 en r i bladz.
Voorts is het Dorp Schagen al een oude en vermaarde plaatt;
aangezien het A. 1168. own de Friefen te benadeelen, door de
ruiter y van Graaf Floris den III. verbrand is. Buchelius ,
07e1 VOzaas 28jten Biffcbop , 55 pag. Scotanus ?wire G. 4 Boek
97 bl,
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07 bl. Willem Procurgtor,, by Matbeus , AnaleEor. IV Tome 315
pag. [anders Tome II. pag. 460.]
Nog onlangs behoorde het aan Heer Dirk Floris van Beijere ,
Graaf van Warfufee, overleden , A. 1706. den 24 Mey; zyn'
de hem daags te vooren beide beenen afgefchooten, in den
Slag van Ramelies. De Scoreler,, Schagen 74 bl.
Wat vorders deezen Graaf betreft : by was een Nazaat van
Reinier van Renefre, Burggrave van Montenaken, gezegd de
Graaf van Warfufee; A. 1611. getrouwd met Vrouw Alberte
van Egmond, de Dochter van Graaf Karel van Egmond , &c.
Zie van zyn elendig omkomen te Luik , na 't ombrengen van
den Burgemeefter La Ruelle, A. 1637. Aitzema, Hijtorie van
Staat. 17 Boek Godfried, Cbronyk 2 feel 750 bl. Gerrit Brand,
Dagwyfer op den 16 April en Thom. Affelyn, in bet Treurjpel van
den Graaf van Warfufee.
Eindelyk gewaagt ook de Heer Alting van het Dorp, Notit.
2 Part. 154 pag. aanhaalende een Graaflyken Gunilbrief van
Didrik den V. des Jaars I0S3.
SCHALKWYK ; het Heeren - Huffs , flaande by het zogenaamde Dorp in het Sticht , Ooftwaarts van Utrecht, niet
verre van de Lek, tegen over Kuilenburg. Is ook onder de
Teekeningen van Rocbnzan en de Kon flprinten van Specbt. Meer
heb ik hier niet, om voor u aan te teekenen.
SCHELLINGWOUW; een Dorpje in Waterland , by Raarp
anders Ransdorp, in zyn Wapen voerende een Effchenbom ,
met XII daar opgeplakte goude Permingskens. Zoetitemmende
Zwaan, 4 IL 18 bladz.
A. 1707. den 9 July, bezag ik dit wapenfchild, in een fleet
boven de deur van het Kerkportaaltje: vindende dit byfchrift
aan wederzyden van den Effchenboom:
Het Boompie van Effen.clouwe ,
Penningen rood van gouwe ,
Is het Wapen van Scbellingwouwe.
1638.
[De Naam van dit Dorp is, zoo men meent, oorfprongkelyk van eenige Penningen in het ElTchenbofch , daar omtrent
wel eer gelegen , vvonden. Dir is het eenigfte van alle de zes
Hoofd Dorpen van Waterland , dat op en tegen den Dyk ofte
Zeeburg aan left; en hoewel niet zoo groat als de ander°
vyf, heeft echter een Raadhuis, Kerk en Tooren : dit is ook
het eenigile. Dorp , dat nevens de gewone Zwaan van Wa.
terland , die de zes Dorpen gemeen gebruiken , een Effchenboom met negen vergulde penningen , en de bovengemelde
fpruc, op zich zelven in zyn Wapenfchild voert. Onder
SLhellingwouw behoort een deel van Durkerdam tot aan Yoort,
en wort zoo vertu nog gefchouwd, door den Schout van
Schel.
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S chel lin gwou de ; nog behoort onder Schellingwouw gehdel
Buikfloot en Kadoelen. Zoeteboom Zoetfiemmende Zwaan b1.17,18,1
Zit de g,emelde. Zwaan , en let met eenen, hoe gebrekke.
lyk het versje aldaar is uitgeichreven.
SCHELPEN; welke diep fomwylen 2 Vademen, meer
of minder) in den grond, midden IA het land en zeer verre
van de groote Zee gevonden worden, zyn my tot een onwrikbaar bewys, dat aldaar wel cer, by toeval van watersnood, de
Zee het landfchap overitroonid heeft.
Mn vindt de zelven in Vrankryk in de Wyngaarden , en op
de hoogite bergon van Champagne. Eindius , Zeeland Cbronyk
I lib. 3 cap.
Men vindt dezelven in Italie, op de toppen der Alpen en'
den Apennyn. Phan Ray , 's Werelds Begin en Einde , 2 Redenvoering 4 H. 108 bladz.
Men vindt eindelyk dezelven ook in Italie, boven op cen
Berg by Bolonje, en in de rotfen omtrent Andria, in Apulie,
en weder in het gebergte by Genua. Dezelve iir en 112 blaciz.
Maar nu kan ik evenwel niet aanneernen, met eenige al te
doordringende :Natuurkenners dat deeze fchelpen geen ge
heugteeken zouden zyn van een zwaaren zontvloed, maar
dat zy van de fpeelende natuur in het aardryk, even als de
Bomen (van welke boven , 41 bladz.) zouden gegroeid zyn,
zynde de geftalte der waare fchelpen daar in nagebootft.
zelfde de Ray, 109 en volgende bladz.
Ondertuffchen willen anderen dat deeze fchelpen, door.
hoogvliegende Arenden of andere roofvogelen van de Zeeftrand gehaald, aldaar zouden neérgeworpen zyn.
Doch , dat zou men van eene enkele fchulp konnen to
berde brengen; maar men vindt ser geheele bedden , groote
hopen en ongemeene klompen van ineengegroeid fchelpwerk.
Hoe? in een put, binnen Amileldam, zyn A. 1605. den 6
July, ontdekt bedden aarde, zand en fchelpen; fchelpen, zeg
ik wel van zulk een foort, die op onze ftranden niet meer gevonden worden. Simon Schynvoet in zyne Aanteekening , over ele
Amboinfcbe Rariteitkamer,, 317 bladz, Varenius , by Van .Royen , over Verftege , i H. 25 bladz. Amfteldams Befcbryving , z Deel.
3 Boek 173 bladz.
Hoe? heb ik ik niet in myne handetigehad groote fchelpen,
gladde en geitreepte , by Tongeren onlangs, omtrent den zoge.
iiaamden Zeedyk , opgeclolven ? dezelve Scbynvoet , 317 bladz.
vier foorten, A. B. C. D. in de LVIIfte Plaat, u voor oogen
ftellende en weder een geheelen klomp in de LVIIIfte Plaat,
vertoonende; to Braffel onder het graven ontdekt.
Voorts is boven ook van opgegravene fchelpen gewag gemaakt , 4 bladz. en eindelyk gedenkt oak zelf onze Ovidius
van
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an fchelpen, in bet XVde Bo g k der lierftheppingen; daar by
Pythagoras in deezer voegen fpreekenden invoerd:
Sic toties verfa eft fortuna locorum,
Vidi ego , good fuerat quondam jolidijfin2a tellus,
E fretum. Vidi faEtas ex cequore terras ;
Et procul a pelago conchae jacudre Inarince ;
Et vetus inventa eft in montibus anchora funzmis.
Dat is ; volgens het verduitfchen , van Vader Vondel:
Zoo zytge , 6 Fortuin, ook mede
Niet eens maar meenigmaal verhuift van WWC Stede.
'K zag dikwyls 't vajle land verkeerd in baare Zee,
De Zee in 't vafte land; en , verre van de reé
En 't water, fchelpen; en men vond (zoo veele zeggen)
Oude ankers op de kruin van booge bergen leggen.
[Om deeze floffe nader oprehelderen en den Leezer begry,.
pelyk te maaken, waar deeze fchelpen mogen van daan gekoinen zyn, zal ik hier laaren volgen het geen de groote Buf.
fon, een der grootfle Natuurkundigen van onzen tyd, uit blykbaare
beginfelen over deeze za tk redeneert. Het fchynt inderdaad
zeker, zegt hy, dat de Aar le, die thans droog is en bewoond
word y , eertyds met de wateren der Zee bedekt geweeft is,
en dat de wateren zelfs boven op de toppen der hoogite bergen geftaan hebben; naardien men op die bergen en zelfs op
de hoopoe toppen, voortbrengfelen der Zee aantreft, als fchelpen, geraaniten enz. welken met de levendige fchelpviffchen
vergeleeken, zoo volimakt gelyk zyn , dat men niet kan twy.
feleri , of zy behooren in alle opzigten tot dezclfde foorten.
Ook fchynen de wateren der Zee hun verblyf eenigen tyd op
deeze Aarde gehou,ien te hebben; en dit vertoont zich even
cluidelylc , n demaal men op verfcheiden plaatfen zulke verbaazerid groote banken van fchelpen vindt, dat het niet
gelyk is , dat zulk eerie onverbeeldelyke menigte Dieren ter
zelfder tyd op die plaatfe geleefd hebbe. Dit fchynt te bewy.
zen, dat , fchoon de ftoffen , die de oppervlakte der Aarde
uitmaaken, toen in een fiaat van weekheid zyn geweeft, die
baar vatbaar inaakte om ligtelyk verdeeld , geroerd en verplaatft te kunnen worden door het water; deeze beweegingen
echter niet eensklaps geichied zyn , maar trapsgewyze en by
opvolging. En dewyl men fomtyds voortbrengtfelen der Zee
vindt op duizend en twaalfhonderd Voeten diepte zo kan
'nen daar uit opmaaken, dat 'er, om deeze dikte of hoogte
van aarde of ftt'en te maaken een reeks van jaaren is verloopen geworden ; want fchoon men al eens onderitellen wilde, dat alle deeze fchelpviirchen in den aipmenen ZQntvloed
van
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van den grond der Zan opgenomen en over alle deeze,, det
Aarde verfpreid zyn, (het geen zeker een onderflelling zoude
zyn , die men bezwaarlyk zou kunnen goedmaaken) dan nog is
het klaar, dat men die fchelpen ingelyfd en verfteend vindt
de Mariners en in de Rotten der hoogfte Bergen, men zoude
moeten onderitellen , dat die Marmers en rorfen alien ter zelfder tyd geformeerd waren, en juift in het oogenblik van den
Zontvloed; en dat 'er voor deeze groote omwenteling. noch
Bergen, noch Marinergroeven , noch Rotfen , noch Kryten,
noch eenige andere gelykfoortige ftof, met die welke wy kennel], op den Aardbo[ geweeft zy ; dewyl alle die genoemde
ftoffen byna fchelpen en andere overblyfielen der Zea bee
vatten. Daarenboven moeft de Oppervlakte der Aarde in den
tyd van den Zontvloed reeds een merkelyken trap van vaftheid gekreegcn hebben , dewyl de zwaarte op de ftoffen , daar
dezelve uit beftaat , al meer dan zestien Eeuwen gewerkt hadt
en hygevolg fchynt het niet mogelyk , dat de wateren van den
Zontvloed de Aarde en andere gronden rondom onzen Kloot,
in zoo kort een tyd, ais de overftrooming duurde, tot zulke
groote dieptens hebben kunnen doorweeken, losmaaken, vermengen , en geheel veranderen.
Men kan derhalven niet twyfelen of de wateren der Zee
hebben op de Oppervlakte der Aarde, welke wy bewoonen
eenigen tyd geitaan ; en men kan ook niet twyfelen of deeze
zelfde Oppervlakte onzer Aarde eenigen tyd. de grond eener
Zee geweett zy , waar in alles op dezelfde wyze toeging, al&
het heden in de Zan toegaat. Want, dewyl de Beddingen
der verfchillende ftoffen, waar uit de Aarde beftaat , evenwydig en waterpas op malkanderen liggen , zoo is het klaar, dat
deeze plaatfing het werk der wateren is , die deeze floffe allengs opgehoopt hebben , en Naar dezelfde plaatfing doen nemen; want in de vlaktens zyn de Beddingen byna net horizontaal , en het is in de Gebergtens alieen , dat zy eene
fchuinfche afhelling hebben als zynde geformeerd uit de zetzels, op een hellend Grondttuk neergelegd, dat is to zeggen
trit ftoffen, op eene fchuinfche Vlakte gelykelyk gezonken : nu
zeg ik dat deeze Beddingen of laagen aliengs geformeerd,
niet eensklaps door eenige oniwenteiing, welke die zyn inoge,
opgeworpen zyn; om dat wy dikwyls laagen van zwaare floften
op andere laagen van ligtere vinden neergelegd, het welk goon
piaats zoude hebben, byaldien alle deeze ftoffen, ter zelfder
tyd ontbonden en met het water vermengd zynde, vervolgens
bezonken waren , en het laagfle gedeelte van cilt Element hadden ingenoinen, om dat zy dan een geheci ander faamenftelfel zouden hemaakt hebben, dan dat, welk nu beftaat ; want
de zwaarite ftoffen zouden eerft gezakt , en this laagft gezonken zyn : die, welke daar op in zwaarte volgden, zouden
daa.J:

V

SC

337

'Aaar op geraakt, en alles zou rie naar de foortel,7 ke zwaartc.-..
fchikt zyn, in eene orde, betrekkelyk tot do verfehillend c Itchaamen deezer faamenftellireo,- , en wy zouden geene Rotten
vinden op ligt zand, noch Stcenwolen op kly, of lily onder
Mariner, enc.]
SCHEEPVAART ; welke ock in de allerceiae tyden geweeft
is by de Saxen, op de Zee vrybuitende, met leen: fcheepjes.
Sidonius, by Junius, B.ttavia 9 lib. 163 pag.
Ja, fchee di es van im; dit inynt u wonderlyko Gaa, Lie
dan in de verkorte airony?,! van Hoorn (65 hladz, een geva
ook in cell Print vertoond) van eenen Elbert Veskain, A. I55f3;.
zileen in Zee gegaan , uit de niderzee naar de en
naar Danttik , met can fchuitje bettaande nit vier ftukken van
planken, met drie KoeiJenbuiden overtrokken , het welk hy
211een konde, wechdragen. Doch dit flout ondernemen vindt
gy inede by genoemden unius, 163 Nadz. deezen Elbert zelfs
c.
in vriendfchap beflaande; ook in bet Scoreler Kronyksken,
In laatere tyden en onder de Graven, heeft men , hier in de
binnelandfche Oorlogen Koggen en Galeijen gebruikt
welke reden het de Dorpen wierd belaft een zeker getal van
riemen nevens de roeijers, op tebrengen. Zoeteboom, Zoetfienz.
mende Zwaan , 20 H. 86 hladz en de Zaanland,kbe Arkadie.
368 bladz. fpreekende van Akerfloot, Limmen , Uitgeeft , Kastricum , °oft- en Weft-Zaanen , en andere Waterlandiche Dorpen. Van Leeuwen, Leiden 449 bladz. Alkmaar Belcbryving;
44 bladz.
[Deeze Ordonnanti6n otntrent de Fleirkoggen, Heinen, et/
mannen naar de rieintalen, zyn eerft ingevoerd en voornaame,
lyk in gebruik geweeft door en onder Graaf Floris den V. in
Waterland, in de rivieren en groote Meeren , oin de kleine
Friefen te beflooken dear het anders to lande nict wel by te
komen was , en met het inbreoken van de .Meeren door het
gat by Petten, nog dagelyks erger wierdt. Voor den tyd van
Grave Floris den V. zyn delleirkoggen in Kennemedand en tegens de Friefon wcinig of nict in gebruI geweelt; men dreel:
den Oorlog can den vailen kant , in de Akerfioter Wouden,
omtrent Alkmaar, tot Vrooncn op do wyde Geell, tot Schuret
en op de VeLlen van Oudc:orp ; olte men wagtte eon flecke
Vorft in, oil als dan do Friefen to berrren; racer het viol zel.
den wel nit daarom ondernam Floris hot to water tact heirkog,gen , wel beriemd en bernand, waar door by do Friefen bedwongen en eindelyk geheel onderpebragt heeft; en ledert zyn
do Heirkoggen, do riemtalen en do mannen naar de rierntalect
met den tyd veriLindord, en eindelyk geheel afgefehaft. Zueteo
beam . Zaanlandjcbe Arkadie, 4 Bock. hladz. 372.]
Die ondertuilchen van de Selleepvaart der oude Grieken
Romeinen lets zou begeeren, Lediene ziela van Herinans Lnf
tigT
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der Zcnaart Si.-7.7 ,51-us de Ace Nitvali Veteruin ;
dat
is de Scheepsbozav van den lieer Nikolaar
alies
Witfen , Burgeineeaer, &c. in het Jaar 1671. met veel konft.
paten uitgegeven.
SCLIEPEN ; in andere Ianden gezegd , Raadsbeer. Maar nu,
de Naamreden ? ygnius en Kiliaan zyn bier eens met het
woordeken te trehken van bin -leaflm , dat is : de magt van
aau kant te helper]. Zie den eetitem , Batavia 16 cap. 391 page
en den tvoceden Dietionar . 462 bladz.
[Den naam van Stbekvz, afgeleid van binichaffen , dat is de
magt van i;an kant te helpen, hialt yunizis op gemelde plaats
al van de tyden en initellinge van Karel den Grooten , die, wanneer hy de Welifalingers hadt ondergebragt , en bevondt dat
27 geduurig rebelleerende wederftreefden , cn het gegeeveu
woord altoos verbraaken, oordeelde hunne vermeteiheid belt
met zwaare ttraffen en voorbeelden van geftrengheid te zulleri
katlyden. Derhaiven flelde by geheitne richters aan, welken
by de magt opdroeg om de meineedigen , trouwloozen, en die
op fchelmitukken betrapt waren, onverhoord en zonder verdeediging te flrafren. Deeze geltrengheid behieldt het Weltfaallche Volk in getrouwheid cn plicht , toen zy menigwaal
van hunne grootfte en vermogendfte luiden, met de drop den
nek gebrooken en gedood , in de Roffchen zagen ophangen,
die hun levee geeindigd Madden zonder voorafgaande befehuldiging. En YE neas Pius fchryft, dat dit gerecht tot zynen tya
too geduurd beefs, en dat 'et- geheinie plegtigheden waargenomen wierden , waar rrrcde ::y de niisdaadigen veroordeelden ,
en tl4t de fchuldigen, onbewut van hunne veroordeeling, geftraft wierden overal, waar men ze vondt; en by getuigt dat die
reehters , met zulk eene magt over dat gerecht zeta], fcabi
Uzi, dat is Schepenun genaaird werden ]
SCHERMER. ; Gen Voikplantinge van ecnige onbekendo.
menichen, in Kcnnern. erland, otntrent Alkmaar in de Gifthrieyen aan de Kerk van Utrecht al genoemd in den Jaare 1062.
A. 1612. is haare If erk door een geweldigen ftormwind ornver gerukt. Zoeteboo;n Zaanlandlche jlrkadie 4 Bock 496 en 499
alwaar hy getuigt, haar ruinen te hebben uitgeteekend.
Na dit Dorp worcit een ander bygelegen geheeten Schermerhorn; het uitgedroogde meet- de Scherrneer , en haare
landttreek, het Schermer 14:iiand. De Scoreler,, .114edenzblik 93
Zie de meermaaten geroemde Kaart van Viffihers Nowd
Hot lamd.
[SCfJEVELINGE; een oud Dorp in Zuidholland eerie My!
van 's 1-lave, aan het firand gelegen, words in dceze Plaat vertoond, zoo als het was voor de verwoefting in 157o. op den
November door de overftrooming van de Zee veroorzaakt;
wear van klacirianus :fun; iss in het Xde Hoof
van zyn Ba-

tavia
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tavia idaciz. 195. gewag maakt; die ter zelfde plaatfe oak verhaalt, dat 'er ruim honderd Jaaren voor dien tyd, eene ande-re
Keil met eenen zwaaren toorengerhan halt, we) twee,:luizend
fchreden verder, daar nu Zc'e is ; waar van ten zynen tyda
niuts nicer te zien was. Het Onderfchrift der Schilderye, near
Welke deeze Plaat geteekend is, en die heden- floe,- in 's Hage
o p bet Stadhuis bewaarcl wor ‘it, befehlyil de omilandighederi
van dat fchrikkelyk noodweer , en de tell ade daar door aan
het Dorp veroorzaakt, in zeLT ouderwetfch Duitfch err Rym;
Waarom wy het ten Wylie hoe zee/. onze Tda;- en Rymkunit
fedJrt hefchaafd en verbeeterd is, woDrdelyk en letterlyk zexen

In 't 7aar van Tfeventi7 en vyftien bondert,
Gebeurde het bier t3 Scbeveli,zgen op Allerbeiligen dec.
Zeewater liep in deeze Kerk elcxs vertuundert ,
Drie voet ende 2 duyin boog, als men doer fad.)
InedJ aan den Autaar boors dit geung ,
Ende in de Sacrifly en ICA ,ken Co4rptoor met 10,
Omine werpende met des Waters gellach ,
Eenen grooten fivaeren yzeivn Kij?
111,m beafter 'wel bondert 61Z 28
geinifi
Endo Queinig fy2der ong-Pichei:t gebleven,
Die Schepen waeren door 't Dorp gedreven,
Doend, groote joblde c ick maekt deer of mantic,
Drie Arenicbgn, verdro;tken gelaeten bet leven ,
Dos was bier grooten drik beneven,
Waarom bet gefchiede het ik Gods': die Sententie.
Dezeitile yunius voegt 'er by , dat ten zynen tyde, (Tie ttri
deele aanCchouwer was van de ft:bade nu en dan alclaargeleLien
by de Viirchers, Inwooners van 'r Dorp, reeds geraajflaagd
'tverdt, oni nog eene verdere plaats tot het Bowen van eene
ICerk te verkiezen; aizo de herk, teen nog ver genoeg van
Zee, gelyk deeze Ilaat uitwyft, al naader en naader aan het
itrand begon te koomen; gelyk dezelve beans aan het uircifte;
Zeeduin is. 7. E 't Glide by Clu'verius Batavifcbe Oudh. Deeli
bladz. 75.]
SCHIEDAM, een bekende Stad in Schieland niet verre van
Rotterdam aan het watertje de Schie. Boxborn. Sted,'thoek ,
275

bladz. Abraham Goes. Nieuw Nederlands Kaarti,oek,
bladz.

Is wel allermecil vermaard door St. Luduina, welker gebeenten te Brunel ruften. l'arivall, Verittaak van Iloila7!d 138
kladz. nevens gemelden Boxbon.
En verder, door de sruinen van verfcl-e'dene Kafteelen en
Rouen iluizen. Guicciar dint Belg 3 Pare. .131 pag.. fpreelien,fe
1r 2
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1VIltenes, Riviere , Spieringhoek. Tiodenpk
1, Spabgen , eft
S . eenhuizeii. Ziet ook 'Junius Ltavia 17 lib 492 pag.
Voorts worth deeze S-.ad van t4en neer Huygens , op de;2`..; Nvyze fpreekende, ingevoerd
77-Tee firoomen phthlen my van 't agterliggend land,
de band;
_be derde fluit den riiig en gejtv
't mi(iden fiat myn floel op wel gejleunde jiylen;
Dater o Pfne j 1 iny,1 jeugd op 't nodii; bennip kwylen,
.En 't rugg eling gejpin, die rekt b2ar jpiijel uit
Tt daat bet ligt en dicbt de baringbuit bejluit
Al2 t'myrient binnenfleept, van doar by met myi, brieven
1V,g Jii ter Zee gtiaakt de wereld gaat gerieven;
I;ie my Lein, Rotterdam en groot Delfshaven noemt ,
lle3ft niet Cc laag gelaakt, beef niet te hoog geroemd.
Eindelyk is van de Sale boven gefprooken, 245 bladz. He;
denpyl, 152 bladz. Matenes , 245 bladz. Riviere, 308 blad2;.
maar van St. Luduina, die zy den 14 April vieren inoet gy
nailaan , behalven de Groove Legende der Beiligen , yob. Bru&man , Andries Brunner, enz.
[SCHILDKNAPENT, dezen komen in tytel, ftaat en waardigheid , naafi aan de aidders; zy zyn een trap hooger dan
de gemeene , Edelen, en minder dan de Ridders: het was een
waardigheid en tytel in den 'Oorlog, zonder vafte bediening in
onderfcheiding van gemeene Krygslieden rydende gemeenlyk
met twee, drie of vier Paarden. Deezen waren niet alleen
naaii aan de Ridcierfchap, maar uit dezelven wierden ook de
Ridders verkooren , zynde als 't ware militaris ordinis Canditati , Kanditaten van de Krygsorde, die na het Rkiderfchap
flonden , en tot dien einde de Wapenen in den Oorlog oeiren-;
den , of eigentlyk Bacljalaurei , Bacheliers genoemd. Van
ouds werden dezelven verdeeld in vyfderharide foorte. I. De
eerile waren Schildknapen van 's Konings lyf. If. Waren de
oudite
zoonen van Ridders, en hunne oudile zoonen by vervolg. III. De oudfte Zoonen van de Jonger zoonen van Ba.
ronnen en andere groote Edelen. IV. Die met Wapenen en
Zlveren fpooren begiftigd wierden , en V. ,Die met eenige
uitnemende Ampten in 's Konings of 's Prinfen Hof bekleed
waren, als daar zyn de Kamerheeren, Hofineefter. Voorfnyder,, Scheqker, enz. Anderen , en het welk de zaak naafi
komt, verdeelen de Schildknapen in zulken , die het zyn door
geboorte, als zyn de oudite Zoonen der Ridders, of anderen
van gelyke hoogheid, fcbutiferi, fchilddragers genoemd ; en in
anderen, die 't zyn by. , verkiezing, die men Armigeros Wapendragers noemde'; en die'tnet Wapentuig vereerd wierden,
en den Frinfe, beneveps de anderen in zynen fieep en fuite,
met

S C H.'
met het zelfde wapentuig aangedaan, inostIen volgen ; deezen
d enden owlet. de Ridderen in den Oor!og, buiten de welken
niemand anders Wapenen mogt dragen, waarom zy cok Serviertes , of Serjanten van wapenen geno2md wierden, anders
Schildknapen ; en hebben de jonger zoonen van de grootfte Prinfen zich zelven vereerd gevouden , Schildknapen genoemd te
worden. Zoo liet de Heer Cornelis van' Bergen Iteer van
Zevenbergen , Schenker van Keizer Maximiliaan en Maria ,
zich zelven Schildknaap , de Graaf van St. Martyn Ejrcujer,, en
Willem de H. Graaf van Holland , Armiger noemen. Valz
Leeuwen Batavia, .1thzfir. bladz. 7r 9.
Alle Edelen , die'geen Ridders waren, wierden °pit wet
KnJpen genoemd ; wait Pran;. Minnenius in Deliciis Equefir.
Ord. pag. 2r. fchryft, dat de Ilerto& van Brabant de Ridders
noem-de zyne getrouwen en Vrienden; maar die nog geen R idders waren , zyne getrouwe Knapen onder die Knapen de gemeene Edelen veritaande. yob. van Oudenboven Oude Holland.
fcbe L2nden bladz 13. Zie ook A. MatPeus Tome III.
pg. 258. ad C5ronyk .7. de Beka.j
SCRONAUIVE; eon Herren -Huis in het St!cht aan Kul•
getimmerd door y,,,n van Kuilerthurg.
lellborg
VI hire Llatiz. 21.9
gins Culenburg. by Matheus ,
pag. 6o!.1
[Thne
Gc111,.cht clo,r Lit-n Meer Jan den IT. Graaf van Kuilenburg.
Silchtenhorfl . ()eiders. 0. r Boek 55 bladz.
Is geicgen Zuid rOoftw. van Utrecht, tuffchen de . Dorpen ,
Houten en Schalkwyk ; ziende naar de Lek, Kuilenburg en
Viaiien. Is ook door Rochinan , in een Teekening en door
Specbt , in een Print gebracht.
A. 1527. is dit Huis , door die van Utrecht ingenoomen.
Audi, e Hendrike van Erp , Annales Vernaculi , by Mattheus ,
op. Tome I. sag. io4.}
Anale or. r Tome 157 pag. [E4ition
SCHOONHOVEN; een Stad aan de Lek, uit de ruinen
van het nbergeflagen Nieuwpoort opgegroeid; aldus van zich
zelve fprekeude, by meergenoernden .leer Huigens :

De beurt en (Leerier beurt van 't nimmer flaande rad
gehad :
Daar 's werelds wet op draait , heb ik op 't
Wog is mya overfchot van de eertyds fchoone hovers
De Peeters van znyn naar z, voor andere te levers.
Wat fcbaadt my 't op en neer? 'k heb mrtnnelyt geleen
En meeft al winnentie ,
wykende, gefiredn;
Maar, evenwel geflreen. Landvoogden, die de Hangers
ran dit gebied berecht 'k weet meer als z2lin to ve.ngen:
0 't war op 't prangen kwam , dehkt hoe ik voormaals dee ,
n licit in 't Wapenboek: - SchoOnhoven that voor twee.
Y3
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Ik zeg, zy is gelegen aan de Lek, in den Laude van

Ark,t

ten Altena, Zuid - WeRw, van Utrecht. Boxborn. Stedeboek 2791
bladz. genius, Batavia . 17 cap. 493 pag. Goos , enz.

[Zy is een zeer (nide Stad; den ryd van haare flichting
vindt men in geene Chronyk; of am haare oudheid, of oin
dat door den grooten brand , eerft in 1275. .wanneer byna
de geheele Stad in atTcne ge!e;:l is,' uitgezonderd de Groote
Jerk; daar na in 1518. haare Charters en papieren meeft alle
vernietigd zyn. i)och het is zeker, dat de Stad al in den
Jane 787. is bekend geweeft. Schoonboven ,, de Hoofdflad,
zynd.e van het Graaf hap vin Beloys, is voor de eerite Dykagie van de Lopiker waart, die gefchied is A. 86n. (om de
goede retie en berging van Schepen) Sclogonbaven genaamd geweeft, en werdt daarom van Cornelis van der Laude, Bellopor.
;us gebeeten. Maar na de verzwaaring der Dyke:), win dfq
1..00piker en Krinipcner Waard , is die naam , wegens de
fchoone hoven en vermaakelyke Landsdouwen daar rondOm
gelegen, veranderd in Scboonboven, en daaroin van Heda genoeind bella curia, dat is een fchoon Hof, am -dat de Graven
rich , wegens de' vermaakelykheid en bekwaamheid van de
plaats, daar kwamen verluftigen. Gelyk g. an van Beaumont,
Graaf van Belays , dat Graaffchap van zynen Brae* Willem
den Goeden, Grave van Hone the verkregcn hebbe -nde, het
Eaffeel A 13r2, heeft doen herifellen en verbecteren , om
ialdaar zyn Hof to houclen. Hertog Willem van Beyeren , ais
Graaf van Holland de VI. van dien naam, tat Schoonhoven
refideerende in 141r. heeft den Aht van Egmond, Mende Johan Hoer van Egzond , alda.aar proven om den twill, tus.tf:n daarna in 't Belcg van
fchen hen gereezen by te
tegen die van den Huize van Egmond te Schoonhoven zyn Hof gehouden. Ook heeft Vrouw jakoba orn
verzekerd te wezen tegen\ haare Vyanden , in deeze Stad
haare wooning gehad, en al, den jaare 1418. derzelver rnuuTen . , (orn dat de Ingezetenen\4aar altoos getrouw geweeft waren) weder doen opbouwen.
Vln het vermaarde Kafteel van Schoonhoven, is hedenflaags niets anders te zien, clan een rondo Toarn, ftaande
bet Keizers olwerk, jlet Plain daar van is betimmerd en met
goede Huizen bezet, •
Deeze Stad beet den wydberoenicien Chrillophorus Longolius voortgebragt, den welfpreekcndfica Man van zynen tyd;
haar hot getuigenis van Erafmiis in een Brief aan-Damidnus.
Goes, uit den mond van deszelfs Qom Pieter Loilgolius, medc con geleerd Man. Ook is bier volgens Giticciardyn , gebooren , de geleerde en aanzienlyke dinicogis van de Orde van
Dominicus Biirchop van Afapil.

re

SC

S43

Te Schoonhoven leit begraven Olivier Van Noort , die de
Waereld rondom zeilde: met dit Graffchrift.
Ric ille ell, totum velis qui circuit orbem,
A Magellan° Quartus: OLIVERIUS.
Dat is:
Hier run, die 't Zuidland Magellan vomit, en van bier
De Waereld omme liep den Vicrden Olivier.
Zie Oudenhoven Béfcbryving van 't Graaffebap Holland voor
Schryverius Graven, blade. 30 , 31.]
A. 1303. of daar omtrent, heeft Heer 'Mao van Haamil-e8 ,
door zync Kennemers en Friefen haar Ka11±-,e1 belegerd , met
Blyden beichooten , en eindelyk door een verdrag , veroverd.
&Wawa , Fridie G 5 Boek 159 bladz.
A. 13r2. is haar clot door oudt:r..iom vervailen weder opge.maakt en vernieuwd, door Heer Jan van Ifenegouw,,
der van Graaf Willelil d en Goeden. DezePz:e , 279 bladz.
A. 1424. dee Vrouw Jakob,/ de Stad beflormQn , hair op
did wyze tot de overgaaf dwingende; als tvarAneer zicli 1-ai‘,;17
een andere Regulus ontdekt heels.
Deeze was de b:ivelhebber Albeit Beiling, Welke gevangen
(als Regulus) 0°114 kreeg, om voor een tyd naar Buis IC
gaan en aldaar zyne zaaken te redden. Hy ging. Verrichtin
het nodige. Keerde weder (als Regulus) om te fierveN volgens het gegeven woord. Goudhoeve , 89 bladz. Parivall , 17,-rtnaak van Holland 149 bladz. en van der Does, 's Gravenbage,
72 bladz. op deeze wyze hem befthyvende:
Een Stad , die, Belling met zoo grooten lof kan mernen,
Romen op de trouw van Regulus twig coemen.
Den eerflen, die ontzag de trouw nicer cis de dood ,
Dewyl by vlucbten kon en llocbtans niet en vlood.
Die, ale by bet Kafieel niet op en Wilde geven.
-4411 Vrouw yakoba, maar, met viltig weh bedreven
Soldaatetz, was gezind te firyden tot de flood,
.114aar in bet laatft geperli door overgrooten 72ood ,
,
Dit in to ruirrrera aan Kyfboek en zyn
Op voorwoard dat men good en leven b.aar zou laatcn
(Gelyk aan ioder die beloften wierd voldaan)
Aileen modi- flerven ell genaadelo9s vergaa,n,
Die , tegen woord en trouw ell Ourlog, srecat vetwez:m
Ter dood (moor in zyn dood en fiaven noolt Viprec2/,'n)
Len unaand verkreeg, oin naar zyn Vrienden en zyd,
Poor 't laatft nog ems te Zion en op zyn vrse vet
Gefield
4
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Cefield , die zwaare firaf door fchrik nietl is ontvioachn;
maar., na diem tyd zicb zelf beefs weder aangeboden,
44an die Gravin , die niet bewoogem door die daad
Em trouw,, hem levendig in de card bedolven
geval, omtrent den Roomichen Veldheer RegiLlougsukeiuunt;
gy vinden, nevens bets zlie Tafereel van myne Pidura
5 Oct.v...
genoomen uit Iloratius , 3
Eindelyk, A. 1588.. kwam de Ridder Jan van Naaldwyk,
de Hoekfche aanhangende, met io0o Min te water voor
Schoonhoven; maar hy weed van de Burgers manhaftig ont.
vangen. Hy moeft a, trekkers , en zoo Volk a!s Schepen daarenboyen nog agterlaaten. Boxborn Stedeboek 280 bladz.
SCHOONEBURG ; Wet eer een fchoon Huis in Zuid Holland, by 'Nleuw -Lekkerland. Heden niet andeis dan alleenlyk cen Heuvel , het fitfoen deszelven op zyne kruin vertoo-_
vendee immers was deeze Burg verlaaten, federt het fpaaffrekeh van het Jaar, 1457. zynde de materialen, bout en fteen,
naar Streefkerk en elders vervoerd. Oudenboven , Zuid Holland
3to bladz. uit let Boek van Salvators kerk, to Utrecht,i en 37 bladz.
Ketinetheiland Duinwaarts gelegen , tusSCHQREL;
fch&' n Kamp en Bergen.
Zoo men bet Scboorider ,gronyksken van den ebtrurgyn, Dirk
Purger,, - kan 'geloven, was dit Dorp eerft Rell geheeten; maar
Coen Radbout, Egmonds eerfte Heer, A. 76o. bier een fchool
pprechtte , en het door oudheid vervallen Dorp verbouwde
boemde men het zelve Schpol.ReI, of de School te Rell,
n by verkoitinge Schoorl.
A. HA. verfaamelde Graaf Floris de ILL in , eenen harden
winter, zyn leger te rchoorel, om de Vriefen op te fiaan, die
zelvr Kronyksken.
viz driemaql Al maar verbrand hadden.
A. 1477. Verflatrielde de Graaf van Holland zyne s Krygsinagt te Schoorel, trok naar S„chagen, om Heer Albrecht van
Schagen `te vangen, naar den Haag te vervoeren, en aldaar
in de boeijen te' fmyten ,'WPgeln zyne on4ehoorzaamheid.
't =lye .472:07A.
SCHOUT, Schick, ("chit* of Schulte; een zeer oud Gowoord, zoo veel gezegd alsfcbult-eifcher. Junius, Ba.
tar. i6 cap. 391 pag. Kiliaan, Ditlionar. 472, bladz.
Sommige noemendenielven taljuw, maar by Pikart, Drents.
Ott& 29 H. '114 bladz. is een Baljuw , naar de Roornfche
wyze, een bylbouder ; als het hoofd van de juilitie.
ZoO Drofraart en Ruwaart, een rulibewaarder en Hoofd
over zeker land ; Qriettnav gerfcbtsman of Rechter, &c. de-

Pikatt , r r4 bladz.
SCHOLIWBURG; de Schouwburg van Amflerdatn , die,
el 1b 1,Jovn (bleidz.' 306) a aanzcinerkt , nit de Kauiers der,
Rho.
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Rh2thykers opgekomen was, en geilicht in 1637. vervolgens
wederom gefloopt en van nieuws opgebouwd met rneer pragt
en luifter in 1664. is eindelyk onge l ukkig, met al zyn omflag
en kotielyke fieraden van kunflig fchilderwerk en koflbaare
klederen , in een tyd van 135 jaaren bycen verfaameld , iu
weinig uuren verbrand en in de airchc gelep-,d , op den
NieY 1772. B'7 deezen brand zyn 18 Menichen 't leven
gekonien , meer door den rook verftikt , dan door d vlaiu
verteerd , ten zy dat zy naderhand toen alles verbrandde, nu
reeds flood zynde, mede verbrand Onbeichrytlyk groot
NViS de benaauwdheid der Aanichouwers, in den branden,-!en
Schouwburg als opgeflooten; om dat men wegens het gedrang
naa de d3uren om te ontvIngten , dezelve nict Monde openinaaken , arekkende din de driftige poogingen om te ontkomen,
door misverffand, tot beletielen van de vlugt. Een geeftryk
Dichter beklaagde deezen ramp op de volgende eigenaartige
en aandoenelyke wyze,
kan bet near p;ekryt van Manners en varyPrrouwen
En kincl'ren ,
'
d-ien
rood verwekt , ;. zaar eifcb ontvouwen?
1k yzp als ik herdenk dat jammerlyk akkoord
van klagt era naar ge,ZU ?Mit droeviger geb9ord.
't Gebouw,, 4 God floit in; Qua.; hoort al in deez' kolken ,
4 He?nel! walk Cell rook en viwri jiygt naar de woiken;
Die icheuren. als van een door 't janzeren en geklag
Van zoo veel bonderden ; aan wien op deezen dag
I-let niterfie verdelf naar 't febynt , was toebefcbooren;
't Is waar,, men weet niet hoe veel dooden deeze Stad
Mille in deez' droeven nacht , Inaar onderwylen fchat
Ret vliegende gerucht deez' meer dan honderd zielen,
En zwygt van a7z'ren niet, die 't leven nog behielen,
Maar jainnieliyk geAmell , verminkt en vol Blend
1?eiV.7alzen in /man' "mere , alleen naar 's Leven end.
Och ! ken men in elks ,rood en barge o'nfiandigheden ,
Do Cbrzyielyke bulp nog met wat vruchts bejfieeden.
1Vant veeler arig li el rottw zet zicb haall in bun bleed,
De Pu:n , myn 17riend words thans reeds o7n en OM gewroet;
Men Kent de Lyken, zoo bet aa nzigt is gefcbonden ,
Somwyl aan ban kleedy,, lidteekens, oude wonden ,
Of kunne en yaaren. Maar! elk uur,, elk oogenblik
Jdaart nieuwe elende, fmart , ontroerenis ern fchrik.
[Zoo ligt bet beerlyk
char AltIlel op moat brallen ,
Zyn fraaje Scbouwburg , ach verbrand , ten grond gevallen
ktz op zeer weinig no, ten eenein,-zal vernield ,
En dekt veel Lyken, acb ! door zynen val oritzieldi
Ondertuffchen is men thans bezig met eetlen nieuwen groom
to;' en pragtiger' &homburg op te bouwen.1
V sf,
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s 1. S
S.- KAIVIBER.S; niet zonder oordeel, van fan Leeulven ge.
I '. 4 ,2 Zuid-Cimbers, Batavia 3o, 40 en 91 bladz.
Zy worder, van Slichtenborfi (Gelders G. I Boek 16 bladz.)
Siegburg, aan het ftroomtje de Roer, in het Land
gze
Malk. Zie den zelven ooh 3 Boek 27 bladz. alwaar
vdn
by aantoont dat de Franken , van oorfprong eigentlyk Duitfchers zy geweeft.
Sicamers. zegt Junius, aan den Rhyn gezeten , hadden
het Idertogooin Kleef in ; een flrydbaar Volk, en by de Itomei.
Del met reden geducht: want zevenhon:ierd, volgens Cce[ar,
vvfl, r)ndor. ii volgens Appianus, van hunne Ruiters, hadden
eel) ichielyken aanval vyfduizend Itomeinfche ruiters op de vlugt
geckeven , en veelf2n daar van gedoot.l. Gelyk deezen nabuuren waken van de Franken, zoo zyn ze ook tot derzelver gewoocten en rechren overgegaa.n; gelyk af te nemen is uit de
verzen van Claudiantis , daar hy zegt:
fiavanz fparfere ficambri
Ante discern not
Cceja.riem, pavideque orantes nzurrnure Fraud.
Dat is :
Men zag Sikambers 't haair voor onzen Veldbeer irprezjen,
De Fran/cm Ii2Oalpeiell met inzeeken en met fcbreien,
Het was, naarnelyk: de gewoonte by de Frankel), dat zy
magt der Vyanderi zyr34.32, hot haair lieeverwonnen en
t.11 groeijen , het los rondom het hootd vcr(preicidn , en bet
a ,nwrfrende en nieuwc haair agterover in (-..n Lek wicipcn,
tot eon teeken van droetheid en rouwe. :71171. Bat. blaci 166.]
Do H. Retnigius, zegt by , te Rheims , den FranfChen Koning
Modoveus , zullende doopen , fprok hem aan, met deeze wocrden : itftis deponc colla , Sicamber ! Dat is: Gy,,Sicamber , buig
nw boold- demoedig neder. Dit beefs oak gliniUS, Batavia 9 cap.
167 pag.
Va1 de Sikambers gewaagt mode Sidonius , 7 cam. Avito
Aug. 13 carm. ad Imp. Majorianarn; en weder, 23 Cann. ad
Co;Tentiltm.
SIivIPOL; die onbefuisde en onnutte tooren te Vianen ,aan
Haar Kafteel gehecht, is haven omitandelyk befchreven, ney ens bet Afbeeldfel, 29 bladz.
SLAGEN, Treffen en Gevechten; van welke wy do voornaamfle zullen optellen, de ordc volgende nax: ha A. B. C.
der Plaatien , wear omtrent dezelve , in ens betic.k , zyn
vcorgevallen. Namelyk, te
I. ALPHEN; alwaar A. 1425. Vrouw jakoba, als con moc.
dige Amazone, Burgonclie de Krydslauwileren untial,te. B o yen t i69 bladz,
IL Bo.
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rr BODEGRAVEN; aIwaar, A. rox8. Graaf Didrik de IIIde
Liirchop Adelbold verwon. Boven, 62 bladz. hoewel het verwiw, ei l van Adelbold word ontRend by Bucbelius , over J3euta,
33 pag. houdende zich aan de .Rpn Chronyk van Melis Stolee.
B ROUW- DRsHAVEN: ointrent wetke Stad , A. 1426. was
het veite. der Engelichen en de ZeCI1Well voor Jakoba
van Burgondie. B ,-)ver., 49 bladz
en tens Hcrto t;
GEEST, by Vrox:n; alwaar de Frie.
IV. Do. Wyde e11
Zen , A. T27, den Gi<taf Flo r ls den V. de nederlage dedeq
dr y k-end ,,: tot in Alkmaar. ran 112r 17N:1de
A; :;• 25 !adz. 171O,i,eils Op en $912c16.:;,ng , 2 Boek. 12' J.
121
V.

CPA, P.ZANIY-3; tllirChen welke

pints en den Eric is ge2,1oeder en Zoon. Boven, 156 bladz. in de
17cjj7 V 71 P. rerim.4.
'VI. Iir.rLeci; hicr floeg Didrik de M. A. To18. Boven 62
1715,1. en VroL.w 1.1elcna zi,;11 her inailhaftig, A. 1024.
Soven , 90 bladz.
orntrent Fleusden; alwacr A. 1062. Graaf
I wicrd overvallen. Boven, 97 bladz.
VT i Ft riG2`VOERD; alwaar, A. 1301. is gefneuveld de Bis.
fcho , ) IAT.Ilem van Mechelen. Boven, 157 bladz.
ilooc,-2.wuuDE; ointrent Welke plaacs, A. 1526. Koning
fneuvelde, in den wmtcr. 13/W:311, i6c bladz,
lir ss:LmaNDE; alwaar (.3raaf Didriz van zyn iiiefraer ge,
1-1,.4y,m, A. 1076,, de Stichffehen en Gelderfclien deeds vinch'
ten. Boven, 175 bladz.
XI. OUDTDORP; A. Tor. verfloegen bier Govert de nukenaar en V,Tillcui, de 21 Biirchop van Utrecht, de Friefen. Boveil • 122 e;z 21'4 bladz,
Xil. SCI1AGEA ; alTadr, A. 1168. teFrieienveel Edele Flee.
ren cn daar onde.r, Allard (of, gelvk andefe zeggen, Alorecht)
del: 'ode r) Elder van Egmond verfloepn, op het ys. Annales
Eg. mundan,
uLannes van Le:den, in her Jaar 1692. door
pag. De GLaavenaar,, 40 bladz.
kla'1) ,(2zIss32
vo.;ht,m

ScHELur;caoJT ; .11(02. iioeg bier Floris de V.
de F'riefen. Befcbryving van Hoorn. 32 bladz. Vronen Op en.
Ondergang. 2 Bock 12 H. 134 bladz.
XIV.
SCOTERYI„ in fi-icslariu; lifcr kreeg, A. 13c6. Her.
log Albrecht 62 1)edeillge; vertiaande do FrieCen zyne
ders. S:otanus , FfieS, G. 7 .1:3;,:ilz 217 blad7.,.
XV.
SOF,ST; alwxir A. 1336. de Hoer Gysbrecht van Nyearode, van Naarden met zyDe troepen komende en bet Dorp in
brand fteekunde; wierd gekwetil. Ikiwbeus , in Arnisfurt. Theodarns rerboe.:;e 217 pa.A. liettam, 255 pag. 1/14;

een oud MI.

N, VI. STAvoR r N; ointrent de Karen van St. Olaf; bier iloeg,
1396.
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A. 1396. Vertog Albrecht wederom de Friefen. Scotanus Fries;
G. 7 Bock
bladz.
omtrent welt Eiland A. 1427. een
fcheepsftryd is geweed; Vrouw Jakoba's zyde het verliezende
en haar Hoadman , Bredero3e , in der Vyanden handers geraakende. Scotanus, Fries. G. 9 Boek 299 bladz.
of Winkelmade , al waar A. 993. onder
Graaf Arnoud, de Hollanders, door de Weft-Friefen vermeesterd zyn; hy zeif door een pvl f.,7ekwettt. Boven ,
bladz.
Deeze zyn de voornaamile Siagen; vinden ivy lleg andere,
wy zudenze u tot zyner tyd ook mededeelen.
ISLAVEN of SLAVERN - 1; waren dienftbaare perfoonen,
die buiten de vryheid in flaverny leefdrn. Op vericheidene
wyzen wierdt iemand tot een Slaaf, als door gebcorte; want
die van Slaven geboren werden, waren ook flaven ; fomrnige
werden vrywillig flaven, en dat op verfcheiden wyzen. SumThigen verdobbelden hunne vryheid, en dat plagt zeer geineen
te zyn onder de Duitfchers, waar onder de Batavieren de
voornaamtlen waren , waar van Tacitus fchryft, de liforitus.
Germ. dat zy onder ernftige zaaken nuchteren oeffencn het
Teerlingfpelen, en dactnet zoo groote Iigtvaardigheid en verlieuging van winnen en verliezen , dat wanneer zy 't al 'very
looren' hadden , met hunnen laatften worp hiinne vryheid ciurven opzetten, en indien icn1and a p es velliett, zoo neenat hy
gewillfg zynen dierftbaaren
n3n enz. arifl. Scotanus in.
fdl;yft , pang. 3. Dat he t
zyn 1. Bock van de Vriefche
gemeecc Vo!k, zich wet in eens
beicherming ofte
dienft.
Aiinacht (zoo men het toen Locmde) plqt te begeeven, of om groote fchulden, cm hevige wederpartye,
of ow andere zwatighederl , en die flondcn dan in volkomend
magt onder deezLn Patroan , g-elyk kinderen onder hunnen Varier.
Veele vrye perfoonen verboncen zich tot gedienflige flavernye aan de Moofters als mode wel aan . eenige Kerken, fchryft
Laurentius Landmecter,, de Vetere . Clerico Monacho. L. IL Cap.
VI. en Auguft. • Wicbmans. Lib. II. Cap. LXI. Lib. III. Cap..
XXXVI. in Brab. Mar.
Wanneer de flaverny..hier een begin genomen heeft, is onzeker; maar waarfchynlykis zy met de Batavieren in deeze Landen gekoornen , toen die door inlandfche beroerten uit hunae
Landen .verdreven.. zynde, bier gekomen zyn en hunne Havers
medebragten.
Ook is het .onzeker wanneer zy opgehouden heeft. Uit een
Handveft van Philips van Bourgondien , gegeven aan de Stad
van Delft, in 't Hof van Bruffel in de maand April 1448. blykt,
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dat .de flaverny nog . in. weezen was ;- want daar worth gezegd
Artikel IV. Die Poorten van Delft , ende den ingank fal open-•
flap voor ecn iegelyk ink9mende ende poorter .begeerende to
wordn.„

S N. SO.
uitgenomen ook dien , die h etaren Hem binncn
porden ,
zal. '7. van Oildneoven. OiLd,
jaer en each , wederom
Milani. Land. bladz. 20
SLO FENT; cen Dorp Piet verre win Arnfleldam, Gan het
s Kerk was we l eer St. Pankras to-..tnaarl-_mtnermeer. Deszell
gcw Y ,! - Op zyn dag, den 12 May,,.vvierot do r a. den Pallor
van t:t Dorp, zyn gebenedyd , met de.:ze woorden,
den Volke vertooncl : 'T is geen offenboold , Myile Katelyken!
Paardenhoofd; naar het is- bet IIU()fc van Side
is'
't
72kras!

M tar , wie z,11 den Pa floor nu durven 9fvraagen , hoe is dat
lieve Hoofd te Sloven goko:nen? is niet St. Pankras, of Pankrathis Rome, 0,ider den Keizer Diokletiaan onthalft? to
Romeo, in de K.1( van St. Jan te Latiaan begraven? en nu
Kometyns Byvocaftlen Ainfieldeln,
zyn 1--L-)ord te Sluten ?
3 73 bladz.
Zo nag ook niernand vraagen; hoe en wanneer kwam het
gebeente van St. K.itryn , uit AlexIndrien , bier binnen Amileidarn ? Bovzn i8 bladz. of d.L: iteene dood::ift van St. Pieternetic.
van R9we, bier in het K,Telletje van Albrechtsberg? Boveii
bladz.
SNOYEN- TOORN, antlers Old-Gehl, nu ecn Hofffede,
boven Utrecht. Buchelizts , over Veda's 46 en 47J1e 13Ufthopy
255 pag. een Wapentoonm, in vie() Gano , dat is, in bet Dorp
Gein , geheetcn, van gemelden Reda, 245 page
Heeft zyn naam, geensains van Dirk Sonoy,, wegens Oranje , Stadhouder in Noord -Holland; van weiken andete,
de Zaanlandfcbe Arkadie 5 Bock 537 Nadz. maar van het oude
S':arnhuis de Snoyen , in het aigeween; in we:; Ridderen en
Oorloplieden hebben goleefd, A. 1.288, 129'2 en 1381. Dez,:ive Buchelius, 255 bladz.
Zie verder van het Gein , boven I */ 2 bladz.
SOUBURG, andors ho', Hof te Siral yarg , eon verrnaarde
icon van de Graaflyi-,h;.--;id
plants in Zuid Holland; ot)
eer, vo!g:-.11s nitwyzen der grondfl4tn , ceo oud
Holland ,
en zwaar Gebouw , nit hat water wedcr opgolt,1 . :Li; helot v1/4:rbiadz. B-A-born. Stedeboeil,:, 95 'lad
nicuwd. Gozldboe,v
Meurs XVII. Prolix. 456 bladz. en thvienbove ,
fchryvende over hot ambacht flibla gerd.--an. 287 tiadze
[Dit Huis ds gebouwd , zo als men mc:ent. van Boer Nicolaas van Souburg, certyds Amhachts Heel van Albla.s , naar
Wien het zynen Ilan) zoo gckregen hcbb , L. n. Naderhand is
bet bezeten by Johan d'Overfch:e, als getrowvd ilebbende Jacobina Machteld de Potter. Van LeCliWJ'il, Batavia bladz. 1236.1
Draagt zeer warfchynlik zyn naam van Souburg, in Zecland,
op het Eiland Walcheren , dozelve 413 blade. Zie van het
Zeeuwfche Suuburz, ikqiieg,v/ge, 664 Lilactz.
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Schieland, nevem andere flot
SPANGEN; een Huis
A. 1359. door die van Delft,
geruiLeeld yuniur , Batavia 171
cap. 492 bladz. Handveftchronyk I Dee'. 135 bladz. Van Leeuavezz Batavia 129d bladz.
Het wordt ons door Rocbman in een Gezicht vertoond; doch
ik geeft u hier een ander,, uit de 4 Gezicbten genoruci , Welke
den 3 en .den piny, des pars 1576 getekend ,.my vaii myn
Boefeinvriend, AND&IES SCHOEMAKER (sevens waar van
boven , 196 bladz.) gulhertig vereerd zyn.
Ondertuirche n is het , door de Heeren y en Spangen , namaals,
wel weder opgebouwd; doch evenwel A. 1573. in den Spaanfen Kryg weder verwoeft. Goudboeve 87 bla(if.,;.
SPAARN; een aangenaam water, uit (lea Leidfc! , en Rhyn
tf liever uit bet Meer, boven Heemiteé, door Haarlem
Mende, naor Spaarendain. Boven , 137 bladz. Heet ook van
Spieren en rietwortelen, de Spirne.. Oudenbove , Haarlem Wieg,
25 Bedenk. 97 bladz.
SPALIRWOUW, anders Spirnerwald; een zeer oud Dorp,
under inyne Hollandfche Dorpen, in een Gezicht van Ejyas.
van den Velde. gunius , Batavia 17 cap. 422 pag.
Uit dit Dorp was oorfprongkelyk Klaas Kieten, anders do
Spaarwouwer Kens, van welken boven 192 en 302 bladz.
Het Hills van SPIERING, onder de Gezicbten van C. Elands,
buiten 's Gravenhagen gelegen, heeft in de Hiftorie geen belan.
gen , afleenlyk ffrekkende tot een vermaaklyk Landgezicht.
SPIERINGHOEK een Huis in Schieland, tuffchen Schiedam en Vlaardingen; wel eer van aanzien , (bar op een rulne,
en heden war eon landhoeve. "Junius, Bata y. 17 cap. 492 /ag.
Gotuihoeve , 87 bl. Van Leeuwen , Batavia 1298 bladz.
[1)it Huis heeft voor deezen altoos beh000rt aan het Edele
geflacht van dien naam; zynde naderhand maar een wooing
geworden , en laatft gehoord hebbende aan de Heeren van
Goudriaan uit de Familie van Schagen.]
SPYK ; een ouci flot door Rothman , in via Gezicbten„afge.
beeld , is een Huis, in den Lande van Arkel en Altena , tusfchen Heukeloin en Gorkorn; voor eenigen tyd vernieuwd.
Gozidhoeve , 86 bladz. Van Leeztwen , Batavia 1304 bladz.
gebouwc/
['t Huts te Spyk is eon oud flot by het Dori:
Jan van
by Jan den V. Heer van Arkel , geitorven in 't jaar
Arkel (zeidt Kemp) ziencl e, dat zyne Voorzaten de Weitzydo
van 't large water niet alieen net vyf Ark e1 Doa pen op den
Dyli., ma:,r ook binnen, bevclkt Irdden, fi:/pc aan de Ooftzyde van de Linge, maakt daar Heukelom , nu een Stedeke,
1.Toge4werve, nu maar eon Gehogt, Spyk, (Goudhoeven zeidt
de Kerk te Spyk, deeze been: een fraaije fpits) en Dalem , nu
alle byzondere Hcerlykyen. Deeze Heerlykheid en 't Buis
tegenwoordig toe Cornelis van Auffen, deer van Som,
rnersdyk
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inersdyk, Wiens Gmotvader het zelve gek,i7,theeit van Gerrit
van Renoy, in welk geflacht bet zelve tan; j:'aren gewecit
bladz. 1304.
Was. Sim. van Leeuwen f?ata y.
Het Kailec:1 met de HeerlykheiLl van het neck.r v7,n
Spyk is op den 24 . April Or r. door junkheer Gerard van Renoy verkogt aan Jonkhcer Cornelis van ilariren Gri ffier van
de Hooginogende Heeren Staaten Generaal der Vercenigde
Nederlanden.
De Heerlykheid van het overeinde van Spyk is den 17 061o.
tier 1613. in pure gifte gecedeerd en gegeven door Philip Wil.
lem Prince van Orange en Naffauw, als Grave van Leerdam
aan gemelden Jonkheer Cornelis van AariTen, Heer van 't Nedereinde van Spyk. Sedert zvn deeze beide Heerlykheden altoos onafgebroken bezeeten geweeft door de mannelyke Nakomelingen van xvelgemelden Heer Cornelis van Aarfren tot
den tegenwoordigen Heer Francois Cornelis van Aarffen , Heere van Spyk , Sommelsdyk enz. befchreven in de Ridderfchapp.
en Edelen van Holland, Generaal Majoor ten dientle deezer
Landen , Colonel van een Regiment Voetknegten en Hoogheernraad van Delfsland enz.
Van de Kerk en 't lialteel van Spyk , is een kunftige phat
uitgegeven by Fouquet , en gefneden door den vermaarden van
der Schley te Amfterdam.1
SPRE,EKWOORDE,N; van deezen zou men een byzonder
werkje kw-men opmaaken , tot veigrootinge van de geheele
4dagia , of Proyerbiorum Colleftio van onzen Rotterdammer,
Defiderius Erafmus; in Folio , 1670. in Dultfehland uitgegeven.
Duch hier alleen eenige weinige flaaltjes, tot uw vermaak:
1. 'T is Cent manneken OM op een prauw te zetten. Dat is
een mooije jongen. Een Haarleaimer fpreekwys. lioven, uit
Screvelius , 55 bladz.
11, Hy beeft al 'wel getz2rft. Dat is; by kan leven; by heeft
bet verre e,ebra.cht , op zyn muiltjes op en neergaande en
van zyne inkomften levende. Scbokius , de Turfis , 20 cap.
169 blatlz.
IlL 'Tkoint op een turf niet aan , els men in bet Veen is. Dat
is : daar overvloed is, kan men ligtelyk lets mede deelen.
zeitie , 170 Dag.
1V. fly ,,voct een turf in drib'en te kloven. Dat is : bet is een
Vrek , een Warner met de Pot, of een Gierige Gerrit. Dezelve, 170 pag.
V. Dat was in Marten van Roffiims tyden. Dat is ; in cell
tyd van de hedendaagfche wereld zeer verfchillende. Van
Marten van Rolluin, 245 en 327 bladz.
VI. Hy zuipt als een Ternpelier. Screvelizis Haarlem 17 bladz.
inreekenie van den Hout. Dit fpreekwoord heeft zyn oorfproni van do Tempeliers, zekere Goeftlyken bewaarders van
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cl e Iterk van bet LT, Graf te jerufalem . A. 13o8. mei goad;
vin,-'..en van Kiemeris den V. Paus van Rome, en Philip deli
Koning vcn Vrankryk, door geheel Europa gedood
11:t;-_,ero ‘Kd; nicer uit baatzucht omtrent hunne zwaare
eenige groote misdaad. Ueda in 13iffehop Guials
, de Gefiii 'rancor. 361 par. Guieciardin.
do ?.31 pag.
Provinc. iii TrajeFt. ad Illojam, 2(57 pag. P olydor. Vergil.
Rerun Invent. 7 lib. 5 cap. IV. Goeree, Geefilybe en Waereldlyke
Hiflorie 5 7 7 bladz. behalven de opgetelde, by BLTheilus 237
pag. &c. echter meeft al ike deeze van zuipen en ontuchtigheden berchuldigende.
07Th ka-npen, Een fpreekwyze, den dritYllifleis
Ik
VII.
of tvveevechters ontleend, welkc, of om eon prys te winners,
of om verklaagden te verdedigen, malkanderen, ira camp°,
dat is : in het Veld , beriepen. Boven, 75 bladz. Ziet Stoke,
Ala pain cle..; .1. 16r b:ad,. by AIL'inade, Kamprecht , 93 hladz.
VIII. A! ko:2:p killers ats- Brzta.);nan. Deeze was ointrent A.
11.64. ten Franciskaner te Groningen ; van zo een wel
fpreekendheid, dat by zyn gezelfehap of Orde, binnen Amfteldam, daar merle voerde. Siichtenborfl , Gelders. G. 9 Bock 254
hladz. KAiimel,yn, in de Alnteekening over Anfielrlam, enz.
gieIX. Mecblen 'sny, Heusden dy. Zoo fpreekt een
rigaart, het befle voor zich uitkiezende. Boven 151, bladz.
X. Maiden z.21 we! Muiden, blyven. Uit Antonides, boven,
259 blalz.
XI. .Ara booge vloedcn komen laage ebben. Dat is : naar groo•
ten voor`-poed komt wel tcp, ,m1poed. Hoogcnoed. komt voor
den val. IV. a irilliChOOtenS 12C,71,771, 55 bladz.
, bear v,,1 riemen. Dat is : die eera
Eedt in de
komt, die eerit maalt; die heeft den voortogt. Dezeh,e , 33 bladz.
XIII. Het Anker acbter kat zetten. Datis: zyn Icha.apjes
op bet droog hebben. Eon Kat is bier een paal op de haai,
om de touwen van de fchepen daar aan te beleggen. Roemer
Viffer heeft het dan niet wel gevat, in zyn 2de &bob, een Anker, sevens eon Kat, aan den haard Weder dezelve,
3 bladz.
XIV. Hy ligt in 7affa. Dat is: by ligt in onmagt. Jaffil
of Joppe is een Zeetteedjen in het Heilige Land; ali,vaar de
Reizigers, fomwylen zeer lang worden opgehouden. Ondertuffchen de Vrienden, gevraagd zynde waar is die of die , antwoorden, niet zonder ongeduld: waar zoit by weezen , by Lit
in yaffa. Nog dezelve; 91 bladz.
XV. Hy ziet of by Wieringen in zoa; tegens iemand die zeer
te onvreden is, dat by niet tot zyn oogmerk kangeraalen. Want
die uit Telfel naar AmilVdam willen, komt het ongelegen op
de Ree van Wieringen te moeten komen. Nog tens dezelve,
360 bladz.
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Dat is
: hy zal U overtreffen;
XVI. 117 zal je loef affieken.
y a!at die de loef heeft, is boven den \vind en kan ten alien tyde zyn Vyand op het 171 komen ;. daar die
d ie
door rook en Damp niet kan z:cn, Wat liegneletnee d oers
WALT Wil;16-1oten, 14 2 bladz.
XVII. Bat is een klouwer van een os. Dat is : meer als gemen. Kloici-0 273 is by de fcheepstimmerluiden fiaa,n , brewv:en , Klozr,yr is eem breeuwer , la ook de klavaat
of de kailaatharner. Zoo zeggen zy al pocchende, to ;ens bunetnedebreeutw Dat is een wakkere Klozcaler. Winichoten,
n
132 blade.
0;:,der de Hui, getrouuld. Hulk of fall:, is by de Neer.
:vinders , zoo bier als in Braband, E T.-.Aveeft een Vrouwe mantel , haar van bet hoofd tot de vceten overiekkende. Ecn
gewaad , dat ik in rays jonge jaaren , te Groningen , tangs
de itraat nog heb zien gebruiken.
Ziet hier nu een oude gewoonte. Een moolie 'Veit, met
Kaaren tegenwoordigen Bruigoun in ()neck hebbende 0-elPeEl
^t

-.vas genowizaakt die kindercjes, by hem ter wereld gebracht,
to voorichyn te brengen facie ecclefico) op den trouwd ^:2:.

Dit was en harde zaal: voor een hedroogen Miagd. War.
raad ? on(ler het trouwen \vierd het kind of de kinderen , met:
de huiic gedekt, en zoo voor Echt erkand. /1/777./c. bot.m 90 bladz.
weten een delver, aan do
XIX. By vreet als ee dykes;
Dyken arbeidencle, aizo die liliden een zwaar werk doende,
in hat eaten zyn. —.%;c-Goten , 43 bladz.
nolb hal o
XX. Ey ziet. 'er nit of by u:t een gieter gedronken bad. Dat
is : hy ziet 'er uit als de bittere flood : orn dat men nooit op
Zee uit can gieter zal drinker, zoo lang 'er, binnen fcheepsboort , zoet water of andere dranken zyn. Winjcboote r,7,. 68 bladz.
XXI. Zy zullen dat geld moeten opdokken. Dat is; voor den
dag brengen , wedergeven. look, is een Korn of beilooten
plaats, daar fchepen gemaakt viorden. Dokken, , is de fchepen
in can Korn op het droog zetten. Winfcbooten , 45 bladz.
XXII. Eye kwum ens (wars veer c7,2n boeg. Dat is eigentlyk;
fly kwam varen voor ons fchip over ; Icy ontmoete ons. Boeg
(van buigen) is de bora van hat fchip. Winftbooten , 28 bladz.
XXIII. fly fiend bekaaid. Beka(1 fen is fchande behalen. De
Vis is bekaaid ; Dat is: de Vis heeft zoo lang op de Kai, of
do Wal gelegen, dat hy begint te nerves. Bekaaide vis is een
ilecht onthaal. [174.cbooten, 18 blade.
XXIV. Ify heeft de koll by Sc. Dat is: by heeft de onLezorgde koft ; zyn koil is gekocht: Dit is louter Amfteldams; zynde de Doelen van St. Doris (Patroon van hand- en
voetboog) bier tot een Proveniers-huis gemaakt. Winfchooten,
2,43 bladz.
Dat is: ik heb al een Vis aan den hook
XXV. 1k bth
by.
Z
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bytenie. liok is een we8rhaak diar men mede bengelt
IViV.chooten, 34 bladz. Hocks te zyn , vat dat te zeggen
fchreven wy bu y er), 151 biadz.
[XXVI. OERVEDE DOEN plagt in onze taal te beteekenerl
eenen Eed doen; want Oervede is een Eed , waar door de Bal linger), of Bannelingen zich wel eer verbonden dat zy zich
aan 't vonnis, over hen geveld, zouden onderwerpen, en niet
op de grenzen of verboden plaatfen zouden komen. En niet
alleen dat zy in ballingichap zouden gain ; maar ook , dat zy
nu verbanncn geweell en wederoin herfteld zynde, nietnand,
ongelyk of fchade zouden aan0111 decz verbanning , cola
doen. Zelfs ook
geenen, die oin eenige misdaad gevangen ,
wederom nit de hoeijen ontflagen waren; gelyk ook
Krsgevangenen, die weder vry gelacen wiercien, x,erbonryze eenen Eed. jLnc1es rerun
d7
op
door
iLjiL& Doc. Gefi.Aizno 1482. by Ant. 111,:atbaus
Tcone
bladz. 452. Thar ook een voorbeeld en forrnu.
11;:r van zulk eenen Eed worth bygebragt. Zie ookbiadz. 457.]
En dit zo verrc, tot een proefie, mogelykzal hier een Twee1!
een meerder getal van Spree:wyzen bybrengen.
STADHOLIDERLYKE Itegeeringe; in Holland, onder de
(driven; te %VCten :
rfliderik den V.
A. 1062.1
Diderik. den VII.
'zoo.
Floris den IV.
12 .15.
1255.
I Willem den IL
Albert van Beyeren.
1433. fonder .< Philip van Burgondie.
2 Karel van Burgoudie.
_7465.
VroL1W
1 1-7 7. I
14.Eo.
Maximiliaan en zyn won, Philip.
Pnilip en zyn zoon, Karel.
1 48 , 1.
1515.,
Karel den V. Keizer.
k_ Philip den II.
/556.i
Daalende eindelyk deeze fucceffie , na het afwften van
spanic, A. 1572. op Willem den I. Prins van Oranje. Van
1.,';eirunn, Batavia 1384 en 1391 bladz.
NTALBROEDERS waren gehuurde Soldaten , van het
zclfde getal, legioen , als van den zelfden flat, volgens Kilinen. Men vindt deezen naam in de Annales Rer. in Roll.
Dioecef. Uitr. gefl. by Math. Tome I. Analed. pag. 401, en
in de Aanteekening op gob. a Leidis de Orig. & Reb. gefi. D.
D. de Bredo-o. pa. 677 ejusdem Tomid
STARKENBURG , door 1?cchman in 2 Gezicbten vertoond,
en door C. Specht weder op een andere wys verbeeld, kende
ik den 26 Juny A. i7o5. aan zyn ronden Tooren, byna van
we r en ale Lo(merflot,
Warts
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‘ T oolts is dit Hoercti Huis gelegen aan den Kromrnen R.hyn,
het Sticht, niet vcrre van Driebergen. Omtrent de Hifi°.
yie , is het my iced pen fchryfitoirc to hebben, wegens dit
aanzienlyk Hoofdgebouw.
STAVR1A; &averen een Stad in Friesland , aan Zee gelegcn
ziende naar Enkhuizen en Medemblik; een Stad, door de
Frieirche Scbryver s, met beuzelpraat menigmaal bezoedeld.
Van de gewamde Stavo, haar Afgod , gewaagt Scotanus ,
G. 2 Bock 48 blade. Zoeteboom Staveren, I Bock 2 bladz.
Van de verweende kinderen van Stavoren, het Vrouwen
Zai yi , cii van Kaaren verdichten oorfprong , kwanswys op
jaar 1350. gewaagen Scotanus , 5 Boek 195 bladz. en Zoeteboom , 4 Boek 107 bladz.
Zy is echter een oude Stad gebouwd gelyk zy voorgeven,
A. 313. voigens denzelven Scotanus, 2 Boek 48 bladz. en 5 Boek
174 bladz. vertoonende een Vergunbrief van Waldemar, Koning van Deenmarken, A. 1300. verleend aan die van Staveren; en A' .f .-iug .Notit. 2 Part. 163 biadz. gewagende van HenJ-iks des IVdi.n Keizerlykea Gunilbricf , van het Jaar 1077.
Voide,rs het j:ls Scevr!,o , of het recht van den filar (van
deezen tolnaam komt het woordeken , fluiver) geenszins
Staveren rakendo, gewaagt Slichtenbodi , Gelderftbe G. I Bock
24 bladz. bewyzende met de benaamingen van roenzerfiuir
n Tnrk(JnjiiiLl..
een Toll, zich tot aanNimmegen uitfirek.
floc was ,
d-von
Zie nu , weak eca lelyke rnistasting van die gel
, dat gebied van het Koninglyk Staveren van Friesland
tot aan do Maas en de Waal gereikt heeft. Zoetehoom, Staveren
3 Bock, 54 blade. Meteren, 10 Boek 196 blade. Maar zie Sori•
verius , by Hegenite , in Itinerar. Fri Holland, 4 7 peg.
A. 1076. is deeze Stad, van Graaf Diderik den V. ver.
uieefterd. E11181,"SlIS , Frijicar. 6 lib. A. 1345. is Graaf Willem,

door die van Stavoren, by bet Klooiter van St. Odulfus, ver.
flagon; waar van BenezLn.
Van het Kloolicr van St. Olaf of Odulfus, is boven omitan.
delyk gelprooken , 275 blade. en wilt gy nu nog meerder weten van Staveren , gaa by , XVII Provinc. 2 Reel. 929
biadz. Jilting . Notit. 2 Part, 163 pag. Matbeus, AnaleEtor. VI
Edition in 4to.]
OW. 68 peg. [Tom. 3. pag. 470 ene.
T
[A. 1420. is Staveren door de Vetkopers van Hinlopen en
Molkweruin ingenomen , by Welke gelegunheid Coppin Jarchs,
bet Hoofc-1 der Schierintzers g ood bleef. 7o6. de Lemmege

Orion. Groning. apud Math. AnaleEt. Tome

peg. 1.;c).]

STAVRII ; of Sturii, die van het geinelde Stavoren. P117thts , Natur. 4 lib. 15 cap. Maar, ziet hier een zwa3 lib. 65
zi gheid , by do Letterklovers. Onze Junius (Batavia
leertnis zyt gy met uw Stavoren ! of
telooft
z
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gelooft gy nog teekenen van . de benaamiige Sturii of urii
te hebben in den naam van 't Eilandeken Urik , antlers Uric 2
Flud. a Ghildl , over Kluverius , R1.)ynmond. 2 .Deel 215 bladz.
aantrekkende Pontanur ei Haemrodius.
De Heer Alting (Notit. t Part. 117 pag.) fchryft liever Stu.
rii , woonende aan den Flevus ten Weil-en; en verwerpt ten
eenemaal de 7-1;.;ufii , volgens de leezing van gemelden
gelyk gy hier en elders aantnerk ,
yhius. Zulk een
inaaen ons de Critki volgens de verfchcidene leezir,e van
zodanigen c oile7 , zodani,e 71iCtabralla zodanige ccnj e cluitren.
ons in (lit werkje, nog al meermaalen your
1\har, dit
den hoeg koonicn.
SfIE.DUIOUW, is , volgens de leeringen van het Heiden(ha) aangei'angen onder Orfeus en anderen , de menfchcn
canmoedigende, om ii vrede en 17 riendfchap zich by malkanticien to zetten. Lucretius, Re;. N:ttur. 5 lib. .Pliniits.
All,tur. 7 1;,). 57 cap.
Doch toon waaren de Steden (ziet ook hanen oorfprong
in de H. H. bladcren, Genefis , 4 H. 17 vers van Hanoch, de
Stad van Kain , behalven by golephus , goods. Oudb. i Boek 3
Drzilius , over Sulpius Se,verus , 17 pag. Hornius over denzelV2,1 , I lib. 2 cap. ) niet anders dan een gehuchte of buurfchap ,
met den ploeg (en deeze bepaaling wierd voor heilig gehouden) onatokken. Ziet inyne Verklaaringen over den Almanak
Oz)i,lius, 4 Bock 255 bladz, behalven gunizts , Batavia 27
lib., 406 bladz.
Latr heeft men deezen met mnuren omvangen ; maar
dt wierdt geheclyk veracht en als te twyfelachtig verworpen
van de Spartaaners ; Welker Sparta was zonder Muuren en
vertingen. Ja torn zy eindelyk ook op Muuren dachten ,
was het met bun en hunne zoo lang ontzachlyke heerfchappy
ten einde geloopen. y tig inus, 14 Boek. 5 H. Livius , 34 lib.
37 cap. Paufanias , in Achaic. Seneca , Suaforiar. 2 cap. 12 pag.
Immers , moedig hand aan hand te vechten was, toen
boodfchap; en dit ging tot zoo verre, dat Archidamus, ziende een catapulta , fteenwerper of blyde, nit Sicilien °vergebracht, volmondig ukfchreeuwde: 't is met de dapperheicl ge-

daan
Als of die manhaftige Spartaaner wilde ze ggen: Nu Men
krygituig van verre den Fyanden treffende , bybrengt , nu is 'er
geen kracht , geen fierkte , geen firydbaarbeid nodig.
Maar hoe zou Archidamus zich gekruift en gezegend hobhen, had by het zwaare grof Gefchut, flangen en kartouwen,
op de beukeryen zien planten? de grove bomber] nit de mottieren werpen ? door aangeitooken lVlynen , Gelederen van
Krygslien gelykelyk nederveli gn? en.,,,, doch 1191a! dit niet
vet."
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verder; ziet Plutarchw,- , in 4ophtegmat. Peg. U Imp. by
Linfius , Poll orcet. 2 li b. 2 Dialog.
Voorts waaren ook van dozelve gedachten onze Germaanen of Duitfchers. Kirchmayer,, over Tacitzts , Germ. nit Kin, - Co nringius, &C. 16 cap. 146 pag. en vervolgens ook
do PIieniannen en Swaben. Anzinianus , 16 lib. I rap. en eindelyk de Friefen; onder welken naam in laatere tyden, ook
de Hollanders. gunius, Batavia 17 lib. 408 bladz.
Zie Ineer van het Stedebouwen, by Polydor. Vergilius , Illvent. Reruin , 31 lib. 9 cap. en Oudenhove , Dordrecht, 3 H.
1:36 bl a tiz.
STEENTIOOPEN, anders Huinebedden , van welke boven
al is geZreven, 148, 165 en 304 bladz. doch wy zullen bier
de Aanmerkingen over dezelven, in 4 Hoofdftukjes verdeelen
en fpreken. I. van hunne gedaante. II. van de landfchappen in
zy ,,:evonden worden. III. van de opftapeiaars deezer
fteenen. IV. van het opgegravene onder dezelven.
Beginners wy clan met I; aantoonende dat het zeer groote
keven zyn , met menfchen handen, op ma]kanderen geplantit.
ftrekken van het Ooften tot het \Yellen
Dat zy zich
meerendeels 18 of 2o treden lang, en 5 of 6 treden breed.
Dat do kleinfle keifteenen onder liggen, voor Pilaaren ver.
firekkende om de grootile te dragen; van welke cenigen wel9 vademen in bunnen omvang hebben; welverflaande dat de
grootac altyd aan bet hoofdeinde gevoegd zyn.
Dat zy in het Well:en meerendeels een vierkante opening
bebben; zoo dat men, of met een geboogen nek, of op zyn
knk;n , daar kan binned lquipen. Pikart, Drentb. Oudb. 5 H.
22 en 23 bladz.
Ga nu tot myne II. rerdeeling.
Men vindtze liggen in het landfchap Drenthe, fominige, op
de ruime en woefle heide; foinmige op de bouwakkeren, fommige in de boffchen, en fommigen weder aan den Wagenweg, onder bet een en ander Dorp. By voorbeeld: te
1. ANLOO ; hier ligt een vry groote fteenhoop, in het veld.
2. ANNEN; heeft 'er een aan bet einde, van den efs
can even aan de brinke.
3. 13ALLoo weder een van een gemeene grootte.
4. BENTHEIVI ; verfcheidene.
S. BORGE.R; negen van can ongelyke grootte.
6. DROUWEN ; wel zestien
binnen een Bolwerkje ge.
flooten.
7. EMSBUIREN; cen ongemeen grooten en geweldigen.
8. HUMMELING ; alwaar by tyda van form en regen icy)
fchaapen onder die fteenen fchuilen.
. Hu NE ; =treat den aanvang van den Hunefus; boewe1
V2

iZ65

,

Z

zy

ST.
553
zy daar aI elders van de Koren (1-1gelyks ‘vor,len wecb g enorneii ; alleenlyk de grootile fteenen
ONNEN; een van gemeencii trant.
n. ROLDE ; twee , zynde de giootil met een Viier'Doom
over Cciaa,duwd
12. SALTSTIFRGEN; ongernen zroot,
13. STEENWNK; van Cell Vet ■vonclel'CliC I,Valtdige hoogt„
14. SUIDLAAREN; Cell win geinecnen trant.
15. TEKLENBURG ; verkileidene, waarlyk
pingen.
16. TINAARLE; vyf ophoopingen, even buiten de fchutting
van binnen een bolwerkje ; doch zynde de vyfL eLn-t
weinig daar van af gelegen.
17. ULSEN, aan de Vecht, ook w.eder nicer dan een.
kard, 5 H. 23 biadz.
Daarenboven ontixineten zy den Reiz'ger in Overyircl en
Weilphalen; geyk ik reeds cenig,en runner Dorpen onder de
Drentichen gernengd heb. 7unizty, aangehaald boven , op het
136 blad. Sion de Vries , tWonderen cixr Zeên , 521 bladz. gob.
_Menfinga , in, Saxa agri Trentini , carnthze , edito 1637. eiz
Slichtenborft , Guiders. G. i Boek 78 bladz.
Gelvk mede aan de Elbe tuffchen Maagclenburg en Halber,
Linerar. ad Nic. 11/itje. n , Col: 19 peg.
fiat yac.
\Veder, in het Meklenburgerland; aldaar der Wender; Ker/.
boven gelieeten. Rear. Rantzuvizis , _Meth. 4poticazic. 9 Num.
3. Art.
Eindelyk in de meefte Noordlyke deelcn van Duitsland.
Yob. Daniel Major , lib. tie Cimbris pop. en yob. Rift, in Colloge
junior. op Schoonen en elders in Deenmarken , Sweden en
Noorwegt;i1; alwaar men ze Diet zoi;,Icr yzen van verre ziet,
yeifs op zter hooge en fou1e fleenrotFen, rikard. 5 IL 31 bi,

Ta zeirs in Eill y,„i,nd,oorent Ssdtsburry; imt den naam van

Stone Heage. Cambdea. Brita7liz. Epito:n. 109 blad. Welke

oak Kan toonen in c(-,n groote Print, nevens can verhaal vol
onbelchaamdc veraichtleien en beazelpraat.
Keere van het Ude tot hat Jude vragende,
wie deeze iteenen hie)* this op imlkanclerenilvelde 7 De Hun.
nen? 'wen, aizo die nimnier tot ooze landllu_ek afkwamen;
maar de Huinen, dat is: in her ond CeitiTch, Reuzen; van
:men fpLaaken, 304 bladz,
Ge,wifielyk is de ophoopiDg deezer Stenen door menrchen
halide') getehied ; want wat wem htngen eon no ziell hier, in
af;zeleg,ene, hoiden, en ontoegangiyke VciFi v3n 1onnen ver.
1-r„..-\Lien? zou men nog op de effene gronden onzer
hcician en zaai',;:nden, m2chii,ea Iverktilgen gebrinkt hebben
mar hoe koriden die gcbt;czi:,:i worden in Noorw' ,2gen, gelyk
wy coo emn vahaahicri, op die llcoe klippen? doch, elk
zy
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zy zyn oordce! vry. Deeze Steenhoopen , fluine . of Reuze
be,,Hen ic;in ieder in het reizen befchouwen; en van verwon&ring, opgccoogen, een luttet fttlftaan en geloven dus zyne
002;e11.

Maar that ons tot het IVde en laatfte Verdeelingkjen oven
happen; deeze Steenhoopen , waren het by onze alleroudflo
Voorvaderen, Altaaren of graffleden? Ailog.'elyk beide: want:
waarom zou men Jaarlyks gelyk de Roomichen , op deez.e..
Steenen niet konnen gelykofferd Ilebben? Maar ,
A. ró85. ging myn hërtvriendin , JufFrouw TiTiA BRONCEM
INIA (door haare nitgegevene Bronzwacn, by onze is.unfigenoot?77,
bekend) in de Pinxterdagen, by haare vriencien tot itor,',c-7-,
boven genoerud; bezag met opinerking, de aldaar
Steenhoopen; kreeg 1u11 om onder dezelven to graven; of
daar inogelyk eenige oudheden mogten gevonden wordcn. En.
ziet! zy ontdekt in het byzyn van den jongen fieer
(by wiens Vader zygehuisveft was) voor eerft veel klcine
ilraatgewys nevens malkanderen gezet. Hier on.
der fronden veel rondo porton, zeer ruw en piomp gevormd ,
bruinblaauw of donker rood van verf; fommige 2 en formnige
4 oortjes hebbende. Vat mocite zy onciertuffchen deeds,
zulk een archkannetie gale& cit deezen hoop to iiten , zy vie.
len Loch alle in fcherven; aileenlyk een menigte doodsbi,-;em!eren en afrehe uitilortende. Wierd deswegen genoodzaallt met
den roof van eenige onkennelyke flukken en brokken zich to
vernoegen, en my daar van een gedeelte by te zetten.
Ondertuffchen, zoo veel ik weet, is zy de allereerfle geweeft, die het Aardryk onder deeze Keyen heeft omgewroed.
Waarlyk eon daad, om door de Dicbtkonfl vereeuwigd te worden ! Heb dan een SwABrscHE LYKBUS ingevoerd, by brokken ,
tot Borger, nit den grond gehaald, gemelde Jongvrouw in da'zer voegen aanfprcekende:
°K bob op een lioefort, eer men my begroef , geruft,
Die melk, fa lelien in witbeid ging te boven!
Dit treurig aardenvat if van een mend gektift ,
ECM mond, wiens vriendlykbeicl men nooit genoeg kon lover,
'K zag my, o TITIA, van heete traanen not,
Terwyl een Noordiebe Bruid myn buik vol beendren propte
Dear zy, veer 't lyk Aitizar, op Keizelfreenen zat ,
verbrande kleed'ren klopte.
En's minnaars a f c-ben

Zy fcbeen te flikken iJa baar droefbeid, in baarfrouw,
in 't ombeizen van de graftwo Bus. te flerven,
Die Gy,, gekionmen in bet onbefii0 gebouw,
Nieuvrsgierig cpgraaft en beklaaglyk fitoot aan fcberven,
Foci
Z4
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Foci, wreede wy.,15eid daar ik nininzer tiagi
zap!.
_Daar ik , zoo zorge!oos , dook older deeze Steeri6n
Sint bier de Sn- (1:7 1)&21Z , de woeji- e
0 1gd waar w:it;

gy 7;.1.t

cleez

Leg ?leder! overdek de beend e ren en de, fics!
trcuwe
En firek. my c,vedero7n,
En dit zoo verre van die DrentIcht-! Stee.Lhoopen.
tier de Al a71teek6nenge3 op deeze 1.y1c:cbt , in nryne .P6e:jyf
58 bladz. on myne Aailnrrking , orntrent dc veiflecndheid
zer dooisbeenderen,b y Stepb. Plan/car:1 , in het Villfie Hon.
derdtal Vali zyn laarreg,Yber , de 96 111-cdicinaale ./1in7izeiki77g
behalvenAnton. Schonbovitts , de Origine Ej Sedius Franco.. Iv
Mathew, AualeEtor. x Tom 63 pag. 6n cbild-,71s, de Cazichis , 2

II cap. 203 pag. en Van Lefm,,,,v072,, Batavia 293 bladz,-. 'e`;')C.
[Over den ooriprong deezer Steenhoopen zyn dep,eciachturt
zeer verichillende. Sommigen holden ze y our overblyffelorl
van dc pylarcn van Hercules, gelyk Altima,rus , clic van Noor.
wegen aanziet, by gunius , oic hem daar in tegenfpreekt. En
Ant. Schoonboven, die by Rolde daar voor houdt; dceh LEn
zoucien 'er op alle die plaatien , daar zulkc ficenhoopen gc.
vonden worden, Pylaren van Hercules rnoetengeflaan hebben ,
dat zeer onge!yind is. Dar zy van de Duivelen , die daar
der den naam van Hercules gcdiend werden , zoude byeen
vergaderd en opgcltapold zyn ge,lyk Schooi:Lven zeg,t , dat hot
g,crucht en vermoeden was , fmaakt naar debvi:,cloviglioid der
Ouden , die alles, waar van zy geene roden wflcn ,am de
Duivclen tocfchrn-cn; felloon de dingen door natuurlyke oor2 aaken , dock die hun onbel' end Waren , geLedden Dat
deeze fteenon door z0g ;. 71-.24,10:le Reuzcn , of ci;gemeen flerhe
Mc:niche!) , aiffi'ins met Menrchen handon daar gdegd zyn
,r_Dr elyk on7c?, Schlyvt)r Soods fc l,vnt to LT,clooven , komt my c,en

cnwrhynlyk voor ; ow dat vale!) dew! en zoo onbetuisd
groo ,:. en zw_iar zyn, dat het my ongelooiiyk tocfchynt, dat 'er
colt zulic.e fierhe Aletichen in de waereld gem:eft zyn, al waren 't dan Reuzen , zoo als 'er nu en dan gevonden zyn, die
dczeloen zodanig heben hun non verroeren , dat zy ze op eon
gerupeld en zelts op hooge heuvels of hergcn 2,nuden gebriigt
roticn:
frjhben, golyk die van Noorwegcm op hoc cn
zyn, dat
dat die to P,o1;. 1,: /00
want SCh00111.10Ven
pen:: wagons nocli Icheepen in Eat z:0 owt'czel y cn te
n gukooilien`) Zal ik
War dan? Waar zyn zy vu
oZ.on to C7U,.C-P, . of 0000
tie vr,!heid is,obruiken ow myn
oor to dray en? lk ooldeel , dat het
yoeo werk van Mena:hen handon , moor van do Natuur, of eigcrrE.yk het werk dcr wateren van do Zoo is. (37,7 zult rnogoy;:, eon my 1,1g;.-xien Lezer, en eggeti \,%).1t
Zet waar
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is bier water =trent, in alto die plaatfen daar deeze flecnca
liggen? de mceilen zyn verre van de Zee, in mocrasfige thee.
ken, in heiden op binncniandichu 1.--,ergen en hetivels. Maar
niet te voorbaarig in Ll w oordeel ; ik hoop u za ih waar
fchynelk te zullen maahen. En p ier toe zal my te pas kornen,
het pen ik woven uit den Meer DE BUFFON heb by ,;cbragt op
bladz. 315. op het woord fchelpen ; Le \vets2n: dat de Aarde,
die wy thans bewoonen , weecr een grond der Zee pew ceft
is, waar in alles op dezelfde wyze toeging, als het nu in de
Zee toegaat; en dat de Zee door haare &gelykrche belvcegin.
gen ' van El) en Vloed, de verfcheidene itoffen , c'e v.-..iteren door 't kiotlen der golven tegen de ftrandcn af!poeten en
door derzelver berocringen van den gron d rosmaaken, van de erne
Kuit naa de andere gevoerci heeft; dat de wateren by ftilte
tuffchen de Eb en Vloed flilitaande, de me6gevocrde itoffen by
horizontale lagen hebben laaten bezinken , waar door 'de bergen , de rotten en mariners en andere fleenen geforrneerd, en
in dezelven de fchelpen , toen die ftoiFen nog in fyne deeltjes
met het water vermengd waren, bezonium zyn. Op dezelfcie
wyze hebben dan ook deeze fleenen kunnen geforrucerd worden op die plaatien daar zy no gcvonden I .-Jordon, toen dcze!ye een grond der Zee \varen. Maar zal men nggen, iv nar van
daan dm die verdeclinc;en, die oi;eningen , die vierkante Poor.
ten , daar men door g: an ban, onder de grootilc.t Ccoenen? Zoo
de ftoffen , dus in de water cis bezonken, die itc,:nen Jan geformeerd hadden , mo311 dan alles Hier geilooten , glad en effen
zyn? 1k antwoord, dat fc'lynt zoo te moeten wezen en zal
ivaarfchynlyk in ecncn zekeren tyd ook wel zoo geweed zyn ;
Inaar toen de Zee deeze landen begon te verla,iten , bet ge::2n
langzaam gefehied is , en waar rnede mogelyk E,euwen verlopen zyn, heeft zy nog lange tegen dceza fleenen, toen daar
itran:1 begon te worden , aangefpoeld, en door het ilaan haarer
olven, wederorn een gedeeite van dczclven verteerd, de zagtfte deelen bier en daar nit hollende , en op Commige plaatien
door en door eetende , waar door die ongelykheden, verdeeiingen , openingen en affeheidingon ontihan zyn : dit is waarfchynelyk ook de reden, waaroin de kleinfle iteenen onder
gen , op welken de wykende wateren het langft gewerlit hebben;
terwyl de boveefte veel eer van dezelven bevryd geweeft,
daarom grooter gebleeven zyn. Oak heeft de werking van de
lucht, en regenwateren veele verandering veroorzaakt.
Dat deeze fteenhopen op deeze wyze gerormeerd en daar
gekomen zyn , daar aan zal niemarki kunr,en twyfelen , die
den zogenaamden Reuzenweg in leriand berchc)uwc, of ma:ir
de befchryving daar van leefl • want dat is nog wet anders
zeggen, den de Huinebed,len.
Deeze .R“bzen wag inftaat nit can gantich onragelmaatigc
aarZ5
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aaneenrchakeling van eenige honderddnizend kolommen vat'
cen zekere foort van zwarte rdts. zo hard als mariner. I)e
meellen deezer kolommen zyn vyfhoekig van hovel) tot be.
neden te,ehee1 van elkanderen afg,efeheiden doch aan de zydeli
zoo digt en vaft aan een gebonden, dot 'er Tra irtvi yks twee
zyn, tuirchen wier zyden of hoeken de punt van ten Ines kan
ingeilooken worden. Zy hebben een onge!yke, hoogte
brcedte; de hoogile, w r elkc zigtbaar zyn boven de opperviakte
van het ftrand, zyn van 2o voeten, doch hoc diep zy henden de oppevelakte vats het firand fchieten heeft men , nog
niet hunnen ontdekken. Zy ftrekken zich zigtbaar, by Ivig
water 200 roeden ver in Zee, doch hoe veel verder zy nog
reiken , is onzeker. I)e hreedte van den gtooten vieg , beilaande uit cone aaneenecichakelde rey van kolommen , is
van twinrig tot dertig, voeten doch op twee plaatien van 40
vocten. Deeze weg is , daA- by 't hoogfte is, het fmalfte, te
-weten aan den voet van cen rots , waar de aaneenfchakeling
begint , en is dan niet boven de is voeten breed : hier hangen
de kolommen een weinig over naar het Weften , en maaken
wegens haare ongelyke hoogte , eene vlakte uit, welke van
het mi(iden aan weerskanten, fchuins naar beneden afloopt.
Wegens deeze ongelyke hoogte heeft men aan den voet der
rotfe, van de eene kolom op de andere ecnen gemakkelyken
opg,ang tot aan den top ran den grooten weg, die daar hooger
oplopende van 20 tot 30 voeren breed is , en de len gte des
wegs, welke altyd boven water itaat, is omtrent rao roeden.
De toppen van deeze kolorrenen , binnen deezen affland,
trent van gelyke hoogte zynde , maaken een grootfche en
ga.ntfch hyzondere 1,%,,rtoon;n(,,,,, en kunnen , lioewel zy een weinig naar den wate,rkarit ofhellen , met gcmak en zonder gevaar
hewandeld worden : omtrent I 5o roeden van de rots is 'er een
kleinc bogt in den weg naar het ()often, ter lengte van 2o
of 3o roeden, en voorts is de weg onzigtbaar en verdwynt
onder 't water.
Alle deeze kolommen byna zyn vyfhoekig, weinigen hobben een andere gedaante, die niet dan na lang en verdrietig
zoeken gevonden worden: en 't is zeer merkwaardig, dat onder tienduizend kolommen naauwlyks twee zyn , wier zyden vol.
komen aan elkander gelyk zyn , of die dezelfdegedaante hebben.
Hun maakfel beflaac niet uit een eenigen vaflen fleen, maar
tilt een nienigte kortere fleenen faarnenefleld , aertig in mai.
kanderen fluitende , en zulks niet met platte cppervlakten ,
maar gelyk de menfchelyke ledematen, of gelyk de gewrigten
en wervelbeenderen van forninigo groote Viffeen , dat is met
cene ho q igheid , waar in de bolronde oppervlakte des anderen Fn.; doch fainenvong hat zich niet ar3ders zien,
dan door beide fteenen van een Le fcheideno Deeze 13011T-he.
dcii
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den zyn drie of vier dolmen diep, en zoo hoog ook de bolronde oppervlakten ; doch nog aaninerkelyker is het , dat de
holligheid en het daar influitend hoirond niet de hoekige gcclaaute van de koloin hebben , maar volmaakt rond zyn. Nog
is het vreemt dat de faa.menvocging dir gewrigten ciikwyls
omgekeerd zyn; zynde no eens het hoirond in eene en in do
andere bet boironde deel der oppervlakte naa boven gekeerd.
De lengte der byzondere iteenen, eene kolom uitinasIkende,
is insgelyks van gewrigt tot gewrigt gereekencl, zeer onderfcheiden. In 't algemeen zyn zy van 18 tot 24 duimen doch
ineeft beneden ce p weinig langer dan boven , waar ook i de:
faamenvoeging der gewrigten een weinig dieper is. De dtkte
der pylareri is ook zeer verIchillende ; in 't aigemeen is zy
Celle iniddellyn van vyftien tot twintig (Millen. Nog is het
verbaazend , dat deeze kolommen in gedaante en dikte zoo
ongelyk aan elkander , en van boven tot beneden van een gefchciden echter zoo vati in een fluiten, als boven g-ezegd is.
Verwonderenswaardig is dan dit konftfluk der Natuur , en
men zoo in verzoeking humeri Ofti te denken , dat het door
menichen handen gemaakt was, doch dat is onmogelyk tevcas
en onbegrypelyk.
Deezen weg vindt men in 't GraafIchap Antrim , in den
Noordelykilen hock van Ieriand naby do Zee. En de hefchryving daar van in het Merkuna,rdig hrland , in 't Engelfeh
gefchreven door den Hoer yam Bulch, gedourende eeno reizelv
door dat Land in 1764. gedaan; en in 't Nederduitfch ver:
taald uitgekomen in 1769.
Wyft deeze weg ons niet duidelyk den weg aan, dien wy
inikan moeten otu zynen oorfprong te zoeken, te weten de
Zee; dewy! hy zich nog vcrre voor eon gedeeelte , en wie weet
hoe ver, mogelyk wet het grootfte deel in do Zee uititrekt?
Of hebben do Reuzen deezen weg ook gernaakt? Zoo 'er ooit
Reuzen geweeft zyn, die kragts genoeg bezaten, of zeifs van
werktuigen voorzien waren om alike blokken ja gehecle toorens
van fleenen te bewerken (het welk in die vro.:.e,-e en onbefehaalde Eeuwen te onderftellen de ongerymdheid zelve zoude zyn;) hebben die Reuzen dan ook ()rider het water kunnen
werken? Zyn nu deeze fteenen pylaren , die den Reua:nvveg
van Ierland uitmaaken, naar alle waarichynelykheid door de
Zee geforineerd, zoo is 't ook waarlchynelyk, dat de Humeribedden door de Zee geniaekt on zoo geplaatft zyn, als men ze
nu vindt. Oin hier van nader ovedmigd to worden, behoeft
men maar de Verhandeling over de Hiftorie en Ieelchouwing
van (..en Aardkloot van den Heer DE Burrow to leezen , in
't peel van zyne Natuzirlyke fliflorie bladz. 39 enz. en daar
na de Befchryving van den Reuzenweg met die van de Huinenbedden to veigelyken.
Eindelyk, Qui bier alle twyffeling weg te nemen, zoo voego
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ge men ht nog by het gem de Heer r ilurroN over 7.111k
rotlen red1cerr in het IX Stzi,k cl2r 1). P e
fory:t van fleet-len
cJoor de bt'P -b ouwing van d2r. Alrelk1oot black, 165. van bet
Laat ons o nderficilen, zegt
I. M21 d c," JVitIctri\"-ze
h: (lat. kcftn hc Aipiluhe Gebergte ecrtvds met de
water,Ti Lr Zc verdekt geweeft is, en dat 'er bovn deeze
keten Bergen eene groote dikte Glasaartig Zand geweeti is, 't
weik het Zoewater der\vaards gevoad en nedergelegd had , op
dczelfde \vyze, als het op ccii weinig laager plaatien in die Gegroote meenigte fche l pen heeft overgebrau en
en
laat ons die buitenPce laag, van Glasaartig-zand
d,
erle
e
g
ic
n
e
11-1;c
b
il e
beichou kve n als eerf1 watcrpas neb-gelegcl zynde, en een plat
land van Zand maakende boven op de Alpilche Bergen, tom/
zy nog met de W.iteren der Zee bedekt waren; dan zullen zich
pitten van Rots , ran Zandliccn, van Keifteen, in de e ze dikte
geformeerd hebben, door werktuigkunde, ten naatlenby
gclyk aan de krynallizatie der Zoatm. Deeze pitten , eens
e t ormcerd zynde, zullen de deelen, alwaar zy zich bevonden , opgelliouden , en de Regens zullen allengs al het tuffchen.
beide ligendezand, zoo wel als het geen hen onmiddelyk om.
ringde, losgemaakt, de ftroomen en beeken, van 't bovenfte
der Bergen nederaortende, zullen dat zand naar wider in de
Valeijen afgerpoeld, en een gedeelte daar van tot in Zee medegevoerd hcbbcn. Op die wyze zal zich de kruin der Bergen
ontbloot gevonden , en de pitten nu ontbolflerd , om zoo te
Iprecken , zullen zich nu in haare volkonien hoogre vertoond
11)b,m; dit is het geen wy !lea) pieken of hcornen van Ber, cn noemen, en het geen alie die plintigt vei-hevenheden ge,-,m3rtU heeic , welke men op zoo veele plaaticn ziet: dit is ooK
dc..; oo-.. rprorg, direr verheven en op zich zeiven llaande Rotfen,
welken ine ,, 1 in China vindt, gelyk ook in Terland, alw..La men
luar den p aarn van Thvil'sflones, of Duivels fteenen geeft , en
weiker formati2,' zoo v-,-.21 als die van de pieken der Bergen,
altoos een moeijeiyk ding orn to verklaarengefcheenen heeft;
ondertuirchen is de verklaaring , welke ik caar van geef, zoo
iiatuurlyk,dat zy zich aanffonds vertoond heeft ;r 7oor den geeft van
hun, die deeze Rotfen gezien hebben; en ik moet hier bybren.
r t in de Stichtelygen het geen Vader Du TARTRE daar van ze 4
ke Brieven (Lettres Eclifica2tes, Roe. 2. Toni. pag. 135 e7/2;.)
„ Van Yanchuin kwanien wy te Ho - tchcous, wy troffen on„ derweg eene vry zonderlinge vertocuing aan ; to weten ,
do gedaante
„ Rotfen van een buitengemeene hoogte , en van
„ van eenen vierkanten Toren, weikcn men in 't midden der
goc1fle vlakten ziet nedercpiant; men weer Diet hoe deedaar koornen: ten zy men ondcrftelle dat
ye
zyn gewccrt en dat de Watei en des Mc„ let
de gioncka lnike roudom doz:-v.; R” otf.:11 la.gen )
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), gen, hebbende doen uitkabbelen en wechfpoeien dezel3, y en dus van alle kanten ontbloot , en deeze matra's van
is, dat gelaaten hebben;
et, ileen als fcherpe Rotfen op h
,, het geen deeze gisfing verfterkt, s, dat wy 'er fommis4en
„ zagen , die ow laag nog omringd waren van Aarde , dio
hadr tot eene zekere hoof2te van rondorn beitoot." Dusverre DE BUFFON. P,1S dit PU toe op alle (le thinebedden,
gy zult duidelyk kur,:len bcgrvpen, hoe deeze iteenen da:,r, en
zoo ids ze zvn , hebben kunnen koo , nen, ja waat ichynlyk ook
wel wil!en
gekoomen
Do Leer zal my deezen
verrehooner: , at ben ik cen weinig breedvoeri;et- gicwce:t
zai.C;., die titoos zeer duiffer en onbegrypelyk geichee.
nen , en vecle flof tot ongerymde fabelen gegeeven heefr.1
STEENHU1SEN; een Heeren Hills in Schieland , ornrrent
Vlaardingen, [was de woonplaats van 't Edele gellachre van
diet/ naaw gekoomen, uTt een jonger brooder van Raapherild
over lange jaaren al verciweenen. Goudboeve , 87 bladz. Van
Le,,vtven , Batavia 1293 biadz.
STEENE DOODKIS'i:EN, welke zeer dikwils in het Duin
worden gevocden van de Boeren, die van deezen dr;nkbakIcen
voor de beeilen maaken. Zaanlandjrche Arkadie r Boek 22 bladz.
fpre-ekende van die te Bennebroek waren opgeg,raven.
Zoodanig waren bykans de Ruipen, re Breukelen ontdekt,
van welke boven, 44 bladz.
Zodanig was ook de Kill van St. Albert; van welke Ake.
made, Grave Mita , in Dirk den II. 5 biaciz.
Sommige deezer waren zeer eng en final, terwyl als
toen gewoon was de lyken op zy daar in te leggen; loch voeg
dit by de Lykplichten , boven 224 bladz. en elders.
STERRENBERG; door ROC11712C171 uitgeteekend; wel eer een
oud Heeren fluis, der Duivenvoordens , in Schieland can de
Schie, under Schiedam; nu aI lang een puinhoop. Van Leeuwen , Batavia 1298 biadz.
Was zoo geheeten, of naar eenige geilthilderde florren, of
liever naar deszelfs wrens, ftergewys gezet in een zeshcek,
genius Batavia 18 cap. 523 biadz,
MELTS STOKE; was geen Vlaniing maar een Hollander;
een Egtnonder Monnik, of liever een Haarlemmer Karmeliet;
Priefler, Biechtvader , Hofprediker en der Graven geheimt.1
Ilaad; de tydgenoot van 4 Graven, Floris den V. Jan den I.
Jan den IL en Willem den III.

Zyne Rymchronyk (welker oorfpronkelyk handichrift vermift
worth) droeg by op, zynde al een oud Man geworden, aan
den jongen Graaf Willem, Alkenzade , over Stoke, 262 bladz.
Pars, Mango', 33 en 37 bladz.
Vorders is by in weezen geweefl tot in den Jaare 1305. Du
RyklicluanA imam wit in Let Jar J5)1. te limit:A d a m ;
ioNdez.
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clo th zonder der,
wader in bet JTar T62o. in 9 s Gravmage;
int
bunaa;ning:.: van deli
radm van 11Elis
. naam , op Cei3
0„;bekend,-1. &r,:verius ontLici:tc; allercerli xy a
het
Stoke, , 2
Calk parkement. Alkemad2
van in 't iicht
en 4. bladz. [Onlangs is 'er een N ieuve
gekoomen. j
STOKLEGGIN GE ; van welke hovel), 25,3. Ziet mede Golclaflus, ad Loges veteres, en Froberius rocum Seinilatinar. van do Stoklegging en den Brief daar over opgefteld,
gelyk Scbook, de Turfis , JO cap. 59 pag. Diplomat.
Belgicor. I : 90. van de overgegeevene zoode met den groenen
Tak.
[STOOL, van 't Latynfche Stol,a ; can band , ftrook , of
gordel van de Priefters of Prelaten in de oudc ty:...l en, die von
den hats over de fchouders tot op de bora ailing, kruis\vyze
over elkander naa de regter en lirker zyde , by de Grieken
12rinew;Alor genaamd. yob. Robert. Q. Hubert. 5. n. 7. De
gedaante vertoont ..dlemannus de pariet. Lateran. cap. g. Zy
gebruikten die in den Godsdienft , en zoo rnenigmaal als zy iets
van groot belang zouden verrichten , als by bet doen van een
Eel, of het uitfpt ceken van den ban. Math. ad Yoh. Bekam
Azalea. Tom. 3. pag. 327. Vondel maakt 'er &ewag van in
zyn Treurfpel, Gysbrecht van Amftel.
Het beiligdom van 't Kruis den Proof dee weinig nuts.
Geen ftoo‘ befcbutte hem, nod) geen vierkante mats.]
STOOP of STOPENBURG ; een Huis in Rhyniand , by
Koukerk, op den hock van de Weftvaart, in fiaierwoudf.f.
Goudboeve , 82 bladz. Van Leeuwen , Rbynland Koliuim. Lzleiding 50 bladz.
STORMTUIGEN; gelyk de Blyden , Tuimelaars, en Evenhoogen. Van deezen boven , 276 bladz.
STOUTENBURG; eon flot by Amisfoort, van Hoeflaken
ten Zuiden afgelegen , vernieuwd en verfterkt , tegens een
aanval van vyandlyke troupen , A. 1259. Matbeus, Obje,rv. in
Amisfut. Defcript. en .Analetior. VI Tome 355 pag. aldaar fpree-.
kende van deszelfs aflosfinge nit een Brief van den Jaare 1340.
[Dit flot was door den Biiichop Jan van Arkel , met het
Schoutampt van Amisfoort, verpand tan Heer Arent van Ys.
felfteyn, en werdt door zynen 001T4 , Grave Willem van Ife.
negouwen, beide geloft voor vierduizend en agthonderd Fonden, die de Heer van Yffelftein daar op gefchoten hadt; nitwyzende gemelden Brief. Zueder a Culemb. Orig. Culemb. by
Math. Analeet. Tome III. pag 603.]
STRAITEN; Smaatitraften , den verwonnenen aangedaan
Ivegens cen ontyclige haliterkheid, ei ino g dwilligu ongelloorzaantheicl,
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1:corzaamheid. Ziet bier eenige flaalties, en onder deeze me.
d,; weinige, der buitenlandfche Hiflorie ontleend.
1. Laage deuren te moeten maakei aan hunne behuizingen.
Boven, 62 bladz.
1. Met ftroppen om den hats, in het hemdgenade te verzoe.
ken. Pers , Verward. Adelaar, 'co bladz. fpreekende van de
oproerige Krezers, onder de GemenaArs; behalven Goudhoey e, Ilewerus , &Fichte/11)4. , enz.
Moedernaakt, by koppelen gebonclen , al gaande gegeesfpree
;16
.1-eld te worden. Goudboeve , in honing
kviide van de verwonnen Vlamingen, A. 1253. uit Beka,
of:n Gouwenaar.
4. Met linnen klederen omhangen , in een procefrie te
gaan. Zoetiteinmena'e Zwaan 26 H. 109 bladz. fpreekende van
de Waterlanders, onder de dwinglandye van Burgondie.
5. Te gaan, een hond oin den hats dragende. Sleidanus ,
IV Monarcbrn, 3 3 5 bladz. Fpreekende van den beteugelden
Palatyn; behalven Otto Frifingenfis, Krantzius Georg. Sabinus,
Gunther, Ligurinus, Witekind, enz. in de daaden van Keizer
Fredrik. Barbarofra.
6. Nevens een Kus een vyg met de tanden nit de poort van
een Ezel te trekken. Kufpinian , in Fred. Barbaro"): fpreekende
van de Milaneezen; het geen Oud(zan ook in het 3de Bedryf
van zyn Treurfpel, Konradyn, in Frederiks lange Vertellingers
heeft te pas gebracht.
Van dit foort van verfmading is ook
7.Roeden van de Stadsmuuren, den Vyanden toe te werpen.
Alkemade , in Willem den IV 72 fpreekende van die
van Utrecht, op het Jaar 1345.
8. 't Wapenfchild te breeken en te veranderen. Alkemade
weder in Albert, go bladz, fpreekende van die van Delft; be*
halven Bleiswyk, Dell, 64 bladz.
9. Eon ontdardtn wapentuir , op eon fchandelyke wyze te
ontwapenen. P. Verboek , in zyn meergeroemd Treurbel , in bet
vierde Toneel van bet tweede Bedryf den vrooinen Burgerhard
deeze woorden in den mond gevende:
, of de Hertog kw= , die ligt haag op zal daagen,
vaifrb
lk zoude u in een kamp beroepen en
.En jnod betigting it doen baalen door uw bals ;
'K had trtoed , 7netipeer en zwaard , u 't fchelmfluk te doen kltzppen,;
En zag Tau helm en Schild en Wapen ilukken kappen
Te moriel; den herauc uw lans de punt in de aard
Verbrceken; op Cell hoop van mef1 , uw ros den ftaart
Afinyden; tot zaufrhand , de draagband en uw fpoofen
ggrukt , begraciztul d vet; fik.4 ,-,1 in 't kart gebooren.'
Vwe
Jo. lief
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10. T-Tct Cervott 0 ofellaken vo,o:
donr den bcraut
laaten in ilLRen
Dc (;Lc 7(:2) ,
.,./115w,,
GezL.11)-Le , 4O bladx. be:talven Kinp Scotanus ,
fpreelwildc van Willem van Beijore, Grave van Ofiervant,
Graaf Alberts zoon, in Vrani:ryk aan 's konings ge..
hoond.
En dit zoo verre van de Sinaadfiroff, n; welker getal in deeze
Bloenzkninge (gelyk ik ook 222 bi(alz. heb aangehiaid) van een
keurig Liefhebber dagelyks vermeerderd konnen woidcn.
STRYEN; al-viers het Huis tz O)lierho p t, was we i eer in
Zuid-Holianci , wrens grondilagen nog omtrent het Scholferenbolch gevonden worden. Oudenho',-,-2 Zw:d Holland, 413 b!adz.
[Het Buis to Solen heeft 1 cer Galg en Put gevoerd waar
van de grondflageT, nog to vinden zyn , omtrent het Scholva
renboich; hot is hot zelfde dat tee;enwoordig het Huis to
Ooficrhout genoemd worth, blykende Lift de depofitien, raakende de fcheidspalen tufrchen Braband en I-Iolland.
De Heerlykheid van Stryen is eertyds een Graaffchap goweeft , hebbende zynen naam van het riviertje de Stryen, dat:
Braband en Holland van malkanderen plagt te fcheiden ; en
was in 't par 992. daar van Gravin Vrouw HILsEwYD, als
blykt nit eon Giftbrief, waar van ook Wichnzans gewag maakt in zyn Brabani,la Mariana. lib. Il. cap. 6o. Dat
Breda eertyds met Stryen wine Heerlykheid geweeft is, ge-,
tui g t Goudboeve in zyn Chronyk pag. 91. en niet alleen de Stad
en Baronie van Breda, maar ook het Marquilaat van Bergenop-Zoom heeft eertyds onder Breda, en met Breda onder Stryen
behoord.
Dat Geertruidenberg en meeft alle de plaarfen in en omtren',
de Langftraat gelegen, rnede daar onder behoord hebben , is
kennelyk uit den Giftbrief van Keizer Otto den II.
Aziet de ii:breuk van do groote Waart 1421. is Stryen medo
verdronken; doch wanneer het wederom bedykt is, kan men
net bepaa.len: in 1536. neemt Heer Jakob, Heer van Gaasbeck, Abkoude, Putten en Stryen, de Landen van den on.
willigen ow to dyken over, voor renten : waarfchynlyk is het
kort na dien tyd bedykt. noel) na die gemelde inundatie werden de Heeren van Stryen niet meer Graven, maar Heeren
genoemd. Van Leeirwen Batavia
bladz. 1240.]
STURII, of Staurii , zoo men meent, die van Stavoren,
want bier over wordt gepleir. Zie boven 355 bladz.
STURMERDYK ; een Huis in het Sticht omtrent jut.,
Luis, door Rocbman afgeteekend. Hier van is verder by my
;:lict. metal.
tc
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van deere fpraaken wy boven, 70 en 71 bladz. loch
T AAL;
het is jammer, dat de Taalgeleerde niet eens zyn, zoo in
hi voor by, en die weder febryi.)

de filenige n; fettende deefc

en -e ais in de woorden zelf, en ht are vooruitgaande led ewoordtje ,,, de en den of een en het; van \vele boven,
109 bladz>. fen \;.;rder fehryvende deefe, hunne en ben en die
daarentegen „7.)aar, enz. fchryvende, in het verledene, doorflooken voor doortteken , enz. maar ondertuirchen hou ik het aan
c.le Cycle van j. Goeree, omtrent fynen Alkander,, of Gelman`ig en Zeerover, deefe woorden in den Opdragt gebruikende:
vook . fchryit ,

Hy (bolt ten Stbouwburg treeden,
Dog wat befwaard van tong en met belchroomde fcbreden.
Voor 't neetelige Volk , zo vrugtbaar in onze Eeuw,,
Dat , 0111 een Letterfeil , met baatelyk gefebreeuw,,
Ben valien zal op 't
als of een Stud wou zinken.
Hier zal een De, of Den, niet wei in de ooren kiinken:
Door zal de Speikonft niet gefeboeid zyn op de lees,
Van bun gefrong verf1and en kibbelende geeTh
Daar zal by tegens Taal en tegens maatklankfpreeken,
Of elders hem een Punt (;,/' Letteritip Gal; eeken,
welk , 7:oar /inn begrip , een land zelfs moefi vergaan:
'k iteur my daar weinig aano
.'Haar, 't ga daar Erc zo 't
[Over de zuiverheid van onze Nederduitiche tail en het beIang der lidwoordtjes, de en den, een en bet, heb ik my reeds
eenigzins uitgelaaten op bladz. 121. op het woofd GormEN.
Wat dc verfchillcnde fpelling betreft; daar in komt men eldim ten tyde van onzen
kanderen thans veel nacier
ver, dewyl men federt de laatite vyfentwintig iaaren , nicer
werk geinaakt heeft on) zich aan regels van taaikunde to binden : zoo dat Men tegenwoordi:4 niet hit iemand vinden zal,
voor jcLr:\n,
die bi voor by, en maar zeer weinigen
g ullen gebruiken. Hoe do cvoordtjes en ‘den, eon en Let enz.
moeten gebruikt xvorden , en van hoe veel being dit zy,, daar in
naauwkeurig Le weezen toont ons de Hoer D. van Iluog
firaaten , door en door taalkundig in alle geleerde, zoo wei
.als in onze Nederduitfche, taalen, in zyn Voorbericht voor zyne
LP' der gebruikelyklie zeifflandige Naamwoorden , ge,fteld voor
den F.ertlen Druk; en nog breeder beredeneerd in zyne .danfpraak tot den Nederduiychen Leezer, gefleid voor den tweeden en volgende Drukken. Over het gebruik der voornaatn
woorden hen, bun, en hoar kan incn Monen, Sewel en anderc
Spraakkunfligen raadpleegen. Tot een llaaltje van 's Mans
vrtTelndea finaak zal ik deeze perinue oLveranderd paten, er
411,N1,1
Aa
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alleen nog malt. zeggen, cat het my zeer vreemd v oorkomt ,
gelyk ik flier voor nog Bens gezegd heir, dat een Man, zoo
ervaaren in andere taaie;', waar in wen de regels der geflachten en gevallen zoo wei als die van de Conjugatie en Syntax's
(de woordbuig;ng en woordichiicking) zoo naauwkeurig
acht neet-rit, zoo flordig n et zyne eigene Moedertaal scan to
iverk. gaan dat hy noch op 't een noch op het ander acht
geeft; een Man die ervi:ren was in de kennis van allerly Oud.
.heden, en zelfs de -DicliGunfc nict ongelukkig oeirei)de; daar
hy zulke treffelyke voorbteleen, als Hoold , Vondel Antonides
de Branden , Spiegel en andenn voor zich haot , en een tydgennot was -van onzen naauwkeurigen _Mogi/haat-en. M ar
als y. Oudaan
;
het Ichynt dat onze Schryker
overgooten was ; zoo dat 111C11 hct van hem , dat Hoog11-r4aten vtIn den laatagenoemdcn zegt, ook zoude mogen betufgen: gelyk by ones, writ wize taal betreft , nevens de ledenk.
teekens der °zit/held wel doorkreopen hebbende , genoeg bedreevez3
teas in de regelen en wctarneemingen , die de talen raken lchoon
by zich ('t was jammer) niet binders Wilde aan eenige wetten,
die wy nogtbans noodzaakelyk &Igen. Zie Hoogg. in de gemelde Aanfpraak. bet Vers van Goeree bier bygebragt, heeft meet
gctitigricid dan bondigheid.]
Ondertuffchen zyn hier weder de Latynfche-Letterklovers
gclukkiger ; fchryvende nu ecnpaarig , Gelliets en niet Agellifts , iliyffes en niet Utixes, rirgilius , en niet Vergilius, enz,
Jjoch hier van Cders breeder.
TABUDA; is de Schelde, tufrchen de Eilanden , Schou.
wen en Walcheren. Eindizis , Zeeland II cap 6r peg. Ziet de
Kaart van het Belgium Fetus, uitgegcven door Abraham Ortcl;us.

De naam zou oorfprongkelyk zyn van de vc roorden; Ste
ten, volgens Marrhant , by Alting , Notit. 2 Part. 121 peg, die
deeze gisfinge mistrouwende, by Ptolonzeus , niet Tabuda , maar
liever .Ainuda (dat is, de mond van de Aa. boven i bladz.)
zou willed ieezen.
En waarlyk, zoo gaat 't bier meerendeels ; is 'er een naamwoord, dat de Letterkundigen deezes tyds alleenlyk by eenen
Schryver ontdekken , zy peuteren dagelyks aan een onrechtinaatige leezinge , gelyk boven gebleeken is, in Nabalia, 267
bladz. in Staurii of Sturii , 355 blad a . en verder beneden, in
de volgende letter, by Vidrus , zal worden aangeweezer3.
[TAFELRONDE; was cen ridderlyk fleekfpel, welk al loopende gefchiedde, gelyk het Toernooifpel te Paerd, om hunne dapperheid te oeffenen en to toonen ; en wanneer zy zich
renoeg geoeffend hadden, verkwikten zy zich aan eon en
dezelfde Tafel , die rond was , op dat 'er teen twin over
den rang mogt ontftaan. Willem Lie Ilde 18. Graaf van Holland,
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land, was zeer ervaren in dat ipel; Beka zegt van hem dat
h was valde vietoriolus in prceliis , approiatus in tyrociniis, iiiuftris hafilludiis , valde focialis in contuberniis. Zyn oude
Vertaaler zet het dus over : Deft Prince was zegbelic in den
in Tafeironcle, ende fonderlinghe
B ride, gepryfi in tornoy,, vroom
gefellinghe in gefelfcapen. Hier van gewaagt ook Aibericus ad
eXerce1235. Fiandrice Baroncs apudHesdi^ziurra,
bog ad tabulam rotund= , cruce fignantur,, dat is : De Baronnen
van Vlaanderen worderi met het Eruis geteekend, als zy zich
aan de ronde tafel oeffonen. Zie ook het Woordenboek van Ia.
Haan. A. Math. 4naleE1. Tonic III. pag. 221.]
TAL. der Dooden, fomwylen by ,onze ICloofterfcbryvers
tenfpeorig en ongelooflyk,.. daar zy van e,enig treffen of Veldflagen gewag maaken. Scriverius, in de Aanteekeningen op Di7
derik den V. 123 bladz. by dewelken Sneyus fpreekt van 4003o
ja van q0000, op het ys, en wel op eenen.dag, gefneuvelde
Friefen; terwyl Barlandus het zelve gevecht verhaalende; al?
ieenlyk van 4000 en 6000 vermeldt. Ziet ook. zyn aardig Toet.
ft eentie over den Gouwenaar, in bet levee van denzelven Diderik,
240 bladz.
TANFANA ; Aanvang aller zaaken. Waarlyk een groote
Godin ! Boven , 117 bladz.
Deeze Hoogduitfche godheid, by Freinsbemius , Diana
heeten , had een Tempel in ten Ham , een oud -Dore in Weftfaalen. Saubertus , Sacrificior. 5 cap. behalven Loccenius, over
de gemelde plaits van Tacitus , Kluverius , Scedius , &c. ,
TEISTERBAND , anders Tettreband; een- zeer oud Graaf.
'chap der Franken , tuffchen de Lek en de Waal , of liever
orntrent de Maas en Denver , grenzende aan de Veluwe en
begrypende de Steden; Gorkorn, Leerdarn, Afperen en Hen/if-g oal, enz. Boxborn. Stedeback 47 bladz. Matbeus , Mat. i3
gait van Leiden , 4 lib.
Anisfurt. 133 pag. ex Red a, 95 pag.
12 cap. Ailing , 117ot:it. 2 part. ex Airnonio ,. Francor. s lib.
2 5 cap. ea de Brieven tier B ijichoppen van de 7aaren, 997, 998.
1006 en TOV',.
[De oude Noderlandiche Vertaaler van Beka zegt, dat Tees.
terband by Thiel plagt to wezen. Van dit Graafichap is GraaI'
geweefi. Ansiridus de XVIII. Bifrchop van Utrecht. Sik:Febert,Lt'
ees Bratuspantium noemt; -dat is
Ann. 997. die hemGenes
Graaf der Brabanders; Bratuspantes Brabaizti , of althans
een gedeeite derzelven, volgens denzclfden Sigeb. ad Annims
2012. Deeze Biffchop verloor in 't Jaar mos. het gezigt var.;
beide zyne oogen, flichtte een Eloofter van BenediEtus Orde,
op den H. Berg, ftorf in 't Jaar rco3. na dat by het Bisdout
van Utrecht 15 jaaren wyslyk geregeerd had. Beka , en over
teem Math. AnaleEt. Torn. III. pag. 67 , (3,]
een Fluis in Delfstand emtfent Rodenrys
pi a g
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Berkel en Overichie; ons ook ontrnoetende in den tvtel van
boven racer als Ce11S Lzenoemclen Johannes van Olclenbarne.
veld. Gortriboeve , 82 biadz. Van Leeuwen Batavia 1291 bladz.
'rESSEL ; anders Texel of ook wel Exel eon groot en
ruiill Eiland tuffehen Noord Hollands Uithock en het Vlieiand ; cen Plot hebbende , waar op A. 1211. de rampzalige
Ada was gebannen. Boven , 7 bladz.
Dat het Nei eer aan Friesland, nevens de bygelegene Ei/anden , gehecht geweeit is , g,elyk ook Zeeland aan Vlaanderen , bewyft genoegzaam de reeks der buitencluinen; loopende
ncvens do Zeeitrand , van de Somme tot , p an de Elbe; volgens het gefchrevene, 76 tlaLlz doch hier van nauwkeuriger
in de Letter IV. by ck-, Watercloe(len.
Ondertuirchen gewagen van dit Eiland , Boxborn. Stedeboe#,
54, bladz. Nutit. h part. 170 pag. uit den Brief van
Keizcr Otto den Hi, des Jars 985.
Van de boomtronken , aldaar nit den grond gehaald , it
gefprooken, 4 r Nad.
Eindelyk heeft van dit Mond haaren naam bekoornen det
1;elcorde Tefrelfehaade Vitfchers zufter van Anna Roemers
Valk:hers; beide D i chtereTe r), en dochteren van den geettryken Roemer Vitrcher ; van welke B,Jverwyk , Uitnccinenleid der
Vrohwen , 2 Bock 283 bladz. to weten wegens cen inerkelyke
fchdde voor Teffel geledcn, A..... man hier taut inyn gehetigen , niet 1;.onnende den Sctryver achterhaalen , het engenvik
in zyn arenycsken canteektnende. Gedult! ten minficn
vine 'er gew;q4 van gemaakt in het dertele Blylpel van Zabinia.
TE,ILINGEN, of Thelin2en; zag het in het voorbyry.
den van a's:keret) , den 3o May, A. 1705.) in een diclite Bofcha ,c,, ie , nevens een nieuwe Luilplaats , can oud jal_thuis, in
het Dorp Safrenhein, tinders SafTern. Boxborn. Stedebock 219
Inleiding.
biadz.
Van Leeitwen Xynl.
Hat is in een Print uitgegcven in bet _Iaar1616. door Frederik
do Wit, van eenen .7. W. ook hecit Rochinan het op z zvden
afgehceld; roan ik vertoon hat u, volgens cen moolic Teekering van eenen Onbekenden; nevens tien b twaalf andete, door
inyn hoogwaar2en Letterkonfigenoot, den Meer Adv. LAURENS
ARMINIUS my nailddaadig bygezet.

Vorders gewagen ook van dit Heeren Huis Van Spoon, Rot,
teriain 119 fpreekende van Jakoba's overlyder. Junius
Batavia 18 cap. 516 pag. fpreekende van de gewaande Ipook.eYven en n.lchtgeziehten op deezen. Burg; behalven Bokkenberg
Zoeteboom. Scbook, enz.
Eindelyk is dit Huis, door het geduurig oorlogen vervallen; doch ook oin het vermoorden van Graaf Floris den V.
van de Graaflyltheid geconfickeerd , als behoorcnde den mede.ftandcren van Ceraard van Velzen toe, Voorts tot cen jagtbuis
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huis gernalkt war de Troiltveaer Rafteiein van Was. 17a4
Leeuwen 133tav!a bladz. 1268. en NiLLI ‘v Tei gelleeTn ,
tot hit ocidorichJid van °Lid - TeilIngen , and:As Lokhorit
Gozidboeve , 31 en 427 bladz. enz.
Dit is het ihis , waar cp dat ongelukkip.:e japikje leofde met
Kaaren liev t n Frank van Borrelen ; van Gravinne zvnde geworden Houtvf fler.nne van Holland. Hier heelt 7y haar hartzeer moeten opkroppen en met fomwylen een Konyntje te
vangen, haar teed vergeeten! Hier p!agt zy de Kannetjes uit
to drinken , en dezelve over haar hoord gooljendo, in den
Vyver tt: wefpen ! Heeinskerk, Bataviiche Arka(lia. 569 bladz.
van de fleene Rruil;jes boven, 170 en 172 bladz.
r.fEILINGEN; Oud-Teiliugen of Lokhorit, is by Warmond
gelegen.: A. 1447. zynde gewceft a-in het Stamhuis van PoetgeAt. D27,,cive Gourlboeve , 8r bladz. Puri Leeuwen. Kofininz. van
R1.ynl. Inleiding 34 bladz. Parivall, Vermaak. vain Holland 8 H.
81 bladz. is o:-)k under de TeekQningen van Aocbinan ; loch
ik bewaar een Gezichaje van dit Huis, onder de bovengeinelde
van ARMINIUS.
TEKLENBURG; een Hu :s in Weflialen , tufrehen Minder
en Osnabragge, (otli ckszelfs aloulheid binnen den omtrck yam
deeze Snryfttoffe ingehaald) van een zeer hoogen ouderdoin,
en rno ri elyk al voor don Cimberfehen watersnood gefticht„ Pikard , Drentb. 0%c. 19 cap. 86 bladz.
Hot heea con gulden Anker, in blaauw Zeewater, r.even
!It plompe biaden in zyn Wapenfehild; ow dat men gelooft, dar
Fier in zulke een afgelegenheid van de Zee, door zeekereri
hoogen vioed (walr van nabuurige Veenen nog klaarc getuigert
zyn) ecn Snip met menfehen geftrand is.
Voorts zyn de deolen van dit hooge lint niet van eenen oudadom; alzoo die zeldzaame Tooren het alleroudfte ALtielwerk is. Maar, wat is het my nu con hartzeer, dat ik A.16(7.
to Munfter School liggende, dit vreemd Gebouw niet naauwkeurig hob gaan beCchouwen. 0 jeugd .1 6 domme onbedacb.e

jevgd
14:in.leick both men slog ook , omtrent den Berg, die dit zeer
ou.le Kalicel draagt, do gioote Steenhoopen; van welke boven
o,:litandiglyk, 357 bladz.
TETRODE; eon Heeren His in Ktnnemerland , Diet vero
van Haarlem, omtrent den weg Saar Zondvoort , en nict
vo;gens Go dii eve (8o blariz.) by rite !eiode. Van Leer[Tuen ,
B,";CCLVift 1249 bla-lz. bLthalven Thei;zsk.r't , enz. Ziet de Kaar:

v(::.z bet Delfein over let Haathininertnt,er.
THD.:01,F ; is de titan Deli', A. (e9g. a:leen een manie of
rentehoeve. Maar, A. 1620. was zy al con SE:Ad; dock wanneer zy het begon te worden, is nuoit koVNetZeU. No'
lit, 2 kart. i7o pag,
Aa3
Vc1
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Van Delft is boven geichreven , 57 bladz.
THIEL ; Thile gczc gd in dc Neizerlyke Brieven van Ott*
den Grooten, Otte den 1°1. en Lothar den H. by Aiting.
2 Part. '136 ;51.7. een Stad in de Th:cierwaart aan de Waal ,
een driehoek tnaakcnde wet Rommel en Buaren ; A. 89o. al.Jeteerit g enoem,i , in dcia Brief van Zztent.i1,, olcits. Alting. Notit. 2 Part. i .pag.
Voorts wierd zy nog A. T009. zoo Wel als Utrecht, Rhynsburg en Ilardingen , in Vri .7..s!and gepla;,tft. Boxborn. Stedeboek
7 blaclz. Van Leeraven , Batavia 43 bladz.
Zie van Vrkslatids uitbreidinge, boven 04. ilaclz. en den Brief
van Zuentibolcbas , of Zuentiboldus honing van Lotharingen ,
by Heda, 93 pag. en eincielyk van ZuentiboLius zeiven, beneden in de iaatile Letter.
THURINGERS; die van Thuridrecht, anders Dordrecht;
van welke Stad boven , 69 bladz.
THUSII; • Volkeren (nom ze geen Staurii , van welke haven 355 bladz') heden in de Zee wechgezonken. [Verflaa de andel] daar zy gewoond hebben.1 Junius , Batavia. 3 cap.
65 pag.
Zy ivorden gezet niet very' van Fluiscluinen ; zoo dat die nu
verdronkene lanffireek is geheeten het Thuifenland : ja zy
ftrel te zelfs tot aan Medemblik, alwaar nog een Dorpje Op
per 'roes word genaamd. [als of men zeide , de bovenae
Thufentanders ; gelyk men waarfchynryk kan giffen , dat 'er
nicer Dorperi van dien naatn geweett zyn , naamelyk , benedenfte, middelfle of Oollelyke en diergelyken meet. yztnizts,
bladz. 65.] Van Royen, over Verrregen 2 H. 33 bladz.
TOL; van welke men de boel;en der Rechtsgelee rden client
naar to zien. Van den Katertol , op den Yfieltircom is boven
geichreven , 184 bladz. gelyk van die van Geervliet, 1 i i bladz.
doch zie wede, by Buchelius over Heda den Brief van Otto,
85 en 87 pag. enz.
TOL; eon Heeren Huis in Rhynland, order Leyerdorp, by
roukerk , in do Laage Waart,4is geweeft een oude Ridderlyke
ilofftede en Starnhuis - van het geflacht van Tol. Van Leeuwen;
Kofiztint. Inleiding 33 bladz. en Batavia 1270 bladz.
TONGEREN; een Stedeken in Praband , rnaakende met
441-richt eta Luik eon- driehock , aan de Decker. Zie Viiirchers
Braband.
Omtrent deeze plaats zweeft een gefchil over de vraPg : of
()oft de Zee tot aan Tong erect toe is over gevioeid?, Deeze verkiaart van jaa; en die zegt weder ?leen: daar by voegende,
dat de ringen aan de Stadsmuurco niet hebben gediend daar
Schenon aan vaft te maaken , radar otn 010 florratui,2-,en en het
fz,h;.;:g.:vaz...rte daar aan te hechten. Ziet de Ray, Wereids boin en einde, Vet,7eges Neerlan(tjcbe Oudheden aautrekkende,

bladz.
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Is Mad:. en Hubert, Thomas, beareden van Einditts, Zeeland.
I lib. i cap. en Grticciardin. Belg. 2 Part. 504 pag.
1k gelooF 11,2t vulkoomen, juift met zoo zeer om de ringers
van de muure-: maar om LL-,t aldaar een zoo genaamde Zeedyk lit , uit welken flOg zeer onlangs , vroote, zoo giadde
als geftreeire fch,.! pen zyn opqegmv(2r. Meergcnoemde Scbynvoet, over de finaboinfcbe Rariteitkanzer 317 blorlz.
aangeHer hebben ook wet car
zien , in het Jaar 1693 in de iVlaand van MN, zeeker Akmuliren (teg,:nwoordig buircti
ke-mln , hinnen
de Stad gelegen) fpittende een fchoon hoog rood po-ie
kopere pennity,;en opgehaald heeft. Behalven een brok van
bet potie (de jongens hadden het in flukken gellooten) bewaar ik zelve daar van nog eenen Hadrianus , eenen Anto•
nines , eenen Marcus AureliuF, Levens can jonge Fauftine.
.TORENBURG ; een Slot in Noord Holland , dicht by
Alkmaar gelegen; al lang verwueit, A. 1255. door Koning
gebouwd , en wegens een eeuwigen room tegens de
Frieren zoo genatund. Van Leeuwen , Batavia, 1306
Zaaniandiche drkadie , 2 Boek 71 bladz. Goudboeve, 85 bladz.
Veronaas Ondergang 2 Boek 9 H. II8 bladz.
Op dit Huis is ook A. 1288. de Vrede getrofi'en, tuffchen
Floris den V. Koning zoon en de Frielen. Geweide
Veronaas Ondergang 2 Boek r 3 H. 139 en 141 bladz.
TOORENVL. IEf ; een Huis in Rhynland, en wel juia in
Valkenburg. Goudboeve , 82 bladz. Van Leeuwen, Rhytilandfche
Kofluim. 33 bladz. en Batavia 1270 bladz.
TOUTENBURG; zeer roemruchtig door twee Heeren, die
deszelfs n unn gevoerd hebben , is gelegen aan den boefern
van de Zuiderzee, in Overyfrel , dicht aan de muuren van de
Stad Vollenhove: A. 1170. geflicht, om de Friefen het itroopen te beletten, door Govaard van Rhenen, de 28fte Bifrchop
van Utrecht. gob. de Beka, in Godefrido , 55 pag.
Voorts hebben de FCefen wel meermaalen dit Plot aangeta,
doch hebben het nouit konnen bemagtigen, veel minder verclelgen. Illeurs, XVII Proviix. 2 D. 964 biadz.
Her is, al voor langen tyd, in een mooi antic, door 7.
C. Viffir, in het licht gebracht.
TOXANDRI; of Deter Taxandri, te zien in het Kaartje van
Oud Breda, de Kaart van bet Inzperiuns Caroni Magni , en we•
derom in het Kaartje van Van Royen en in de Kaart van Fran.
corurn prunae Sedes, by_Sniallegange , Z6e1PWS Cbronyk 74 biad7;.
en eindclyk, in Frijia jub Francorurn Reclitum , by Altzng.
tit. 2 Part 2 Tab.
Maar, hier ontrnoet ons weder een beige bepleiting onder
do GeleLterden , twyfelende , waar cleez,-; lieden zouden gewoond hebben.
In
4
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In Teifterband, getuigen d Gumfibrieven by Eindi,us Zcelanct.:
Cbronyk I lib, 7 cap. 42 pag,
In Firaband, 01.ritrrit Therentals en Te rranderioo , b y de
Eempenaars, ftenn eeniL;en by Kizi,ve:-iw, R3yn7no,72c1 I Deel.
2 H. 33 bladz. en by r;Jan LeCZIWM , B.ztar:Jia 91 blade;. met den
tritlegger van Bied.:6's 1_,!. 71(1aart:j2 ; Ortelius , Div 'eus, enz.
Eluveri,zs, I Deel. 41 bladz.
En cincllyk in 7,(2,elancl,
11/J./1. NnIzir. 4 lib.
tilt
Van ir- ,?ezrzugn, krav ;:a 91
13 & r7 cap. 63 Am-FL:anus , 17 lib. S cap. by Welke zich ook
Fart. 122 pag.
de Hr. Ating fehynt te vcegen,
Ondertuirchen lchynt het my zonneklaar wt du Schryvers,
dat de Taxandri (zoo moet mei] fchryven) wel in Zeeland zyn
zich ook
ricer gezceten gcwecfl, maar dai hunne
tot aan Trier, hebben
verder, tot aan de Kcmpenaars ,
u:tgettrekt.

RAJECTUM; te weten Vetus, is Utrecht, de Hoofdftad
van het Sticht,
Was alleenlyk een not, by Reda, ihflor. Epifcopor. 3 cap.
10 Jag. ja zelfs nog onder Keizer Hendrik den Vogelaar;
gens den Brief van Bit/Mop Baldrik , des Jaars 934.
Niettemin was zy at een Stad , ten tyde van Keizer Otto
Not it. 2 Part. i80 pag.
den Grooten
Ondertuffchen, noein deeze Stad geLn Tricefima, of Ucricefirna; waar van dawn kwanswys het xkoord Utric, by verkortinge. Want Tricefiina (by ./Yininiaials, i8 lib I cap.) was de
Stad Santen , volgens den zin van Tacitus, I yaarboeken 45 H.
Pus wordt dit verworpen van Gabbeina, in het Leven van
lebrord, 3 bladz. hoe wel Van Ruyen bet durft fcellen, 186 hi.
nevens yunius , Batavia II cap. 226 pag.
Noem haar ook Been ./Intoizia ; gelyk wy lien naani afweeTen , beneden, in Utrecht.
Veel winder nog noein haar Wiltenburg ; gelyk wy dat ook,
beneden, onder de benzelpraat zaillen ftellen, in Wiltedurg.
Dit tot een proelje van de Scad Utrecht; her ovelige
t deeze Stad wel eer geden ; alleenlyk bier hyvoegende,
legen was en nu nog ligt op den Duitichtn bodem, over den
tegen over Gallic, of als men no zegt, Vrankiyh. Ma°
tbeus , de .Arobilitate , 2 lib. 4 cap. 175 pag.
11);:enthe, eon land.
TRENT,; of, zol men lacden
(chap der oude Vriezen, met deezcn naam, in de Uncle Ectu,v
part. 1`,:;3 p,,,,„0;. nit den Brief
nog Diet bekend.
Werdenlis.
van Otto den Groo:en, des Jaars, 943
vol 12,rof Wild ; in do
Hier was ook Trentefora , con
Lik:cdi'Llicc.
Trieven, met elo en fcc;o , vrcemde
J.Votit. cad. 183 pag. nit de oude BriLvLvt dee Lizeren,
en Kos:araad den ill. by Iler:o„, in
Otto den I.
0z
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e Bifrchoppen, Baldrik , Anfrid en Adelbold, 83 , tot en.
112

pag.

TROJE; de lieve toevlucht ook in deeze landftreeken, van
v eele Steden en Volkeren. Kambdenus , Britain. Epitoin. 1.0
Jag. Scriverius, Inleidinge der Gra y . 5o blaclz. en weder over
den Gouwenaar,, i bladz. Parnewyk , van 't Tyke van Belgis. 2
Poek 2 H.
Maar, Vrienden, was 'er wel ooit een Troje? te weten
klein Frygie, een deel van klein Afie , =trent den berg Ida,
Vaf1 ja, daar is een Troje geweeit ; doch (en dit heeft het we•
der met veele oude Stedcn . ,emeen)
•,
=trent haaren opbouw,
ha.ar beleg en haare verwoefting, met allerhande verzieringen
opgerchilit. Want,
I. Zceker is haar Meg, en vervolgens haare verwoefling. gofrphus, tegens Apion , r Boek by Lo us, Grananatic. I lib. lo cap.
II. Zeeker is ook haare herbouwing, door Alexander den
Grooten gefchied. Plutarchus , in Alexandr. 257 pag.
Zeeker is haare vernieuwing en herffelling door Julius
Czelar, onder den naain van Ilium. Staab. Geograph. 13 lib. Ziet
ook icts daar mode overecnkomende, by Suetonius , in gulius.
79
Zynde haare Purgers, de Ilienfers by die van Rome, als hun
in den bloede beitaande, altyd zeer aangenaam geweett. Livin g , 37 lib. 38 cap. van Scipio's intreile binnen Ilium. gui1-i•
IntS, 31 Boek 8 H. Suetonus , in Titerio , 52 11. Tacitus 4 gaslr•
boeken 55 H. en 12 jaarboeken 58 Lladz.
Nu zeg ik dan vender; is 'er een Troje geweefl, waarom ZOL1
het dan altyd beuzelachtig zyn te ilellen, slat haare vluchtelingen een groot deel van de waereld men nieuwe Volkplantingen bezet hebben? En waarom zouden de (Ride Frankeu
Piet nit deezen konnen gefprooten zyn? Mogelyk , zegt Ger.
Brand , omtrcnt een Neérlands voorwerp, is 'er nicer aan,
dan wy juitt mat Schriften konnen bewyz.on.
Gaat ondertuiTchen etas naar Emilius, de Geflis Francor. i illy.
Tilius , de Rebus Gallic. I lib. Ailnonus Francor. I lib. Gaguinus,
I lib. Pontanus , Origin. Francor. 2 lib. 5 cap.
Franc.
lib. 2 Ef., 3 cap. Crantzius Saxonite , i lib. 18 ca p . Vale/ins,
an Excerp. Peireician. 73 pag. en eindelyk Schook , Fat. Ilanzel.
tarn. 13 cap.
En lees oak nog. , we. ens hat oude Trojen, Strabo,Geograi#.
13 lit. .4rilioteLs , Poetic-es , 25 cap. Paufanizis , in Atic. uhi
Epeo, (wel eon fraaije plaats.) 39pag. Palefatus , in de Mt-legging zyner Fib. aiwaar van het Houten Paerd. en Eumenius
ne Redoniar , in de 7 Redevoering der Verzainelingen ,
3 irloofoift.
TROWO.T EN; bier van is haven al eenige reizen gcfproo-

ken; 015 van (IL' B-ruidtm, 4 .9 biadz. en hen vreeinde vuen 01
Aas
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Queeflen der Eilanderen 298 , bladz, gelyk wy het Affeheidne-)nen by den Wee Be/ g, in de Letter W. zullen verhan.
delen. Doch her cerrEe zal hier wat omftandigo: worden be.
ichreven.
Het was in fommfge deezer landftreeken een wonderlyk,
doch wel onchriflelyk , voorrecht van de Hi-cren , in hunne
Dorpen en Vlekken , van, den eerflen nicht en den byflaap
by de jonge Bruiden te hebben, Doch 6—eze belatling wierd
van de verloofden met het .druids geld afgeloft ; byzonder in
de Heerlykheden van Katwyk, , R.eewyk, Schagen,
Voshol , Tempel , Zu'Ldwyk Lang erak , Roon , ZW311 merdam , Kortenaar, Kortgene , enz. Nein , Lufihof der Huwelp
ken, Euroop. 168 bladz. Pars, Ka,wyk Oudb. 195 bladz.
Dit zeltde was ook van Otid: in gebruik by de Schotten ,
doch w elk de Koning Malkoim de III. , een pryzenswaardig
Landvoogd afkeurde inftellende dat de Bruiden , om 1-:are
Eerbaarheid ongerchoedet, aan haare Vryers over te geven ,
konden vry raaken, met een flak goad aan hunne Heeren te
betanlen. Polidor. Vergiliw, Uitvinding der Konfien en Wetenfcbappe;z I lib. 4 cap.
ja bovengenoemde Pars trekt ook aan, (Oudb. 197 bladz.)
niet alleenlyk, dat ook in Duitsland eenige Heeren dat voorrecht gehad hebben; maar dat dit vooraf byflapen zelfs by de
Brambles , of Priefteren (nu, dat zou een Geeftelyk Werkje
zyn! ) onder de Indiaanen geweeft is. [Een heden.iagfch
Schryver, die zelf in de Indlen geweeft is en de Zeden der
Indiaanen naauwkeurig onderzocht heeft , verhaalt, hem
van een geleerden Indiaan verzekdrd is , dat dc Pandarcns,
de voornaetnfte onder de Brarnins , die de Tempels bewaaren,
niet fle,.1Es den eeriten nacht, maar Brie dagen en drienach, ten met de jorg getrouwde Dochters van zekere Sete doorbrengen , kwan,wys otn den Afg,od op te fchikken tegen de
Feeften. I-lifloriefcb Tafereel van Indien, of Indqftan..iliniterd..
bladz 92.]
1773. 8 floofdft. bladz. 68. en ,9
Dus heeft men in Holland, ten platten lande, zeer zeld.
zaame gewoontens, omtrent de vryagien; waar van het be.
gin en de reden niet achterhaald konnen worden. Ziet hier
110g ee.n voorbeeld en daar ttee genoeg.
in de Schermer wohlt een mooje en bone Meid met fplint,
in de Kroeg , ,opentlyk voor de jonge maats opgeveild; uit
welke dan een komt uitfchieten met het woordtje ; Myn Ge.
made Nein, Lufibof, 166 bladz. echter eigentlyk i'preekende
van Schermer-Horn.
[Of men zulk bedryf, als ooze Schryver hier nit Nein ver!malt, niet liever voor een enkele klugt, die nu of dm tens
van tielonge Maats bedreven is, voor eene gewoonte
of gebruik te houden hebbe, geeik aan veacandigen in he-
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denken althans de wyze van Fluwelyk fluiten en bruiloft
houden, die Zoeteboom van die van de Schermer en Schermerhorn verhaalt , fchoon vry zonderling, verichitt daar van heel
zeer , en komt beter met de welvoeglykheid en betaamelyk.•
held overeen. Zie bier zyn eigen woor,1en:
De Bruiloften , zegt by , plagten 2,e op een zonderlinge
manier te houden : do Huwelyks befluiten pfchiedden met
voorwaarden naamelyk , als ryk en arm to faamen vergader8en, en de arse eerit flied, zoo belmeldc de ryke het byge•
bragte goed ; maar zoo cde ryke eerder aflyvig wierd , kreeg
de arms een deel uit de nagelaatene goederen , als dan genoemd. Wanneer dT, Bruid en (lb Bruidegom getrouwd wa
ren , zoo ging elk wederom naa het, Huis , daar zy uitgekomen waren, en l ieldeo slee p by hunne (hide= , met hunne
eigene Veeilgenooten. lea het houden van de Maaltyd liep
de Bruidegom met een grooten sleep naa de Herberg , en
zondt van daar een goed getal jonge lieden , om de Bruid.
brit haar Ouders huis te haaien, gelyk gefchiedde: voor haar
wierdt overvloed van eaten en drinken gedragen, tot een teeken , chat zy niet hongerig noch dorilig, noch gebrek hebben,.
de , nit haar Ouders huis ging ; agr.er aan volgde eene meidgte van de uitgezondene en genoodigde, voerende een Vaandel , met pypen en fiolen voorzien , geiykende zeer naar de
manier van de Jooden in het Oude Teilament. By den Bruidegom gekoomea undo, hielden zy op 't nieuw bruiloft, en
wordt dit dan gereekend voor vermaakelyk fpel ; van waar de
Bruidegom en Bruid naa huis geleid en te bedde gebragt wierden. Deeze gewoonte' is van alle oude tyden en nog voor 40
jaaren in haar geheel voornaamelyk te Oud - Schermer en
Schermerhorn, onderhouden geworden , en goat nog tegenwoordig byna op dien voet ; uitgezonderd de openbaare inhaaling met vaandelen, fiolen, huiten en pypen; die door den
MiigifIraat over eenige jaarenafgelchaft is. Zaanlandfche
die 4 Bock bladz. 419, 420.J
TURF; van welke =de beneden, in Veenen, zal gerprooken worden; loch flier mag ik ook wet lets van beide zeggen
De Turf dais, wordt in Nederland, of uit het water en den
grond g,ebaggerd , of in de hooge Veenen van boven tot bene.
den afqeflooken. &book, de Turfis, 21 & 23 cap. Befcbryving
van .Anzlieldam nevens uitgebeeide baggeraars en turftrappers,
2 Bock 16 3 pag. yuniur, Batavia 15 cap 351 pag. Boxhorn.
S'edebock 30 bladz, Pikard, Drents. Oudb. 6 H 38 bladz.
ciardin. B61g. 3 part. 227 & 233 pag. Van Leeuwen, Batavia
384 bladz:
Diergelyke Veenen vindt men ook in Engeland; gelyk als
in'de landftreeken van Nortioik , Cambrits en Lincoln , en zelfs
ook in de Orcades, of de Schotfche Eilanden. De Rai, Wereds
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enz. 2 Red. 5 H. .Engeljrche Bejrchryving 370
Schook., 2 cap.
Dc brakke Veenen zyn Vry zwavelig; en dir h l ylct nit de
cloodverve , die fommige turven, al bram'endt . op de amzichten der ornheenzitters vertoontn. Pikard , Dre, 1th 6 .H. 38 bladz,
Zoo word de Veenen, lings den A1:111e!, lehttr Loeneu
en NiQuwerfluk, de Brake Veenen gehecal; ill tegerdeel worZoetc Veenen , over de Vechr r n in hct Co,y gevondcn.
d f,:r
Kornelis Kooten, Zit zyze Stichtiche Vitt.? cA:fr‘,3p,
Ziet verder van de Trrven, .7uniuc , Batavia 15 cap. 357
delZacuwftc darlie, en fowl( n van
taa fpreekendc
pag.
}turven opneemende. .11.1,T.,r,-11 Hi ficnie i6 1'),)ek 207 bladz, Parival , Verniaak van 110/.`ain1163 bladz. van het tut filt!chen , tuie
fchen Leiden, Gouda en Rwtr:rdan-i tpreekende, gelyk. wader,
J67 !Adz, van de Vcaren onitrent het Haat lennnertneet.
tit'Ogi;':', IV. H. I l). 4 PoL'k.
Ondertuficht:n, in p l aats van turf' , hebben de Drentfche
Boeren, p T agcn, bo y : n van de heide aigefnLden; ja zeifs,
aan eenige ()order), konlift, met hooi of riet doorkneed en in
de zon gei:oogd. Doch de rook van deeze turf is zoo fcherp
dat de oogen dam:. vuurig en leepig van worden. junass, Batavia, 15 cap. 353 pay.
TUBANTES ; heden die van Twente, ik zeg, Tup of top.
cizde; een ftreek, aiwuar Duitiche Gebergtens ten einde
lit;rnen. Doch andcren plaarfen dit y olk, in het Graaffchap
Tuba,nt-beim , anders Uenthem. Kluverius , Germ. Antiq. en Pi
kard, Drew. 22 H. g6 bladrn van dat oude naamwoord ooh
Bentlage , den naam van een Dorp iri dat gewcit.
relds
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Bet THUYNTJE ; op de Nederlandithe Munten is oorfpro-)kelyk, nit het beleg van Hagellein.
Want Graaf Wilem de VI. met een hoogen thuin of heinin
ge van dicht in een gevlochten Avilgen takken de Stad onirin.
heeft Hageffein eindelyk gedwongen tot de overgaaf.
Gazidboeve , 420 bladz. Aikeinade ,Gravonunt , 98 bladz. _Men,
lingeflein , 122 bladz.
•.„
De

‘7AART ; anders de Nieuwe Vaart, nu de Vaartfche'Rhyn

v genaamd , in het Sticht , tegen Vianen over , door die vifl
Utrecht A. 1373. nit de Lck gegraven , in het Dorp Vreesivyk;
uit Welke mede de YtTel begint, van daar loopende Haar
Hein, &c. Matheus , uit oude Papieren, Nobilitat. 3
cap.
$3 2 pag. de Origiizes Culenzburgicc o , by den zelven , .Analecior,
VI Taos. 269 pg. [Tom. III. pag. 619.1 Tonta':us ,
Gelric. by Van Leeuwen, Batavia 113
, Gelder. Gefcb. 8 Bock 156 bladz. gunius
3 Cul). ioS bladz. ezi
Secundi.
liedallz , 259 rcp.g.
klicr
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Hier °intent Was wel eer Gildenburg, van welke vailfge
hei
r)oven 114 bladz.
mcde het Huis Oud-Gain of Snoyen Toren; van welke iresie boven, HT en 349 bladz.
En de overheerlyke Luitplaats Heemlie6; nog onlangs zoo
deftig, en uitvoerlyk in het grout , met 26 Geziehten , ea
Kaaren platten grond, door g. Moucberol , op het Koper ge.
bracht en by de Weduwe van den Heer Nicolaas Vijjcber uit.
gegeven; van welke weder boven, 14r blaez.
Eindelyk, zie van den Hollandfchen Yirel rnede boven , 174 lL
VADA; by Tacitzis, Rifler. 5 Bock 20 H. bekend , is zekerlyk heden Wageningen, tuifchen Rheenen en Arnhem aan den
Rhyn gelegen ; niet tegenitaande die geenen , welke meenen
dat Arnhem , Wageningen en Rheenen op de andere zyde
des Rhyns gelegen hebben , niet op de hooge zandgronden,
maar in het laage flik van de Betuwe, Slicbtenhorfl , Gelder. G.
Boek. 102 bladz. Ziet het igefcbreevene , by Rbeenen , boven
300 bladz.
VALKENBURG; by de onzen in het Latyn genoemd een
civitas en cippidian; is een verrnaarde plaats in Rhynland
beneden , met Rhynsburg, en Katwyk op den Rhyn
cn driehoek Inaaiende.
De Sticbter was , volgens de malle beuzelpraat van veeler,
onzer, de gewaande Heer Valk, de zoon van jonker Efelint.F.
Venn, Tb3;orita, Hiflor. 4 lib. 7 cap. by Matbeus, Atzal,ietore
VI Tom. 124 bladz.[Tonz. pag. 513.] Van Len:wen , Leith' el
9 Nadz. eit nader Bewys , 353 bladz. Pars, Katwyk 21 bladz.
en Bokkeithurg , Fri". & knavia Reg. 104 bladz.
Ii!cr is wci eer een oud floc gewceft; betuigende zulks de
grondfligen aan de Wei zyde van de Kerk. Goudboeve , 82 bladz. moogelyk gaande tot by Torenvliet, omtrent
den Hoogen RIlyndyk. Oudaan, Roomf. Moogenb.
23 1:hclz.
L.6euwen , Kojelztim. van Abyiziand.
133 bladz.
Vorders is d:t Dorp ali een landhoeve, al bekend in bet
*brzfc van Keizer Hendrik den IV. van den pare 1054. by
AToti:,. 2 Part, I P() bladz.
Eindelyk dot ook bier de Romeinen gehnisvell hebben,
von te kennen de opgegravene G61dinzinten der Roomfchc
Ryksvorflen, als
&c. of zelfs der Burgemeefterlyke
Stambuizen , als bet getande Zaagpennikje, van 't welke
yengenounde Olidaan, in genoeind werk , 13 bladz. 'Lie ook.
boven, 325 bladz.
VALKENHOF ; anders hat Walenhof Vandaalenhof en
elfs Frankenhof; is een overoud Kafteel te Nieumegen, aan
4e
aan de Kleeffche zyde op den Hoever of lioenerboven, 272 bledz.
berg ; van
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Doch vdy zullen p ier den Leezcr wat langer ophouden , met
he t flot te befchryven en verder deszelfs aloudheid aan te wy_
zen , by de nevensgaande Afbeeldinge van eenen Mr. Berkenbeim.
Zie dan hier , ten I. een hooge Poort, den ingang van het
Valkenhof, u hrengende op een ruime plaats ; aan welker zy.
de is cell muur vol groote niffen, daar de gevangene Wolven
beden ten toot) gefteld worden.
II. Een ngtkantige Kapel binnen gemelden Maur, beftaanei
de in een Koupel , van binnen befchilderd mret vreeinde monfters , &c. in we;k een acne Gallery met pilaaren; heden
leenlyk een flak, om voor den Winter brandhout in te leggen.
III. Koint gy aan het ruime Huis Valkenhof, met breede
trappen opgaande hebbende van binnen een ruime Voorzaal ,
wyje Katners , diepe en gewelfde Kelders; alles zwaar van
muurwerk.
IV. Eindlyk, genaakt gy een vierkanten tooren, hebbende
een zees groote poort; hewn met fie:men toegemetfeld en
onderfleund, raakende aan het Valkenhof. Nu kan men geeq
gebruik van deeze poort weten; en men gelooft die van Reu!
zen kwanswys te zyn opgerecht. Ondertuffchen is de grond,
in zyn gehecl, by gisfing, reel zoo hoog als hiet het Stadhuis
van Amfteldam.
Dit van deszelfs toeftand, het volgende van zyne oudheid.
yan Smith, adders Smetius , fpreekt van Valkenburg (Oppid..
Batavor. 12 cap. 46 pag.) als van een Gebouw van Julius
tar; dit gevoelen beveltigende met den Keizer Fredrik Barbaroffa , en met Hertog Karel den Stouten ; in het beleg des
Jaars 1473. inzonderheid dit Slot verfchoonende , als een
grootfch gedenkteeken van Julius War.
Maas , wil ook (XVII Provinc. 1 D. 351 bladz) dit Kafteel
een werk van Czefar hebben; echter bekennende dat ook anderen het den dapperen Drufus toevoegen.
Guicciardin zegt al mede (Beig. 3 Part. is pag.) dat het van
gemelden Cmiar of gefticht of ten minflen vernieuwd is : en
hem volgt yacob ..lartz. Colon, in zyne Vuurige Colon. 65 bladz.
Ondertuifchen noemen Eginard (in vita imp. Karoli Magni.)
en Heda (in Biffchop Otto den III. 206 pag.) dit clot een Paleis ; by 7. van Zomeren , Batavia 13 H. 393 bladz. alwaar gy
zelfs ook een Vaersje zult vinden, op Valkenhof. 1k fpreek
bier van Biffchop Otto; te weten: dit was hy, die dit Paleis aan Otto den Graaf van Gelder, volgens .Heda your 22000
mark zilvers verpandde.
Doch wat zal ik zeggen : gelyk de Oudheden der flede
anegen zelve in een groote duiflernis zyn ingewikkeld , zoo
kan men u ook , =trent hoar Valkenhof, niet veel lichts
toebrengen.
Evers.
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Evenwei nioogt gy deeze 4 zaaken geruft geloVen:
I. Dat het, door de Noormannen omver geworpen en vet.
woeft is.
II. Dat het, door bovengemelden Barbarofra weder opgerecht is.
Dat het, naderhan d , door Latrine van Kleef, V "outs
Van Vorft Arnoud, verholpen en herfield is.
IV. Dat de Roomfche Geldmunten, en de fcherven van
lampjes, potjes, pannetjes, &c. verders, het koperen en yzeren huisraad , bier omtrent nu en dan opgedolven, onweder.
fpreekelyke getuigen zyn, dat de Romeinen wel eer aan de
Waal, omtrent deezen Heuvel gehuisveft hebben.
Die nu nog sneer van Valkenhof begeert te weten , gaa
zelve by Slicbtenhorg , Gelderfcbe G. i Boek 35 bladz. by Sine.
tips, Oppid. Batavor. 29, 37, &c. bladz. en by Meurs, 351
bladz. en, de woorden van Meurs gebruikende, gale, jiartz.
Colomb. 65 bladz.
VALKENSTEIN; tegen over Schiedam, in Rhynland ge.
legen, is ook door Rocbman in een Gezicbt gebracht. Docli
vvy hebben ook een fterk Huis in Zuid-Holland , tuffchen
Roon en Portugal , [eertyds geweeft zynde een Jagthuis van
de Graven van Holland, gcbouwd by een van de kleeren van
Patten , en naderhand gekomen aan een jonger noon van
Boshuizen Wiens defccndenten zich daar na genoeind hebben. Van Leeuwen Batavia Illujir. bladz. 1240.] voerencle den
naam van VALKENSTEIN. Boxborn. Stedeboek 95 bladz. Goudboevi,
78 bladz. en Meurs, XVII Provinc. 456 bladz.
VANDALEN, anders Wandaalen, (kwanswys, wandelaart
en oinzwervers; gelyk eenige Grieken waaren Pelargi, dwaaiende ofevaars , en naderhand Pelaigil of Wenden; zyn nevens
de Gothen , uit het Noorden, als Scania , Scandinavia en
Schoonen, overgekomen.
Van dit optrekkend Volk, Europa wyd en 4yd overflroornende, leen gy Junius, Batavia 21 cap. 585 bladz. en Van
Royen, over Verylege , 3 II. 70 bladz. behalven de Oudere,
Prokopius, Bell. Vandalic. I lib. 3 cap. Ifidorus, enz.
Voorts zyn deeze Vandalen uit het IN oorden naar het Zuiden zelfs tot in Spanje en Afrlka opgetogen; walk eerfle
landfchap een deal van hun , nu geheeten Andalufie, gewoon
was te noemen Vandalicia; even als een ander deel, naar de
Gotthen en Alaanen, Gottalania nu Katalonie. De la Croix,
Wereld Befcbryving r D. i Bock 6 en 10 H. enz.
VECHT; Vidrus by Tacitus geheeten, i yaarboeken 70 H.
(bier worth weder geplukhaard , leezende Lipfius en Mercerus ,
Vijurgis. Maar hoe komt op die plaats de Wefer in het
(pal ?) is een Rivier in Weftfaaleri , beginnen.de boven het
hucias:
got Steinfort, paffeerendc Schuttrop, Noorcitorn, Nytic
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VICen, Gransbergen , Hardenberg, Ommen , Acc. en daar ori
Nmllende, by Geelmuyen, in de Zuiderzee. Kiuverius, Rhyn.
9110714. 2 D. 273 bladz. tegens Ortelius , zeggende het Groningen
SchuitcnJiep de Vidrus to zyn. Guicciardin. XVII Provinc.
Tart. 39 pag.
VECHT; in het Sticht van Utrecht aileenlyk een tak van
den middelflen arm des Rhyns ; even boven het Ooftelyke
deel van de Stad , by het IJuis Ooftwyk begfnnende, en zoo
Noordwaards loopende voorby Zuilcn, Maariten , Breukelen„
de Nieuwerfmis, Loenen, Vreeland, Nichtevecht, Weefp
Muiden , eind'Iyk aldaar in de Zuiderzee zich ontlaftende. Yu.
nits, Batavia S cap. 109 bladz. en weder 17 cap. 481 bladz.
_Mathew in Notit. ad Anonym. AnaleEtor. T. 115 pag. Zaanlamifcbe Arkadie 3 Book 169 bladz.
Deeze words van den Hr. Hoofd , in zyn Vellen, met het
fluiten van dit Treurfluk, in deezer voegen ingevoerd:
1k ben de Vecht, de gees en godheid van de firoomen,,
Een zilver-verwig nat , daar gy nit ryzen ziet
Dees frige gryzigbeid , gemyterd met het riot.
Waarzeggend is myn tong,
r Deeze 10 dat blanke water, met het aangenaame grocn
zoo veele prachtige Luithoeven overfchaduwd, door vericheldene Puikdicbteren zielroerend opgezet.
i; , 'Doch hoor , voor deeze refs alleenlyk , hoe deeze firoom
by gelegenhcid van Geboortvermaanen , op OUDEREOEK,
my worth aangefprooken
jordaan verbeffe de JORDAAN!
Laat Vondel vry den RIIYN bier noemen,
Antonides den YSTROOM roemen
Nothil voor d'ouden YssEL fiaan!
Laat Willink zynen AMSTEL pryzen!
Elk beeft bet naar zyn zin gezegd.
1k loon 't met u, 711yll Waarde VECHTi
U zal ik aitoos eer bewyzen
Wanneer ik langs ucv boord snag trait,
En zoo myn zinnetjes vergad'ren
Of met een boek van loffe blad'ren ,
Waar vliegt myn geeft dan niet al been !
't Zy dat by wil met Munten fpeelen
Zoo van oud Rome als Nederland;
't Zy dat by vuurig /laat de band
4au Heeren-Huizen en Kaflet:len:
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kan by u niet ledig flaan;
Lool.et;
Gy wept- hem, word, by loom ,
Beluft inY TI Poefy te boorm ,
En doer de vaarzen gladder gaan,
'T is wel, ik heb Ti bier ontboden
Terwyl , &c. het overige elders.
VECIITEN ; een gehucht Zuicl Ooflw. boven Utrecht
'omtrent welk Wiltenburg is, die hooge bouwahk(r, zoo veei
Roomiche gedenkteekenen uitleverende, volgers het verhaal,
van boven, 375 bladz. en beneden in de Letter IV, op Wiltenburg.
Vorders tvvyfelt de Hr. Jilting. (Notit. 2 Part. 5,1 pag.) of
men in de oude Brieven, Fetbna of Fecbta leezen moet.
VEENEN ; van welke al is gefprooken, in de Letter T, op
Turven, 379 blade.
Over de ftoffen der Veenen vrordt onder de Letterkundigen
bet volgende van. gefteld. Lemnius (de Miraculis Natur. I lib.
17 cap.) wit, dat het is Fen verzarneling van Boomichoriren
en bladeren, takken en wortelen , gras hoof , ftoppelen
riet, biezen , wier , &c. in den meergenoemden watervloed
(waar van boven4o, bladz.) op malkanderen gezet, en door
verdroogen allengskens tot een lichaam geworden. Het zelve
getuigen ook Pikard (Drents Oudb. Cs H. 36 bladz.) zeggende
in het veen fomwylen ook airchen, Houtkoolen , Kryt en pot.
fcherven gevonden te worden, en Montanus Befcbryving van
alinfielland, 2 Bock 17 H. in bladz.
De landareeken , het Veen voortbrengende , vindt men
doorgaands in Braband , Vlaanderen , Holland , Vriesland ,
Ernbderland, Drenthe , Overyffel, Munilerland, Teklenburg,
Oldenburg, Bremen, Holstein ; en , met een woord overat
bykans, alwaar de Rivieren zich in de Noordzee ontlaften.
Yikard , 4 H. 35 H.
Deeze Veenen en Moeren noemt men, volgens hunne hoe.
danigheid, Brakke of Zoete Veenen , Darry Veenen; raatiwe
Veenen, afgetapte Veenen, van welke boven, 375 bladz. Maas
Diet eons, het land, welk wy bewoonen en betreden, wordt
van ons gefchonden, vernietigd en door het vuur verteerd eri
hier op fchynt ooze Be fievaar te fpeelen , zeggende:
Cezegend is het land,
Daar 't kind zyn moer verbrandt!
Doch , waar in wel eer die diepgeleerde Plinius de KauOlen beklaagde, Hifi. Natur. 16 lib. cap.
[Nopens bet Veen en deszelfs oorCpronz beeft sten onlahge
13 10nader4
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nadere oitdekkingen gedaan, die met proeven beveitio zyn,
IL'2no breadvoerige en voortreffelyke Verhandeling daar over
is to vinden in de Natuurlyke Iliflorie van Holland IL Deets
2d Stu, , door dun Hr.:. Le Francq van Berkbey in x 77o.
uitgege‘,7en; waar in by duidelyk bewyft , dat het Veen een
voortbrengfel is van allerlye waterplanten , als het dryvend
kroos (Lemna) het Flap (Conferva), de Waterdarmen (Ulva),
Fowein-wier (Fontinalis) en dergelyke planten weer; deeze alien keeren in een zwarte Veen-aarde, als zy ter mestinge g,evifcht worden. Voeg nu by dit Kwab en Kroos, en dergelyke dryvende gewafren , de Pornpen, de Meerbladen, het
Pyikruid , en de Watermunte, die alle in menigte met haare
wortelen den bodem , met Imre fleelen den boezem, en met
haare bladeren de oppervlakte der Veen- en andere Waterers
dermate vervullen , dat zy zich digter in een ichakeeren , dan
d fe takken en bladeren van een lommerryk botch; des zy in
dit opzigt to regt Wa.terboftchadien genoemd inogen worden.
In die zelfde Verhandeling worden proeven bygebragt die een
liefhebber met het Flap alleen genomen heeft en daar uit dit
gevolg trekt,: " Uit deeze Eigenfchap van het Flap blykt overtulgend genoeg , hoedanig derzelver zelfifandigheid , in het
Element daar het eertyds in groeide, weder verteerd zynde,
en daarna opg,ebaggerci en gedroogd wordende, alleen in that
is, om goad Veen uit te leveren; dat de meefte veengrond die
in de laage moerasfige en dras liggende ftreeken nit het water
wordt opgebaggerd, uit de watergewaffen van dat zelfde water ooripronkelyk is; en dat voorts die zelfde gronden door
den tyd zodanig kunnen aanhoogen , dat zy eentnaal weder
tot het weidea van Vee konnen dienen; waar uit wyders op
goeden grond te beweeren is, van welken noodzaaklykheid het
zou zyn dat men de moerasfige en drasfige Veenlanden een
langen tyd liet ruften, op dat dus de laage landen van Hollana zich niet alleen verhoogen, maar ook door den tyd goede turf tot branding verfchaffen mogren. Ontwyfelbaar komt
bet my voor , dat alle watergewaffen , da4r onder ook het
riet, tot het verineerderen van Veen en Turf het hunne toebrengen , waar merle men proeve tragte werkitellig te maaken." Dus zou men molten zeggen:
Dat Land is dubbel waard
Daar 't Kind zyn Mar berbaart.]
Eindelyk zie van 'de werktuigen , in de Veenen gebruikelyk;
lynyzer,, de veengrepe, fchop , ortruifelichop.., fpaa , wadbUnkleppe , &c. meergemelden &hook , de Turfis ,
,
21 cap. en verder van de Turven en Veenen , .weder denzelve)
13 cap. Boxburn. Stedebock 4. IL 28 bladz.
Kaerat.
Eindius
als her
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Eindius, Cnronic. Zeeland. I lib. 3 cap. flit Leeuwen Batavia
384 bladz.
VEERE; be-den 11,16vrou ctv ge:,,e13-,(1; hoel;linkt (lit in uw °oft.
jes, myn lieve Saletjonker? O is ! veers Hare, vere Aleide en
vere Michteld, vindt men in de Brieven van de jadren , 1284,
1307. &c. by Mabel's, in .Kati', ail aro;iic. 1.;,,,7:211 , 2da7171712 en
in de Opdragt van het .Anonyni C;7
Ducum BraLlitice ; uiC
een Gejebrift van het jaar, 1343.
, dat ik by 14fius , in
Maar hicr ipyt het my
of eindelyk
Epiflolce of Epflolicce, of
Antiqux Le2iones , (en het flaat 'er!) niet k.tin viildt . r het
mooije compliment van teve Jakoba. lmmers, inyne Vr1enden,
was in die tyden ook teve eel woord van wdarLie en cerbie,
digheid, dat, Maas! in de benaarningen van appeiteef, vilebteef en hekdteef nu zoo jammerlyk misbruikt worcit. Doch,
hoe bewys ik het, als my de keurige Kiliaan , met zyn Dictionarinin, de ileac Meyer, met zyn Wourdenichat en du door.
dringende Winfclioten , met zyn Zeeman, hunnen byftand achy.
nen te ontzeggen 2
VELLEDA ; van welke waarzegfler boven, nevens de Pries.
teren , 295 bladz.
VELSEN; eea oud en fle,r1i.- Heeren . Huis, tiiirchen Haarlem
en Alkmaar, of never, tuirc:ien het Dorp Venn en de Zandpoort, aan het Dian gelegen.
A. i 706. heb ik het geluk gehad van dit Huis te moogen
2ien, en voor eenige dagen daar op myn verblyf te tie Tien;
gelyk van den Hr. GEEIIA RD ROVES en zyn Ed. wa,‘rde
vrouw, den 30 iVley, met deeze woorden ben gefcheiden:
.Meer ROVER! leef op 'deeze plaats , Mevrouw
Leef
Die ik, bezwangerd met Oucl-Hollands ydle droomen,
Zoo vrien(llyk, zoo beleefd, my zie verwellekoomen.
't Is wa,ar,, myn geefl is in eye fcbik, met alit Gebouw.
Maar, Ilser en Vrozno, dit bo:ii,dt my meerder opgetoogen;
Hier ziend ow bens olti:)aal, dear weer, myn onvenno6enl
een ruk?nrcb
rizakbaari)eid bejiaat doe
w isaarn kle %ce aan dit Slot tot aan den laailien fteen!
Ondertuirchen , tot hat Huis weder tredende , ncmen ivy
hier voor te fpreeken, I. van deszells Stichter en bLwooncrs.
1.1. van deszelfs veiwoeftinge, en 111. van deszelfs tegenwourdigen toeffand,
I. Du main van den Stichter is zoo ik geloof, nergens ta
vinden; maar echter ilaut het waft en zeher d it het van Hr.
Gerrit van Velfen is bewoond. 'loofa!, G. van iveijen Trersijpel
10Cri(n1 2angetogq1, 309 bladz. gelyk naderhand van gr. liaiper
Bb 2
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Van Ny6,loort. ZlInilntrehe Arkadia 2 B(21( 16 en 4 Hoek 322
Valz. cn den Hr. .rinu ,; Doula antlers Jan van der Does.
21frka:!.. 322 bild-;. en GoudOoeve Inie!ding 79 bladz.
doc T ide dit Slot zyne , of leenverheffinge, in het
Scicht, aan het: Huis te
II. I.)sze!f; verwoorting gerchiecide (onzeeker , in wclk
I iar, zeker na r296) door de algemeene Wapenen der Goyers,
iCennemers , WaterlAn:Aers , en verder van Holland en Zeeland, wegens den Gravenmoord woedende op Gerrit van Vel.
fen. Goudb3,,,=ve, 79 blad':;. gunius , Ii H. 524 blaclz. te weten,
door den Grave van Kleef, den Neef van den vermoorden
Graaf.
Arkadia 86 biaciz.
Vv egens deszelfs vernieuwinge, is aan te merken , dat
omtrent voor 40 jaaren, de Hr. .7-1 Huifi de drie zydmuuren
van dit ouLie Kaileel (die gy (lit nevensgaande Printje be.
fchouwt) in een Nieuw Huis heeft ingeflooten ; zynde dan heden in de flinkerzyde , het Koetshuis van deeze Luilplaats;
in de rechter zyde, een Gallerytje nevens het Vaathuis van
de Keuken ; en in de achterfle zyde, Eet- en S!aapkamers,
met 8 veniteren, ziende naar den Vyver en de Plantagien.
Voorts was de ruine (merle door Rachman , loch uit een
anderen hock verbeeld) door zyn Ed. Moeder gekocht ,
weten de NVeduwe van Pieter Evertfen Hulft, de Brouwer in
het Haantje , by de Nieuwe Markt; van wien Vader Vandel
fpreekt, in zyne Hekeldichten, achter Palamedes beden geplaatfl,
59 bladz. ter gelegenheid van zyn geplonderd Huis.
E,indelyk, do Eigendorn is heden aan de Mevrouw Weduwe
van den Hr. Trigland, in zyn 'even Iloog- voorleezer in de
Godsgeleerdheid hinnen Leiden.
Maar , tot een clot worden hier nog 3 Aanmerkingen achter gevocgil,
I. Dat het Dorp Yellen, of Velferburg, (het vierde hoofddorp der Kennemers van onze be2;tzelpraaters , wegens zeker
Spreukje, geheeten, Fellejoen nu Velien) is een Moe,derkerk ,
en meermaalen wordt genoenid in de TranfaCtie van het Jaar
J363. en bet Vergunfcbrift van Graaf Didrik den V. des Jaars

volgens den Hr.
, in zyn zoo dikrnaals aangehaal.
de Notitia , 2 Part. 188 pad'.
II. Dat thecae opene mine niet de geheele gedaante van
het wade Truk vertoont ; alleenlyk , zeg ik , is Cell klein gedeelte: ioopende, de grondflag der ruiner) tot onder de Naaftgei2gene Luiiplaats van den Hr. Paapenbroek.
11I. Dat van het Huis te Velfen ook wordt gerprooken in
de Belchryz:ing van .ilmgelliam, 2 Doe!. ic8 bladz. Ampzing
Tharle,,i, 78 bladz. Wacbtendorps Cbrmyk 6 Beek Boxborn. Stedebo2ie 121 bl edz. en eindelyk Zoet?1,-)ootn , voorgevende, (Zaant.
dirkadici 4 Back 32,2 Nadz,) de muLir:n to hebben gezien.
GEE-
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CEERARD 17411 VELSEN ; de moorder van Graaf . Fl3riS
Glen V. van welken Edelman boven ook al gefprocken is,
34, 101,1°8 en 259 bladz.
Doch op deeze plaats zal mTn `vat wydloopiger te work
pan; I. over deezen bittcren Geerard of Gerrit. over het
verkrachten van zyne lieve Bedgnoote, en III. over het gewaande fpykervat.
I. Dan deeze Gerrit is geweeft fterk van lichaa rn en doir
nevens kloek van geed; loch fel en bitter; tegens Oen Cr:A'
Floris cen Eedgeipan ingaande, nevens Harmen
zyn Schoonvader, Gysbrecht van Amuicl , nevens Van '1,2ilingen , van Hensden, Reneffe Ktlik &c.
I. OM dat Amftel door hem in hechtcnis geweeft wos, en
Woerden in ballingIchap had mocten z\verven. 1-fn
de vertaalde Facifrulus Teinporuin , van den nionik,

Rolevink.

2. Om dat zyn broeder, volgens 's Graven bevel te Leiden
71 van Leiden, Kanneliet, Ilollands Cbronyk
was onthoofd.
7,

24 B)ek.

3. Om dat de Graaf, in een geheim verdrag en buiten ker.
pis van de Staaten, met Vrankryk tegens Engulanl had aan
gefpannen. Math. Voifilis , in bet vierde zyner parboeken.
4. Om dat dezelve Vrouw Alyt , zyn Mociie , nevens haaren
won Floris, uit Holland en Zeeland had verdreven, Scriverius ,
u it Stoke, Graven, 276 bladz.
5. Om dat hy 4o welgegoede Boeren tot Ridders had
inaakt. Genzelde Volizis, in genielde 4 Bock.
6. Om dat hy eenige Sloten en hafteelen, om Ilifrchop j-21
te behaagen , de faamgezwoorenen had ontvreetnd. 7ak. Meyer,

Vlaamiche yaarboeken iu Boek.
dat hy Velfens Vrouw, Woerdens dochter en Am7.
eels Nichtje, had verkracht; waar van zoo daadelvk breeder.
II. Nu clan eens aan de gewaande Vrouwe kracht. De
Graaf had een mooije Meid tot zyn plainer , mogelyk
dochter van Hr. Jan van Heusden. i)ceze wade by ann Gerrit uithyliken. Maar,, ik begeer is Hoer niet , zou hy geze:_zci
hebben. Want op de Graaf : Eerlang zal ik eater inyn Hots,
u tot een wyf doen bebben. Gerrit flocg dit in den Ivind, en
trouwde de dochter van Karmen van Woerden; maor
doet de Graaf? Hy verzendt Gerrit, r zyn Raad en Geheimfchryver , over zaaken van gewicht. Hy gaat naar het Clot
Kroonenburg (Veil-en zegt alleenlyk _Mold , in bet TreztrAct
boven aangetoogen, 3o9 bladz.) en wordt van de Vrouw met
heusheid ontvangen. Hier op gefchiedt het fchenden , meer
om Gerrit te hoonen , volgens Hoold en Barlandus , als
Dit fchryven, ,7'an van Leiden, Hollan*La
enkele
C'bronyk 24 Bock .4einier Snovus Bata y. Gelcbied. 7 Back. Scotts.
uus,
)3 b 3
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my, Frieze G. 5 Boek 145 blzdz. &c, Maar het wordt ontkend
van Scriverius , om dat nosh Stoke, noch Beka, noch de
Groot? Cbrolyk (lair iets van reppen: by Goudboeve , 339 bladz.
ge ' v k me.I..! van Mat';. Vollius, in bet 4 Boek der Hollandfcbe
en Z?elancliche 7aarbo-ken, Buchelius, in Bekam, ioo pag. Van
Le y den Nader Bewys , 363 bladz. De Gouwenaar,
26 u1,3dz. Doch by Montanus , Befrbryving van, Amfteldarn,
Reel 2 Boek c H. wordt deeze zaak voor en tegen bepleit;
fprutten -11 ondertuirchen het verdichtiel nit Stokes Rymcbronyk,
Iz2 bladz. alwaar a deeze woorden ontmoeten :
Ende Herman van Wberden reet ban ane,
Ales di ne wine badde te vane.
Ern grep en bi den breydel Jaen:
bogbe fprongen fyn gedaen,
Gbi ne fult meer der voeren driven,
Sprak hi , beer meefier gi moet bier blive3
Onze gevangen , is 't u lief of leet.
zeg u dat ik wel weet
Dat die grave bielt over fpel,
Want by loecb (dat weet ik wel)
En antwoorde' den felien man.
Immers , hoe komt hier overfpel te pas? de Graaf moeft
lachen om Woerdens woorden ; zyn zeggen over (dat is,
voor) fpel aanneemende.
[Dat dit de waare zin is van de Rym-Chronyk toont S. van
Leeuwen uit den flantvaftigen fpreektrant det Schryvers , die
doorgaands'over gebruikt in plaats van voor; en na verfcheide
andere voorbeelden te hebben bygebragt, zegt by ten laatite:
Maar folio 13 daar gezeid worth:
Maar die gene hick over droom; helpt ons heel uit deli
droom ; en laat ons niet langer twyfelen , ofte het geen ik
hier baven aangeteekend heb van everfpel , is de regte zin,
enz. even gelyk wordt hier gezegd, bielt over droom, dat is:
bielt voor een droom. als daar bielt overfpel enz.
Maar vat is dan toch de grond' en reden van zulk een
boos, opzet en bitteren haat tegen den Graaf geweeft? Van
Leeuwen beantwoordt deeze `vraag, ze ggende: Wat 'er of is
of niet , 't heeft my' altoos vreemd gegeven , dat de meefte
Heeren van 't Land oni deeze ondaad hunne party zouden
goit.31d hebben tegen'den Graaf; andere oorzaaken hebben zy
ongetwyfeld gehad; order andere miirchien is geweeft deeze,
dat de Graaf op een tyd (in. 't Jaar 1295) veertig der rykfte
Ifuislieden Ridders maakte en diergelyke dingen bedreef daar
de Ridderfchap niet wel in genoegde.
Ook mede zal moge,

lyk fancier eunigea geenliefdo ingebragt hebben, dat do Graaf
nog
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110g jong zynde , zyne mooije Vrouw Adelbeit , met Floris

haaren Zoon, dien by korts te vooren Zeeland bevolen hadde
te berIchten , enz, uit den L qnde van Holland en Zeeland
verdreven hack, 't welk de Rymchronyk te kennen geeft folio
33 enz. Dit meen ik dat oude wrok geweeft is. OA
met men acht geeven op 't geen de. Ryrnchronyker verhitaft,
daar by fpreekt van 't Vlaamfche beleg der Stad Middelburg
in Zeeland folio 35. zeggende:
De Grave Florens op die tydt
Dat meet to deel droegb hem nydt ,
Van den Heeren van den Lande ,
Sy en ontfagen hen niet der fcbande , enz.
Voorts dat Heer Gysbregt van Amite!, en Heer Borman
van Woerden, den Grave afgunftig waren , 'en niet wel mog•
ten verdragen, hadt Fyn reden , overmits by bun eenige
en. bezittingen , ten gevalle van den Biifchop Jan van Utrecht
ontnomen hadde; ftaande in de dagelykfche Archieven folio
/55. beloften , mitsgaders opdragt van Landen , .gedaan by
den Heer van Amftel aan den Grave van Holland en den Bisfchop van Utrecht. Desgelyks folio 264. Soene van den 'leer
Herman van Woerden met den Biffchop van Utrecht en dtin
Grave van Holland. S. van Leeuwen Batavia Illafir. bladz. 175,
daar deeze ftukken woordelyk worden opgegeven.]
Hoof en Vondel, houden echter hunne ftrengen Vail; doersde den laatOen zyne Badeloch haren Man aldus haaren drown
vertellen:
1Vicbt Macbtelt, docbtme , font voor myne ledekant,
Bedrukt , en in dien jcbyn , waar in zy, by bear !even,
My dik baar bertewee te kennel; plagt te geven,
Toen ze in baar traanen fmolt , en van geduld beroofd ,
De banden deerlyk wrong , bet hair trok nit baar hoojed
De blanke borflen krabde , en fcbeurde 't kleet aan flarden ,
En zag begrui/ van fl of , zoo dat ik 't nau kon harden,
Nocb booren al 't ekorn , en fammerlyk misbaar,
Nocb 't fcbelden op den Graaf , voor fcbelin, geweldenaar,
Verkracbter van een Vrozpw , zoo kuis , zoo wel gebooren !
.Helaas zy kwam my niet in die gefialt te vooren.
III.Deeze van Velfen , na 's Graven moord (waar van ook lets
in de letter W by _Karmen van Woerden) gevangen zynde , is
rotatus; zegt Beka , by Scriverius , Graven, 2,41 bladz. in Goad.
Neves Cbranyk en Buchelius , Io0 peg. P. Viaming , in het rimbericht van zyn Hoogerwoert.
Nu is rotatus, geradebraakt, en niet gerold in een vat, met
11h 4
4)7

39,
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fpyk ers yin binren geflogen , door de jeug,d van Leiden : gelyk
ear_ verte l leu, Sr eta72us, Frieffe G. c Boek 147 bladz. Junius,

Pat 19 Cap. 56o pag. EM711i7IS Frificar. her. 12 lib. Wacbtendorp, armyk 7 Boek en Ainfleidanzs Befehryving 11. 10 4 biadz.
beid: ;12,et ee;z Priwje, ef, c.
Nia;:r hoe? moo4clyR: hccrt die droevige vertelling (gelyk
ook wei andere) Imar,en ooriprong ran de Romeinen outleend ; by welken bunne Veidheer Regulus , op zyn woord
(boven, 313 bladz.) tot d ;.e van Kartil p Lr o keerende, met zulk
een voi ful,crs mishandeld is. i-jry ,,,vel. ook (lit gelooN
worck eon vuit vcrtlichtiel te zyn, by Pal;nerizts , ad dippiani
voorgcvende dat Polyiiizas , die ons ankierszins de neder.
gevan.genis van Reguius zoo wydloopig verhaald heeft,
laag
mcts char Van Zanrortrt.
OndcrtoficAen is de grondflAg van hun , die deeze en diergelykc vertellingkjes wederilreven ornver werpen, dat de
tydgenooten , als Stoke , Boka , ei)c. zwvgen (irnmers willens
overn,-14) , is onwaarfchynlyk) van dusdaanige voorvallen van.
aanelegenheid.
Suite deeze redenvoering over Gerrit van Velfen, met zyn
Fortret , van meergemelden Kornelis van Alkemade in li)et Licht
gebracht; we!k fly ons verzeekert, dit het echte en waare
weczen van lien Eedelen wrecker te zyn.
VE.I.UWE ; van welke ruwe en drooge landflreek boven al
gefpl ooken is , 26 bladz.
Zy wordt bepaald in het Ooflen met den 'Val; in bet Weft.
met het Sticht van Utrecht; in het Z. met den Rhyn, en in
bet Noorden met de Zuiderzee: zynde vol zandduinen, hea".
yelen en Heybergen, en deshalven , volgens het fchryven van
liertog Arnoud (by Sliebtenborfl , Gelder. G I Boek 180 VerdeeliNg 109 bladz.) eon wild en tyger land; of, volgens het algenwene fpreekwoord , een kaale rok met een kofielyken boord bezet.
Voorts worden bier ten deele merle de Math geplaatil; van
welke boven , 245 bl. Zie denzelfden Slicbtenberfl, 189 Verdeeling.
Bier zyn de Sloten,
68 bladz.
Doornewaart,
van welke boven, 326 bladz.
Roofendaal,
230 bladz.
Het Loo, &c. &c.
En tie Steden ,
22 bled..
Arnhem, de 1.
van welke mede boven,- 141 bladz.
rn, de IV. 3
Wagnningen, de III. van welke beneden, in de Letter W.
N.
Ihrderwyk,
van deeze beiden, elders.

El
l urg, de V.
VFilNEBUY - SEN; by my, in een zees oud Printje yam
A. P. zynt_t? een hoog muorwerk van een oud Kafteel in de
'Nader- lietuwe, aan den Dyko
Vol-
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Volgcns de Landkaart van Ceideri,ands' rierde Deel, by Slicbtenboyt , vind ik deeze ruble , zan den , tegen over
Rheenen , 'tutrchen Lynden en Ingen; met den nada' van
Veerbuizn.
Heeft geen naam in de 11,1fiorien. Thr is ! zoo veel my tot
na toe bekend is. .1t: he) Nearian,ifehe Scbryvers , maar had
wel een meerder getal van nooden.
.11 word gedwongen , in veel fraayigheen te Fajen 9
of z?ggel ; het that daarl en 4(1;2, s 't enbq gispen.
Matheus, brave man, ZjO ray Lfer icts ontfcbiet ,
Vergeef 't 7nyi; oninaist ; 'k beb uw Analeda Wet!
VERONE; of anders Vroonen , is niet dan een yde1e herfenichildery van onze ligtgeioovige voorouderen : want heaven
toil onze Eeuw zien en tatten, haare ooren mistrouwende in
een drom van beuzelpraat.
Ondertufrchen zou deeze Stad geflaan en gebloeid hebben,
in klein Friesland, anders Noord -Holland, by Alkmaar aan
de Zaan, die daar omtrent plagt in Zee te Vroonens
Begin, Midden en Einde van H.Zoetebooln, i Boek r H. a bladz.,.
De Stichter zou Frifo de Jonge , de zoon van Gruno, zyu
geweeft , die naar den naam zyns Eegemaals deeze Stad beette
Vrouwgeeft; welke naderhand de Romeinen Verona hebben
genoemd. De tyd der ftichtinge? zoo maar 120 janren voor
des Heeren geboorte. Dezelve, 4 bladz.
De verdelger zou geweef zyn Graaf Jan de I. van welken
boven, 17t Deeze dc k-leine Friefen, over hunnen afval willende ftraffen, beeft \T erone belegerd , dock door geweld zeer weinig vorderende, heeft by met verraad de Stad
bekoornen; de bekoomene wreedelyk verbrand en met het ploega
yzer ftrengelyk uitgeroeid. Dezelve, 2 Beek. 51.1. 167 bladz.
Nu was de verrader eene Focus, Burgemeefter van Verona,
die voor een laars vol good, den I3den Maart , A. 1303. by
nacht de Stad heeft overgeleverd, en de Hollanders ing,elaaten. Mlar , ziet bier 't verraders loon! Na de verwoetting
is deeze Fop, van den Graaf fcherpelyk bekeven , gevaegen,
en in een Tooren van deeze Stad C naderhand den naam van
Focus • tooren behoudende) voor eeuwig opgeflooten. Dezelve,
2, Boek 4, , en 6 H. Van Spaan, Rotterdron Bejrchryving 3 H.
87 bladz. Trachtendorp, Ryincbronyk , 7 Bock. behal ven Winfemius ,
Dit wegens Verona's Op- en Ondergangs vertellingkjes ,
treede voorts tot de bewyen over.
VorperiusTbaborita , by Mathew, AnaleEtor. IV Tom. 390 bladz.
zegt geen tydgenoot van dre verwoeftinge bekend te zyn.
pag. 542,]
[Tem.
Bb5
"Eke,
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Akenutify Stoke vertoonL in de Aanteekeningen , op den XXitels
Gra4f, pmelden Jan , 147 bI. dat het faar van Verona's verwoefIiqc wor:It gefteld van founipn op 1296. fOMMigen
op 1297. fominigen op 1293. en wader foinmigen op 13c)3.
De Hr. Ating (N!. . Germ Inf. It Part. 193 pag.) fchynt
echter de.;z'c Stad verdedig(-n , nit oude Vergunbrieven,
dezeive noemencic Vranlo , Vronlo en FranIo; en met Stoke
en Beka, bevediJende derzelver onderg,tng.
Verdere bewyzen van dit vermaarde Verone , worden gel-1-omen
1. Uit cen and verroefl zegel van koper, waar op, neven;
een Acielaar met uitgJpreide wieken , en een I)egen, deeze
(naar de konit vier tyden getrokken) letteren : SIGELLUM
WUXI nr VRONLAGEIST. 't Zwel der Burgeren van Vronen op die
geeji. .7unius, Bata y . 17 cap. noemende Nicolaas Vorftius den
bezitter van dit Juweel.
II. Uit een houten kruis, op wiens cikvarshout dit wydberoemde tydfchrift: E CCE CADIT MATER FRIA:E. Zie daar vale
de Moder van Friesland. .7unius , 475 pag. sic. Maar Scotanus
(Fily, G. 5 Boek 151 bladz.) geiooft dat dit tydfchriftje !hat
up À. 1303. te weten, 6 jaaren na den rechten tyd.
Ondertuirchen, zullen bier de Licfhebbers der Tyclichriften
gelieven aan te merken, dat de D, die nu word gereekend,
by onze Voorvaderen is voorbygegaan. Want ziet diergelyken voorbeeld , in deeze woorden, by yak. van Oudenbovec
Hertogenbolfcbc Belchrring 3 bladz.) GODEFRITVS nVX
0PP1DVM. Govaart de .Hertog , heeft uit een
siLVA
een Stad genzaakt.
III. Uit eon Wale, draagende deeze letterer): A. VRO DoMINI MCCLXXX. TEMPORE ALARpI PEESBITERI MENCIS SEPTE11BRI. Dit uit een beminnenswaardige Konflprint , under myn

Neerlandrche Verzaarnelingen te beichouwen. yunius, 476 pag.
Zoetebo3m, Vroonen , 3 Boek. 7 H. 179 bladz.
Dit heeft, volgens 7wthts en Zoteboom , gehangen in del
Kerktooren van Valkenoog , een Dorp omtrent Schagen.
naar de meergenoemde Barbier van Schorel (Medenzblik arm28 bladz.) getuigt dat het Kloksken, op den 5 Juny, A. 1647.
v.T egens de vreugde, over de vrede met Spanje, aan flukken
gekiept, en daar op, oin vergooten te worden naar
iteldarn geilmard is. [junius meidt nog van eon metaalen
kloHe. riat naar Engeland overgevoerd
IV. Uit het rechte Meefterfchap, aangaande het diftrid van
de verLigde Stad. 7unius , 477 Pg.
V. EinI,--lyk uit de viintol, over alto macron en rivieren.
, 477 btruiz. Doch uit fpreekt Van Le87tWel2, tegen;
:'LeZde 2S Belebrrzi7,5-r 152 bi.) dat de benaarninge van
de irroon-viirery moot getia4id wor.leo, ilet Var., do gewaande
Stad
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Stad Verona ; mar van het woordeken VF0011, dat is , vry,, in
de benaaminge van Vroon-fchoude, Vroon - landen , en Vroonviireryen; in de oude Vergunbrieven te vinden.
Tot zoo verre hier mede van Verona ; die niet vernoegd is,
ga verder naar Scriverius, by Goudboeve , 33o bladz. Boxborn.
Stedeboek, 349 &ladz. geinelde van Leeuwen, Bata y . 98 biadz.
en eindelyk Van Royer., in zyne Verklaaringen over Verflege , 6
190 bladz.
[Na alle de genoemde Schryvers is nog een Baekje uitge*
komen over deeze Fabel van de Stad Verona , under den Tytel van Gedaante en geftalte van Weftvriesland voor den Jaare
1300. en teffens den ondergang van het Dorp Vroone ; aa
dat de gemeene vertelling van een belegering en
vertvoefting van een magtige Stad , die Vroonen zou;',0 geheeten hebben , niet anders is , dan een Verdichtfel enz. door Si.
mon Eikelenberg. t ' Alkmaar 1714. in 4to. Zie Ant. Matheus
AnaleEt. Tom. II pag.
VETKOOPERS en SCHIERINGERS ; een• fchadyke
fchearing, A. 1392. op de brasmaalen uitgebroeid; van Welke
w
mede boven, 136 bl. in de veerlien van P. Verboek; gelyk van
de brasunaalen of gaftmaalen 107 bl.
Ontflond allereerft onder den Adel, Tladerhand ook het gemeen van een fcheurende en verdeelende ; en zynde de V00174
naamfte Vetkoopers de Hollanders toegedaan; maar de Schieringers zich houdende aan het Groninger verbond. Scotanus,
Frieffe G. 5 Boek 145 bl. en 7 Boek 216 bl.
Verder is de naamreden verfcheiden ; maar ik zoU deeze vdrkiezen. Beide zynde Kooplieden, waren de rykfte Vetkoopers , dat is, vetweyders of handelaars in Offen; maar de geringe, Schieringers; te weten: van het fchieten of fcheiden
dus de ingewanden , hoofden en voeten van het geflagene
opkoopende , fchoon maakende en zoo weder verkoopende.
Gabbema Leewwarden Befebryving 12. hi. Zoeteboom , Stavoren.
Befebryving 5 B. i35 bl.
VIANEN; een Stad aan den Clinker oever van de Lek, in
den lande van Arkel en Altena; van welke, aangaaride hare
koddige Naamreden, boven 264 bl. gelyk van haar flat Batebl. en dien graven tooren , Simpol, 346 bl.
ftein,
Wordt under (4e Hollandfche Steden niet gereekend. Parivall
Vermaak van Holland 138 bl. is gebleven aan de Brederoden ,
federt den Heer Walrave van Brederode, trouwende met Leonora, eenige Dochter en Erfgenaam van den Heer van Vianei
en Ameide. Boxhorn. Stedeboek, 301 Te weten dien Heer
van Brederode, welke A. 1417. fneuvelde in bet l'eete gevecht
binnen het overheerde Gornichetn. Kemp Gornichem, Befchryva
2(37 bl. Zie van dit gevecht ook boven, 21 bl.
Vianen ligt op den grand vaa hot Graaffchap Teifterbant,
en
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en is die Stad gebouwd door Zweder, Broeder van Tan
Her van Kuiletfaurg, die dit Gewea voor zyn Vaderlyk En f,
deei verkreeg ; en wierden de tondamenten daar van geleid
't Jaar 1293, Oudenbove voor Scriverius Graven, bl. 58.
A. 1482. Werdt Vianen door die van Utrecht door lift in.
genonien; doch in 't zelfde Jaar aan Wa!rave van Brederode
weder ingeruimil door den Ritmeefter Vincent van der Zwanenburg. Volgens de Anales rerun in Holland. & Dioec. Ultr. G.
by Matti. AnaleCt, Torn. I. pag. 449, en 475.]
Eindelyk , zy is A. 1213 (A. 1190. zegt Boxborn)aangelegd door
Hubert (Zwederus , zegt Boxborn) Heer van Kuilenburg. Slicbtenborfl ,Geiderf. G. i B. 54. bl. Lie Van Leeuivel; Batavia. Illufir.
bladz. 198.
UITG74EST; is het derde Hoofddorp der Kennemers, geo
legen aan het einde van de geefi; dat is, de duialaagte tug.
fchen Beven,vyk en AkerCloot.
Was al van muds een voornaam Dorp; wel eer behoorende
onder de Heeren van Blois, den Graaf van Henegouw, onder
Heer Gerrit van Heemskerk, ten tyden van Vrouw Jakoba, en
cinielyk , by de regeering van Graaf Willem voor altyd onder
de Graaflykheid. Zaanlandfcbe Arkad, 2 B. 83 hi,
UTRECHT. Hdlaas!
Poe recbthalll ieder,, om no eens te zien befebreven!
jay wceten wel al 't Beene nov Biffcboppen bedreven,
Illauneer zy oorlogsziek , den myter lieten Haan,
Ow, met den flaalen beim , near 't oorlogsveld te gran
Maar now Kafteelen , in de Stad ; u qv trotfe Kerken,
llv ;, onfolgebowen ! zacht , vrienden ! ik moeft bier prof
jcbluen,
Wel aan , ten nninflen een fchetsje van en blad of twee,
daar zy een volt ,gen Bock 'net ruim zoo groot een recht ver, als Alifleldarn , Delft, Dordrecht, Enkhuifen . Haarlem,
Hoorn, Leiden, en veriche.Idene an,dere.
De ftoffe zy dan, I. Havre gelegenheid. Haar Naam en
Naamredenen. III. Ouciheid. IV. K.loofters en Kerken. V. Voor.
naame Huizen. VI. Oorlogsgevallen. VII. Ongelukken., VIII.
Aart der inwoonderen, te weten , in de Jaaren, A. 1400.&c.
I. Uitrecht, Outrecht, Olttrecht, of Utrecht, is dangelegen
aan den iniddeltak des Rhyns, tuffchen de heimen of grensfcheidingen van Germania of Duitichland , en van de Gallien.
Preunen , AkademieZie looven, 376 N. behalven Meinard
bet
drukker,, in zyn Verbaal onder Let Gezicht van deeze Stad,
1669 uitgegegeven; behalven Guicciardin, Meurs , &c,
II. Su-ntnige noemen haar Antonia; zoo kwanswys geheeten
weet JlieC wie; of naar Mark An2.0-ii.uni of TC411iS
naar
toon2
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Loon, dien vermaarden Drieman , nevens Oktavius en Lepidus,
of van Antonyn den Keizer ; wiens Gede7ikn2unten (en kwanswys zou dit bewyzen) hier omtrent in overvloed worden opgedolven : mar wie van beide Antonynen ? den Deugdzaamen
of Mark-Aureel? zeeker, een rnooi vertellingkje der betszeleride
1VIoniken , volgens Arnoldus Bucbelius , dien eel waarden gryzaartl,
in Bekanz, 6 pag. dit eindelyk uit zyn pooten zuigende. Ziet ook
Alting, dit verwerpende , Notit. I I Part. 205 pag. en &book, in
cap.
Fabula .Hamel. glib. 8 cap. en weder
Sommige Wiltenburg. Doch ik verfchuif deeze fchryffloffe tot
de Letter W.
Sommige weder Tricefima; volgens het bovengefchrevene,
376 bladz.
Eindelyk , Trajedum inferius , ad Rbenum ; de benedenile
trecbt of overtogt aan den Rhyn , tot onderfcheid van TrajeEtum
fuperius , ad Mofam; Maas - tricht, of de bovenfle Overvaart ,
aan de Maas. Guicciardin. Belgic. Defcript. III. Part. 197 pag.
Bertius, Urb. German. 268 pag. behalven Meurs, Goos, Koloan , &c.
III. Was, in de eerfle tyden alleenlyk een goring Kafka.
Alkuinus, in Wilebrord. Theofried, den Abt van Epterizacb , in
Wilebrord, 8 H. by Matheus , AnaleEtor. V Toni. 455 pag. [Tom.
III. pag. 3. Notit. ad Bekam.] dock is naderhand tot een Stad
verheven door Balderik, wel eer de Leermeeller der kinderen
van Keizer Hendrik den Vogelaar,, en namaals de XVde Biffchop
,van Utrecht. Alting. Not. II Part. 18o pag.
IV. Van haaren Dom , of de Hoofdkerk , den milden St.
Marten toegewycl, weet men niet anders dan datfe van genoemden Balderik, is herbouwd ; omtrent A. lois. van Adelbold
den XIXden , vernieuwd, en A. 1224. door Hendrik van Vianen , den XXXVIIIften , tot haaren tegenwoordigen toefland
gebracht : zynde daar by gevoegd , binnen Go jaaren , federt
A. 1121. dien vermaarden Domstooren.
S. Salvators Munfler of Hoofdkerk, anders Oucl Munfler,
van St. Willebrord gefticht , en in de tyden van Leicelter afgebrooken.
St. Pieter en St. Jans Kerken ; beide van Bernulphus, de
XXfte Biffchop gehouwd.
Van de Heilige Maagd Maria, door den Keizer, Fredrik
Barbarofra geflicht ; in welke u worden getcond de pilaaren,
op Offenhuiden flaande. Het Nederlandlthe Reisboek, 234 Ns*.
uit Meurs , XVII PreVil2C. 2 D. 868 bladz. .7. Kelm,
bladz. 175 &c.
Voeg hier achter,, de Abdyen van St. Paulus, en van St. Laurens; beide reeds verdwenen : de 5 Vrouwe-conventen, Dud.
wyk , MariEndaal , 't Vrouwe Kloofter,, van St. Servats , en
de Witte VIVIATC11; der Iteguliereu, der liannelieten, en der
Domi.
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Dominikaancn convent : der Franciskaanen kerk : der Pairnieten
Tempel : der Hieronymieten kerk: de Manner, Vrouveen.
conventen van St. Brigitta 't Kloofler van St. Niklaas ; vat,
St. Cecilia; van Jerufalem ; van St. Anne ; van St. Agnes; yak
1Vlarienhage; de Braamdole; Bethlehem : de Capellen van St.
Kornelis, St. Antoni, en St. Martha; de Gafthuizen van de 3
Koningen , St. Katryn , St. Lysbeth , St. Barbara , St. Laurens,
St. Apollonia , St. Sebaftiaan , St. Eloy.. St. Job, St. m
St. Quintyn , &c. want ik ben al moe met zoo veel Heiligheitjes op to tellen. Doch hoe dat alle deeze , of vernietigt, of
tot een and :r gebruik herfchapen zyn, zou bier nevens kon.
nen gevoegd worden. Maar, ik geef dit over aan een ander.
Zie midlerwylen , Matheus , fundationes Eata Ecclefiar. I lib.
byzonderlyk aldaar in Utrecht blyvende.
V. Onder de Huizen rnunten uit , Oudaan of Nieuw Zoudenbalg; Hafenberg; Lichtenberg; Oudefterre, of het Keizerryk;
Laar of het Huis ter Harte; Drakenburg; Hamerflein; Frefenburg ; B 1 ank enb'urg ; Putruweel ; Groenewouw ; Leeuwenberg ,
en nog verfcheidene andere; onder welke eenige oud, grooe
en fterk ; bekwaam om in Oorlogstyden den vyand punt to
bieden. Gemelde van Dreunen, in zyn Verbaal. Zie ook Utrecht:
plate grond, door'. van Vianen, voor C. Specbt , nog onlangs
A. 1696. volkoomen uitgevoerd.
VI. Aangaande haare Oorlogswifrelvalligheden , is het zeker,
I . Dat zy, nog in haare eerfte jeugd, zich onder de Ro
ineinen bukte.
2. Dat zy, door de Saxen en Friefen , Deenen en Noormannen is nvervallen , gefchonden en verzwakt.
3. Dat zy nog eens van de Noordfche'fprinkhaanen, NederSaxen en Friel-en , ten tyde van Keizer Lodewyk den Vroomen , is aangetaft, en naderhand geheelyk verbrand, en byna
uitgeroeid.
4. Dat zy, jaaren woelt gelegen hebbende, ten tyde van
meergenoemden Bifrchop Baldrik , weder op nieuws bemuurd is.
Waar van haare Dicecefis , of Geeftelykefurisdietie zich uitbreidde , niet alleenlyk over de VII Provincien , maar ook
grensde tot aan Einbderland , Munfterbind , Kleefsland , &c.
tot binnen de paalen . van Braband en Viaangeren. Hier uit
ontftonden Oorlogen, nabuurige en afgelegene Vorften, dikwyls, met een driftige hevigheid , dit lekkcre Bruidtje aangloende. Ziet , Goudboeve , Scriverius , &c. Beka en Heda , &c.
5. Dat zy, A. 1449. door een Eedgeipan der Burgoensgezinden , en weder A. 1528. door dezelfde vyanden is verraft
en ingenoomen; terwyl men de Staaten van het Land met der
Stads Overheid, of verdreef, of in de boeijen wierp, of door
den beul deed cmkoomen. Gozsdhoeve, 456 en 590 kladz.
6. Das
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6. Dat 2, A. r514. wierd gekluifterd, door Keizer Rare!,
met het Kaileel Vredenburg; van welk beneden breeder.
7. En ten laatfien, dat zy A. 1672. in de Maand van jury
door de Frank:hen in bezettirge genootnen zyLcie , van een
gelcizuchtigen Gouverneur , en den baldadigen Soldaat , zeer
veel heeft moeten verdragen; tot dat zy eindelyk in de Maand
van November. des volgende Jaars, haare verwoeftinge alioopende, vr.; 11 deeze wreede bloedzuigers is verlaaten. Merkuur
van 1672. 73 bladz. en die van 1673. bladz.
ik te weezen,
VII. Hare ongelukken
T. De Waternood van A. 1170. toen het Zeewater voorUt
recht gekoc»nen is , en „:en in de Stads grachren, Cabeljauwen
heeft gev,imen. Beka , Veldenaar. Voffitzs &c. by Gabbema,
1Vederlandjche Watervloed. 37 bladz.
2. Het afgryslyk onweer van A. 1674. den i Augufti, den
bovengenoemden Dom of Hooaikerk , midden doorflaande en
bet voornaamfte deel haares lichaams tot een puinhoop /makende. Brand, Tweejaarige Gefchiedenis 281 bladz. bebalven de
Merkuur, &c.
3. Ongemeene brand, duurte en hongersnood , en flerfte.
Annales Rer. in Dicecefi Ultrajeetina geflarum , A. 1481, 1482
& 1483. by Matheus Analeeta , niet in myn magt hebbencle,
kan ik ilezelve niet netter aanhaalen; het Been de goede Lee!zer , hoop ik, eenigzins zal konnen vernoegen.
VIII. Het komt my vreemd te vooren, dat die van Utrecht
in de oude Gedenkfcbriften worden geheeten; oorlogszuchtig,
onruffig, oproerig. Irnmers vindt gy in het Cbronicon Siavicum,
op het Jaar 1483. van Maximiliaans verwinning fpreekende,
deeze woorden:
Poet di nu, hoet di dan ,
Hoet di vor einen Uterfeben man!
Niratheus , in Notis ad Amisfurt. Verhoev. 334 pag. en weder de
Nobilitate, 2 lib. 198 pag.
En bier mede zal ik dit fchetsie befluiten; met de woorden
'van onzen puikdichter, Oulaan (Bloonkrans der GedicLc.
ten, 4G3 bladz.) deeze St,-ad in deezer voegenaanipreelieude :
Van heimelyken trek , die 712y;len geefl heroert ,
Yoel ik may opgevat , en door de lucbt gevuerd ,
Om, uit eeri)ied I held , die Hofniinf tebegroeten.
.1k weege underzy ,s, en ji-aa niet op inyn vocten.
Jk daal , ik rick a , a grond , ik voel daar 't vafte flaat.
1k fiaa , en voel
, dat to Utrecht op de Jima,
Vorfiinne , met von of , dat- ik my nederbuige,
Qtn aan ulY and gezag , My3 ciating to betuigen;
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't Zy nitue Kroon , op 't v1ak der burgt Antonia,
Met zoo veel toorens , die 's Niormans ongena
Bidlookte , reis op reis ; of dat het pain der Wilten
Iw voeten welle in 't wand, of ddt me uw naarn veijmilt?
Vit't Aut of 't Uiteifle yin eenig over Drecht ;
Utz roem vereifehc alfins eerbiedigheid; dat's recht.
, hoe lokt gy 't oog , hoe noodt gy om te aanichoulum;
Te weiden door de praal der flaatige gehouwen ,
Van panden , teinpelen , paleizen,kong en kracbt
Yana metfrlwerk: maar 6 ! wat leis my roan de prank
Der eeits vervlootentyd? 't is daar toe thaw gekoomen
Drat gy dit befit gemeen met het bouip; Romen ;
De jaaren zyn uw glans, en 't fchimmel alle uw eer.
mat floods is , walgt vanzelfs; ik wil geen chooren meer,
Van niemands voet hetreen ; geen tempelen en panden,
,4Iwaar men 't ruige en groen, ziet zweven om de wandem
Van hinnen, buitenwaards zich bergen huibe en
En alle nachtgebroed , in fleenklip , reet en kuil.
1k wil geen wooningen, daar Wilehrorden zaaten,
Nu eene loots gciyk; geen buizen, nu verlaaten,
Faleizen zonder yolk , als fakkels zonder firaal
En toortfen zonder Licht; ik wil geen doodle zaal.
De Provincie van UTRECHT; beflaande, II. in het Or,
per en Neder-Sticht; anders het Hooger en Nederkwartier. 111.
Eeinind. 1V. Montfoort.
I. Het Hoogerkwartier heeft omtrent XVIII Dorpen Arnerongen, de Bilt, Doorn, Jutfaas, Driebergen , Odyk , Zeta,
Zoeft, Schalkwyk , Schonauwen, &c.
II. Het Nederkwartier betrekt : Witte Vrouwen, Abileden,
Elydenburg , Toliteeg, GansfNeg, Kovelswade, &c. Abkoude,
&c. Kortenhoef, Loenen, Deenmarken , Breukele, Maaran,
&c. Zuilen, 't Gein, Hermelen , &c. Slooten, Abkoude, Oudaan, Kroonenburg, Grualeftein, Goudeftein, Zuilen, LoOnerfloot , &c.
III, Eesmiancl behelft : Asgat, Bunfchoten, Etnmenes, Leusden , Rhynswouw, Woudenberg, etc,
IV. Montfoort, eindelyk : Achthoven, Kattenbroek , Pam'
penkop, Dykveld , Blokland , Oudkoop voor de helft, &c.
Schook Belg. Fcederat. 14 lib. r 1 cap. 347 pag. en Romein de Hooge
Spiegel van Stoat, 5 Deel 20 bladz.
Voeg bier nevens de Ridder Hofileden , onder Utrecht, voor
een groot gedeelte, in dceze Schatkarner, op haare letter geplaatit ; gelyk daar zyn :
Levendaal, Zuileitein , Zuilenborg, Natewis , Hardenbroek,
Starkenburg Ityzenburg , Beverwaart te ZQift, Wulven ,
Se*
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g chounauwen , Schalkwyk, Meyert, Rynauwen, Heemitecie,
Huis te Rhyn en Rhyneftem, beide to jutfaas, Rhyneriburg„
't Gein, Lokhorft , ten Ham d 11a3r Vleuten , ITuis ten
Dom, NYveld, den Eng , ti,-,rinelen, ter flora, oenerfloot
ter /la, Oudaan, IN'ynrode, Ruwiel, Huis t Mcer, Huis to
Zu j ien, Geretiein, Renswoude Wilte9burg 1ct owifte floc
aan de Veent, VI-Aland nu afgebr:mken , te 1-10 .:11 by Wr.eenen vervallen , te Goye verdolgi. En clic zoo ver-p.:!, volgena
e verklaaringe, by do 3 l eden van don Stoat des 1aod van Utncht, van den Jaare 1483.
Begeert gy van Utrecht meerder zaaken gaa tot Mat!lezu
of tot meer ge.
de- yure Glaaii, de Nobilitate. Amisfzirt
noeinden Arnold. 1?uche,lizz:, in Bekam Hedam, en einalyk
den gernelden .Roincin de Rouge , betaive,i; Guicciarflin , de
Laat, &c.
VLAARDINGEN; anders Flardingen ; van welke mede boyen • 96 bladz. een and Katleei , of Hever een zeer cude Stad,
in Schieland. Voi Leeuwen. Batavia 1298 bladz. A. 1082. hobbende gelegen op do wIteringen van de Marlinge en Thurlede;
doch heden (zie vat wy boven verinaldfm , ii bladz.) van de
Zee verflonden, en in de Maaswatcren bezaven : want, immer
moot het van het tegenwoordige Vlaardingen, aan de Maas,
wel onderfcheiden worden. Iki7dveilichrozzyk. i Dt:el ito bladz.
Goudoeve , aanhalende beide La ,n,yer- Van Scbafnehburg , 93 bladz,
Bet is dan voor meer als 400 j;taren, door het geweld van
het Zeewater vernietigd; zoo dat wy Oud Vlardingen (gedacht
by genoenlde Schafnenburg en Harinanus Contraaits) moogen
toevoNen de woorden van onzen Ovid/us, onitrent Burl:. en
Fella van hem g,ebruikt. Vondel • geeft 20 U dusdaanig in het
ie.,,atiq e Book rice vertaaide Iferfcbeppingen:

Zoek'Boris , Ho/ice, in Achaje. Niets Nu* .fland
Gy vindtze in Zee vergaan. Matroos beeft lang voor deezeiz
Die flan en nuuren dip in Zee van very geweezen.
Ondertuaken is hot Nieuw Vhardingen alleenlyk een groot.Vlek, zonder hot minfte teeken van outrr-)eid , bewoond van
de zich en hoar huisgzinnen met do vifTchery onderhouden.
Cemelde Veil Leenwen cp geineide 1298 bladz. en 178 blaeiz.
Boxborn. Stedeboek 337 bladz. aldaar geen onderfcheid matikende
tuffchen Oud en Nieuw Vlardinge 7uious Batavia 17 cap.
goo peg.
VLAS Thienden, volgens hot Graaflyk Recht, de Vrouwen
in Zuicibeveiand kwytgeichoiden door Vrouw pkoba; te Goes
baar geluk wenfchende als Kening , we-;gens het treffen van
do Papegaay.

4lkeinade, Grave- Mont, in Yakuka,
Cc

104

bladz

:Van

40 1v:sn jakoba omtrent het fchieten van de rapegaay, faire.;
vcn WY 170 blaciz.
Doch zie rncdc van deeze plechti ;• ;heil ,
Pinxteren
gebruik , ten platten lande, Matbeus de Ilre Gladii. XIX cap.
toonende u daar eerl willekeur,, orntrent net Pdpegaayichieten
Zoeft.
't Eluis te VLEUTEN , niet verre van het Dorp van Vleuten,
tuIchen de Huizen, ten Eng , den Harn en 1.1armelen , W.
Want van Utrecht gelegen; is heien
een oude, vier»
bewoonbaare tooren ; ons vetto n na in twee Tecke..
kante
nin,:r,e; van R9cbm271, en in een Priutje van j. van Viaheit , voor
voor zoo veel my 1-.eliend is.
C. Specbt. Heeft gec:n
't Huis te VLIET; in het Jaar 1701. door C. Specbt, in het
Fcht gebrlcht, is gelegen in het Doip Kapell, in hvt. Sticht.
V CI:
lede zonder iets HiflorV
Ir,en ander Huis te vuicr , is 'er gewecil orntrent Oude.
water aan den Wel; doch zoo door het Onrlog,en verwoeft„
eat 'er van dit oude flot, niets dan eel] half vervallen tooren
is overgebleven. Van L6euwen , Batavia 1305 bladz Goudhoeve,
yr bladz. Al mede geen Hiflorie. 11A is ook onder deGezicb..
ten van Rocbinan. [Dit flot met het land daar aan gelegen
plagt den Edelen van \Met toe te behooren; gekoomen zynda
van een jonger broeder van den Hr. van Woerden.1
VLIET, een watertje; van welk boven, 193 bladz.
VOGELZANG; een Graaflyk Lufthuis, alwaar de Graven
veeltyds vertoefden, om met het gezang der vogelen zich to
verulaaken. Weftwaart in het Teilinger, of never Haarlemmtrhout ; van welk mede boven 102 bladz, geheelyk achter at
gelegen, midden in de Duinen, van Graaf Floris den V. ge.
bouwd. Handudicbronyk, 122 bladz. was, toen Ainpzing , de
befchryver van Iiaarlein leefde (?.iet hem , 13 bladz.) een heuve1
van enkcie puinhoop: doch was ook at in zynen tyd , vern!euwd of herbouwd.
flier liep o 9 k een Rhynfprankel, komencle van Rhynsburg
n Voorhout. Zaanlanalfcbe Arkadia 2 Bo6k 62 bladz. 3 Boek ,
166 bladz. .Boxbern. Stedebock 121 bladz. BeA.'a, in Jan den II.
98 pag.
Notit. ii Part. 58 pag.
VOLLENHOVE; haar flot is, gelyk dat van Montfoort
Woer.len en Horil, gebouwd door Govert van Rhenen da
2811e Biffchop van Utieeht.Beka, 55 pag. itleurs , XVII Provinc.
Doch zie boven, TOUTENBURG, 375 bladz.
Vorder is deeze Stad gelegen, in Overyffel aan de Zuiderzee. Givicciardin.Belgii 3 Part. 221 pag. 114curs , XVII Prov. 2 D.
) 63 hlaclz. Oc.
VOLEWYK ; tegen over Amfleldam , in Waterland; de
plats van Gals on Rad, en WA buiten gerecht van gemelde
iiooptiad.
Eent.

V 0;
Eenize noemen deeze plaats von; el , kwanswys van (IA;
Raven en Kraaijen , bier op de Lyken aazende, eenigen weder vool of veulewyk , van de veulens of jonge paeiden aldaar
aangefokt en opgevoed . Zoetftemmende Zwaan , 4 II. 19 bladz.
VOORBEELDEN ; Nvaarom zoo wel niet in onze LandChronyken , als in die van de Grieken of Romeinen aan te
inerken , en by maikander te verfamelen ? heeft Valerius
IVIaxiinus de Deugden en Misdryven deezer beide in zeekere
Iloofdliukken gebracht? heeft Baltbalar Exnerus van Hirsberge,
in de zaaken onzer Eeuwen , fchryvende don Valerius Maximus
Chrillianus , hem nagevolgd? laat ik genegene Leezer,, zelfs
in deeze Schatkanser,, een ftaaltje fleclits van onze voorbeelden u ter hand ftellen.
I. DAPPEERHEID.

Harmen de Rutter , Loeveflein verdedi-

gende. 229 bladz.
2. MANNINNEN. Helena , Moeder van Dodo den II. deli
zevenden Hcer van Egmond. 96 en 145 bladz.
3. HUWELYKSTROUW. De vrouw des flotvoogds van OudHaarlern. 138 bladz.
4. RAMPZALIGHEID. Vrouw Jakoba , in alles ongelukkig. I7o bl.
5. WOORDHOUDING. Albert Bening, te Schoonhoven, een
swede Regu?us. 343 bladz.
6. ONDANICI3AARE KINDEREN. Adolf van Gelder, zyn vader
vangende en opiluitende. 49 en 179 bladz.
7. BROEDERTWIST. Diderik de VI. en zwarte Florin, 65 bladz.
doorfteekende Graaf
8. WRAAKLUST. Gerrit van Velfen
Floris den V. IQ' bladz.
g. TWISTSTOOKEN. Karel, natnaals de Stoute, verdacht ge,
inaakt, by Philipp zyn vader. i81 en bladz.
10. DANKBAARHEID. De Oijevaar, neftelende op de Abdykcrk van Egmond. 88 bladz.
MINNENYD of jaloloersheid. De Graaf van Klermond
argwaanende van Graaf Floris den IV. 99 bladz.

tir2. Zoo wet van LIST als van GETROUWHEID voor Kaaren Man;
van Maria van Rygersberg, de Huisvrouw van Hugo Grottus.
bladz. 228.j
[13. Van OUDERLIEFDE; toes de Spaniaarden in 1574. in
Noordholland alles te Vuur en te Zwaard verwoeiteden , en
tot vVeftzaanden waren doorgedrongen , was 'er ender de
vlugtende Huislieden, een jongman die zyne oude Moeder,
Welke niet gaan konde, op een burrie over het ys fleepte tot
voor de poorten van Hoorn. Tot gedachtenis van deeze daad
beefs de Magiftraat van Hoorn hem ter ceren doen uithouwen
in een balk ;Lan de Wellerpoort en D. Berg:n: heeft 'er dit Versa
ae opgemaikt.
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-yvil.! 71;7c;is e2r 't raLleriald sneer dicaen ZCl tot baken?
Li.;efs Zoo7i. ? die dus zyn 3loader
ut
woord:
(),'2
'r 57.)3a7ijeba juk verbraken
? die ci:t tot- 'poor fielt aan da2z poort.
Z cta,,iLuidfcbe Arczdia 5 Boek 487 bladz.]

ii licb von cen flaaltjc gezegd , en zie daar ! ik gaa voort.
VOORURG ; Voorhout en Voorrohooten zyn drie naamen , fpruitenie volgens Veil-erns , uit de Latynfche benaamin.
FOri17:1 I facItiani. KZuverius Rhynnzond. 2 Deal 48 bladz.
iit ccnn.n' ontkeimencle, en (lit Forunz omtrent .Nieurnegen ilelkn de. 0 loife onzekerheid wet heeft men Loch aan u?
On oae burg te VOORBURG, in Rhvnland , flond aan de
Delfhe \flier, of de waare Corbulonis Foffa ; van welke boy en, bin/z. 193.
A. Ise°. zyn dcszelfs gronden ontdekt, en opgegraven : in
wcIke veel oudheJen van Rome van de liefhebbers geraapt
zyn. Parivall Vermaak van Holland 127 bl. Vronen Op en On.
il,•rgan . I Book TO bl. Buchelius, over Beka , in Hungero. XI.
Epj. 29 bl. Rtooin. Mogenb. Inleiding 22. fpreekende
zlie van bet nitgeiletene Muntje van Keizer Aureliaan , waar in
de go6 lien de punten van de Lauwerkrans voor ooren aanzien; droornende dus van Elinus of Etfelinus , Aurindulus of
Eleloor, kwanswys de Stichter van deezen burg; wiens naarrA
zy op gemelde Munte, meenen te konnen 'cozen.
zet- ozze oudbeid zicb onzringen
VaiL bonderd malle bezizelingen!
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Ziet ook unins, Batavia r8 cap. 519 pag. Boxhorn. Stedeboek,
Leeuwen , Leiden Voorreden 9 bla,iz. en Bewys
166 bladz.
g ;() bladz. en Rhynlancifebe Kofiuiln. Inleiding 25 bladz. Jilting.
i Part. 57 & 66 pag.
OnLrtuirchen is bier govon,len een ficen vol Latynithe
let r eren , incidende van cone Kerkbelofte , gedaan aan Jupiter,
Pallas en don Groeigeeit deem plaatie, door Flavius
, wen do twee Silaencn Burgemeciters waren; te
weten onr clrm Keizer Kommodus. Oudaan, Inleiding 20 bl.
En weder cen ander, fprekende van Jupi t er, Serapis ,
6:.c. de belofte
de IT.-_,-nclicho Fortuin , de Goede uitkowil
zynde gedaan door eenen Fauftinianus. Boxbornias , in Sparti473

Did.
1):iaienboven heeft men 'er ook ontdekt cen litbofiraton, of
hic,l,-Iceivioer, met eon bedurven naain ilfofaik gezegd, beneveils eon acct root gettll van Roomiche Munten , van
Mark,. Aurelius, en laT oas, enz. Boxhorn. Stedeboek.
406 144,1z,
Ban!.
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Ilehalven nog veele andere zaaken , gel-molten k()per,
een kooperen voet van een gebrooken Standbeeld , een 0!3.—
kannetje , een gouden kete,nrje met frnaragden bezet.
ye , 166 bladz. nit Reda en Beia eiz Oiclaan ,
17 bloc?'
gelyk ook fpreekende van het oven;root beflag
fterkte; en van Imre verwoeftinge , A. 836. door de De/..-,e,en
en No orrnannen uitgevoerd.
Doch eer ik afbrcek, nog; eon woordtfe van d't
Forum. Ik zegge , niet alleenlyk dat die n2am in Voor):_:,:q
en VoorCchooten bewaard wordt ; maar voeg 'er , (!,,t
zelfs (lc Noordzyde van den Leidiclien Darn heden r rJg de
Poor wordt geheeten, de y our , Forum , Markt, een handet•
plaats der inwoonercn van deeze landareek. Oudaan , in genet'
de Inleiding tot de Room clue illoogenb. 20 bladz.
Ooft VO0aN; een rulne in den Lamle .van Vooren en
Putte , van Welke boven , 280 bladz.
't Huis te VOOREN ; niet verre van Utrecht gclegen aan
den Ouden Rhyn, tegen Geireit over. Is in 2 Gez:Wiren , by
Rocbman, en in een Print, by Vianen, voor C. Specht. VordeTs
Been Hzji-orie.
VOORNERZEE; of volgcns de oudfle Schriften , by den
H. Alting. (ATotit. 2 Part. 188 bladz.) Vernotzee, Voorentzee,
Voornentzee ; is dc Beeninge , een ftroom tuirchen Holland
en Zeeland, Slichtenborg , Gelderf. Gefcbiedenis 6 Boer 97 bladz.
op A. 3258. Neen , liever is het, het land te Vooren, wdar
op den Briel; door de Scheepsftryden van A. 1260 & 1300.
bekend. Scriverius , in Floris den V by Goudboeve, 331 bladz.
VOORSCHOOTEN ; van ouds ForIchate, in het Gefchrift
van Graaf Moth den V. des Jaars 128r. is een zeer oud i)orp,
tufTchen Leiden en 's Gravenhage. Lang, Notit. 2 Part. 58 pag.
fpreekende van een Gunfibriet. van Floris den V. des Jaars
1281. Wordt mede genoeind in den Inventaris va3 LArecbt , eib
by Stoke; diktnaals. Pars, Kattelk 23 bladz.
VOORST; een zeer flerk Clot in het Sticht, A. 1362. door
Bill-chop Jan van Arkel met den zwaarde gewonnen, is, na 't
bemagtigen in vyftien weken tyds, door den zelven Billehop
geheelyk afg,ebrooken. Scotanus , Friege G. 6 Bock 186 bladz.
Hoeft ondertufrchen aan wetlrzyden, driedub'oelde grachten
gehad, en ringmuuren van 8o voeten hoop en 12 voeten
Culemburgic. by Ma,.
nevens een vierkante Voorburgt.
tbezis. Analedor. VI Toni. 274 pag. [Edit, in $vo. maar Torn.
pag. 615. Edit. in 4to. Beka by denz4tien mede Mil. pag.
256. doch aldaar wordt het in Overyfrel geplaatft: en dezelf,,t.
Beka fpreekt nog van twee Kaiteelen, Itoorfi genoemd, door
Bifrchop Otto van Utrecht gewonnen en verdiftrueerd.
MI. III. pag. 136.]
URK ; van ends een Rhyn
heden tegen Elburg
C
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over, in de Zuicievze gelegen, onder Kizer Otto den Gro..,
ten in den jaare 996. al bekend.
Hier omtrent word211 ook zeer zrs, 7 2.1re;;eyen , vn e2n zch:.
groote, (als die der tidn,fued,lei), van kvclke boven 357
inct, haahen V 11 ne bchippers otitdekt.
Lid.) in de Zee, ,
Geldw. p . i Br,T k
R:071271ZC1yn8, 7i1,e1
de aBdzy:
vo?gls?ie;7, , by de .thichryvii.7 . v-,L7z Anfielaaa, 5 Bock
Dirk Burger, de Scoreler , 363 blari .,'„ fpreekende van
een iteen , die geen 1.1 paarden kondcn verillaatien. yunius
Batavia 8 cap. 120 pag. hocwel deeze mogelyk ziet op de
gronalc,s eneu van de Kerk op dit Eiland, al voor inter dan
óc jaaren , weggeipoeld. [71,1111:11S zegt op de aangehaaide
plaats, dit de S",hippers des Loners , by lute den grond met
hunne lmaken en boomen ondorzoekende, niet zoer diep eenen
weg ly:-Ipeuren , met keijen beflraat; en merkt dit aan als een
bewys van de waarheid dat de Menichen weleer daar ver•
keerd hebben , waar nu de Viirchen zwemmen. Waar uit
kJar genong blykt , dat .71112iliS noch van de Huinebedden
noch van Kerkfteenen , maar van eenen gemeenen weg gefproken heeft, en des van onzen Schryver zeer kwaalyk ver.
flaan is.]
VREOENBITRGH ; binnen Utrecht , A. 1534. gebouwd,
volgens bevel van Keizer Karel den V. Om gemelde Stad in
, A. 1577. is dit Kafieel weder getooth tc houden.
flecht, en het Plein by de St. Katryne Poort in een Paercienen Beeftemnarkt veranderd. De .elbdiffe Henrika, Inlandfche
Cbronyk by Matbeus , Analeffor. I Tom. 163 peg. Landers peg.
109 in 4to.] Beverwyk , Uitneeinendheid der Vrouwen, 3 Deel 49
fpreekende van de manmoedige Tryn Van Leemput en
haare onverfchrekken aanvocringe , in het floopen van dit
Ziet ook van deeze Tryn Bergers, Vrouw van Jan Jakobfen
van Leemput Schepen en Hopman van de Burgery,, onze
Cbronykji-bryvers.
1k heb, en bewaar Vreedenbzirg , afgebeeld door Steven van
Lams/. in de verzameling myner Huizen , Sioten, Dorpen , &c.
VREDELAND; of, by verkorting Vreeland, in het Sticht
aan de Vecht, tuirchen Loenen en den Berg gelegen een
fchoon en weivaarend Dorp , hebbende landewaards achter
zich liggen den grondflag van een vernieuwd Kafteel; met
cipmerkinge van my bezichtigd , den 22 December 1704..
Ondertuirchen ziet bier een langwerpig, vierkant Plein , met
een Rondeel op ieder hock, omtrent 4 voet hoog nit het water, gelyk het door , ac. Schynvoet, verleden winter, naauwkeurig is uitgeteekend.
Maar,, wy wenden ons naar de aloudheid ; aanmerkende,
caLt een cud zegel
te zien by Buchclitis (in Redo Henrico
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XN 'Ill epifc. go paz.)dat ook Vredelanci omier de optida,
zeg de Steden, geieekend is. illatbeus, uit onde Verleenbr:evm.,
de .MbiEtate
iib. 8:o
Vorders is 3 flot en deeze fIcrkte begonnen , A. 1253.
door Hendrik van Viancie, Iiiirchop van Utrecht met het 1,eroofde uit de Veluwe, doch wegens de onmagt en geldeloosheid van he jaar A. 126o, nog niet voltrokken.
Het is dan gcflicht , to weten oin de toeneemende magt
van Gysbrecht van Amfiei een paal in den weg te zetten.
Poch, A. 1263. wierdt het belegerd van genoemden Gys•
brecht, die niets winnende, het zelve verliet, en zich wcder
naar Abkoude bogaf.
Maar A. 1280. heeft BiTchop Jan van Nafrauw,, dit flot aan
Heer Gysbrecht verpani: na wiens overlyden de navolgcr,
Bitrchop Jan van ZIrik , het zel ye weder poogde te lofien:
doch te vergeefs. Dus kwam hv het belegeren. Maar Gysbrecht door Heer Han»en van Wocrden geholpen , floeg , deezen Biffchop, en dreef hem ten Velcie uit, tot aan Amisfort.
\Vat raad nu? Jan van Zirik zyn iced aan Graaf
Floris. De Graaf ging Vret:lan,1 zclf beleggen: evenwel de
tyd hem te fang vailende, gat' by het beleg zynen Veldhcer
over.
Ondertufrchen veriamelde Ainflel en Woerden wat zy kan.
den, naamen hunne nachtruft te Loenen, en gingen 's morgens
den belegeraar opzoeken.
Maar deeze zyne inagt verdeelende, bleef de cene hoop by
het beleg; maar de andere trohken de Vecht over en den vyand
dapper in de veered zittende , naamen zelfs Amftel en Woerden gevangen.
Na die verwinninge wierd Vreeland beflormd; al waaro:n
het Aarnoud, Amftels broeder, na eenigen tegenfland cvergaf.
Deeze overgaaf wierd gevoigd van een Vrede, tufichen den
Graaf, den Bitrchop, en Gysbrecht van Amficel; die, te Loenen,
een verbond ingingen den 28 O&ober A. in85.
A. 134o. verpandde Biffchop Jan van Dicit dit Kafleel aan
den Graaf van Holland : maar A. 1354. wicrd het weder afgeloft ; en door Vrouw Margriet den Biffchop ter hand gefteld.
Maar A. 1371. Tees 'er een gefchil tuffchcli Albert, Ruwaard
van Holland, en Biffchop Jan van Hoorn: over Vreeland en
deszelfs aflosfinge.
Wederom in het zelfde jaar, wanneer gemelde Albert weigerde het geld van de Utrechtfchen te ontvangen; zoo kwani
de Bitrchop tegens de Hollanders te Vrede, verbrandde
Vooritad vail Woerde , en verwoefie Kroonenburg.
Niettemin A. 1374. kwam Vreeland weder aan den ruwaard
do9r Afruerus, of Sweer, van Abkoude, won van Heer Gysbrecht
Ce,
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brecht van Abkoude, die het Hollandfche krygsvolk
had laaten inkoomen.
Maar A. 1373. wierd tulTchen de Hollanderen en den Bisfchop de Vrede getroffen ; door welke de laatffe wierd genoodzaakt aan Woerden en Kroonenburg geld nit te Heeren.
Eindelyk A. 1329. dee Keizer Karel de V Heer van Utrecht
zynde , dit fiot te Vreeland afbreeken, en daar op weder een
ander binnen de Stad Utrecht bouwen. Ondertuffchen zyn in
onze tyden, wederom deeze uitgebeelde grondflagen gelegd,
door den Heer van 'Lunen, nog eer by dit gebouw aan den
'leer van Nichtevecht; P. Reaal, verkocht.
Dit meerendcels uit de Papieren van dikwyls genoemden.Kor.
7zelis Kooten van Bloemlwaart ; ik heb het Jaarregiftertje vergadert uit Heda , Beka , Procurator, de Bella Canzpefiria , by Mathew
mitgegeven, Hortenfius Veldenaar,, Gonwenaar,, Bucbelius , Orlers Montanus , in Amjieldam, Slicbtenborft , Scotanus,
'
Goutlboeve
Scriverins , Vogius Schack , van Speen, Meurs , Alting , enz.
Nu zou ik Vreelands wifrelvalligheden wel met een Vers uit
Vondel fluiten; maar zie dat boven reeds uitgefehreven, 'or
bladz. niettemin heb ik nog jets orntrent de Vorftelyke ftaatsirakeefen, en krygsgefchillen , die het iloopen en verbrandea
van zoo veel Steden, Slooten en Heeren Huizen , veroorzaakt
hebben. Hoor dan nog eens Vondel, in het 2 Bedryf van zyn
hoogwaarde Palarnedes , doende Megere zelf in dezer voegen
mitten :
.Ik zie de Vorflen al gefpouwen en verbolgen;
De volken, van een taale, elkanderen vervolgen ;
Eilanden in 't geweer ; bet vette land in roar.
Bier word men vlam gewaar ! dear boort men een rumoer
Van fieden tegens Been , van vlooten tegens vlooten.
een ramp nit de and're waft , watword'erNoedsvergooteni,
En daar op wat verder:
Zy voedt den veete en eindeloozen twi f ,
En 't wooden,' dat zoo lang befcbreyelyk zal duuren;
Tot dat men eindlyk zie, de Steden zonder muuren,
De firoomen onbezoild, de kampen onbeploegd,
.En de onderaardithe Styx bevolkt en vergenoegd!
VRYHOEVE; anders Zydwinde; een Huis, in Zuid-Holi
land. Oudenhoven, Zuid Holland. 413 bladz.
[Dit Huis Vryboeve , of Zydwinde is een Stamhuis geweeit
van de Edelen van Zydwinde, zynde een rank uit den Huize
van Strydn,
en wordt de Arnba4tsheerlykheid te leen gehou.

US. W
tizn van de Graaflykheid van Holland, en behoort onder die
van den geflachte van Muyffenburg, in 't welke zy gekomen
is nit den Huize van Merwede; in Iv elk. Huis dezelve Atit'
bagts Heerlykheid van ouds geweet1 is.1
USIPETES ; deeze lieden zyn geweeit , of omtrent Zutphen
(want hier ligt weder een kraket-21tje , will:hen de Scboiaflike
vitpluizers van Duitslandy OucilJeden ,) of omtrent Weefop.
1\4 0 Plyk (en dit is ilia:13,7k) befloegen zy een hock van Mullfieriand , omtrent de Stedekens , Boekholt, Dcimen, Halteren. Siicbtenborg. Gelders. G. i Bock 17 bladz. Van Lceuwen,
Batavia 96 bladz. noemende aldaar deezen Weieper Gooylanders.
[USIPII; Uitfuppers , Zutphenfche Ovcrrhynders; als of men
zeide Overrhynlche bovenlanders, die over den Rhyn op de
Iiooge landen woonden , Adr. Scbriek. By Ccefar zyn de Ufipetes
mahuuren van de Sicambers en Teneters , Gelderfchen en
Drentenaars. Heden Zutphenfche Overihynders. Volkeren van
Duitfchland digt by de Rivier den Rhyn, die in de Velden
der Gelderfchen gewoond hebben, maar van de Catten ver.
dreven, te gelyk met de Drentenaars zyn blyven hangen , daar
1)u de landareek van Riklinkhuizeii is na.by de Rivier de Lipp()
in Weftialen. Anderen geloven, dat het die geenen geweeft
zyn, die gewoond hebben daar nu Zutphen het G-r2afichall
van Nederland is, Phil. Ferrar. by ran Leeuwen Batavia bladz.
969.
t Ibis te VUILKOOP; by Schonan won, in het Sticht gelegen , niet verre van Scilalkwyk, Zuid - 0011w. van Utrecht.
Geen Hzjtorie: mnaar C. Spec& hoeft het in een Print gebracht,
in het Jaar 1698.
IV.
AAL ; Vabalig , by de Latiniften , als; Sidonins, 13 earD eW
l' min. ad. imp. Majorianum. en de Panegyriji Eumenius,
8 cap. is eigentlyk de Rhynftroom; ontvangende deeze benaaming by Schenkenichans. ZilliliS , Batavia 8 cap. Ii4pag. trek,
kende het woord de Waal van waalen, dc is: veranderen; ter.tvyl bier de Rhyn zyn naam verandeit.
Zie verder, boven, 312 bladz. doch het is echter ook wel de
pynewaard. Van Zomeren in te kyken, Batavia 5 H. 36 el:,
3 7 bladz.
[De Waal , by Schenkenfchans nit de la Rhyn koomende,
fcrekt zich met den zelfden naara nit tot aan Gorkorn ; en
zich daar met de Merwe vermengen,le Hop vuort Weftwaard
in tot het OoflAnde van de Stad Dordrecht, van daar Noordwaards tot den Ooftendam , alwcar zy nu afgeftopt, voor door
plagt to loopen, Weilwaard op tot aan Neer fans Dam, en
zoo voort tot by Vlaardingen voorby den Briel in de Zee, 'Lie
ak b
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'fakob van Oudenhove in zyn Oud ei Nieuw Dordrecht, in her
11. Hoofdliuk.
Don de Waal heeft tegenwoordig niet verder den naam
van Waal dan tot voorby Gorkom, daar zy de Nieuwe Maas
of rvierwe genoemd word:. , tot voorby Dordrecht, daar zy
van ouds voorby het Dorp Alblafferdam, door de Zwy ndreehtfehe waard tot in de oade Maas na den Briel en zoo voorts
in Z2e liep, dat nu met den Oollenclam en Meer Jans Dam
aan beide zyden van dc Zwyndrechtfche Wand is afgeflopt,
en met vcrceniging van de Lek en Yfrel, over het verdronken
land van het Dorp Alblairerdam , met cicu naam van de
nieuwe Maas, voorby Rotterdam na den Briel toe , en zoo
voort in ZeJ
wordt. Van Leeuwen Batavia Illufir. bl. 85.]
WAARDENEURG; of ook wel Weerdenburg ; een mooije
rulne van cell vervallen flot in de Tielerwaart , tegen over
Bommel , by Op- en Neer- Ynen : van welke , volgens onzen
Vriend , Kornelis Kooten zyn Verfainelingen) A. 1347. Ilea
was , Jan de Kok.
Van dot flot voert haaren naam Vrouw MAGDALENA VAN
WAARDENBURG , in den Haag getrouwd met Manke Jan (waar
van bocen 91 en 262 bladz.) de achtfle Heer van Purmerend, en
eerfte Graaf van Egmond. Zoetfienimende Zwaan , 4o H. 146 bl.
Zy was de Dochter van Heer joris van Waardenburg; do
Grootmoeder van Lamoral, den 2,5flen Heer, en 4den Graaf
van Egmond, den 4. Juny, A. 1568. te Brunel op het Markt.
veld onthalit. 't Eginonder Chronyk 76 bladz. en boven 91 bladz.
Zy overleed A. 1533. Moeder van 15 kinderen, 74 jaaren
oud; na dat haar man, Manke Jan, A. 1516. in den ouder.
doin van 77 jaaren geftorven was. 't Zelfde Cbronykje 79 bladz.
A. 1676. den 4 July , doch : met een beter opmerkinge,
A. 1706. den II September zag ik hen beide, in het kerkje
voor bet flot van Egmond , van koper, op een ledekantje gelegd , beide onder hot en open. By de Vrouw lag een fchoothondeke. Nevens beiden 2 Bazuinen, een gebrooken Degen,
cen Wapenfcbild , een groote koperen plant, behelzende hunnen flood , in het Latyn. Beneden, rondfom het ledekantje,
vernarn ik NeLduitrch gefchrift, in een vierkante lyft; doch
bedorven en byna wel meeft wechgenoornen.
VordeYs bc-!zit ik deeze rulne A. 1616. door F. de Wit, in
een Plant gebracht, geplaatft in myne meergenoemde Verzamff ing en.
W.A.ARSCHAP; een Vrienden gailmaal , van welk boven,
1n7 Kadz W-Indchap , zegt L. Meyer (in het derde Deel van zyn
Woordenfcbat , 771 bladz.) is can gaftmaal ; en, in run jonge
jaaren, plazt men te Groningen niet te zeggen: daar is geen
bruiloft; maar 'mar is geen war,le' bop geweefl.
[Flier van dawn in mogelyk door verbaftering , in Noordholland
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Itonand gekoomen Wasfcbop , en te Wagebop gaan, dat aldaar
beteekent, te gailgaan, of zyne Vriend'en gaan bezoeken,
pleizieren gaand
la heden is het waarfchop een rnaal van grooten omflag en
toeftel in de Hoven der Duitiche Vorilen ; gelyk ik nog voor
eenigen weinigen tyd in de Kouranten, of weeklyke Pofitydingen , aangemerkt heb,
WAART • een finis in Leyerdorp, tuffchen het fcheidert
van den Ouden
en Nieuwen Rhyn. Gondboeve , 8z bladz. Van
'
LeCUWen, Rhynlandfcbe Kofludin. Inleiding. 52 bladz,
[Van die Huis wordt dezelve Landftreek, ten deele by de
Stad Leiden tot de vergrooting ingenornen , als nog de Waart
genoemd ; en het is in den jaare 1420. ten tyde van Hertog
Jan van Beijeren, die toen ter tyd de Stad Leiden belegerd
hadt , verbrand en tot niet;gebragt, zonder dat het wederom is
herbouwd geworden. Van LCOUWell Batavia Iliztfir. bladz. r 270.1
WAART, Weert, Wert en Woert; is een benaaming
laag land , zeer dikwyls onderloopende. Hier van zyn 0' ,rfprongkelyk de naamen : Krimpenerwaart , Alblaircrcdr-Lit ,
Thielerwaart, Bornrnelerwaart, Hoogewoert, Adwert, SCI rf
Erewert, &c. L. Meyer, Woorde7lichats 3(13 Feel, 771 bladz,
Kiliaan , in Weerd Weert.
WAIJESTEIN; in het Sticht , door Rothman, uitgeteekend.
Heb nice anders van dit Heeren-Huis; doch vied het in Visfrbers Landkaart van bet Sticbt , Quid-Ooftw. van [Utrecht, niet
verre van den Rhyn by de Huizen; , Amerongen ,
Roijeftein en Lievendaal , of omtrent de Dorpen ; Leerfum
en Darthuizen.
S. WALBURG; was een Dochter van zckeren Koning van
Engeland , tydgenoot van Biftchop Willebrord ; hebbende haare Kerken binnen Gronin gen, Antwerpen, Thiel en Arnhem.
Buchelius , in Heda , 3 2 pag.
Wat die van Groningen aangaat, zy ftond wel eer in het
Noord 'Dollen van de Stad , dicht achter de Hoofdkerk van
St. Marten. Was zeer oud en deswegens fpreekt men al van
dezelve, omtrent A. 85o. Is ook wegens haaren hoogen onderdom A. 1612. van zelfs ingeflort. Ubb. Enzinius, de Agro
Fris. 40 pag. en yob. Pikardt , Drentb. 20 H. 92 bladz. aldaar
met eenen bewyzende, dat zy uit het puin van een Romeinfch
gebouw was opgemetfeld.
Hoe toch? de gouden , zilveren en koperen Munten der
Roomfche Keizeren in groote menigte alhier opgedolven, bewyzen die niet een Roomfche afkomft; gelyk de duiflieen van
een ongeineene grootte , haare oudheid antoont ? Huninga ,

113tYchryving van Groningen in bet Stedeboek van Blaauw.

Voorts is y in dit ronde Kerkje , Georg en anders jurria
Schenk,
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Schenk , Vrylieer van Toutenburg , tot Stadhoucler g ehulcL
Goudbo eve , 2 Mel 588 bladz.
Ook is aanmerk,Jyk, dat over het bezit van deeze Kerk;
tuffchen de burgers en den Biffchop van Utrecht een gefchil
geweeft is; de burgers het dak en een deel van de muuren afwerpande. Scotanus Frietre G. 4 boek ri bladz.
Eindelyk mot gy dat het oude Kafleel, eer het
in een Kerkje ve;wiffeld is, in deeze landilreek diende tot be..
veiliging van den Ifuneins, anders geheeten het Reid-diep. Pikardt , Dren-b. op 92 bladz.
Men vindt hat doorgaands, omtrent den Platten grond van
Groningen, in het koper gebracht; waar nit wy het ook door
Scbynvoet in deeze Scbatkamer overgebracht hebben.
y ak.
1ATA PENS C ',DEN ; van welke Kluveritts, in zyn German4
Antiqu. en Polydor. Pergilius , lib. de Rer. Inventorib. &c.
Voor de Xlue Eeuw zyn zy niet in gebruik geweeft. Verftaa
my wel; ik fpreek van erflyke. De Krygshelden van den ou.,
den tyri, Agamemnon, Achilles , Turnus, Eneas, &c. hadden
wet allerhande beeldwerk op hunne fchilden; maar dit Was atleen een Oorlogsfieraad, waar mede toen de Familien geens.
zins onderfcheiden wierden. Mathew, Analedor. VI Tom. 487
pag. [Torn. III. mg. 47.1
Maar de veelvoudiga Kruisvaarten naar het Heilige Land , (van
welke boven 207 bladz.) hebben oorzaak tot deeze gegeven.
Want, hoe zou mtn anders nit elkanderen kennen de Friefen
en Vlamingen , de Franichen., Duitfchen en Italiaanen?
Dus zig men dan allereerft Leeuwen , (boven 215 bladz.) van
allerhanL Verf; naderhand ook andere Dieren , of ten minfler2
eenige hunner ledcmaaten; en ten laatflen alierhande zaaken,
niet balken en perk:n onderfcheiden. Van LeellWell , Batavia
720 bladz. Grtelius , Tbeatr. Orbis, in Defcript. Flandr. Meyer,
Annal. Rand ad A. 117o. Mathews, in gemelde Tom. Analettor.
486 bladz. [Tom. III. pag. 47.- Over den oorfprong der erfelyke Wapenfchilden difputeert Budelius in een Brief aan Scriverius , te vinden pag. 127. Epijt. felea. Virorumn Inf. Edit. a
C. Anillerdant 1701. in 8vo.]
y. G. Meth()
't Hui3 te WARMOND ; buiten Leiden, in Rhynland, al
voor 400 jaaren bekend en bewoond. Hoe? zelfs van Koning Faramond (gelooft gy dit?) u ius Batay. 8 cap.
no pag. Boxhorn. Steileboek 191 bind. Goudhoeve 81 bladz.
Leeuwen , Rbynlandic*Inleiding 34. bladz.
van Rocbnzan.
Is mule in zyn geh eel , onder de Heeren Him
Doch wat het Dorp aangaat, dat worth ook al vroeg genoeind, in een Gefabrifte van Graaf Didrik den VII. van den.
7 aare 1022. en in de meergenoetnde 7.}aIlaffie des wars 1063.
by _til ting. Nitit. II, Part. TO pag.
eer gelegen ,
Dr WASSENAAREN Stain - Luis
Rhyrz.
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kthynland, omtrent den Wairenaarfchen weg, op een heuvel,
in het land , heden de Groene Berg gehee ten. Van Leezzwen
Rbynl. Kofluim. Inleiding 29 bladz. Bokkenberg , Waffenaar , HeToes fec zynde het Stamhuis een hoeve der Kaninefaten, we
der "-Jiang, 1Votit. II Part. 199 pag.
Ondertufrchen is de naam oorfpongkelyk van Wald a , dat
is : boeve, met een foreefi of bold); alwaarom etn f&reflier,
of Heer over de bofchlanden , wadfnar of vafna- r wordt geheeten. Matheus , in Dedicat. Chrozzyk. Anonym. Coinitum Brabant.
[Van dit Foreeit of Bofch Wasda, wordt gewag gemaakt in
de Verineerderde Chronyk van Beka : daar gezegd wordt dat Lodewyk Koning van Alemanje, Broeder van Karel den Kaalen,
Koning van Frankryk , het Foleoft Wasda, aan Didrik (naar
't gemeene gevoelen den I.) Grave van Holland gegeven hceft
volgens een Giftbrief daar van zynde ; doch i'vlatheus merkt
aan dat die Giftbrief niet te vinden is by Beka naar by
den ouden Overzetter van hem; A Math. .ZnaleEt. Tom. III.
pag. 42. Nogthans getuigt Wilh. Procur in Chronyk Egmond,
het zelfde van die gifte aan Graaf Didrik , zie wederom Matb,
Torn. 2. Azalea. pag. 430.]
Pars (Kat qvyk Oudb. 249 bladz.) ha* de Naamreden van
den Keizer Kaligula , kwanswys cen 171 7alienar. Maar wat
imalmoolens? doch ziet echter ook , yuiziw, Batavia 19 rap.
538 pag. Parivall ,Vermaak van Holland 209 bladz. Goudboeve,
139 bladz. Beverwyk , Dordrechts Belchryving , 41 bladz. &c,
ipreekende meeft van een recht , kwanswys op het water,
(waffer ) de Vyvers en Meeren van Holland ; voorwaar een
koude Naamreden! tVolgens ylilliZIS is het ooriprongkelyke en
rechte woord Vaffenzerus geweell, welk naderhand veranderd
is in Vafrenarus. \Vat daar ook van zyn moge; dit is zeker,
dat het gellacht der Wairenaaren zync Oudheid en Adeldoni
kan handhaven; zoo dat daar win daan zelfs cen fpreekwoord.
ontftaan is van de drie doorluchtige Geflachten , war door
(Lan Waffenaar de voorrang in Oudheid aan Egmond in r:,,,Ikdom
aan Brederode ineltionz wordt toegckend. Junius Batavia,
kladz 5391
WATERLAND; tegen over Amfleldam , en langs de Zui.
derzee , is aan het Gooy wei eer vaft gewe?At ; het Parnpu5
nieerendeels land zynde. Zoetfiemme ,2de Zwaan, 4 H. 13 bladz.
Van deszeifs Dorpen is boven bier en daar gefprcoken
gelyk van Schellingwoude, 333 blatiz.
WATERMOLENS; A. 1520 en A. 157.9. uitgevonden oin
bet water uit de overitroomde landery./ to dryven. Oudenhoven, Zuid Holland 22 bladz. de Plakktaten aanbaalendc. Vro.
nen Op . en Ondergang 2 Bock 14 H. 147 bladz. Brand , over
Bato's Vertooningen, 309 bi. Parivall. Vernzaak van lie/land.
in p i, en Van Spaau, amgers7;oden, Ejc. 93 N.
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WATERIN G , het llof; A. 1480 een 'Moiler, or liever
een Adelyk flot in , by Monfier Diet verre \ T all Po.
lanen, Goudi;!, 9 blviz. Van Leeuwen. Bata y. 1291 black...
B11v i 9 cap. 5 55 pag.
[Water:- ; con Stamhuis geweett , dat A. I299. Heer
Gerrit van ii/cringe, 'Udder en Kapitein te Staveren in Ooftvriesland plant toe te koomen; deezes zoons zoon mede Gerrit van Wateringe geheeten werdt in 't Jaar 1358. van Hertog
Willem van Beijeren , Grave van Holland , in driftigheid dood
geflaagen. Deeze Familie uitgeftorven zynde , deeds Heer
lIendrik vo.n Naaldwyk , het riot Wateringe in 1480. in een
Moniken Kfoofter van de Orde der Ciftertienfen veranderen:
en dit Klooller is mede nevens veele anderen in 1573. very
wocit, Van L'2CUWC11 Batay . Illufir. bladz. s29s.]
WATERRYK , is nog heden Holland : maar ten tyde van
Van Meteren (zie hem Nederlandfche Hiftorie 16 Boek 307 N.)
was nog wel het derde deel enkel water , in zyn binnenfle
hebbende 5 groote Meiren , als 't Naarlemmermeer, de Bee
, de Schermer, de Waart en de Purmer.
Van deeze beflocg het Haarlemmermeer, A. 1642. van bet
Leidfche meer afgefcheiden , met een doortogt tuirchen den
Vennip en den Ruigen Hoek, 20000 morgen. Boven 249 N.
Daarenboven had Holland wel eer veele kleine Meertjes,
als : de Norre-meer, Sairem-meer, Stomme-meer,, Valkemeer,
Elelle meer, Hem-meer, en Venne meer, welke A. 1497. wanneer de gaaten doorbraaken , allenskens zyn vergroot en in
een gekootnen. Oudenbove Haarlems Wieg , 3o Bedenking.
109 bladz.
WATERS , vermoogen en geweld ; Steden Dorpen en
landltreeken in Zen verkeerende. 7unius, Boxborn, Schook en
Gabbenza over de Watervioeden van A. 34o. voor des Heeren
Geboorte , en namaals van A. 1421 en A. 1570. Zie mede
myne Aanteekeningen over bet Xde Boek der Herfcheppinge van
Ovidius, 4 5 bladz.
Of ook te rug loopende, Steden en Dorpen verlaatende,
en buitendyks, met aanfpoelingen zich zelven afkeerende.
Celefl inus, Meteorolog. I 71 pag. Mews, XVII Provinc. 833
Boxijorn. Stedeboek 13 bladz. Van Royen , Nederlandfcbt
Oita so bladz LaEtantizis, Divin. 7 lib. 3 cap. Schook
.Inundat. Belg. 2 Difput. 23 & feqq. cap. Zie weder Inyne Aan.
teekeningen, over bet XVde Boek der Hetfcbepping van Ovidius
op bet gernelde blad.
Dus hebben de Watervloeden , (het zy men dezelve Gods
reirelroeden wil noemen, het zy gelyk by de hedendaagfche
Wyzen doorgaans gefchiedt , deeze ilechts als Natuurlyke beweezingen wordn aangemerkt,) hebben in dit ons Neerland,
zoo
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ZOO in den loop der rivicren als in de *ru;mte der landfchappen , geene geringe veranderingen verwekt.
In getalle fleigeren zy ten minften over de so; die byzon.
derlyk de Vereenigde Landes aandeeden , Ivelke ten deeze door
Ofidenbovell (in het B. van de Cinthren) en alle, door Scbook en
Gabbema met ongemeene naauwkeurigheid opgeteld zyn. Zie
boven, 41 bladz.
Van alle deeze tuft het my alleenlyk vier hier ter neder te
als die de zwaarlie en once landen allerineeft nadeelig
geweefl zyn.
I. De Cimberiche anders Holfteiniche, van A. no of (zoo
de meetle- gevoelen) A. 120 voor des Heeren Geboorte, welkd
met vreeslyke flormwinden uit het Noordweflen koomende,
de landen heeft of van een gefcheurd, of geheelyk wechgenoo.
men , en weder elders aangebracht: daarenboven aldaar in de
boffchen, veele boomen omvergeworpen en herwaards meOgefieept zynde, onder het omgewroete Aardryk bedolven. Zie
boven 4r , bladz. behalven Oudenhoven , Van Leeuwen, Pikardt ,
reldenaar,, Wachtendonk , Heda , Beka , &c.
II. Die van A. 8Co. door welke zoo men voorgeeft , de mid, by Katwyk is. toegeftopt. Boven, hi. 46 en 313.
clelile
III. Die van A. 1277. uit welken in Groningerland , dc Dolhard is voortgekoonien. Scotanus en Eininius , by Gabbema Watervloed , 89 bladz.
IV. Die van A. 1421. St. Lysbethsvloed geheeten. Boven.
71 en 92 bladz.
WEEDE; eon Huis in Wieldrecht, in Zuid-Holland. Geeft
leer weinig befcheid van, iflorie. Van Leeuwen , Batavia
1240 bladz.
[Het Huis te Melte heeft gelegen in het Wefielyk gedeelte
van 't Ambacht van Wieldrecht , en was het Stamhuis van het
Adelyk geflacht van Weede, waar van ten tyde van de inun.
datie van 1421. leefde Hendrik van Weede, Knaap , wiens Doch.
ter Catharina van Weede, ten Echte hadde Willem de Bevere,
Daniels zoon; ten tyde van Keizer Karel den V. leefde mede
van dit geflacht nog Elias en Johan van Weede, Knapen; zynde het Wapeufchild van het voorf. Ambacht en Stamhuis, zes
zoode Lelien , drie boven daar aan twee, en onder een, op
ten zilver Veld. Van Leeuwen, Batavia bladz. 12491
WEELIGEBERG; was (gelyk zy het land te meeten go.
wend zyn) tmfchen Haarlem en Alkmaar.
Hier kwamen de nieuwgehuwde wyfjes wel eer mar toeryden , om van haare Speelnootjes en kaaren haar affcheid te
nemen, met gedachten van zich voortaan binnens huis en buiten alle gezelfchap te houden. gunitis Batavia 3 cap. wag.
WEENA; een verdweenen oudheid; wel eer een Adelyk
Lot en Stang -Huii by Rotterdam in Schicland, waar van men
nog
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eenige overblyfrelen gezen heeft, in de Raamen, buiten
de Delfiche poort. [Naar dit huis voerden de Edelen van we.
namaals Heeren van Gieffenburg, hunnen naam, zyndege,
fprooten nit een jonger broeder van den Heer van Wairenaar,
loo als Goudhoove fchryft,, Van Leeuwen Batavia blezdz. 1298.1
GowiLweve 83 bladz,. Van Spaan Rotterdam 10 H. 226
yunizts,
Batavia 13 cap. 523pag. Scriverius , Graven in Quarto
bladz.
Huis TER WEER; in Rhynland , by Waffenaar Goudboeve,
82 hi. Van Leeuwen, Rbyniandfcbe Kofiztiin. Inleiding 3obladz.
A. 1625, den 7 September is op dic Huis overleden Rom.
bond Hoogerbeets , omtrent het jaar 1619 roemruchtig. Cbron.
van Hoorn. 312 bladz.
WEERESTEIN; cen Finis aan de Weer, of de landicheis
ding van het Sticht ; omtrent het fluisje aan de Vecht , tuftchen
Nieuwerfluis en Breukelen, ziende naar het vervallen Huis
Aa. fleet geen Hiftorie.
"let gaat uit , in een Printje van 7. Leupeniits.
WEESP, Wefepe of Wilpe; een hot aan de Vecht, in bet
Geoy. Boxborn. Stedeboek 333 bladz. Heda in Godefrido epifc.
376 pag.
Men weet niet, in weiken tyd het getimmerd is; niettemin
A. 1131. gewaagt van hetzelve een BiiTchoplyke Vergunning.
brief by Alting , 1Votit. II Part. 204 bladz. en A. 1356. nu
en Stad zynde, is zv dcor die van Utrecht van alles beroofd
en verbrand. Zaanlandfcbe Arkadie i Boek 28 bladz.
A. 1505. zochten tylar de Gekieriche, terwyl zy Utrecht
belegerden , met eon lift to verrafftn; doch te vergeefs. Evenwel, 's jaar daar aan heeft Karel van Gelder (van welken
boven 179 bladz.) Weefop in zyn geweld gekreg,en doch die
van daar is ve qlokken. Bovenflaande Boxborn op gen2elde bladz.
Heden heeft zy eon naam niet alleenlyk van cen Weefper
biertje, maar ook wagons haare Koorenbranderyen en het mesten van varkens.
FWELBOREN onder de Vrye Luiden, (want
bier waren van ouds ook Slaven in deeze lianden als boven ge.
zei,1 is) waren eenigen genornen om in de Vierichaar to zitten
en daar recht te fpreeken; en oin ten tyde van Oorlog, in de
}Ieirvaarten te trekken, en waren, gelyk nu in de Steden de
Aden en Vroedichappen zyn, ende bleven dat van Ouwer
tot Ouwer, van Vader tot Zoon, en zoo vervolgens ; en daar
tie andere Vrye Luiden , die tot zodanige bedieningon niet genornen wierden , maar hun gedaan beroep waarnamen; en zich
met geene andere zaaken huiten hun beroep bernoeiden , gelyk
de Burgers en de Landluiden nog doen; zoo wierden zy enkel
Vrye Lui,!len genoemd, ofte voor Vrye Luiden gehouden: maar
die andere Vrye Luiden , die anders Amploy hadden en tot
Rchters gebruikt wiertien, en de beirtoi;ten volgden, wierden
Wei,
n og

'W
-11.r elboren Mannen genoemd , om die van de anclere Vry Luiden te onderfcbeiden even als by de Romeinen de Plebei gcmeene Luiden, en Patricii , die van de Regeering waren
Dat de Welboren Mannen in de Vierlchare gebruikt zyn go.weeft , blykt uit de Handveft van de Keizerinne Margrieta , aan
Noordholland cegeven Dingsdag vocr Pinxteren A.1346. waar
Voorts en =lien wy loci) 012Z° ..A.Takonzetingen niemant
in 'hat :
nemen tot OliZell gezworen Rade , 710C11 tut 0712;e1i /46-gelaer , by en,
zy welboren Man. .7. van Oudenboven. Qitci Hollandiche Land.
bladz. 21. In Zuldholland vindt men thans nog op fommige
Dorpen onder andere tytelen van Regeeringe over de Lander
en Waterfchappen, die van Welboren Mannen.]
't Chide Huis TE \VERVE; antlers Klein Matenes geheeten;
in Rhynland, in Ryswyker Ambacht, aan den licogen Horft,
Noordwaarts, by Voorburg , ointrent A. 1440. geboud. Van
Leeuwen Rbynlandfcbe Kojiulm. Inleiding. 27 bladz. Goudboeye, g3 bladz.
Dit gaat uit in een Printje van C. Elands, en is mede onder
de geteekende Heeren - Huizen van Rocinnaiz.
[WERVE; een ander Huis van lien naain, gelegen in den
Ambachte van Ryswyk , is een Ridderlyk Slot en Starnhuis ge.
weeff van de oude Heeren van Werven, die door een manne.
tyke linie hunne afkomit trekker, van de Heeren van Weena , voormaals fundateurs van de Stad Rotterdam , uit een
tweeden zoon der Burggraven van Leiden, orntrent den Jaare
lobo. gevoerd hebbende, ais wederom een nieuwen flatu opbeffende, in plaatfe van de gouden fafce op azuur van de
Burggraven van Leiden, tot hun wapen een zilveren fafce op
groen; gelyk die van Boekel, insgelyks van die origine zynde, hun wapen ook veranderd hebben. Van dit geflachte van
Weena en van de Werve, heeft Rotterdam, voor dat het nog
een Stad was, zyn wapen aangenomen.
Dit huis is A. 1448. by koop gekoornen aan Jan Ruigrok
van de Werve Ridder en Raad van Hertog Philips van Bourgonje; welke Jan Ruigrok het zelve Huis en Plot, dat door
ouderdom vergaan was, op nieuw nit de gragten, met een
zwaaren tooren (waar in een gevangenhuis was) lierlyk heeft
don ophaalen , en tot wet 16o morgenlands in een leen doers
brengen volger2s de brieven van den gernelden Hertog Philips,
van den jaare 1453. Dit Huis heeft boven andere voordeelen
recht gehad, om ‘,7 rygeley te mogen geven, en hooge jurisdiEtie, in zyne graften, Zwaanen te exerceeren , en ook een
Leenregifter van verfcheide Varallen en Agterleenen. De
voorgemelde Jan Ruigrok , Ridder, en zyne Nakomelingen
zyn met dit Huis en goederen belchreeven en gecompareerd
An de Ridderfchap, zonder dat men bevindt, dat zy eenige
Dd
andere
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a il jcre hectlyke goederen bezeten hebben. Van Leetaven Ba■

r292.]
‘3,7)1KEND,111\1; een burgt in Zuidholland; onlangs door
Jonkhe:Ir. Van Eck we,-ler opgeboud. Oudenbove , Zuidholland
4 13 bladz.
[Was een Slot of Burgt, waar op de Heeren of Burggraven
plagten te vvoonen; en is gelegen onder Werkendam in den
Land.; van Altena, anders gezegd het Burg- Graafichap , daar
de Werke toegcdamt is ; en werdt de Ambagts-Heerlykheid te
leen P;ehouden van de Graaflykheid van Holland, als Heeren
van den Lande van Altena ; hebbende deeze veele fchoone agterleenen , en is tegenwoordig Ambagtsheer daar van Jonker
Dniël Gem van Wyngaarden; zoo fchreef Van Leeuwen Ba.
tavia bladz. 1240.]
Was A. 1401. in den tweefpalt tufichen den Graaf van Ho!.
land en Heer Jan van Arkel afgebrand. Scotanus Frieffe G.
B. 269 bladz.
WESTERBEEK; tweezin g van Rochman afgebeeld; en we!
zee, van C. Elands Printje verfchillende, zoo dat ik twyfel,
of het niet twee verfcheidene Heeren- Huizen mogten zyn.
Ondertufrchen is dat van Elands , in Delfsland in het Zuidweilen van 's Gravenhage. Goudboeve, 96 bladz. Zonder
WYDENESSE; een Berk Kaikeel in Noord -Holland, van
Graaf Floris den V. na zwaar beleg, door den Slotvoogd,
Boudewyn van Naaldwyk, overgegeven aan de Friefen , die
het hebben afgebrooken en verwoeft. Van Leeuwen, Batavia
1306 bladz. Vronens Op. en Ondergang 2 Boek Is H.149 bladz.
Goudboeve, 343 bladz.
Ii zeg, het is vernieuwd van Floris den V. moogelyk A.
1276. nog voor het fiaan der Friel -en, by Schellinghout; waar
van boven, 347 bladz. rnaar het was gebouwd door den Neer
Rocland van VAr ydenefle. Vroonen 2 Boek. 12 H. 134 bladz.
WYK. TE DUIRSTEDE; in het Sticht aan de Lek gelegen,
ta v

tuffchen Rheenen en Kuilenburg. Ziet het afgebeeld in een
Print A. 1693. uitgegeven door C. Spec-ht.
A. 80. of daar orntrent , wierdt het door Keizer Lodewykdcil Vroolm:n gegeven aan den Bisfchop van Utrecht; door de
Noxinannen cn Deenen verwoett zynde. Goudboeve, 233 bladz.
.1V1!Tirs Provinc. I Deel 370 bladz. in bet Hoofdituk van

016' ST:ad Grave.

A. r340. gaf Reinoud de 'eerfle Hertog van Gelder, de Stad,
hat riot en alle den aankieve van dien, aan den Heer Afruerus
van 1-1.bi;.ouJe, ten leene. Slicbtenborft Gelders G. i Bock 50 bi,
Mears op ge,noeinde, 370 bladz.
A. 1460, is bet, nevens bet clot van Abkoude, door Heer
jals;o:y,is van Galsbeek , gegeven aan den Bilichop van Utrecht.
Slicbtenb yrft. 5o bladz.
Nader-
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Nacierhand is het nog wel viermaalen van den een en den
2nderen bezitter, geloft en vrygekocht.
Voorts heeft haar Kafteel een zeer fraaije gelegenheid; gelyk
gy hier kont aanlchouw en. gam van Vianen heeft het in Koper
gebracht, maar wy verkoozen dit uit de drie Gezicbten van
Rothman.
Hterop hebben de Biffchoppen van Utrecht ook hun Hof gehouden, gelyk de vyfenvyftigfte, David van Burgondie;de Brederodes,
als zynde Hoeksgezinden , zoo deerlyk op dit flot mishandelende. Doch zie daar, deeze inishandeling wat breder uitgehreid
A. 1470. den '5 Juny, ging Heer Reinoud de II. de zoon
van Walraven den I. nog onkundig van de hinderlagen, hem
van de Kabeljauwfche omtrent den Haage gclegd naar Wyk te
Duurftede, om met Biffchop David te fpreeken, wegens aangebraehte logenen en valfche betichtingen. Hy kwam op het
flot, wierdt van de eene kamer tot de andere geleid. Hy zou
kwanswys David fpreeken; maar men heeft hem aanftonds in
een tooren opgeflooten. Zyn baftaard-kinderen, op de binnen
plaats kaatzende , wiften niet anders of hun Vader fprak met
den Biffchop; loch zy kregen eindelyk order om uit bet flot te
vertrekken. Ondertufrchen wierdt mac gevangen de Dom,
prooft van Utrecht, Gysbrecht de broeder van deezen Reinoud
en van Utrecht na Wyk te Duurftede gevoerd, en daar op
weder vier van de gezeide baftardbroeders. Doch hier ryft het
Treurfpel met zyne hartstochten. Walraven, de oudfte deezer
broederen , words ontkleed en met koorden op de pynbank
gebonden. Men giet hem her lyf vol water, en doet het met
op zyn bulk te fpringen , daar weder uitgudfen. Men hervat
deeze wreedheid drie of vier maalen des daags, tot otntrent
yftig reizen toe ; willende men weten dat hem zelven onbekend was, terwyl men valfche bekentenifren aan den Hertog
Karel den Stouten overzendt. Maar, wat doet nu Walraven?
117 weet het flot van de boeijens met ftrootjes (want het ftroo
was zyn hoofdpeuluw) op te fteeken. Hy lichte eenige fleenen uit omtrent het venfter boven den Kerker. Hy draait
een touw van zyne afgefnedene klederen , maakt dat aan her
venfter vaft; glydt na beneden, en geraakt zoo, na 9 weken
en 4 daeen uit zyne Gevangenis. 'T was nu diep in den
nacht, en dus deed hem alles fchroomen; hier een piffende
Dienaar van den Biffchop, en daar een gedruis van ontruite
Zwaanen. Hy zwemt echter voort de Lek over, komt op
den Dyk; vindt een Voerman , dien by dwingt hem naar
liageftein te brengen. Van daar komt by, tot aller verwondering te Vianen ; gevende ter gedagtenis , deeze lliflorie,
op een bord gefchilderd , aan Onze Lie Vrouw van Thienhoven. 7oban. a Leidis , in bet Leven der Brederoden, 58 , 59,
Tome 3f9 r7a,odrzel:
60, 6f en 6z H. by Matbeus, AnalecIor.
Dd 2
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rpm 1. pg. 7o:-.)-7o2. Edit. in 4to.:1 en Bokkenberg , Bredd:
Cal , 72.
Ondcrtuirchen wierd Iliffchop David verlegen , wegens het
onttoomen van den Heer Walraven. Doch zyne Raadslieden
porren horn aan , om op deeze wyze met den Wader te ban.
(Lien. Reinoud word aangedaan en k)eichuldigd met den flood'
fl:!g op dc But (ziet boven , 35 bladz.) 't verbranden van Yfrel..
flein, 't Verbond met Adolf van Gelder , &c. Het Gulden
Flies word hem afgedaan , de pynbank en het water worden
y our den dig gehaald. Hy word als Walraven, met water
gepyngd. Maar de zuivre Deugd kan alles lyden.
Mi3letwylen zocht de Bill-chop Reinoud aan karat te het)•
ben, om niet in Hertog Karels tegenwoordigheid te komen.
Dc pynbank wierd dan weder gereed gcmaakt ; doch dit
fchouw1pel moeff eens eon eind semen. Reinoud wierd van
de pynbank ontflagen , naar Bergen op Zoom , en weinig daar
na, naar Kortryk, en eindelyk naar het Plot te Rupeltnond
vervoerd Eindelyk werd Reinoud A. 1472. den 4 Mey, door
Hertog Karel den Stouten, het bepleiten aangehoord hebbenpe, vry gefprooken , en onfchuldig verklaard. gob, a Leidis,
65 II. Math. Analett. Tom. I. pag. 712. en Voet Brederode
Si bladz.
Zie van de Stad merle boven , in Batavodurum, 28 bladz.
WYNESTEIN ; in het Sticht, nevens het Heeren
Plettenburg, omtrent Jutfaas; Zuidweften van Utrecht. Geen
Is onder de Geziebten der Kafleelen en Heerenhuizen van
Rochman.
WYNGAARDEN; in Zuidholland gelegen; te weten omtrent Blesjus-graaf, in de Alhlafferwaart. Geen
Is ook onder de Gezigten van Rodman.
WILLEM van Arkel; van zyn fneuvelen in de Krytffraat,
te Gornichem , is boven gerprooken, 21 bladz. gelyk ook van
binnen deeze Stad, 20 en 120 bladz.
zyn
WILLEM Eggaart; guniteling van Graaf Willem den Vi.
Bouwheer van het clot te Purmerent; gelyk wy boven °mamadiger ichrtven , 297 b/adz.
WILLEM de I. doch laat Oudaan ons deeze 6 Willemen
weder oppronken; by welken puikdichter de Eerfte zich in
deazer voegen laat hooren:
Rog jongling firekte ik 't heir de root: der krygsgenooten.
Teen , onder myn bonier, bet Spaaren can kwam flooten
Daar baven-yzer Hoof voor boar getande kiel.
Hoe pynigt uwe deed , o Breeder, myne ziel!
En die My11 16den maalt ; 6 wat. rampzel;gheden
Zou, onder 't glimpryk fcbo9n, bet ,graafiyk gold bekleeden;
.Dsci
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Docb Rbynsburg tun my rufl ; char in i;aar Kloofierkerk
Men de Eerflen Willem dekt , Met een geriiige zt:rk.
L VADER; Graaf Floris de III. van welken 98 bladz., en dus
ook de Broeder van Graaf Diderik den VII. van welken ,
66 bladz.
IL MoEDER, Ada, een Schotfche Princes , Dochter niet van
een Koning, (gelylc. Snoyus , Barlandus en Bokkenberg , durven
fiellen) maar alleen van een zoon; te weten van Konin
zyne Graven , i so N.
den I. Scriverius , in de Aanteekeningen
III.
VROUIV Adelheid of Alyt van Gelder, de dochter van
Graaf Otto , Welke overleden en te Rhynsburg in het Klootler
begraven zynde, zyn tweede Vrouw was Maria van Lankaiter,
de Dochter van Hertog Edmond.
IV.
KINDEREN ; Floris , zyn navolger in de Graaflyke regeeringe , Otto, Willem, Ada en Richardis. Scriverius , ook aldaar , 1 79 H.
V. BEDRYVEN ; Graaf Diderik de VII. 1203. te Dordrecht
krank liggende , had Willem , zyn broeder , den Graaf van
Ooft- Vriesland gaarcn by hem gezien om Ada (v-In wel!;e
boven, 6 bl.) hem ten huwlyk op te dragon. Doch Alyt,
Naar Man hier fn voorkomende , heeftze Lodewyk den Graaf
van Loon, ter Bruid gegeven. Ondertuirchen was de Graaf
Biet overleden , of van Loon hornt van het Buis Altena to
Dordrecht. De bruiloft wierd g,ehouden (zie weder boven,
66 bl.) zelfs nog voor de uitvaart. Maar Graaf Willem zynes
broeders overlyden veraaan hebbende , repte zich orn in
Rolland te koornen. Te vergeefs; want al in de Zype zynde,
wierd hem van de Gravin geleide geweigerd. Hy blyft dan
aldaar liggen , en keert de uitvaart afgedaan zynde , weder
Haar Ooft-Vriesland. Doch de zaak veranderde met een Eedgeipan 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 zynde, is van Loon en Adelheid , nevens eenige
Itidderichap , van Haarlem naar Utrecht gevlucht; maar Ada
heeft zich met eenigen aanhang naar Leiden begeven. Hier
op komt by in Holland; krygt Ada op den Leidcchen Burg
bezet (weder boven, 220 bl.) en zendt hair (nog eens boven
372 bl.) naar Teal. Ondertuirchen zet van Loon zich fchrap ,
om Willem punt te bib. Willem vertoont geen mindere
kloekheid om tegens hem te Lampcn.
Het vechten gaat aan , en do kans is wiffelvallig. Dan
moeft de eene, en dan war de andere wyken. Maar eindelyk wierd Van Loon genoodzaakt uit het land te gaan , en
dus is Willem , met grooten arbeid A. 1240. geworden dc
XIIIcle Gpaf van Holland. Scriverius 177 bladz.
Hy
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Hy heeft. (Do!: hot not van Afperen Hem. Folpert ontyvei.
digd en vemield. Do y en 23 blaciz. Hier op zyn de Biffchop.
pJti voor Dordrecht gekoomcn, en hebben die Stad met vuur
beichooten. Doch de zaak is bygelegd, en Graaf Willem en
Bilfchop, Didrik de II. gezegd van Are, zyn vereenigd. Balen,
Donirecot , 713 bladz.)
Zyn Oom, de !Coning van Schotland overleden zynde, is

hy met veel Volks daar mar toe gcgaan , orn zyn recht van
zyn Erfenis met den degen te bekrachtigon; maar Van Loon
die kans oopen ziende , trachte water in Holland te koomem
Doch te vergeefs. Willem, willende liever het zekere gcruit
bcitten, als gewapend het onzekere afwachten , verlaat weder Schotland, en duet van Loon achterwaards deinzen; bezittende daar op zyn Graaffchap met het zwaard gewonnen, in
in Vrede. Geinêlde Scriverius, 178 bladz.
VI. DOOD; by is uit het 'even gelcheiden, A. 1223. den 5
February nevens Ateidis, zyn eerfle bedgenoot, re Rhynsburg (zie wederom boven, 316 bladz.) begraven; hebbende 't
Graafichap van OolL-Vriesland 26 jaaren, en het Graaffchap
van Holland en Zeeland, 19 jaaren beftierd. Barlandus, &c.
Ondertuirchen gelooven ook eenige Schryvers dat deeze
Willem, zyn Vader volgende, zvnde getrokken met de kruisvaarders , oin bet H. Land den Turken te ontweldigen,
y ens zyne kloekmoedige Haarlemieters de Stad Damiata zou
venneefterd hebben. Doch zie van Damiata en de krygslift
your dezelve boven , 54. bladz.
WILLEM de IL
Den &omit:ben Adelaar met Hollands Leeuw te paaren
In 't veld van zynen fchild inogt Willem, jong van jaaren;
Diens inborfl vroeg den 00ill van Braband droeg ontzag ;
Dat Utrecht kunde draagt wat fors hem overmag.
Anjou. verliet be Veld, en Aken boog haar zetel.
Troulvlooze Fries, wat maakt uw moetwil zoo vermetel?
Doch de ys -fcbors fmoort zyn roem en lyf in bloed en nat ,
Daar Rbynlands Heenzraadfchap de laatfte ftraal van vat.
1. VADER ;

Graaf Floris de IV. wiens leven e dood wi

boven berchreven, 90 bladz.
II. MoEDBR; Vrouw Machteld van Lottringen; de Doch.
ter van Flerrog Henrik van Lottringen, de I deezes naams,
de vierde Herrog van Braband. Deeze ftichtte, na 's mans
omkoomen, een Abdye te Loosduinen , voor de Nonnen van.
de Ciflercienfer orde; en is ook A. 1267. in dezelve ter Aarden befleld. Scriverius , Graven , 189 bladz.
III. VRouw; Elliabeth van Brunswyk A. I2sr. overleden,
to Midclelburg; in het Klooficr der Promonftranten begra.
ve
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Veil A. 1256. Scriverius, in zyne Alnteekeningen , vertellendo
met een , uit Wilbelmus Procurator, den braid in Haar Ilaapkamer op de bruilofts , nacht, ontftaan.
IV. KI NDEREN; Floris , naderhand hem in de regeeringe
gevolgd. Boven loo bladz. Daarenboven (vo!gens Meyerus)
Machteld en (volgens Kufpiniaan) Beatrix, van welke Commige Scbryvers , met een ongegrond vermoeden, een Koning-in
van bladz. maaken. Scriverius , in dezelve Aanteekeningen ,
V. BEDRYVEN; hy is te Leiden gebooren , Orlers , Leidln
t83 bladz. wierd Vaderloos, in het zesde jaar zynes Ouierdoms; en frond daar op onder de voogdye van zyn Ootn .
Otto den III. Biffchop van Utrecht, en wierdt in zyn twintigite jaar tot Roomfch Koning gekoozen , A. 1247. zynlc
Keizer Fredrik den II. door Paus Innocent den IV. met.clen
ban geblikfemd , en de reeds verkoozene Roomfch Koning,
Henrik, de Thuringer Landgraaf, tegens Koenraad, (door toedoen, van zyn Vader Fredrik, mede Roomfch Koning) Oorloogende , in het beleg van Worms, aan een kwetzuur gettorven.
Matbeus Parifienfis , by omen Scriverius, 203 biadz.
Doch Fredrik was niet ter zielen, of deeze Koenraad (de
Vader van dien bekIagelyken Prins voor eenige jaaren vLln my,
in een Treurfpcl, ten Tooneele gevoerd) trod onder de oogen
van onzen Willem; keerde zich met zyne Oorlogsmagten
naar Italie, vermeefterde Napels en Sicilie. Doch het Verp,if
van Manfredus , zyn baftaard broeder, verkortte de vr;:ugd
Chronyk 723 bl.
vaa deeze bezittinge. Gory
Ondertuffchen was Willem binnen Utrecht, daar hy, in St.
Marienhof, met een iteen aan zyn hoofd wierd bezeerd. Dat
hy zeer euvel opnam, by Eede dreigende de Stad te zulien
verwoeilen, indien de Baader hem niet geleverd wierdt. Seri.
verius, Graven , 3r3 bl.
Van zyne wonde herfteld zynde , deed Willem een Veldtegt-,
om, voor hy optrok naar Italie, zyn land te bevredigen, met
den moetwil der oproerige Friefen in te toomen.
Maar A. 1256. op den 28 January over toegevrozene moe.
raffen willende ryden , brak het ys onder zyn paerd, en wierd
daar op in de flyk iteekende, by Hoogwoude, van de Friezen
doodgeilagen. Wacbtenclorp , Ryinchronyk 6 hi. loch ziet ook
boven. 16o bl.
Voorts heeft by in 's Gravenhagen her Paleis, waar van
boven 132 bl. doen bouwen.
Gelyk te Heemskerk tufa:hen Haarlem en Alkmaar een flat,
het Huis te Marquette naderhand genoemd; van welk mede
boven 243 bl. en omtrent het genoemde Alkmaar, het Huis
Toorenburg , ook weder boven 375 hi.
Heeft daarenboven door zyn broeder, Floris ook gettreden
JD d 4
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tegens Zwarte Griet (van welke al reeve boveh, 264 ),/2(4..)
t r2elite,ede war het bezit van het Eiland Wald-let-en : na de
verwinninge dnpevangenen \\Tel het leven fchenkende, doch
dezelven zoo ontbloot van Klederen naar Vlaanderen , weero111 ztndende, dat zv genoodzaakt ge\-veft zyn met groen
Erwteloof en nndere faamgevlochten kruiden hunne fchaamte
bedekken. liviibelmus Procurator , by Illatbeus , Analedor. .117.
TOM 89 pag. Boven by de Sinoadfiraffen, 367 bl.
Doch deeze twill is eindelyk A. 1254. afgedaan en Zwarte
Griet heeft ht hoofd in den fchoot moeten leggen; te vergeefs Karel van Anjou, broedcr van Lodewyk , Koning vat'
Vrankrvk, op haat e zyde genoomen hebbende. Ondertuirchen
hod. deeze trotie Koning , Willem tot een Veldilag beriep,
hoe Willem met de zynen op de p,eftelde plaats verfcheen;
hoe de bange Karel ging loopen , en hoe de moedige
him vervolgde en verjoeg nit Valencyn; hebt gy heel omftandiglyk weder by onzen keurigen Scriverius, op zich zelven, 200
bladz. of in Gowlboeves Oude Cbronyk 313 bladz.
DOOD ; op het ys, te Hoogwoude, 27 jaaren oud: ge4
lyk wy zoo eeven hebben aangeteekend.
WILLEM de Hi. anders de Goede gezegd.
'T beleg van Z i erikzee heeft uwen roem verbeven,
Dot Vader zulk een pak verleggen, by zyn levee
Van zyne voegelyk op owe jcbouders kan.
Den oudeii Viaalnfrben Leeuw goat in uw boeigefpan,
Die liebaard kropt zyn 'wok, en ftrykt bedaard zyn vinnen,
Uit Owen bloede ziet ge een ry van Koninginnen :
Vinli Willem, die den naam uochtans van Goede draagt,
Iloewel van ow gerecht heel Nederland gewaagd.
I. VADER ; Jan van Henegouw; de zoon van Jan van Avetines en Aleidis , Koning Willems zufter; van welken Graaf, den
eerilen uit het Huis van Henegouw, boven, 171 bladz.
H. MOEDER ; Dochter des Graven van Lutzen,
burg; na haares Mans dood overleden, en te Valencyn, nevens
hem begraven. Scriverius, by Goudboeve , 354 en 36o bl.
IlL Vzouw; Johanna de Valois, broeders dechter van Philip den IV. Koning van Vrankryk; die, na 's Mans overlyden,
de waereld verlaatende oen Nonne is geworden van de Cillertienfer Orde, overleden A. 1242. Scriverius, by Goudhoeve,
175 bladz. behalven Procurator, fjc.
IV. KINDEREN ; Jan, Willem, Lodewyk, Margriet, Johan, Philippe. Beka, in 32 epijcop.
pag.
V. BEDRYVEN ; beftaande hier in :
Dat hy Lodewyk den X. Koning van Vrankryk A. 13r5'.
de wilde Viarningen wilde term-nen, byftond, en zich op
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de Schelde ter nederzette : doch dc 'Coning , wegcns het onvoordeelige war te rugge keerende , keerde hy meth: mar
huffs: ondertufrehen ten plattV.n lande , nth het vuur,, yea
Ilutinus
Vlaarnrche Dorpen vernielende. Mezerc.y , in
S64 bl. behalvea 13 r
&
2. Dat by Philippus den VI. Konin ,, .; van Vrankryk weder
dat by;Ice.
hielP A. 1328. in de Vlarningen
kiiiaa veiwon ,
niet
zen den 24 van Aqui -his in een
;.criverizis
zonder lyfsgevaar; van zyn paard zynde
by Gondboeve, 372 bl.
3. Dat hy de Kennemers in Dunne voorrechten ftralte; toen
zy (die van Holland en Zeeland gerzill4 fchietende) weigerden
geld te geven , tot de Bruiloften zyner Dochteren en andere
noodzaaklykheden. Procurator, by liTithcus. , 21 8 pag.
4. Dat by den inlandfchen ttveefpalt in Zeeland beflifie.
Dezelve Procurator.
5. Dat hy, wegens de geroofde Koe, den Baljuw van Zuici"Tolland heeft doen onthoofden: doch over dit verrierde rechtsgeding is boven gefprooken , 296 N. Maar zegt Goudboeve,
in een byvoegfel (374 gy ziet het in eon ouLl e fchildery op
het Stadhuis te Valencyn. Dat is het zelve bewys als dat van
Hamel in Saxen aan de Wezer. Do uitgang haarer kinderen,
door den vreemden pyper faamen gelokt is limners waarachtig;
want men ziet het geval in de glaazen van haare Hoofdkerk
uitgerchilderd. Zie van deeze glaazen bewysreden, omitandelyic
fchryvende, Sebook, in Fabzila Hamelenfi.
VI. DOOD ; A. 1337. den 7 Juny aan de Jigt overlydende, is
by te Valencyn in bet Graf gezet. Beka in 45 epifc. 1J5 pat.
na dat weinigen tyd te vooren , het flat van Vredeland door
Biffchop Jan van Dieft in rang de 4511e, voor ri000 ponder
aan hem verpand was. Iloven 407 bl.
OnciertuffehQn leefde in zyn tyd do Sparwouwer Reus; van
welken boven , 192, 302 en 350 bl.
WILLEM de IV.
Te dwingen, voor de vui.j7 , de Mooren in Granade ,
En Utrecbt, datze (meek, deemoedig 0711 genade;
Is voorfpoed, diens gezzot de ramp niet beelert mag ,
Die (laas!) Graaf Willem trof te &av'ren, in den flag ;
Daar by voor nit gerukt , geheven nit den zadel ,
Zag finooren in bun bloed, bet gros van Hollands Adel.
Daar 't wapen (dat van nieuws , door 't bluffen zyner vonk,
In 't Graf te zinken fond) in eenen poel verzonk.
I. VADER ; Graaf Willem do Goede : antlers de III. wiens
at:dryven wy zoo even vermeld hebben.
II. Nioz.
Pd5
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II.

MOEDER

Johanne de Valois; van vrelke ook h.oven

fprooken is.
III. VROUW; al by zyn Vaders leven , Johanne de oudife
Dochter van Jan den III. Hertog van Lottringen , B raband, en
Lutremburg; na Willems omkoomen in Braband hertrouwd.
KINDEREN, Ricker Daniel van de Poel, by Aaltje van
der Merwe te Geertruidenberg in onecht geteeld. Goudboeve,
38o bladz.
V. BEDRYVEN, A. 1338. is by met Ridderen en Manners
van Oorlog te water naar Spanje gereift om den Koning te helpen Oorlogen , tegens de Sarazenen in Granade.
A. 1339. hielp hy , nevens veele andere Hooge Magten,'
Eduard den III. Koning van Engeland, tegens Philip den VI.
Koning van Vrankryk , brengende zyne Krygsmagt voor Doornik , Kameryk en Amiens. Barlandus i7 Wilb. behalvea
Botfernius , &c.
A. 1345. heeft hy de Wapenen tegens het Sticht van "Utrecht opgevat; zelfs de Stad belegerd, en met 13 opgerechte
magneelen (boven, 279 bl.) befchooten. Hy is hier ook met
een pyl aan zyn hid gekwetit ; doch de zaak wierd bygelegd ;
wits dat de burgers, bloots voets en met blooten hoofde,
moeften koomen om genade bidden, en dat een deel van de
ringmuur zou gefloopt zyn. Beka, in den 47fien Biffchop, ' 18 peg.
Vi. DO 0D met veel dappre Ridderen en vroorne Wapell*
wars naar Ooft - Friesland (boven_ 104 bl.) overgefcheept zynde ,
is hy nevens veel Grooten , omtrent St. Olofs Kloofter (boven
275 bI.) op de Zuidvenne in den ftryd gefneuveld, den 27September A. 1345. Beka in gemelden behaiven ScriverLs,
iliracbtendo rp , de Gouwenaar,, &c.
WILLEM de V. de Dolle gezegd.

Zie veer u 1Ceizers Z0071 , wat moogt gy gaan beginnen,
Ann 't Moederlyk verderf ! bet koft uw Niel en zunnen.
aidankb're, vaji to zyn (die zulk een bloeijend erf,
Van inoeders zyde wacbt) aan 't moederlyk beder f,
Vindt onfcbuld nog geluk ! d puikroos van Lankafier!
Geweld betem die vzaft , die ridders leit in 't zand,
En bou bens , 't leven lung , gelyk een beeft aan band.
L VADER; Keizer Lodewyk van Beijeren , gezegd de V.
A. 134.7. v,in zyn paerd gevallen en overleden, ckm ii 0610-

ber in ungenade van den Pans, Johannes den XXIlften. Zie
boven. 24D bladz.
MuEDER; Keizerin Margriet; dochter van Graaf Willem
kicn Goeden, gehuwd omtrent A. 1324. aan gemelden Keizer
Boven, 240 H.
Vnouw; Machteld, de dochter van Henrik, Hertog van
Lan-
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Lankafter ; Gravin van Leicefler: doch by Welke Graaf Willem Beene kinderen verwekt haft. Zy flierf 4 jaaren na 's
Mans overlyden A. 1381. en list begaven in het Klooller
van ithynsburg. Goudhoeve , 393 hi.
IV. BE DRYVEN; in die befchreijelyke fcheuringe met zyne
Moeder (waar van boven, 153 hi.) en het gevecht tegens
Mar (van Welk' boven 279 hi.) op de Maas , is by tfertog
van Beijeren, Paltsgraaf op den Rhyn , Graaf van Oollervant
ten Henegonw,, geworden Graaf van Holland en Zeeland, Heer
van Friesland, A. ilsr. Gozedboeve 388 hi.
In zyn tyd zyn Woudenhurg (beneden in W.) Ruwiel (boven
33o hi.) en weer andere iloten, door 's Vyands Oorlogsvuuren
verwoeit.
In zyn tyd is het Plot Vredeland voor 7000 ponden weder
argeloit. Boven 406 hi.
In zyn tyd gefchiedde bet treffen tuirchen die van Bunfcho.
ten en die van Eemenes. Boven 50 N.
Eindelyk in zyn tyd was weder ten treffen , omtrent het
Dorp van Zoeft. Boven 347 hi.
V. Doors; deeze Willem nit Engeland A. 1358. wederkeerende , (hy was hior aan het Hof op een Feeit geweeff) is
zyner zinnen byfter geworden. Dus wierd deeze dolle cpgeflooten, en in zyne bewaarnis te Quemoy in Hencgou, 19
jaaren verfleten hebbende, is by geftorven A. 1377. Tritheneizis
abbas, Cbronyk Sponbemic. behalven Scriverius , Goudineve, tit
Gouwenaar,, &c.
WILLEM de VI.
Dat my de Beyerflain niet beeft of hoeft te wraaken ,
Betoont neyn foffe moed; die 's Konings tafellaaken,
Den suden fcbild des 00111S , deed beffen nit bet graf.
Die 's Vaders tucbtbeer was , met zoo gefirengen firaf.
Burgonje boort, hoe nooit in zeven jaar zoo ledig
De zefle Willem was, en liet den Zwager vreedig,
Ontziende zulk een Leeuw te tergen , die den tctnd
Zoo diep bad ingedrukt te Tongr'en in bet nand.
I. VADER; Albert van Beijere, Broeder en Voogd van den
uitzinnigen Willem. yobannes a Leidis , Origin. Brederode 33
H. by Matbeus , Anaieetor. II Tone. 327 pag. Van miens bedryy en boven 10 hi.
II. 1VIoEDER ; Margriete van Bryge, cen braave Vrouw, A.1386.
overleden: na Welke hy (Albert) het hield met Vrouw Alyt van
Poelgeeft (boven II hi.) na haar omkoomen hertrouwende met
Margriete van Kleef, Graaf Adolfs Dochter. Deeze zonder
kinderen. Goudboeve 404 hi. Van haar word gelproken 193 bi.
HI. V.Rouw.L.N; eerft Marie de dochter van Karel den VII.
Koning

423

W L

Koning van Vrankryk. Deem; flied jong en zonder kinds:
Ten. Daai• na Margrict , de dochter van Philip den Koeneri,'
Herto,,,: van BurpRdie , en Graaf van Vlaanderen; haar Mai
wale jaaren ovalevende. Ligt te Quesnoy , in. Henegouw,
by de jakobyters. Goudhoeve, 43 0 hi.
IV. KIND; jakoba , gebooren A. 1401. uit gentelde Margriet; van, welke ongelukkige omftandiglyk boven 168 bl.
V. BEDRYV EN ; I. Zyn Oorlog met den Heer van Arkel
winnende en vernielende Gaipernen (boven 1o6 bl.) Hageftein
(boven 134 W.) en Everfletn (boven 95 hi.) A. 14o5o
2. Een anderen Oorlog tegen zyn zwager Hertog Jan van
Blirg011die en die van Luik : koomende met talryke foudanieri
te Veide , en flaande de Lutkenaars. De Gouwenaar,, 118 H.
In slit gevecht is ook geblevert de Ridder, Daniel van de
Poel, van welken boven 426 bl.
3. Zyne verzoening met Reinoud , Hertog van Gelder.'
Goudboeve 427 bl. aldaar ook fpreekende van Reinouds trouwhertige waarfchouwinge omtrent Graaf Willem , by een vrolyken dronk.
4. De onluff met Graaf Albrecht zyn Vader, na 't vertnoor.
den van Vrouw Alyt van Poelgeeft ; terwyl hy de moorder$
vervolgende, Altena won en ru'ineerdea Boven 14 bl.
Zou hier zeer ligt hebben overgeflagen den fmaad, hem iri
Vrankryk aangedaan , in het fcheuren van zyn fervet. Zie boYen 368 bl.

VI. DooD ; A. 1417. den 3o Mey,, door een kwaal aan zyrt
been , wel eer door een hondebect verwekt , zelfs met geed
fnyden weg te nemen. Hy is te Valencyn begraven , nalaatende de gemelde jakoba , teen Weduvae des Hertogs van
Tours, en dezelve weder verlcofd hebbende aan Jan Hertog
van Braband. Goudboeve , 430 hi. behalven , do Gouwenaar,
Wackendorp, &c.
WILLEM EN ; Willem is zoo wel als Jan, eertyds een naam
van waarde en aanzien geweeft. Henrik , Koning van Engelan 4 in Norm indyen gekomen zynde, om aldaar zyn eeritem
landsdag te 'louden, verfcheenen 'er veel Edellieden, en on
der deeze zeer veel Willemen. Honderd en tien deeden hurt
middagma al in eels Verna , en niemand wierd dan met den naam
van Willem binnen gelaaten. Behalven deczen waren 'er nog
veele anderen, met dien naam in het Hof, by den Koning.
Robertus de Monte, ad Ann. 1172. by zo dikmaals genoemdei
Matbeus, in Dedicatione Analedor. IV Tom.
WiLTENBURG ; dat doorluchtig Kafteel van Pipinus, een
verdictite fterkte der Wilten. Kluverius , Rhynmond. II
D. 40 omtrent Utrecht; verdicht zeg ik, terwyl bet geheele praatje van de Wilten verdicht is. Akin& Notit. II Part.
205 pag.
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Maar op de ruThen van dit Wiltenburg zou Utrecht geflicht
gCWeeft zyn, en Wiltenburg zou (boven 397 b/.) eerft Ar gonia geheeten hebben. Beka in Proamio, 3 pag. Gortdboeve, 2
.Divifie , 23 bl. en het zeu als allernaaft aan de Friefre paalen
Jiggende orntrent A. 3 00. van Koning Radbod vermeefterd zyn.
Scotanur,, Fries G. 2 Boek 55 bl. ja , door den Keizer Valentiniaan , of liever door de Abotriten (Frankilche bondgenooten
kwanswys van welke ,7unius, Batay . 9 cap. 159 pag.) zyn gerafeerd. Bucbelius , over Heda, 4 pag. yunius , weder Batay.
ir cap. 224 pag. en Francis. Ridderus , in zyn Riflorilchen
Hollander, 25 bl.
Voeg hier nog al meer aan. De Wilten of Sclaven waren
ruige faters , geheel onbekende (zekerlyk aan my) krygers
welke tit Engeland verdreven , op den Hollandfclnen bodem,
ointrent Flaardingen zouden aangekomen zyn. Zeer net aange.
teekend! gelooft gy Junius niet 2 Batay. 2 cap. 34 pag. en ir
rap. 223 pag. en 17 cap. 500 pag.
Weg met die vodden , zonder regel?
Aandachte leezer, Reek usu zegel
Aan 't waare van uw Vaderland !
Zoo fcbuift men lompen aan een kant!
Maar ondertuirchen is het een onbefprooken zekerhed, slat
op deeze landftreek , Zuidooftw. van Utrecht, de Roomfche
bezettelingen , of een burg , of een legeritede (caftra) ten
minften gehad hebben. flier aan is niet nicer te twyfelen.
Maar wie dan de getuigen ? ce Keizerlyke Geldmunten en het
gebrooken Aardenwerk , dagelyks door het omploegen hier ontclekt. Zoudt gy daar aan konnen twyfelen ? 7unius heeft het
opgraven van gemelde zaaken bygewoond. Batay . II cap. 224
Ziet ook Bucbelius , in Hence , I cap. 7 pag. Doch dit
volgende is van my zelven ondervonden.
A. 1709. den 18 Augulli ben ik te Vechten gekoomen , op
die wyze als ik boven verhaalde, 335 bladz. Het is een gering gehuchi omtrent den Krommen Rhyn. Van de Herberg
voeteerde ik recht nit , tot by fchoone Zoomer tarwe. Daar
ging ik , of Bever, ik wierd van een Boer geleid langs een
final toepaadje , tot op een omgeploegden bouwakker, voerende den naam van Wiltenburg.
Voorts zag ik 'er eenige menfchen , al kruifrende op deezen
Akker,, zoeken naar zilveren en koperen munten van Roomfche Keizeren , brokkelingen van roode kannetjes , tegelen
oud glas, ringen en andere fnuifleryen; als town nog op Jai;
IQs denkende en zyn Zedekuudigen Aran;
Die
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Die naar de goudinn fieekt, not .71a, den atbeid trooftent
Die naar (le paerei duikt m t paerelryke °often,
gem gevaar,, en zouden deeze lien
Ontziet
Het bi. anden van de Lon, orn zulk een fchat ontzien?
Een fchat! oude, verinolmdc , kennelooze pot fcherven van
het oude Romen ! ja zelfs verftond ik van deeze menfchen,
dat nog onlangs geheele wagens met deeze brokkelingen waren
weggevoerd ; of om van dit hooge Bouwland een zuiveren
grand te maaken , of (het geen ik liever geloof) om de Room.
fehe Aloudheden te huis en op zyn gemak daar uit te pluifen.
Ondertulchen echter merkte ik aan
Dat dit Akkerveld wel meeft in het midden en eenigzine
mar achteren met oude potfcherven was bezaaid. Een bewys
dat mogelyk de Roomfche burg hier allernaaft geweeft is.
2. Dat de koperen Penningen meerendeels zoo vry wat zyn
uitgevreeten; het geen miirchien nog dagelyks flimmer worden
zal , door het fterk meiten van deezen grond. Want van gelyken zyn ook die van het Huis te Britten door de fcherpte
van het Zeewater aangetait.
Doch dit zoo wel van het gewaande WILTENBURO ; ter
wiens gehcugenis ik in myn Boekvertrek bewaar, een koperen Galba (boven, 325 bl.) een kleiner, doch wechgevreten,
Keizer; een koper ringetje ; een rood voetje van een pot, geteekend , OFFICIO , Door Nicht , en alderhande brokjes van
ooren, voeten , &c.
WOERDEN ; (Worthen , Wordene en Worden , in de
Vergunbrieven) eon Stad een driehoek maakende met Montfoort
en Oudewater, aan den Rhyn , en hebbende een flot, A. 115o.
door Govert , den 28 Biffchop, gebouwd om den muitineerenden burger te beteugelen. Beka, in Godefrid. 55 pag. Boxborn.
Stedeboek 311 bladz.
[Eenigen meenen, dat het Slot hier eerff door den Biirchop
getimnierd zynde , allcngskens Huizen daar by gezet zyn, en
d it eindelyk deeze plaats gefterkt en tot cen Stad verheeven
is , gelyk veele Steden dus haar begin en voortgang gekregen
hebben. Deeze Stad leit op het fcheiden van Holland en het
Sticht van Utrecht, en is daar over ook meermaals twift tusfel= dezelve Provincien gevallen. A. 1374. hebben die van
Utrecht Woerden belegerd , en als zy de Stad niet konden verreefteren, ftaken zy de Vooritad met verfcheide fchanfen in
brand.
Ao. 1480. nam Jan Burggraaf van Montfoort , met lagen
en byftand van eenige der Stads burgers, Woerden in; maar
het verichil van den twift tuffchen denzelvcn Burggraaf en die
van Holland werd bygelegd, en deeze Stad wear= aan Holland overgegeeven.
Ao. 1551s
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Ae•• I SO. is de Stad en 't Slot van Woerden van Philips,
Aoning van Spa*, aan Erik, Hertog van Brunswyk in pand
gegeven, blykende by de Brieven van verpandinge, gegeven
te Bergen In Henegouwen , den laatitleften dag van Julius in
voorfz. Jaar. Oudenbove voor Scriverius Li. 60.]
A. x44r. is dit flerke clot (ziet het hier volgens Rothmans
afteekening, behalven dat gy het van een andere zyde in bet
aedeboek van den Heer Blaelew zult vinden nevens de Stad)
van Philippus, Hertog van Burgondie ingenoomen. Matbeus,
uit Meyerus , in Notis ad Amisfurt. 297 pag.
A. 1488. is het zelve Slot by nacht, met ladders beklommen
en ingenoomen, doch na een Verdrag weder overgegeven door
den burggraaf van Montfoort. Boxborn. nog eens Stedeboek,
bladt.
A. 1490. gaf de Graaf van Montfoort deezen fleutel van
Holland aan den Hertog van Saxen (van welken , 257 bl.) na
dat deeze, nevens de Hollanders de Stad Montfoort belegerd
hadt. Goudboeve 545 bl.
Doch A. 1296. was Woerden de Graaflykheid van Holland
ingelyfd; zedert 't verjagen van Harmen van Woerden, uit
den Lande, na den moord van Graaf Floris den V. Goudboeye , 89 bladz.
Op dit als oni,vinlyk Slot heeft ook eenigen tyd, gezeeten
gevangene Aininirant van Arragon, na den vermaarden Slag
van Vlaandere, A. x600. Parival , Vermaak van Holland. 17
cap. 147 bl.
A. 1706. den 26 Juni, kreeg ik gelegenheid om het zelve
van buiten te befchouwen , en zoo veel myne geringe Teeken.
4unde toereikte, op het papier te brengen.
Voorts , die nog al meer van dit Slot te Woerden wil weten, gaa by yunius , 17 cap. 495 pag. en weder 18 cap. 516
pag. Alting. Notit. II Part. 210 pag.
HARMEN VAN WOERDEN , wel de wreedfte en vinnigfte
Vyand van den gevangenen Graaf Floris den V. gevende
hem, in zyn weedom, flechts de aarde tot zyn bed, en een
blok tot een oorkuiren. Matbeus Fogius in bet vierde Boek zy.
?;e,r gaarboeken , &c.
En doende hem door een dienaar zyn aangezicht en born
met fcherpe gerfte in ftukken wryven. Montanus in zyn Atinfielheeren , Befchryving van Ainfieldan , 2 Boek 7 H. 90 hi. behalven Mathew Voffius en de linfplegei, by meermalen aangetogene Alkemade.
Maar wat nu zyn dochter aangaat, daar meen ik niet meerder van te fpreeken. Ga naar boven , en ices 391 hi. doch
echter hebt gy luft Naar nog eens te hooreri jammeren; zie
daar komt zy met de woorden haa: 1742 do Bidder Hoof d,
rig de tong gelegd;
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WP!,- het we l. Wie d at my kale teaanfehouvoen,
1):*en fibiet voort ilz 't gedacvt: dit 's eene van de 171"021111C11 ,
Die 's Roomfcben 1Conings Zoom,.. o finart ! d droefbeid! ach!
Graaf FLouis; dat nu op cle Koning Willem zag !
De jcbaamt, vol bartiweer,, Z024 een vioed va4 traanen dringei,
Uit zyn genadig oog en deeze qvoorden, rwringen
Uit zyn oprecbte tong : Hoe ondiep fchict in 't bloed
De deugd han wortel I zoom , dan geen zoon naar 't gemoed,
Mar die my naar den vleefch alleen beflaat, niet nader,
En in het belle deel, verloochent uwen Vader !
1k hicld een ai:dren weg, toen 't vliegende gerucht,
Myn loffelyken na,am uitbromde door de lucht,
Zoo dat daar mee bekoord de grootfte van der aarden,
My r!epen oat den flof van 't Roomfche ryk te aanvaarderi
Men Beef aan 't jeugdig bloed en top van flaat wat toe,
be ploeg is voor geen Spaans genet gemaakt? maar hoe?
Verkrachten ? een gehuwde ? een welgebooren Vroui,ve?
Een dochter van zyn Vriend ? een lief van zyn getrouwe ?
Uit minnedulheid niet maar om den rauwen finaak
Van een gulhartig woord? en dat een boel tot wraak?
Hoe zoudt. gy Graaf , bier op uw Vader antwoord bieden?
Hoe anders dan met van zyn aangezicbt te vlieden?
Gelyk gy zeker zoudt , ten zy gy onberaen,
.En eer en Jcbaamt gelyk ter garde bad gedaan,
Op d'oi,,zgelukkige uur,, die , bitter te vernzewen ,
Den grond leid om all' myn elenden op te ftuwen.
Wat is bet fteu'relyk geliache ook zwak en broos!
AT?C77,

WORKOM; de floofdftad van het landfchap Adtena, saa
de clinker zyde van de Merwe of Maas en Waal ; in het
gezicht van het Huis te Loeveflein, waar van boven , 229 bl.
Boxborn. Stedeboek , 299 bl. Guicciardin. Belg. Reder. 3 Part.
28

peg.

[Anderen fchryven Woudrichenz; is eerft omtrent den jaare
1460. met Wallen en Poorten oinringt , was te vooren een
open Vlek , en al bekend in den jaare 1358. acs blykt uit het
Bock, geteekend 'Pollen, folio 22, 23. op de Rekenkamer
den Hage, eindigende in 't jaar 1358. alwaar gewag gemaak
wordt van vier Markt , `Pollen te Workum, en halt toen vier
Markten. Oudenhove voor Scriverius Graven N. 53.]
A. 1511. hebben de Gelderfche deeze Stad vermeeftert;
zy by nacht, met leeren de Veften beklimmende, den burger
onachtzaam zynde in het waaken. Hier wierd de Graaf van
Hoorn gevangen, die genoodzaakt was, zich zelven en zyne
OnJerdanen voor groot geld te verlofren. Boxborn wederom,
299 hi.
LA. ;574. is de Stad van de Spaanichen na drie aangeicgdo
(tor:
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ormen , met verlies van veel van hun Volk ingenemen;
doch is daar na wederom onder het gebied van de Staaten
gekoomen.
De Stad Workuni behoort onder 't Land van Altena , het
Welk een zeer oude Heerlykheid is , en ter leen plat gehouden te worden van den Grave van Cleef, tot dat Graaf
Willem de Goede in den jaare 1332. de Overigheid van deeze
plaatfe kogt van Didrik den Graaf van Cleet , elide werdt
toen een Hollandfch Leen ; en heeft de Heerlykheid van den Ja:,re
1155. toegekomen am de Heeren van Hoorn , die A. 1450.
Graven geworden zyn; maar in den jaare 1600. heeft Vrouwe Walburg , Weduwe van Philips van Montmorency , Grave
van Hoorn, de Heerlykheid van Altena aan de Heeren Staa •
ten van Holland voor twintig duizend Guldens verkogt, zoo
dat die nu Heeren zyn van de Stad Workum en de Heerlykheid
Van 't Land van Altena. Oudenbove Befchryving van Rolland,
voor de Graven van Scriverius bl. 54.]
Het heeft den Graven van Hoorn toebehoord tot aan het
Jaar i600. waar in de Weduwe van den onthoofden Graaf van
Hoorn (van welke ook boven, 297 bi.) weinig voor haaren
dood het zelve , nevens de heerlykheid van Altena aan de
H. H. Staaten verkocht. Jioxborn nog eens 121.299.
Hier omtrent is het flot Altena van Albert belegerd. Boven
13, 14 N.
WOUWDE; een Ridder hofitede of Heeren . huis , in Zuid.
Holland in de Riederwaart, of het land van Yfrelmonde;
wieris ruige grondflag van 40 of so Voeten in zyn kruis, zynde rond , buiten Dyks nog te betaften is. Oudenhove, Zuidholland 251 en 413 bi. Boxhorn. Stedeboek g5 hi. gunius , Batay.
a9 'cap. 556 cap.11/Ieurs, XVII Provinc. 2 Deel 455 bl.
WOUWDEN; Nernora en LliCi boll-ellen tot den Oodendienft en de landsdagen behoorende; van welke boven omilandelyk genoeg, 39 en 269 hi.
WOUDENBERG, een Dorp in het Sticht , omtrent Scherpenzeel , en onder Amisfoort wel eer hebbende gehad een
deftig flot , Wiens rumen nog eenigzins omtrent Ole Keit ,,
overende ftaan, Verboeven , Amisfut. 38 peg. nit een Byvoegfel vanBeka's Cbronyk op bet 7aar 1352.
Was door Jan den IL Graaf ' van Kuilenburg , gebouw‘L
Siicbtenborfi, Gelders G. i Boek 55 hi.
A. 1352. verkocht zynde, werd het A. 1353. na een hard
beleg van 17 weeken , door Jan , den 2711e Biirchop van Utrecht, gewonnen en gefloopt. Dezelve Slicbtenborfl,7 Bock 138
Ii.Scotanus , Frieffe G. 6 Boek 185 bl.
Het Huis te WULVEN; Luporum cafirurn, of liever Unda.
funt , Gulven; volgens dozelfs wapeachild , wok onder de
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'vv. U. 7.:.‘
Thch7n,,i2 „L:cic7,en in hct Siicht , ,turfchen het

i)orp ifolacn en (ie wydver p &::ir,,k; 1,1111p1,ats , ILeinacê, niet

verrc van
Len 471ta Iliffehop vernield.
Is doi,r
/3,,k,,1
gui3„iint) i I ;-; pag, coch naderband vernieuwd, en
ceiwiuel am de 13 enelian Ln wader na
jaaren , by
aan den ricer , Woutcr 11211 KrajL:flein , die ook dit
IJLIS vernicuwde. Luchethis, ad ..11de gob.
Irdea
5r
[Nademaal d ipelling in dit flock nu geheel en al vcranderd
is; zoo kount hett=-;(2,nf..', cry.-et- over dc letter Z. redeneerdc, dear in net ;neer te p lib bet claaiom bier nit
gehitcn ; tc ulcer om dat bet well nis 1),2heisde, dat cenig,o
Aanmerking verdiend om de willeLcui-i ,# ;e felling van onZen Schryver tc
Lettcr mag van can Griel-..fehen
Latynichen ooriprong
zy heeft het Neerlands bur:;errecht al lari; vaitracgul , tn het heericknde geheel anders dan by de
bruik hee gewild, dat zy by ons
Grieken en Latyrten uit-g r iproken T.vordt; want daar zy by hen
fcherp en Zeus V001: twee lelteren 1'S , wordt uitgefprooten
is zy by ons nog zagter, dan de enkeic S ; en zulks geeft
CDZO Teal ecnc groote dt,idalykhed, dawyl de woorden, die
na den aert der zaken , dc ze uittirukken , en 't algeuteen
gebruik, zagt in het uirfpiceken zvn, dus ook in bet fchryven
ondericheiden worden v-Ln ecu nienite andere, die fcherp zyn
en anders geiykluieiecd met dezeiven zoudcn weezen; waar
door veele verwarring of althans onzekerbeid in den zin voorgekomen wordt.
Om deeze redenen heb ik oo& alle de woorden, die van
eene zagte uitfpraal; zyn, door onzen Schryver ook onder de
S. gefleld, van daar tot deeze letter overgebragt, en zal denaive nu in orde latch volgen.]

win

Z.
Anno 1592. uitgevonden door eenen
Z AAGMOLF.NS;
Zyn' cerfle Molen,
Cornelis Cornclisz.
gedaante het juffertje noemvan ..Uitgeeft.

de

Moeder van alien, die men naar de
de, bragt de Uitvinder van Uitgeefl na 'Lard= over, in den
voorzower van 1596. Zy was met twee zagen, de kreck flak
in het einde van den grooten As; de Slede wcrdt met cenige
yzercn raderen voortgewonden, byna gelyk ecu Uurwerk; en
de lyn, die ze voortwond, ging ow den As. Hy hadt 06troi
van de Heeren Staaten g,e1,-..regen , maar verkocht zyn recht
aan den cen en den anderen, Dirk Sybrandsz. maaktc 'cc
een, die ongelyk p eter was, met vier zagen, en vermeerderden tot agt ; dus weld, ook de Juffer weltweemaal grooter en
geryflyker gemaalit en men decdi haar weleer deeze taal voeren
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M was wei de eetfie , die het Hout this frukken zaagde

:bat 9nenig wonder rims, e7d wonder wel behaagde ;

Jrzar dorir gekoonzen is ten n utte voor don dug,
Hoe fiat men 't Rout op 't belt en fpoedi ,!ill. zaagen mag.
Zucteboom. Zaaillandicbe Arkadia 5 Bock , bladz. 5331
De ZAAN; dit zal ik Henth Zoeteboom ontlecnen Nv len
zoo veel in onze
orntrent de Necierlandfcbe Oudi.pden ,
taal waardeere, als derzelver Erfvyandtn, de Schookeictterden,
hur3nen Xenophon of ThucydirLs , en Latynichen Livzus , Ccjar of
Salitilliur. 1k zeg dan. I. Dat Zoetehoouz in zyne Ar/zadza (3 B..
179 bl.) getuigt de Zaan oorfplonkelyk te zyn uit den Rhyn erg
by gelegene Meeren omtrent Polaanen. H. Dat hy Ringoorde
den 1-loom , de \Vaard en Hollelloot paffeerdc. 185 bl. Dat
hy Noordweit arm by Petten in Zee flortte.192. bl. Doch hedea
mark ik in de Noord Hollandfcbe Kaart van Nikolaas Filfeber,
den naam van Zaan te verthvynen by K»ollendam.
Maar ondertutIchen maakt zyne
(3 Bock' r(-)biadz.)
Rftier van de Zaan en do Kinhenz. Doch bier in bc:1i
1k beter onsierrecht, volgens hut aangeteekende boven igr bly
gelovende ieder zyn byzonderen loop naar de Zee te iiebben.
Notit. 2 Part. Ic6 mg.
Zie ooh
[op de b!adzyden van Zoetebooms Z.?tniangfebe Arkadia, door
den Hr. Soils hicr aangeteekend, vind ik dat geene nict, weik
p ier gezegd worth, (waarichyne1yk om d;tt hy eene andcre
Uitgave gebruikt heett) rnaar op blad'z. 137. 3 Bcek van die
zelfde Arkadia (gedrukt te Ainft,:rdam 1702.) ik : De, derde uitval van dun Rhyn is door Kennemerland geweeti, of
door de lanien van de oude Caninelaten; dceze wierd toes
ter tyd Kinheyw., en nu de Zaan genaain1/4i, zy heeft 1;:-17r beginfel uit den Rhyn by het oude Slot van Ro,inburg genoincr.
En bladz. 14o. Kaaren loop verder beichryvende, hv de
Zaan Can met den naain Ki7ibeyin beken,l, heert gCoopen van
hakren eerften oorfprong by Oollrum, langs de aceilykl-Icid
van het oude en voortreflyke All\ernale, dat nog de verbioken muuren en overwelffelen tooth , tot voorby hear oude
Dorp; Zaanen - hem (Saffenheim) Lis, Hilgoin , Heenlitede
door het Nieuwerkerkerland , en voorts na Pelonen, (Polanen)
van daar langs het oude Dorp van Zaanden en but Wormerland, tot aan de Heerlykheid van de Schermer, en zoo tusfchen de Vroonlanden doorgegaan zynde, als zy Zaane-Geell-.
bevochtigd hadde, florae zy by Petten in de Zee.
Wanneer ik bier =do vergelyk het geen ik vind aariact-cekend by den zelfden Zoeteboom Befchryving van Oudzidi),..-' ,:en
bladz. Is, 16. daar by zegt: zy (de Zaan) heefc eurtyds haatea Loop genomen uit de booge duinen en Je Mecren onitrent
Eez
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A l kmaar, vloeilende nit deezen door de Schermenneer in de
s t er tneec; ende van daar nam ze haaren loop, nog eenige
andere Mceren met zich ledigende (als de groote en kleiiie
Meer van Wormer, met de Kromnieniar Meer, met eenentwintig anderen , die nu alle vrugtbaare landen zyn) en fortte zich in het Y neder : waar van ook de Gel. H. Yunius van
Broom getuigt , zeggende pag. I. daar is Zaanredam, alwaar
de Zaan, in den Ylchen boezem loopt, en fommige meeren
ledigt; wanneer ik bier mede (zeg ik) vergelyk het v oorgaande gezegde van de Zaan , zoo oordeel ik dat de Hr. Smids
gdyk heeft, met te zeggen dat de Zaan en de Kinbeim niet
ciez,:jfde maar twee onderfcheide Rivieren geweeit zyn. En
het ichynt my bier uit klaar te blyken, dat de laaff berchrevene die by Alkmaar uit de duinen en Meeren haaren oorfprong
nam, eigentlyk de Zaan is; maar de andere die by Roomburg
uit den Ryn haaren loop begon , de Kinbeim geweeft is, en
haren ouden naam van Rhyn niet geheel verlooren heeft, maar
die zoo wel als van Kinbeim behouden tot haaren uitloop in
de Zee by petten toe; waarom het Dorp Bergen gezegd wordt
aan de Wettzyde van den Rhyn gelegen te hebben , en de
uitg tog by Petten , de Rhyn - deuren genoemd wordt, by den
zelfden Zoeteboom Zaanlandfcbe Arkadia, bl. 430. en op andere
plaatfen meerinaalen. Lie ook hier agter de Aanteekeningen
van P. Langendyk over de Huizen Brederode en, Albrechtsberg.
Deezen Itroo:n kent Cornelis. Haamrodius voor den vierden
hoofdittoom van Kennemerland (in zyne Befchryving van thud
Batavia): als 1. de Vecht , 2. den AmfIel, 3. het Y, en 4. de
Zaan , S. den Items. Daar worden zeer weinig itroomen in
Holland en Weftvriesland gevonden, die den Zaan- ftroom te
Uo,, en gaan in menigte van welvaarende en zeer groote Dor.
pen , die zich elk om 't meeft op zyne boorden fpiegelen; in
overvloed van zoete en fmakelyke viffchen , en in ontelbaare menigte van been en weder doorvaarende grooter en kleiner fchepen. Deeze gantfche gelegenheid van de Zaan heeft
een van ooze Paten, op zyne boerfche Lier, niet onaartig
Eezongen ; doende haar zelve dus opdeunen.
Maar wie is 't, die my nu zoo voortreedt onder d'oogen,
Die op zyn rugge fcbroeft drie Gorgels van zyn keel ,
n roept, hoe na ben ik, zoo klein ook van vermogen,
Dat gy my nu alleen vergeeten gaat gebeel?
Is dit myn dank , dat ik zoo veel geladen fchepen
Doorploegen laat myn groom, daar u bet voordeel van,
Gelyk een zegen , koomt , en overvloed aanfleepen,
En doer drie monden uw gelyk uitfpouwen kan?
En ha it gy my dan niet, gelyk gy Ichier doet fo.hynen,
Wat quaart gy? Maar ten nef1, een Buis en geen gezin,
1.7-4,V ?wring zou dam als de clag voor nagt verdwynen,
.Die
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Die ik 'us door Gods band zoo mildelyk fort in.
Ik ben door ozulerdom niet vry van gryze haa'ren ,
In grootte wyk ik geen rivier in Kenmerland,
Veer fchepen kunnen my ook op de leaden vaaren ,
En liggen vafi bebouwd van (Veen tot dander' kart.
1k fcbaf zi zoeten vifcb , en aal van goede fpzaaken,
, en geef u mya gebeel.
1k breng few barten
Dot gy vall bouwen meugt , en alles op my nzaaken;
Dus geev' u God door my nu voorts nog beter
Zoetebeom, Oud- Zaandam bladz. 17, 18.]
't Huis to ZAANEN; een Adelyk Heeren Stamhuis in Reitnemerland, door de binnenlandlche tweelpalten ook zoo vertreden en verwoeft, dat daar van heden niet het geringfte
overblyffel kan getoond worden ; to aan zyde van
TVeftzaanen. Zaanlandfche Arkad. 4 Boek 298 bladz. veel Heeren en Vrouwen van dat Stamhuis optellende. Van Leeuwen ,
Batay. 1294. biadz.
[De binnenlandfche tweerpalten waar in dit Stamhuis van
de Heeren van Zaanen verwoeft is, warn die, w elke outftaan zyn cm den moord aan Graaf Floris den V. door Gerard
van Velfen gepleegd in 't jaar 1296. Want 'Willem van Zaa
nen, Heer van Zaanen was mede onder de faamenpzworerke
Edelen, die den Graaf gevangen genomen en op het Slot v ^In
Muiden bewaard hadden. Op het Slot Kronenburg belegeni ,
en gevai]gen genomen zynde , werden de gevangeneiz verdeeld , die van Leiden kregen G. van Velfen, die van Delft
W. van Zaanen enz. of, volgens de Ryzncbronyie zyn zy bei.
den de Kennemers in handen gekornen, als gezegd worth.:
.De Grave baddes korte raedt
Ende fprack, boudes owes vrede,
Neemt Gerrit ende Willem mede
Van Zaanden, enz,
Verflaa hier den Grave van Kleef, die bet clot Kronenburg be.
legerd , ingenomen en die gemelde Edelen gevang,en hadt.
Noorts werden de Huizen van Amitel, Velfen en Zaanen door
de gemeene wapenen van Holland en Zeeland zeidt gunius,
omgeworpen verbrand en uitgeroeid, laatende fobere
nen na enz. Zoeteboom Zaanlandfibe Arkadia 4 Bock bl. 269,27,0.1
ZAANREDAM ; of, by verkortinge Zardam ; een deftig
Dorp in Waterland aan bovengenoemde Zaan, in twee cleclen
gefeheiden ; behoorende het Oofferdeel onder Kennemerland,
en het Wefterdeel onder de baluwagie van Blois. Zaaniandfcbe Arkad. 2 Boek 79 L71. "'amides, Tfiroom , 4 Boek ioz bladz,
met ieeze woorden
Ee3
Zat..
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Zardam, ter rechterband des ringdyks afgeweeken,
Braeucl vale de kielen die de kruin ten bona lieeken ,
Ha zr armen aan de lucht verbeffen, air uit
,
Unz Ainfleidarn , zoo preuts en keerlyk uitgeruft,
.Viet ?neer van verre , ?mar aan 't voorboofd zyner paalen
Te zien en fpeelen in den Scheepshof van de waalen ,
voorraad opgepropt van fchepeiz klein en groot,
Te zenden , op bun tyl , ronction2 den waereldkloot.
Hier lnengt de traage Zaan zyn vlietnat met de baarers
in ruin2er wedde en boefem uitgevaaren ,
ran 't
lie breede fcheepswelf en de boog van 't vlek verhy, , fec.
Van hetzelve word gerprooken in den rergunbrief van Hertog
Albert van Beijere, van den .1"itre 1396. Zaanlandfche Arkad:
4 Bock. 324 14. en weder in een anderen, van Biffchop Fredrik
van Blankenheim des Jaars 1419, en nog in een anderen van
EitIchop Roelof van Diepholt van het jaar ripig. • Dezelve 382
en 583 bl.
[DJ naam van dit aanzienlyk Dorp is van ouds Zaanden,
geweeft , en was al een van de oudtte en voornaatfte Dor=
pen van de . onde Kaninefaten of Kennemers ; te weten voor
dat de Weilfriefen
Drechterland by Enkhuizen gezeten).
A. 1155, hetzelve verdeil-rucerden do onderbragten.
.
De Parochi.e of het Dorp beeft ongetwyfel j. zynen naam
van cien itrooni, de Zaaue , aan welken het gefticht is. "Deeze
ftroom by vervO1,7, van tyd met een Dam, veriaat , of Sluize:
gettuit en geflooten zyndc , is die plaats tern genoemd de
Voordam van Zaanclen; en by nog verder verloop van tyd Zaandam, Zaanerdam , en einclelyk Zaardain. Want,. zeidt H. pinius (Befthryving van Owl Batavia pag. r.) nit den Zaanitroorni
en zynen Dam geworden is Zaanredam, (ofte Zardam) want de
v'ordt a!daar met een Darn, met drie verlaaten, ofte
Zen, ofte geloit ofte gefiuir.
Wanneer nu deeze Darn geleid is, daar van is de nette tyd
niet bekend; maar is eenigzins of te nemen nit een Giftbrief
van Albrecht van Beijeren van het jaar r396, -dat dezelve al
'voor lien tyd moot gelegd zyn, en toen reeds eenigen tyd gelegen hebben , want in den brief wordt gezegd, dat het leggen
Tan den Darn by verloop van (tyden groote droogten hadde
T erwekt ; waar over die van Alkmaar.zich beklaagden.
De vcilgende Verzen door een geeftigen dichter op deezen
Dam. gernsakt .,- zulidn u ran deszelfs • gantfChe gelcgenheia
nader otiderrichten; waar in by den Dam zelven dus fpree!`.
lienden inVoert
Wat Darn? 1k ben een Darn veel ineerder dan een Dorp,
1),ich ;anger niet gefirekt, als wel een flingerworp
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eon, Dyk , aaiz d'ander moet ik encien,
Beg!!!
Ik tag te wederzyd' den Zeeburg op ,r,.%,y7z lenden,
Ell fi qa van achtren oin de handen yz,er z,,ag
Dat Melt den Oceaan nag trotjen met zr,
Ik wajcb myn ZOotize.lt in het vogt van Lei de *Z.fiqn,:n
En, zoek met vcel vermaak myn voordeel ?!it briar traanen.
Is 't niet genoeg , dat 'k beb den ifbnjlei z i 't gLzit_.;t,
En MT/ plaveitiel is tot wandelen gericbt!
Maar ziet nun fiaat eens aan , rinyn lichaam is vol gaten,
Daar water uit en in , na nooddi-uft words gelaatcn,
Men brengt 'er fchepen door , wel bout rd op eon deg
En dat is nog een ding , dat ik
veolcn mag ;
Deez' ongeneeslykheid van myn drievoud'ge wonden
[lad ik te wenichen 7zooit to floppen, WZOrrr i;evonden,
Dit bremt de welvaart aan 7337/ al! de Buuren ry,,
En fpuwt die kielen wech nritiuide,r-zee door 't 1
Zyn inyne Bagger niet de duure
,
Daar men uit 117y71 en Bier het voordeel rzvect te haalen?
fi.vraakt do Pan-aal , Poll, de Boars, do Saoek*, de Bly?
fist Dells en Hcailems not veel mecr don Boeren /Vey ?
En Wilt gy wyler nog ; de grOot gekielde fthepe3
Alen over Iny:ZeN rug Pict groote Ma g, gasfler:")en
Meer ‘lan tLe Argos was, ;7zet mia, dx; Zit; ti* rhea
E;1 v qrtk dot hoiLderden van laften drr_gen ran.
ik room, dat op de ilrondetz
Van 't Goddelyke
Van myne valligheid van owls of is gevondei,..
!Vat zegt de Vr.?e,nidePng? vie toe, ben ik nit ilerk
een zyd' draagt een "chip , en d'andre dra,agt een Kerk.
Dorp gticgd , do namen van
1)eeze dam is door meer dan
welke Dorpen op den damp.; al by de Oude Kerk aan;_;etcekend than : en daar op zinfpeelen de twee cerlie re gels van
het bovenftaande Gedicht , wear in de Darn als van \Tele
dorpen en echter van weinig lengte beichreeven Ivor . Zoo
veel dacht my van dit grooto en aanzienlyi;e dorp h;er wet
te inogen aanteekenen uit den zoetvloeijendoa Zoeteboom Zaanlandfcbe Arkad. 4 Book bladz. 238 , 241, 2y2, 272 275. en
efcbryving van cud Zanaden. blad-z. 12 , 13.1
Ondor andel-en is ZuJam bJiz:en , 1 door dit deerlyk ongeval ;
ook in zyne Floofdkeik uitgefchilderd.
A. 1647. den 29 Auguai wierd j'tkob E7.h , een Zirdarnmer
van em raazonden Stier omver gefloo ,. -en en doodlyk r_,ekwetft. 'Lyn Vrouw op het ukerlie groat r4aande, he;n
to hulpe koinen, dock de Stier is op hair aangevallen , hair wet dun
boorn den buik opfcheurende en in de hint werpende. De !Mu
en Vrouw flierven kort da.r aan , maar het kind Tait zyne,'
plaats ac d
i ootm , en op die wyze ter waeield geb;acht ,
Ec 4
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omtrent 9 maanden ottd geworden, den 23 Mey 1648, over:,
lvde nde, yob van Meekren , Heel- en Geneeskcizfiige Aanmer.
Icing Aanbangfels. 14 H. 488 bladz.
[L'IANDYK; een dorp in Waterland, dat wel niet zeer
Midi , maar am zynen zonderlingen oorfprong, en eenige voorwIlen merkwaardig is. Het wordt Zaandyk genoemd, om dat
do dyk op welken de huizen ftaan, gelegen is langs de Zaan,
een water dat van Zardam door den Knollendam in de Stermeer laopt. Van ouds werdt deeze plaats of Buurt eerft ge•
Docrnd de vyf I3roers , van de eerfte bewooners en opbou.
livers dwrzelve; zynde vyf zoonen van eenen Hendrik Pietersz.
Oud-Hein genaaind, woonende tot Weazaanden; deeze OA -Hein verzocht en verkreeg van Schout en Schepenen,
by gezegelcle brieven de vryheid om den laagen dyk te mogen betimmeren in den Jaare 1494. Dezelve Hein Pieterfze
halt vyf zoonen , die daar huizen getimrnerd en gewoond
bthben ; welker narnen nog bekend zyn : als Arent , Dirk , WiIlc^n, Pieter en Adriaan. Van de twee laatften die de jongfte
waren , wordt een zonderlinge Hiflorie verhaald : te weeten,
dat zy twee Zufters tot Vrouwen hadden , en getrouwd zynde
te (amen in een huis woonden t'fatnen voeren op ben Wa.
terich:p , koft en drank gemeen hielden , en winit en verlies
gemeen hadden, zelfs na dat zy elk al eenige kinderen hadden:
en deeze groote eendragt, broederlyke vriendelykheid en zoete
eenvoudigheid is nog fang daar na onder de Nakomelingen
gebleevcn; hoewel juin niet in Ole dezelfde zaken , nogthans
in veele Bingen gemeen te hebben, zeer eendragtig te zyn,
zeer geryflyk en vriendelyk onder malkanderen, om malkanderen te helpen en te dienen , als zynde gefprooten van eenen,
bloede en van eenen man.
Duch deeze eendragtigheid in die twee Broeders is eindelvk gebroken door verfchillendheid van gevoelen in de zaake
de; geloofs; want zylieden van de Mennoniftegezinte zynde,
hadden beflooten na Munfter te trekken, waar Jan van Leiden zich als Ironing opgeworpen, en van waar hy Leeraars uitgezonden bath om de Menfchen daar heen als het Nieuw
Jerufaleni (gelyk hy het noetnde) te lokken ; maar Pieter
fcheide 'er uit , waarorn by van die gezinte verbannen en
zoo gehaat werdt, dat men met hem niet wilde aan een touw
trekken, op een dyk waken enz. ja zelfs aan zyne kinderen
geen Eetwaren verkoopen, ; want als zyn zoon gen Agges in
de Kramers huizen kwam om wat te koopen , zoo vraagde
men hem, wiens zoon hy was? zoo hy zeide Pieters zoon,
weigerden zy hem, maar zoo, hy zeide Adriaans zoon , kreeg,
by, dat hy eifchte. Zaanlandfche Arced. 4 Boek 340, 343.]
ZANLIENBUIG, in het Sticht gelegen , Zuic1 . 0oftw. van
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Utrecht, aan den Kronur. en Rhyn , tutrchen Over- en NeclerLangbroek: is onder de Heeren Huizen van KaJper Specht.
Die huffs moet wel women onderfcheiden van ZANDENBURG,
in Delfsland in het dorp Gravezande; eertyds het Paleis der
Graven van Holland , federt het verzetten van het Hof gebeelyk onder de voeten geraakt.
[Ook moet dit Zandenburg onderfcheiden wrorden van het
Kafteel Zandenburg in Walcheren by het Dorp Zandyk , toebehoord hebbende aan de Heeren van Borfelen. Matb. Analea'. Torn, I. peg. 747.]
A. 1546. wierd de grondflag van dit not , onder het graven, ontdekt, nevens eenige Aarde vaatjes , van een hoge
oudheid. Van Leeuwen, Bata y. 1291 bladz.
Voorts van deszelfs overblyffelen , in de benamingen van
Hoflaan en Hofland zie boven, 126 bladz.
ZANDHORST; een Huis (is ook under de Gezicbten van
Rachman) in Rhynland , in Wairenaar by Zuidwyk en Raapboth; al voor meer als 200 jaaren bewoonii. Goudboeve , 8r
300 bl.
bladz. Van Leeuwen, Rhyniandfcbe Kofluim.
Is tot een rulne gemaakt door de krygsmagt van Koenraad
Ruler; loch naderhand weder vernieuwd. Boven, in Hadenpyl , 139 bl.
ZAND; het Huis, al over veel jaaren vervallen, is gelegen , Zuid Ooflw. omtrent Katwyk aan den Rhyn by de
Scbryvers van zeer weinig befcheid. Pars, Katwyk Oudb. 6
H. 128 bl. ,7unius, Batay. 18 cap. 524 bl. Orlers , Leiden, 8 ht.
Bokkenberg , in Wa:ifenarils, 145 pag. Goudboeve, 81 hi. Van
Leeuwen, Abynlandfcbe Kafluim. Inleid. 32 bi. en Bata y. 156 N.
Was wel eer het oud Adelyk lot van de oude Heeren Wasfenaaren , het zelve ook bewoonende; heden niet anders dan
enkel muurwerk; gelyk gy hier ziet (ik verwerp die van C)
van Hagen, by Pars) in een Geticbt van Rachman.
ZANDPOORT ; is tuffchen Haarlem en Velfen, een doortogt naar de Wyk, Alkmaar en verdere plaatfen daar omtrent
gelegen; naby het lag s to Brederode en het Huis to Velfen.
Hier zou eens een treffen zyn voorgevallen, tuffchen de
Drechter Friefen (omtrent Hoorn en Enkhuizen wonende) en
de Kennemers.
Maar Zoeteboom (Oud Zaanden , 8 H. 33 U. in den Druk van
bet Jaar 1640.) fchynt to twyfelen, of het gevecht niet wel
elders by een andere Zandpoort is geweeft.
Immers, by meent slat A. 1155. op deeze plants , nog geene
Zandpoort to vinden was. Zie Melis Stoke, in Didrik den VI.
48 bl. Scriverius, in denzelven Diderik, by Goudboeve , 278 bl.
alwaar my 't gevoelen van den Heer Pankras van Kaftrikum
geenszip s kan behaagen.
ZEE;
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ZEE ; van Welke ook al gefprooken is , in de Letter fir..
omtrent Water , 414 bladz. en Watervloeden , 415 bladz, to
weeten:
Dat zy door afgryslyke ilormwinden voortgeftuwd, tus'fclien Doever en Bologne, Vrankryk en Engeland van een ge,
fcheurd heeft. Van Leeuwen, Leiden. Nader Bewys , 584 bladz.
bl. De Handveficbronyk, &c.
en Bata y.
Bewys. Het Gebergte; . ain weérzyden kryt , en aan wetrzyden by de zee, zeer fleil en als doorgekloofd , en aan de
iandkant allengskens vial: en ongevoelig opgaande. Verflege,
2 H. 13 bladz.
2. Dat zy door de flormen opgezet, gelopen heeft tot aan
de Veilen van Utrecht. Boven, 399 bladz.
3. Daze, in Braband tot aan Tongeren is opgedrongen. Bove! , , 374 bladz.
4. Dar ze in Weilphalen, fluitte by Tekleriburg. Boven
373

5. I.)atze tuiTchen Groningen en Ooft Friesland, het booze
den Duilaart verwekte. Boven 415 bladz.
6. Datze de Durtfche Waart, zoo een fchoone wee!ige landfireek op eenen Naeht in een groote waterplas verkeerde. Boven 71 en 92 bladz.
•.
7. Datze in Friesland de zogenaamde Zuide rzee ultmaakte.,
Beneden. 4 47 bladz.
3. Darn van den zoom van Friesland, 0c:sit- Friesland, het
Sticht van Bremen , &c. de Eilanden maakre ; te weten , Tes;
fel, Eijerland, Viieland, Ter Schelliiig , Ameland, Schiermonik - ooge, Bold), Rotton], Borchum, Juift , Nordcrwey,
Baltru rri, Langeroog, Spykeroog , Wangeroog, &c. Montanus,
in c1 Befcbryving van Anzfleldam 1 Deel 1 Bock 16 bladz.
•1
Bewys. lie Frieffe Written; zyndedeeze niet enders dan ern
zandpla,ir,, of de rug van de landitreek onder het water begra:
ven. Kluverizts ,• Phynnzond 2 Deel 24 H. 248 N.
Voorts mo.;:en deeze door bet binnenlands Vaartnig in haare
doorthydingen , alleen op zekere tyden bevaaren worden:
want zooras word de aceaan met de Ebbe niet wechge.:
fleept, or alle fchepen ftaan op het drooge ; en bet fcherpfle
gezicht kan ter nauwernood bet te rugdeinzend water berei,
ken. Dio, 54 lib. 543 pag. fpreekende van Drufus en zyn
fcheepsvloor. Plinius , Nat. 16 lib. r cap. de Chaucis.
Naar uit wecier geleerd word, dat al ten minflen voor J.ees;
zen Plinius (zie "hem wederom,. 4 lib. 13 cap.) XXIII. Eilanden , van Jutland of tot aan de eerfte Rhyndeur geweeft zyn.
Niettemin moet de Leezer weten, dat voor 400 jaaren Texel
nog min of meer aan Wieringen vaft getiecht was. PitlitiS Bata?). 3 cap. 67 pag. Boven, 372 bl. gelyk de Eilandehens, Urk
en
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n Rog , met Overyfrel , wel eer zeer vroeg, echter ook cent;
landftreek geweefi zyn. Boven 406 bladz.
Naderhand zyn de grootfte veranderingen gekomen , omtrent
bet Kreiler Bolch en de engte wallet] Stavoren en Enkhuizen Boven, q oi bladz. Doch dit raakt de Zuiderzee of het
Fli ,:dermeer,, A. 1 7. na 's Heeren komil, tot op de Vrietre
Kuiten al bevaaren, van Germanikus. Van Leez2,weii , Batay.
bladz. Zie van de Zuilerzce weder beneden, 447 bladz:
ZEELAND; van welke dit het fpreekwoord van do fpytige
Braban.derkens:
Holland, bolland ,
Zeeland geen land ;
1k hots bet metten hey kant
Van deeze Schryven wydluftig, E.:/ndirts , Reigershergen
Boxborn, by M. Swallegange in de 1Vieuvue Cbronyk. van Zeeland;
en dairorn zulien wry niet diep in dit Lancirchap treden; maar
a.11eenlyk zonder veel talinen aanwyzen wanneer het zelve door
de woede der watergolven, in Eilanden is verdeeld. En zie
daar, ik begin!
Ni ,::mand van ooze Nederlandiche lan3flieck de ininfle kendraaemie, toil konnen loochnen dat Vlaanderen .. Zee.
land en tiolknci (met den algemeenen naam van Friesland 1pn.,
gen ryd gedekt. Jioven )05 bladz.) nevens Friesland, wel eer,
zonder ecnige inhammen of icheuringen, doorgaands aan malkanderen gehecht geweeit zyn. Van Leeuwen , Leiden. .Arader
Bewys , 584 hlad2
Want lien wen! , dat Zeeland eertyds aileenlyk door de
gracht van Keizer Otto gth.hei4en was, ik zeg de flout, waar
van boven, 2f3
Maar A 1377. den 1 November heeft een geweldige
vloed geinelde twee landlchappen van een geineden , en Z1%-:land van eel) waft land tot Etlanden gemaakt. Sinalleg-ange
Deel 2 Book 2 H.
Votz by deezen den Vloei van A. r42r. niet alleen!yk 72
Dorpen wechvoerende, rnaar byna geheel Zeeland en ZuidholLnd overftroouende. Bo yer] 82 en 378 bl. behalven Galtheina ,
Watervioed. 147
En wel byzonderlyk is DUIVELAND , A. 1530. op den
(lag van St. Felix , tot zeer groote Ichade van menfchen en
beeften ondergeloopen; nadenand echter met groote moeite
en kotten hertleld. Gabbema , 223 blade. behalvenSmallegange.
Zoo is ZUMBEVELAND (wet cm- het grootitc en nu een
vry kleiner Eiland) A. 1532 gtA.-..)c.:lyk overilelpt ; de Stud Bor.,
fele jammerlyk verdrinLen le cn de Stud itomerswale ten Eiland , wordende van dit Zuid'ouvQtand geheQlyk afgefcheurd.
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Smallega nge. r Deel 3 Boek 4 en io
in deezen Watervloecl was ook NOOR.DBEVELAND ten
eenemaal met wateren overdekt; waar van de Toren van de
Stad Kortgene, en die van eenige Dorpen nog heden beklaagtyke gedenkteekenen zyn. Smallegange , i Deel 5 Boek 4 H.
A. r57o. op den r November heeft Zeeland ook niet weinig
laft geleden, Bar en lloofd , by Ger. Brand , Dagwyzer,, 561 bladz.
Gabbema , Watervloed. 251 bladz.
Doch alle deeze verdronken plaatfen koomen al meer en
meer voor den dag , en worden aan alle kanten met zwaare
dykagiat beveiligd. Ziet de allernieuwite Landkaart van bet
Graaffcbap Zeeland , by meergenoemden Smallegangen.
Zoo dat Zeeland , niet ten onrechte, haaren zwemmendem
Leeuw, zoo op de Medalien als op de Geldmunten doet uitroepen : LUCTOR ET EMERGO ; ik worftel en ontzwern. Medal,.
.Hiftorie. 47 bladz. loch weder , ro bladz. hebt gy een Leg.penning van A. 1 570. vertoonende op de eene zyde haaren
Leeuw, en rondfom deeze woorden : BENEDICITE MARIA AC
FLUMINA DOMINO, gy zeen en rivieren, zeegent den Heere : en
op de andere , een verdronken Stad tuirchen twee winden,
geteekend: A CVNCtIS HOSTIB. Nos REDDE SECUROS. Maak ons
cerult wegens alle Vyanden.
Voorts dit zoo verre van Zeeland; dat het ongeluk 'heden
gehad heeft van zynen Smallegangen te verliezen; welke, op
een byzonder Wad, van zyne Chronyk gefcheiden , ee74 Tweeds
Deel van dit Werk beloofde, de waken van Staat en Oorlogen ,
voornaamlyk onder de Zeeuwfche Graven zutlen begrypen.
Dit komt my PIETER VAN Lou daar zeggen ; een Man , dien
ik , (fchoon by nooit aan een Akadenie - tabbaard gerooken
heeft , en alleen in zyn Moedertaal de Schryveren moet op.
ilaan) echter in bet Europeerche Hifioriaal veel opgeblaazene Waan • weeters voorby zie ftreeven.
IN ZEE DRAAGEN; een overoude Hollandfche Gewoonte, ons by gefchrifte gelaaten van iferkmans , Zeevaarts Lof.
Heemskerk Batay. Arkad. z8 bladz. en Kats , Spiegel der Oude en
Nieuwe Tyd , I Deel 1 7 bl.
De Mans noodden hunne Vryiters in den Meityd , naar de Zeeftrand , alwaar zy dan deeze onnozeltjes onverhoeds aangree-

pen , opnamen en in Zee droegen. Hier op dezelve weder
Haar de duinen torfchten, omze daar om en om te wentelen, en

tot een fpels befluit met zand te zouten.
Een onguure wulpsheici , die fomwylen ook wel een beklaag.;
lyken uitflag heeft gehad. Voorbeeld. Een jonge Gravinne van
Egmond, in dit wilde worftelen , met zekeren DuiticIlen Graaf ,
haaren bloten boezem bezeerende, aan het geveft van zyn dekwaadaartig blued, do
b4 • want op de ontiteltenis volgde
tun.
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kanker,, een kwyning ; en die float met de dood. Reemskerk
nog eens, 32 hl.
Maar gy moet ook Kats eens hooren vertellen, aangaando
dit woefle Kattenfpel :
Lle kwam eens treden op de grand,
Maar ik veel jonge lieden vant;
.Ik zag 'er zes of zeven paar,,
Den eenen bier, den geenen daar;
.Maar boven al zoo was 'er twee,
Die gingen vaerdig naar de zee,
Een ieder bad een jonge Maagd ,
Die hy tot in bet water draagd ,
En of de Vryfter vreeze kreeg ,
a fchier van angfl ter neder zeeg ;
Ook hem met bleeke lippen badt ,
Nog ging by dieper in bet nat,
Tot dat bet water werd gezien
Tot aan, ja boven haare knien: &c.
Ten leften als de Jonker zag
Dat by niet hooger op en mag ,
Zoo keerd by weder naar bet droog ;
Want by zag traanen in baar oog :
Maar ftraks zoo loopt by van de firand,
En trekt baar naar bet rnulle zand;
Hy leit baar op een hooge dui n,
En rolt dan van een fleile kruin ,
Tot older in bet laage dal ,
En daar eens weder even mat,
By zout baar in bet guile zand,
En ftrooit bet flof aan alle leant,
By laat niet of , hoe dat zy wykt,
Zoo dat zy naauw een menfch gelykt.

y

Het zelfde gedenkt ook elders zyn lierdersklacbt , aangetogent
by bovengeinelden Heemskerk.
ZEIST ; een Dorp in het Sticht, ten Ooften van Utrecht;
by welk gelegen is de Luftplaats van den Heer van Zeift ,
zoon van den overledenen Heer Odyk.
A. 17e7. den 24 July, ging ik het zelve bezien , onder een
dichten flagregen komende van het Amisforder gebergte. Beyond het \T oorhof met een hek van overeind ftaande fpietfen
aigeflooten; zynde alle de Beelden , van Specbt in een Print van
het Jaar 1698. verbeeld , aldaar niet meer geplaatft. Deez:
Specbt vertoont het Huis van vooren en van achteren.
ZESTENBEILGEN; wet eer een zeeftad in Zuidholland. Van
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Leezrwen, Batay . T 235 bla(tz. niet verre van de Klundert,
fche n dc Roovaart en hut water de Ili
Had wel eer cen cieftig floc; A. met cen beleg ge.W311.
MI) , door 11 ,:rtog Philip van BurgomEu, beftrydende de aan,
bangers van htit ongclukkige japikiu: voorts gertfincerd era
237 biadz.
1100it we,ier opgebouwd. 0:ulenbovc, Zidio1Jad
Immurs %vas cun voorn-Ln aarhanger \7211 V101.1W. Jakoba ,
Gerrit van Stryijn [leer van Zuvenhergen, Iveihen genoc,Ilde
Philip, na 't verolert..m. van de Sr;!ci gu y angen nam , en met
den Ridder Jan van Oaende Viaandcren Verde; alwaar
zy beide op her K-4fleul van 1yi1721 t'en jaren blt:ven
den Lloy d van de Gravin eerit losgulatc-n.
Ton is die StaJ tor een Vick geraakt en federt oithemuurd geblevcn; terwyl heAcn older het gruven en lamthouAven, haare ontdokte grondflagen de grootte van den oujeo
nand genoegzaam te kennen geven. Gcn2eitie Van Leeulutn, nit
Oudenbove, 1296 bladz.
[ILI is door den zwaren vioeci, of inbreuk van de grootc,'
Waert in Lt2r. heel zeur vermindtrd. ileeft eertyds gehooid.
under Stryen; maar in den jaare 1290. heeft Hecr Willem van
zoon van zynen
Stryen , dit kwartier ter lent) gegeven aan
cverleden zoon Hugo, genaamd , en is Zevenbergen
toen algezonderd van Stryen , en dus cent byzondere Heerlytheid gtworden, en in den Huize van Srryen, daar na Berrn
en, geblev , 2n tot dot die mr,:t eon Eridogrer door Huwelyken nader.
fche Alliantien gebragt is aan den Huize v an
bnd by hoop in hot Thus van Oranie, en Nafihuw. ran Lee:,y.
izien op gemelde plaats.
Dc Stad Zevenbergen heeft haren r.aain op gelyke wyze cc.
krcn als Geertluidenberg; het woord zevun is hier by Bergen gevoegd, ora dat hier zeven Watervloeden c;fte Kreek(T,
waren , door alle welke men in de Haven horde koomcn
daar de Schepen in ebragt wierden.
1)e Stad plagt een ZecItad te weezen, en worden bier 0.11.;
rent eenige overblyffelen van oude Zeekhepen in den grouct.
gtvonden. Oudenbove voor Scriverius Graven. 14. 56.]
ZYLE , anders no Zoile; een watertje by leiden , loopende
tilt den li.byn en vallende in het Haarlemmermeer. Het
geoft in de Stad ook den naain aan de Zcilpoort. Stoke , in
..dda, 74. bl. Beka, in Diderik de II. 65 pag. Airing, .A rotit. 2
Part. 213 peg. Van Leeuwen, Bata y. 97 bl. en ildatbeus ad
Procuratorem, Analedor. IV Tom. 36 peg. fpreekende,
:met Stoke en Beka, van het geilagen Leger van den Graaf van
Loon ouit i. ent Leiden, en van do vluchtende in dit water meerende-els verfmoorende. [Tome H. lag. 4 09, in 4t0.]
Noord-Ooilw. rusZYLHOF; op de bovengenoci-ndu
ichen Leiden en Leijerdorp. Goudboevo, 8 2 b1. Yip; Leeuwen
Rhyu
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i-TbNiziandfcbe Kofitt:31. Lileidi;zg, 52 bl. 3-' 11117.11r B r,72. 8 C (12'.
geinet.
110 pad;. 13 Cap. 524 pag. 19 Cap. 563 pag.
2I?, pag.
Oaltrent A. 1480. It:lc:1-dt dit Luis van de Hoekfthe veroverd en bezet; daar op Wonder-end° het Buis ter Does en het
Huis te Zwieten. Doch hot wicrl ool> korts daar atm Vail
den Aartshertog la',.:rnooinen. Van Spaan , Rateraw. 6 H. 137 hi.
ZOEST; een oud Dory, in het, &kilt, tufrchen Baren en
Leusden , orntrent Awisfoort ; A. 1356. door Oorlogsrarr.pen
cell naam verkrygende. Boven , 347 bt. ?tit I12(1,a, &c.
ZOETSDYK; een Koningklyk Jagthuis tegen Zoeft en Ba.
Ten gelegen ; door C. Specbt , in het Jaar 1698 afgebeeld, op
die wyze gelyl: ik het gezien he's, den 23 July, des Jaars 1707.
ZONNEVELD; een Heeren-huffs in Rhynland, binnen Val.;
kenburg, en een leen van de Graatlykheid van Holland; door
verleidingcn ai hekend , omtrcnt het Jaar 1396. Vali Leap-awn,
Inleiding. 32 bl. Gouriboeve , 52 bl.
Rhyniandfcbe
ZUIDERZEE; vielker begin en ooriprong by de Schryvers
duifter is en gehcel onzecher. Mogelyk is zy ontftaan nit eenfLorm en noodweer.
A. 36©. Gabbeika , Nederla;z dfcbe vloeden , 9 hi. of
A. 1169. Dezelz , e, 37 LI,. of
A. I4oc-.). Dezelve , 143 bl. Zie ook Van Royen Nederlay2jcb'e
Ondh. bl. 33 :I
Komelyn , in de Byvoegfelen van
A. 1421. Deceive, 147
Andieldam , 153 bl.
1k zou konnen geloven , dat niet de Watervloed van A.
1169. maar die v2,11 A. 117a. (te weten toes mcn den bc1h:
voor Utrecht heeft gevangen; voigens alki &buyers ,) daze
binneozee hceft verwekt.
Ondertuirchen, bewyzcn ons de zandpUten en ban;en in
de zelve genoegzaam, dat zy in haar tonmen, zeer groote
Ruh-ken lands heeft overfiroomt. Zie bo'. 7 cn he r geicirevenc,
omtrent bet Eiland Flevulu, 96 bladz. en b:,:t Ereilere botch
2or bladz.
Terwyl zy ook den loop van de Ifla en den Flevus aldaar
2 Part. 57
bcc;fi afgebrookcn en vt;rnietigd.
ditofizedene Konfi-kaar103 lag. en ziec daar op de )/ie
Selz. [Zie bovon breder iii;L:r van 3:3 tlaf1z.]
ZUITC.; of Zuidwyk in Rhynialicl tuahen den Haag en,
Leiden, .omtrenc pct Ha is to Weer; eel.' aver out! Iluis, door
ruluen afgebeeld. In deszelfc he::1-1y1,,hcid
Roebman, bykans
Zuidwyk is dat gedeciis g,elq;en
cc van liVafIcnaar, (i r tie Kerk en de huizen 1L an; zoo dat
Wairennar
Wairen2Lr,
hit Ibis Zuik, of Zuidwyk ilaat
cifin do ilegrlylc.beiki Zukiwyli. 1114 LaZiWen llatavia bladz.
12721
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12721 ran Leeuwen , Rhyniandjrche Kofluim. Inleiding 3 bladz:
Pays, Katwyk Oudh. 22 bladz. Goudhoeve , 81 bladz.
ZUILEN ; of Zoelen , tweemaal door Rochman uitgeteekend; en door Geertruid Rochmans bewerkt , van 1Vicolaas VisC. Specbt , uit cen ou.
fcber eenmaal uitgegeven. Is ook door
de Print van Vink.ebooms , in het Licht gebracht , niettemin
geenszins zoo wel verkoozen als in het Scbilderytje , daar ik
inyne Boekekamer mee verfierd heb.
Dit Huis is gelegen in het Dorp van deezen naam, even
beneden Utrecht, Zuidw. omtrent den Rhyn ter rechterhand ;
geheeten Tbule, in een Donatie • brief van den Jaare 838. by
"Ding. Notit. Genn. Inferior. 2 Part. 173 bladz. aldaar ook
meldende dat het wel eer onder Bracolce Prxtorium , of het Gerecht van Breukelen behoorde.
Het Ilifloriale heeft, mynes weetens, bier niets te verhandelen.
ZUILENBORG, 1 in het Sticht , aan of omtrent den
Rhyn; beide door Rochnzan uitgetee
ZUILESTEIN,
kend. Heb 'er niets van te zeggen.
' ZUTHARDESHAGE; is een grensfcheiding van den Rhyn
of tot aan de Mafe en de Zee; in een Gefcbrift van Keizer
Arnulphus , van den Jaare 889. by Ating , Notit. 2 Part,.
215 pag.
Maar, waar was deeze plaats toen in weezen? Was het de
Ilillegommer beek? of liever,, was het Zuiderwouw,, by verkortinge Zuirwouw in Waterland? of mogelyk Zuidfcherwoud,
onder het Baljuwfchap van Nieuwburg? 0 Neerland te vol onyeekerheden ! ziet de Note in Chronic. ligmondan. 18o pag.
.Zaanlandfche Arkad. I B. 28 bladz. Dula by Seriverius , Inleiding tot de Graven, 65 bladz. Van der Wouw,, Alkmaar, 133
bladz. [Zie Ant. Math. ad Bekanz , 4nalet. Tom. III. pag. 45.
& 48.]
ZUTPHEN; volgens Pontanus , Zuidveen of Zuiclerveen , in
tegenftellinge van een polder, geheeten Noordveen; is een Stad
van de Ufipetes , in een Graaffchap ook geheeten Zutphen.
Het land wierd een Graaffchap, A. 856. Slicbtenhorj1 , Gelder:
G. 14 Boek 64 kladz. Maar de Stad is gelegen aan den Ysfel , heeft een oude Kruiskerk , A. 1 io5. al veruieuwd. Doch

zie van haar , aangaande haar Raadshuis , Hoofdgebouwen,
Oorlogsrampen, Ongelukken, &c. onzen zo even genoemden

Geldersman.
Van de Ufipetes fpraken wy boven , 409 bladz. doch zie mode

de Handvefichronyk 2 Deel of 3 Boek 1I H. 3o bl.
ZWAANE - BROEDERS ; binnen 's Hertogenborch oorfprongkelyk uit het Zwaanenmaal , dat is een Vredemaaltyd,
waar op den Gallen een Zwaan wierd opgedifcht.
IsTu Tees dit Gattinaal nit cen bevrediginge der Burgertwism
ten
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y en tuirchen de Koptyters en de Berkerdvnen, hunne namen
hebbende van eenen Jakob Koptyten , en Hendrik Berkerdyn, twee welhebbende Edellieden. Oudenhove, 's Hertogenbojeb , 9 bladz.
ZWAANEBURG; het Kafteel der Perfynen in WT aterland;
van de ingezetene omver geworpen , voigens verdrag , des
:fans 1285. van nooit herbouwd te worden. Zoetjlenzinende
Zzvaan , 2 H. 39 bladz„. eta 4 H. 41 bladz. Vronens Ondergang 2.
Boek 1I FL 130 Nada.
ZWAANENBURG ; naderhand geheeten Zwarnmerdams
burg in Rhynland , by Bodegraven, in den Llverdervenden Oorlog der Hoekfche en Kabeljauwfche. Van Leeuwen Rbynland.
jithe Inleiding 51 bladz. fpreekende van den Slag te
Weftbroek , A. 1481. en den Hr. Vincent van Zwanenburg;
uit Are. Burbelius.
ZWAANENBURG: antlers het Huis ter Hart, of by roma
niigen , het finis Polaanen van welk boven , 2Q2bladz. en vale
Zwaanenburg ook boven, in de klacht van Vondels Gysbrecbt,
101 bladz.
ZWAANE-RECHT; dit raakte den Pluimgraaf in Delfs- erl
Rhynland ; waar toe mede behoorde het Gruitgeld van de
lirouwers, (z'e boven 130 bladz.) voor het zuivercn van het
water, orntrent het wegnernen van de kroos. Matbeus, Nobi.
lite. 4 lib I cap. 910 pag.
Voorts Zwaanen --tan te kweeken en in het water to mogen
houden was een byzonder voorrecht aan groote Huizen. Boy en in Leeuwen 217 bladz. en in Ruwiel , 33o bladz. behalven,
g unizzc, Batay. 19 cap. 540 pag. Pars, Katwyk Oudb. 204 hl.
fpreekende van de Waffenaaren.
Van de Zwaanen fchrvft ooh Meruia , in het Boek van de
Wildernljjen (voorwaar een geleerde Verbandelinge en vol
tigheid!) 2 Deel 3 Bock 42 bladz. hebbende ook aldaar plakkas.
tes van Been zwaaneryOn to ontruften, to vcrjaagen en met
den boob; of met de bus te fchieten ; de g gelyken van geen
zwaanen to Markt te brengen als met vecren, belt en pontes
in Kennemerland. Ziet deezen Merula 55 en 56 blat;'.
ZWARTEN HOOP; of bende, Gelderfche en Friefen, was
een getal van 44©0 koppen en woo jongens, door den Graaf
van Benthem, Groeningeriand poogende aan te doe'', nit oude
CompagnWn faamgeraapt. Scotanus , Frieffe G. 16 Bock 538 hl.
Deeze dienden on der Heer Floris van Egmond , ge
zegil
Floorke Dunbier,, Gabbona. Leeuwarden, :,;o5 bladz. de Scoleler , Medemblik , 32 Zoeteboonz, Stavoren, 5 Bock 174 bladz. tic
Dude Brabantifcbe Cbronyk, op bet ,7aar 1518.
[Den tocht van den zwarten .Hoop , of de zwarte Bend(,
waar van meermalen in dit Werk gefprooken is, vinden v
in oude Memorien aldus aangeteekend: Deezen zyn uit
Ef
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land over de Zuiderzee door Lange Pier met A so Schepen over,
gebragt , en Enkhuizen voorby vaarende, zyn by Medemblik
aan land gegaan , ende hebben die Stad onvoorziens overrom.
rompeld , en de knegten hebben de meefte Burgers, die zich
te weer fielder) , doodgefiagen, de overige vlugtten op het
Slot. De andere knegten van deeze zwarte Bende verfpreidden zich door het land , plunderde alles waar zy kwamen, en
ender anderen Egmond binnen Dyks , en kregen Alkmaar in ,
daar de omliggende plaatfen haare belie goederen in gevlugt
hadden, kregen bier een grooten bait, en bleven 'er een tycl
lang. De Burgers moeften de Stad met een groote fomme
gelds randfoeneeren, en den brand afkoopen. Die van Holland raken op de been , en vergaderen te Haarlem om de
Stroopers tegen te ftaan; na zeven dagen breken de Gelderfchen met hunnen fchat en gevangenen van Alkmaar op, en
ma datze de 13everwyk en Sparendam verbrand hadden, heeft
Graaf Floris van Egmond, Stadhouder van Holland, hen met
zyne Hollanders , op den engen Dyk aangetaft, in vrees
verwarring gebragt , ende veele gevangenen en plonderingen
ontiaagd ; en die voortgetrokken waren , om den Haarlemmerdyk ten einde te komen wierden op den allerengften hock
van den Dyk door eenen dam of borftweering , by die van
Amfterdam ter loops opgeworpen, gefchut. Doch deeze wal
hebbenze met den eerfen of tweden form vermetterd, ende
zertig in de Curie nedergehouwen, breken door na
ende dat geruineerd hebbende, trekken zy in 'r Sticht van Utrecht, vernagten te Abkoude, en trekken tegen den dag voort ;
laatende Utrecht op zyde liggen, komen by Cuilenburg over
de Lek, en than zich op den Gelderfchen bodem neder. Van
daar trekken zy op , verbranden Nieuwpoort en Langerak ,
trekken na Alperen , daar zy drie ftormen ende vyftig man
verlooren, tnaar formen ten vierdetnaal eenige uuren aan malkanderen ende krygen de Stad in; willende zich kwanswys
wreeken van hunne Vredemakers , die in den floral gebleven
waren, hebben zy noch ouderdom, noch gcflacht van Menfchen verfchoond , ManVrouwen, Kinderen , Meiskens,
Priefters en Moniken wierden zonder onderfcheld nedergehouwen ; zelfs ook de Schoolkinderen , die zich met hunnen Mees•
ter in de Kerk verborgen hadden, wierden daar deerlyk omgebragt. De Vrouwen en kinderen, die hunne wreedheid omitweeken waren , wierden te gelyk met fehande uit de Stad gedreven , en dagelyks uitloopende, hebben zy de Huisluiden,
reudfom grouwelyk bedorven. Van deeze incur dan barbdarfella wreedheid fchryft Eralmus, in Di feet. de Bello Turrico
Execramur in tabulis inmanitatem: fed cfperioia pit-rata funt
Afpera, non a Turcis , fed a Noftrfitibus, plerisque etiuus
fiat is ; wy verfoeiden de wreedheid in de 'iafereeien; ;mar
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in Milan zyn nog fcherper dingen uitgevo erd, niet van de
Taken, maar van onze Landsluiden , en wel meeil Viienden.
Voorts is daze zwarte Hoop, door de Heeren van Nasfauw,, Raveftein , Cleve en andere Rhynfche Heeren, met be,
p ulp van 't Landvolk , omtrent Venlo verilagen , blyvende
omtrent 1800 dooden, de anderen verfErooid wordende. En
de Provooft, de Marechal , de Roy Roeije , waar zy eenigen
van deezen vonden , hingen die op aan de bomen wonder von.
nis. Oudenboven voor de Graven van Scriverius. bladz. 47, 48.1
Van Floorke Dunbier fpraken ivy boven , 264. bladz.
ZWIETEN; door Rochn2an in 4 Gezicbt2n afgebeeld , is een
Landhuis , wel 30o jaaren bekend, gelegen aan den Hoogen
Rhyndyk , in Zoeterwoude , omtrent Leijerdorp , Boxhorn.
Stedeboek , 219 biadz. Goudboeve , 81 bladz. Van Spaan , Rotterdam, 137 bladz. en Van Leeuwen, Rbynlandfche Kofluim Inlei•
ding, 39 bladz. fpreekende van deszelfs hedendaagfche bezitters.
ZWENTIBOL DUS ; of Zundebaldus , of Zundibolchus (want,
volgens Buthelius , word bet op veelerhande wyzen gefchreven) by ./Emilius geheeten Vendaldus; de noon van den Reiter Arnulphus , by een Adelyke dochter, buiten Huwelyk, vats
zyn Vader Boning van Lo'tringen gemaakt. Wegens zyne
milde giften omtrent de Geeftelyken, van dezelven naderhand
in het getal der Fleiligen geaeld. Reeds genoemde Buchelius ,
ad Iledi Gregor. Pert. 40 pag. u zelf gevende, 63 pag. een 11:velfigingbrief van deezen Zwentibolchus; geteekend op den 42
Join' 5390. het tweede zyner regeeringe.
EN HIER MEE SLUIT HET WERK. GY SCHRIFTZN LAAT U DRUIC-,
KEN;
GAAT HEEN : WWII ALS GY ZYT VOLTOOID EN IN EEN BAND,
DENK VRY HET ZAL U GAAN ALS ALL MYN ANDRE STUKKEN,
%VAT HEEFT DE NYD DAAR Mir WEL OP GELEKKERTAND :
DOCH HOU (3 STIL; GELYK DE DOGG, DIE LICH LAAT QUELL'EN,
Ex HOU143: DE IL:fFZItTJ ES NIET MEERDER ALS HAIM iiLLLI:ji.
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AANTEEKENINGEN
OVER DE IIUIZEN

BREDEROODE
EN

ALBRECHTSBERG.
if Nder alie de ouel e gedenkt6kenen van ' t vermogen der Ridder! bchap en des Adels in Holland, ten tyde van 't bc. itier der Graaven, vindt men
niers, dat ons eon grouter denkbeeld daar van zoude
kunnen inboezemen, dat eertyds groat en machtig bouwgevaatte, gamamci het Fluis te Breederoode,
gelegen in het hart van Kennemerland; waar van het
overfchot, beflaande in muuren ter dikte van een Mans
lengtc, gemetreid van zeer zwaare moppen, heden.
daao ten &A; nog in weezen, klaar aantoont ; dat
het gebouwd zy, om in tyd van nood de Landen en
Steden der graaflyitheid te dekken, voor den inval der
Weilvriezen, Volken jaloers op hunne vryheid, ten
kryg opgewairen, kregel van aart , verbreckers van
opgedrongen Eedcn, den Graaven van Holland als
Overwimiaars gedaan. In de aaloude Gedenkfchriften vindt men clat dit Slot is aangelegd, door idlernout , byg,enaamd den Gentenaar, tweeden Graave
deezcr landen die zyne regeering aanving in den
jaare 989, als opvolgr van Diderik den eerften,
een Grave die in de groote Kronyk , en by laater
Schryvers bekend itaat voor den tweeden in rang.
Een misflag die waarfchynlyk zyn ooriprongk neemt
uit de afbeekigen, govonden op de muuren in het
Kloofter der Karrnelieten binnen Haarlem, en die aldaar nagefehilderd, in vervolg van tyd op de Zaal van
Stadhuis zyn geplaatft daar zy door de tandem
van
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van den alvernielenden tyd dagelyks jannerlyk afge.
geknaagd worden. De eerite ofbt...elding die men daar
befchouwt , is die van Diderik, den xamvadcr van
het graallyk huis, met wiens zoon bet graatrchap, of
Oppe irechterfehap over deeze latichm , eon aanvang
n alli op Paafchavond in den Pare 922. War van
men de bekvyzen kan vinden in de Rymkronyk van
C(aas Cayn , dic geleefd heeft ten rydc van
den derden, die in die beuzelachtise Eeuw dc waara
he'd gezocht , beft geweeten , en be gefehreeven
heelt.
Dat dit rnachtig Plot dan ender de Regeering
melernout is aangevangen orn te bouwen, vindt men
by de meefte Schryvers van 's lands oudheid; dock
zouder eenig bewys , nit een overl6tering die <;epaard is met een vertelling, zo beuzelachtig dat zy
weinig geloof verdient, naameiyk: dat des Graa‘wn
tweede zoon Sicco genaamd een mInflag
hebbende , zoude gevlucht zyn voor zyns Vaders
gramichap , en zyn toevlucht genomen hebbende in
Vriesland, aldaar getrolN,vd is met een dochter van
Gozezvin de Poteflaat ; doch naderhand door tuffthen.
fprxik verzoend, is vericheenen op de Bruiloft van
zvnen broeder; alwaar de Vadcr door overmaat van
blydfithap zoude gezegd hebben : 1k zal tnyn Zoon,
breede roeden geeven. En dit zoude de eerfte oorfprong,k wetzen van den Stamnaam Breederoode, die
na dien tyd van Sicco en alle zyne nakomelingen ge.
voerd is ; waar bygevocgd wordt dat bet huis van
deezen zoon voltooid, door hem ouk ter getiachtenis van de gifte zyns Vaders dien naann met een verkreegen heeft. Maar nit de Rymkronyk blykt het,
dat dit een herfenfchim is; want daar vindt men duidelyk dat Zernout onitrent bet dog-) Winkel van de
Vriezen verflagen is, nadat by vyf jaaren de landen
berecht had, en dat Diderik zyn opvolger, dien tyd
omtrent twaalf jaaren oud was. Hoe kan dan Sicco,
Ff3
de

"Aanteekeningen over de. Iluizen
4 54
de jongite, een manflag begaan , getrouwd en daar
op zyns broelers Bruiloftsfeeft, met Breederoede
cius be9;iftigd weezen 9 De waarheid komt beter te
voJr1;:iya door Cap, die duidelyk genoeg te kenn2n geeft, cht 'er vyandfchap gereezen is, na Zerflouts dood, tuffclien de twee nagelaaten zoonen, en
de jougite iemand nedergelegd hebbende, gevlucht is
p a Catiricuni , en zich heeft opgehouden by eenen
Goftuin, zynde een man nit Friesland, wiens dochter Tietburge hy ten wyve nam; voorts dat by zynen broeder Diderik na 't leven fond , beguniligd
door de Kennernerlanders en Weltviiezen : maar dat
bet verfchil bygelegd zynde, deeze Sicco gehuld, en
in befcherming genomen is door beide Volken; en
dat by een zoon gewonnen hebbende by Tietbiirge,
genaamd Tideric, deeze de eerfte heer is geweeft van
Breederoede, of in Breederoede de Vryheer van Zevenburg, dat ruogelyk veranderd moet worden in Siccesburg, of Sivertsbisrg (want Sicco wordt ook Zivert, en Zigehort genaamd by anderen), waar nit
men met waarfchynlykheid zou kunnen befluiten, dat
dit vervallen Slot van Breederoede eerft Sivertsburg
genaamd, naderhand door de Heeren van Breederoede als Baljuuwen over deeze landareek de Burg of
bet Slot te Breederoode is genaamd geworden: dus
fpreekt 'er de Rymkronyk van, in 't leven van Zernout:
aefte bi ;fn Vaber# leven
tube fern Wurt ten 1101be geben
(t bacbtere ban ti nepfere ffien
00.jefien be filepne Vietnam
3enant Xllirpert seer ftJoen e
nbe boeVetic ban perinea
War an t Wan miner baeii
if:Abair tribe ibaert
genant/ ti tr. nate
5ten baet Om/ Doer bare
Caeg i na ilialtritbern/ baar
ow . 4- igipin t frictionbi
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Wirbe geboitte en ontfaen
Waer
i1
entitazn
Par pr en
Wpb trim
C1?-, I FIntiere toberljen
Doti tietburg natn ten Wan
Zin bpeber Ibc ontipben
41t
't iefte ttiarbe et gebaint
en te i ban tianetnerlainot
en frieflantt gehoft obertyart
gegen# Ain ;in boeber opentart
agrefe Atbaert lireeg ten fun)
freberic tenant flcien
11t Ziettiurge/ tie na befcn
19an Zgabtrbobt wit gtilitfen
ic ierfte Zama' ban a,l) enburtb
gen Oatrefrieb ban `Xutfeiburo.
Zie daar dan de waarheid , of een waar17.:11yn.
lykheid , die de waarhefd digter op de zyd.2
gaat als de laatere Schryvers beuzelen. En bier door
vervalt ook de ilelling van Ouilenbove, en rua , die
het Stamhuis van Breederoede alleen willen
in de verdronken landen van den Alblafferwaard, tusfchen Dordrecht en Geertruidenberg, daar die aeloude Stam veel heerlyke goederen bezeten, hoog
laag rechtsgebied, ja een foort van graadyk bewind
gehad heefc; doch dit is waar,, dat die landen een
voornaam gedeelte van de Erfenis van Sicco zyn geweeft , en mede onder dien naam begrepen zyn van
Brederoode: maar het eigentlyke Stamhuis is het Slot
van Sivertsburg, gelegen in Kennemerland, en 'r een
en 't ander is een eigendom van dezen Stam geweeft.
Echter zoude hier tegen ingebracht kunnen werden,
dat Colyn door Zevenburch to kenncn geeft, dat Sic.
co behalven git begonnen Slot in Breederoode , nog e.ei)
ander als baanderheer zoude bezeten hebben namentlyk Zevenbergen, gelegen aan een riviertje, de Mork
genanmd, voor de vyftiende Eeuw behoord
de aan de landen van StrTen.
Ff4
noi
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Dloar men virdt nerd;'-.n5 dat (bar een Slot fzeflaan
heal, met den wen van 13i eedcri)(le b,:kend. Deris en hid a (lit, aêloude -P,ii ,,w,:evaarte het rechte
Stamlitiis vin dar EA:1 gcthicht. En ' 1: is re verwon;`:.-ichryvcrs lit aanmcrking kunnen
deren dat
Stamhins moct ge.
vowbrene,eil, d:.t
openbaar dat dit
houden wo-ca-n. Met is
Sint en de !;cclivkheid Viancii van (lit g,_:fitaclit
gekornen is (icor ha iitRo..4k van Ira/ rave den vy-ftienden hal- van Brecitoode, (gehieuveid in een aant 7) met .7 obanna , de
flia op Cork= in 't jaar
Arreide.
,
iiter
Vail
Viane
Erfdo .
Het is mvn mening nice oiil een l3efchryviiig te
maaken, Welke heerlyke goecieren , en vootrn- e huiZen , door dat gellaeht bezeten en opgeboi,wd zyn,
veel min de bedryven en heidenciaialen , die het federd zyne opkomft heeft uitgevoerd, in top te vyzelen; want dat zoucle een ;root Bock konncn uitmaaken , en is ten (1W:en gerocg te vind,:n in de Vader.
dan
landfche GeJ:n1,-,TchrTr enen Kronyken. * }1(
bcknopt vcrhaalen: wat c..17 van den Ltanivader
verder to, vincien zy.
S:
Zi,;ibt.--rt
fly ethic van zyn Fader criv,ili, Well-vriesland,
in den ]acre 9c4, en zi-1 Broader Diderth (hebbeny
de oudfte
de onit y t,n r, jaaten bereikt) z,,,rncle
Holland en Kenne-zoon, bekmini 0,2 g. ;,t:-,tifehappen
nierland, wordende dc landen tot hunne meerderjaarigi l eid beflierd door hunne rvloeder Luitgaart.
hi den ]dare ico5 kwam by, door de onderwerping der Wetivriezen, in 't bezit van zyn Erfrecht
zich daar no ter giant': van Kcizer _Hendrik ,
tin O.
Oom , in de verfchilien wcgens het bezit van 't
3i,5clorn Trier. Welke Stad door de wapencn
noonien
* Van den ooriprong en de bedryven der liccren van Predev,-,7z Ley.
rodc he it een byziinder 1-3oLI
te vinden
, Prior van bet Cal :nclittT Kloolier te
a 4to3
c 7.
in. I. N. 5 6
; Cail v*US A4alea.
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po : maar Adelbert (merle een broeder des heeren van
Erederoode) die de zyde van de Vyanden gekozen
bath, verdeedigde niet alleen het onwinbaar Kasreel; maar deed ook geduurige uitvallen op het Paleis des nienwen Biliehops. Sicco bood hier op aan,
oln de fterkte zynen broeder door een krygslitt afhandig te niaakeu. En voert het op deeze wyze Hy
vertoont zich voor de Trierfehe Poort , veint zich
doritig te zyn, en verzockt een kan wyns; deeze hem
door zyn broeders Schenker toegereikt, belooft hy het
met dankbaarheid te vergelden. fly laat dertig aatnen
vervaardigen, en volt die met zoveel gewapende hrygsrnannen ; voorzien met dubbeld geweer. Deeze worden
van dertig anderen,dic ongewapend zyn,voortgefjouwd,
en onder geleide van Sicco binnen de tierkto gebracht;
waarop de gewapenden nit de tonnen gdprongen , hune
van gewecr voorzien , erg zich Meerter van 't
iai eel rnaaken, na dat de meefte bezettelingen., benevens den ongelukkigen /Delbert , heldhaftig firydende , gefneuveld \waren, Door deeze daad wierd
hy van Poppo met veel heerlyke Leengoederen in
Luxemburger land begiftigd: maar raakte aan den anderen p ant zo in den haat zyns broeders den Graave
van Holand, en het geflacht, dat by zich moat verbergen te CZtrikum , by den reedsgemelden Fries
Go/win, alwaar hy betoverd door de aanloldelen en
fchoonheid van TiVetburge zich met Naar in her hu.
welyk begaf, en daarna door tuKnfpraak met zvnen
brooder verzoend zynde, boven zyn Erfdeel in Weft\Tries/and, beleend wierd met het Graafiehap van Kennemerland, zyn levee lang galuurende. Deeze ge.
fchiedenis vindr men in 't ieven van Meiazuerk , Bislchop van Paderborn , aangehaahl by den beer Van
Loon, in zyne aloude Nedettdndlche Fliltorie.
Nu fpreekt het van zclfs dat Sicco zyn hof zal gehouden hebben, in zyn Graf!(ML:p Kennemeriand, op 't
F 5
Slot

453

ilanteekeningen over de Mizzen

Slot van Breederoode , door hem verder opgebonwci;
flier na in den Jaare Jo t8 vergaderde hy zy.
no Wefivriezen en Kennemerlanders , en trok met
zynen brooder den Graave van Holland tegen den
Biffthop van Utrecht , wiens Leger na een hardnekkig gevecht op de vlucht wierd gefiagen. Twaalf
jaaren daar na, namelyk : op den vyfden van Oogitmaand des Jaars 1030 is deeze dappere en onruflige
Graaf overleden, en begraven in 't Klooster te Egmond.
Zyne Nakomelingen worden van den beer Laithis in de afdaalende linie der oudite zoonen opgeteld, tot den Jaare 1679, wanneer Wolfart de vyfentwintigit2, en laatfle heer van Breederoode met de
wapenen wierd 't graf gelegd. Waar van de plechtigheid dus word befchreven in de Hollandfche MerCaflelein:
„ Op Dingsdag den r9 Juny is de Heer ill'olphert

cuur van

tot Viane, na eenige dagen ziekto en verzwakking overleden; zynde de laatfte van
,, het Manlyk Oir : zyn begraavenis is geweeit als volgt:
„ Op Dingsdag den 15 Auguflus 's avonds ten
„7 uuren, de gantfche Burgery van Viane, op het
,) Kafka aldaar in de wapenen gekomen zynde, zo
is dezelve Burgery, al$ het duifter geworden was,
,5
met in rouw gedekte trommelen , en flepend geweer,, van het Kafieel naa de Kerk getrokken , gelicht van 24 toortfen daar op voigden alle de be,'
12 Toortfen : en daar na het Lyk,
3) dienden, met
overiekt met een ling lakens kleed, en daar boy en over een zwart Fluweel kleed, waar op agt
5)
„ wapenen van Breederoode met goud waaren gebor„ duurd. Het Lyk wierd geleid door den hofmees„ ter van den overledeneP.. De vier hoeken van 't
„ kleed wierden gedraagen door vier Droffaarden zy„ ner landen ; aan de zyde van 't Lyk gingen acht
„ Edellieden, die 't lakens kleed droegen alle gelicht
van
25
,9 van Breederoode
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van 24 toorsfen : daar aan volgden de Hoedver.
„ wanten , en andere genoodden , alle mede gelicht
„ door een groote menigte flambauwen. !Ole de hui3) zen van de Stadt waaren verlicht van Lantaarnen
„ en kaarfren. Bet Lyk in de Kerk en aldaar in de
9, tombe van het geflacht nedergezet zynde, heeft de
• Griffier van de Kamer van juilitie te Vlanen, een
,, koperen plant, daar de wapenen van bet huffs van
• Breederoode op gegraaveerd fleinden , met eenige
„ Infcriptien daar op, van een Rouwkleed afgeno„ men (welke plant geduurende de Lykitaatfie, ver• keerd en met de punt omhoog Mond) en na een
„ a.anfpraak tot de omftanders deeze woorden ge.
„ zegd:
,, /llzo bet Godt almachtig beliefd beef op den 19
Iwo 1679 tot zich te nemen onzen genadi gen flee„ re Wolpherd van Brederoode, wettig gedefcendeerd
gebooren tilt de Graven van Holland, vrybeer
van
Pianen, &c. Erfburggrave van Ut.
,/
trecht
, &c. zynde de laatfie en zcettige Mansoir
95
van
bet
doorluchtig geflacht van Brederoode, het
95
9, Welke door 't voorfr. afflerven ten eenemaal geeins
digd is: en op dat nien2and t'eenigen tyde zich deeze
wapenen, naam of geflachte aantnatige, toeeigene of
reclameere, zo hebbe 1k met beho&rlyk refpea, de
zelven
in deezen Grave in uzv Ed. alter tegenwoorp)
„ digheid, nedergelegd. Ad perpetuam rei memo,' ream. Waar mede deze Ceremonie is geeindigd.
Nu flaat ons nog lets te melden van de Standplaats en aeloude gelegenheid van dit vermaard Kas.
teel. Het ligt omtrent een uur pans ten noorden
van de handelryke en vermaarde Stad Haarlem ,
midden in eene ftreek Zandheuvelen , niet zeer verre
van de hooge duinen , die een borilweering ftrekken
voor Holland en Weflvriesland, mitsgaders Keenemerland tegen de Noordzee ; het land daar omtrent,
heeft van overoude tyden tot heden op den nag, een
by-
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byzonder rechtsgebied en Baljumv gehad , afge:.
fcheiden van 't Hoogbalitmwfchap van Kennemerland; een Baljuuw die te recht pleegt te zitten mec
weigeboorne mannen, en goede huisluiden van Velzen Schorel , Camp , Zandvoort, Bergen , t'Oo,
gen , enz.
Weinig meer als een murquetichoot weegs ten zuiden van Breederoode vertoolt zich nog een oude
mum , en kieine Kapel , van 't huis te Aelbertsberg
wear op fommige der eerfte Grauven hebben hof
!louden, gelyk men vindt in de Hollandfche Chronyk : Divif. I. kapp. 73. alwaar itaar „ Ende is (de
„ R hyn) van Battavoduren oft Wyk, tot dat ze in
Zee loopt , altyd aan beide zyden met Steden,
5,
Dorpen ende floten betimmerd geweeft, als 't nog
,, wel blykt: want voortloopende van 't middelhout
tot der Zee , heeft die Rhyn geloopen voorby
", Aelbrechtsberg , daar aan die zycten plag te itaan
't hof van Holland , dat nu in den Hage is; met
„ veel fchoon ..; katleelen en ilooten aan beide zyden,
als 'c flot te Kleve , Breederoode, Veizen, Reni.
't Plot tot Egmont flaat, en nam
chom, daar
51
hair 1:oers voort na de Zee. Flier ziet men dat de
huizwn Breederoode en /Ielbrechtsberg gelegen hebben
aan den Rhyn. Het welk veelen ongelooflyk voor,
komt, om dat de geheele fireek lands , van den vermarden arm van die Rivier (by Katwyk verfiopt) tot
aan Petten, met zandheuvcls is bedekt , alle ftrekken•
de lungs de hooge duinen , bevryd van het zwellende
Winterwater, dat de Iaage weiden , en landen zoude.
overftroome n , en in oude tyden overtlroomd heeft ,
eer de Spuijen ell Sluizen te Sparendam., en elders
g elea d zyn. Maar dewyl voor Fang met klem van
reden is aangetoond , dat de Rhyn ook in de Zee
boven Alkmaar, of wel te Petten heefc uitgewaterd,
zoude het dan zo vreenid zyn, dat die Rivier met
een kleiner arra , door een kil, langs de voorf:hre.
verse
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vene huizen zoude geloopen hebben 9 GewiElyk
neen : want men zicr bier en claar nog biyken, dat
een Rivier moet gelopen hebbi2n, die door iloi nrwinden verzand is. Dicht by tlelbrechtsbe;/g vinclt mcii
nog hedendaAgs een kil van cell eng2rneete diepte,
vol water , en de geheele peek van Biekeryen that
omtrent , tot by het huis te Breederood e gceft 'er
Mane kentekenen van.
My is ook voor waarheid betuiP,'d , dat 'er voor
weinige jaaren in 't duin boven Haarlem, door cell
dummaaijer, deuren van een houten fluis zyn onegraaven , en dat nog verder gaat , dat de bezitter
van een hoiftede niet lang geleden een zekere orkentems plagt te betaalen aan de graaflykheid, voor bet
recht van de Zalmvangif ; dat by heeft afgekocht.
ner dan afftheidende zal ik belluiten met de woorden van Cornelis Aurelius, in Bat:1: 2. by Anipzing
te vindm. „ Aan wederzyde van den oever van de.
zen Rhyn, omtrent van die pIaatf af, daar by,
, de Rhynfehe Katten verlaatende, zich in Oofted
naa genielden loop nitftrekt , waren certyds ved
Kaffeelen, hoftkden en volkryke Dorpen , ende
• peelhoven,
f
dewelke zy van 't gezang de kwce„ lende Vogelen den Vogelzang heetten. flier zvn
• borcingtige hoven, vermaakelyke heuveien,
bofTehen met allerley wild vervuld, vruchtb:lare en
."5 broekachtige beemden , zeer bekwaam tot don vo.
• gelvangft, en het jagen van Hazen en Konyn,,,n;
93 bier zyn vifchryke Meeren, en verkoelende bee.
ken; zo dat gy geen ander aardfch Paradys kont
wcnfchen.
En vat verder:
„ Hier by komt het hol, en de voornaamne Raad„ klmer der Burgerlyke zaaken dewelke Willem
„ Rooms Ron lug, code ooze Grave, naa den Rage
„ verplaata heeft , een Paleis aldaar geflicht het).
bende
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Koninglyk ciew
bende van wonderlyke grootte,
raad, om aldaar de zaaken van 't Vaderland te vet.
handelen , Wiens welfzel en balken (dat wonder
om te zien is) nochte de worm, nochte de verrotting niet op en eet , noch de fpinne met haare
webben ontreinigt. Hier aan lagen in den 'leder.
gang veele flooten , en heerenhuizen , waar van wet
59
P, het voornaamfte was het flot van de Baanderheeren van Brederoode, die hunne wettelyke afkomfl
t, en Stamme van de eerfie Graaven van Holland afrekenen : daar na der Heeren van Velzen , en de
:17
• Beverwyk, ende der Ridderen van fleemskerk ofte Sutherem, van Kailrikum, van Limmen , van
17
Polanen,
van Poelenburg , en veele andere Kaftee5
len
en
Sloten
, welker oude naamen ons nu onbea
n)
• kend zyn die ten deele door den tyd , ten deele
,, door den brand vergaan zyn.
Dat dit waar is, betuigen nog de brokken der twee
huizen , die wy den Liefhebber der Nederlandfche
Oudheid voor oogen Het eerfte , namelyk
Zelbrechtsberg, is na 't leven gefthetft ; en door iea-nand om zich te oefenen in de Etskunil, in 't ko.
per gebracht, benevens het Buis te Breederoode, gedaan na een zeer oude Schildery,, onder myne verzameling van kunit beruftende , zynde daar dat flot
volkomener als in alle voorgaande printverbeeldingen
te zien; niet langgefchilderd (naar alter gedachten) na
dat het zelve flot is verwoeft geworden , en gebleey en ; in het Maas- en Broodfpel , dat bekende op.
g oer der Kennemers tegen Hertog Aelhrecht van
Saxen, voorgevallen in den Jaare veertienhonderd zes
en dertig.

t,
•
•
9
•
•

xn

Haarlem den 2 November des Jaars 1736.
P. LANGENDYK;
P

OP DEN DOOR
VAN DEN GELEERDEN HEERE

LUDOLF SMIDS, M. D.
Gebooren in Groningen den 13 5'uny 1649. Overleden in
Amfterdam den 7 Maart 172o. 4ldaar begraven
in de Wefterkerk den 12den.

KLINKDICHT.

I

s LUDOLF Otis ontrukt? 's lands oudheids onderrichter,
Die fchrandere Eskulaap? Latynfche wysheid ween !
Verdubbel uwe klacht ten Schouwburg, Melpomeen,
Op 't lyk van Konradyn, om zyn' befaamden Dichter.

Tree aan Paetenrei, ftrek hem een grafnaalditichter,
De Penningwysheid hang' Naar konftwerk daar omheén.
ap e Sulmoaanfehe zwaan Legge op den marmerfteen,
En lees het Dedaals werk van haaren Vaersverlichter.
De Roomfche Keizers, en 's lands Graaven zy aan zy,
Met de ed'le Vrouwen, zyn een fchoone Galery,
Om 't beeld des mans, die hen doet leeven in zyn Waren.
Maar neen , 't is ydel datge een Mauzole'um iticht:
Dat heeft zyn yver,, zyn geleerdheid, zelf verricht,
Waar op zyn zuiv're ziel is naar 't getlernt' gevaaren.

GRAFSPRAAK.
SUMS in de Aeloudheid, dicht- en Penningkunde ervaaren.
Gal Godt zyn ziel, my 't lyk, 't heelal zyn' lauwerblaaren.

p LETER LANGENDYK3.

SLAP-

,
I,

LAD WYZER,
in de ge laante van een

LANDCHRHO NY K.
A. 500.
gehowtur!
w 6, Z nuzyn.Oud Haarlem, b,t flot by Affuniburg , bladz.
138

A. 600.
618, overleed :Tan van Arkel , de Z0071 van eenen der 4 Fleein gkinderen.
21
664, is overleden Geertruid, en namaals onder de Ileiligen gefield.
678, werd Radboud van de Noormannen overweldigd, en weder
los gelaaten.
299
682, zyn de Deenen naar Nederland. opgetrokken.
59
69J, is Willebrord in Nederland gekoinen.
313
A.

7C0.

717, werd Racihod geflagen van Karel Martel.
Q
a 1ci
9g,
719, overleed Radbod, krankzinnig.
730, word van het Ibis Adrichern , buiten Beverwyk , gewag
geinaakt.
.
8
7 3 4., werd bet beeld Irmenfeul , door Karel Martell omvergeworpen.
I74
736, overleed Willebrord, de eerfie Bifichop van Utrecht. 36
740 , is bet vervallene Limmen, door Radboud vernietaid. 224,
760, werd Schorel vernieuwd , en met een School verrykt. 344
7 t4, is Heukelom by de Scbryvers al bekend.
149
791, overleed Radboud, de eerfie Ileer van Egmond.
90
A. 800.
circumcirca, kwamen de Noormannen , als byen , in deeze
landen ontzvoermen.
273
Bro, is Groningen, tom een tamelyk vlek , door de Deenen ver.
nield.

123

1330, is Wyk te Dutuffede, door de Noormannen vertvoell. 41g
838, iS

RE,A0Wy ZER.
838, is bet Dorp Breukelen wecbgefebonken aan de:Keriki,Q;dazn L4reS.
nat.
838, word, in een Giftbrief,, gefprooken van bet Buis te Zui/en.
448
85c', S'preonin
cr
ektmens
enal, in de Brieven van St. Walburgs kerb, te
411
-- of 860, is geweefl de gruwzaame Watervloed, alles omVerwerpende , en den Rhyn verfloppende-.
312
deeze
857, of 8,67 , zou die vermaarde Boomflorting ,
gejebied zyn. Anderen neemen bet vtel laater.
41
:63 , is de gewaande Donatie - brief gegeven aan Graaf Diderik
den II.
60
866, behoorde Loenerfloot wider Loenen.
227
868, wierd Woilebrand, Hoer van Egmond, "op zyn Bed vcrmoorci.
93
884, zyn de Noormannen, langs den RIfyn in Nederland gekoonzen.
313
889 , words', in een Vergunbrief , gewag geinaakt van Suterdcshage.
448
89o, wordt Thiel in een Vergunbrief genoeind.
374
was Delft' nog een manfe of renteboeve.
373
A. 900.
90©, wordt gewag gernaakt , gelyk ook in latere jaaren , van verfcheidene Scbitdknapen van Akerfloot.
9
64
903, is overleden Graaf Diderik de 1.
910 , was Wonebolt de eerfie Abt van Egmond
913, wordt van Fortrappe gewaagt , in eon Vergutzningbi
.102.

916, is bet Huis Pouderoyen geflicht.
293,
934, zoude in Saxen , bet tornooijen of het lancie-breeken Inge-

field zyn. 56
was Utrecht nog een flot; volgens een Vergunbrief. 376
943, wordt bet Land/chap Drenthe in de Brieven geizoond. aid..
225
953, is Loenen gefcbonken aan de Kerk van Utrecht.
is Muiden aan de Kerk van Utrecht wecbgefcbonken. 259
972 floeg Diderik de II. de Friefen by Rhynsbiirg.
316
overleed Graaf Otto van Naffau. leo
98o, was Flisfingen nog gelegen op een deel van Plaanderen. 283
988, is Bergen, by Alkmaar , bekend in een brief van Graaf
A; noud.
3.t
was Bergen, by Alkmaar, nog gelegen aan een :Rhynfprankel.
313
- zyn de Friefen beoorlOgd, door Graaf Arnaud. ,,
2Z
990, is bet Huis to Brederode, ham Haarlem, begonnen gekowd te .WOrcioh,
44
Cg
993, film,:

I, ADWYZER.
c 93 , f ezcei Graqf Arnoud n Weft Friesland.

22

by

bladz. 34R
Urk , in de Brieven genoeml.
O),
406
,vaen as Ouds Brieven van Teilterband.
371
A. Ion.
5'::2 , wierd llobora , der Beneditlynen Kloofier , op den Heilf.
145
gen:)erg gebortz.l.
100,1, doorflak Wallingcr de I. Ileer van Egmond , zyn Vrouw,,
rnevens ba‘tren boel.
90
I oo6 , W.3S Amisfoort al in weezen.
3.5
.- to15;, is de Doii-,kerk te Utrecht vernienwd.
397
10 J 8 , werd .-B[;;;,-.bop Alelbod te Bodegrave geflagen.
347
floej; Di,ierik de iii. do 00[1-Friefen tot een krygslift ge.
62
bri!ii:ende , een nagebootfie jion , vliet! vliet!
doorjr:ft,k;,- Dic',erik ae IV. te Luik , den broeder.des Biirchops
63
van Luik. en Kmion.
wierden de Frtefen by Heiloo geflagen, doer Diderik den
III.
62. 345 . 347
Oorlogde Biffebop Adelbold tegen Graaf Diderik den 111.36
1021 , Ve7W(TI Dodo de II. Neer van Egmond , nevens Helena
zyn .111-o2der,, de Friefen.
90
10'.2 7 worst ha- Dorp Wannond , in de Brieven genoemd. 412
Heiloo.
1024, ..17' , g i rrou-a7 Helena de Friefen , by
345 347
3 c35, is oi,Ta::;ii, IiVailinI„er de i. Hear van Egmoncl.
90
1039, is cues • l-rien Graaf Diderik de III.
62
1040, beef& Kei c,-,er T-Tendrik de Zwarte Groningen wecbgefcbonken, aan Utre,k.
330
1042, is het Kajbcel te Liesveld gebouwd.
223
3048, wiercl Graaf Diderik de IV. binnen _Dordrecht , met een
pyl , eloodlyk. gektvetfl.
63
.--- geichiedde de flag tufirchen Diderik den IV. en de Luikenalrs , binnen Dordrecht.
63
1058, fiaat Floris de I. zy72e Vyviden , by Dordrecht in een Veld,
'VW kid/en, gelokt.
97
1062, wortit Fioris de I. by Hemert, overvallen en gedood. 97
347. 347
3063 , gvordt in de Brieven van Oefigeeit gewag gemaakt. 275
is 'er in de Brieven, gewag van Pettem.
266
worth: bet Dorp Velfen in de Brieven genoemd.
388
1064, worit in eon Gunflbrief, , Dordrecht allereerfl genoemd. 69
169
1"--"---" ontving Dordrecht bet recht van te Munten.
is I-L.-,c,tifte gegeven aan Utrecht, door Keizer Hendrik
den 11/0
143
worth; VAllicnhUra, als een landboeve , in de Brieven gev.oemd3
381
£0730
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107r, wierden de Friefen geflagen, by Ouddorp.

bladz. 147
dreef Govert met den Bult Robert de Fries en V10111V ,
Geertruid, uit Holland.
122
1074, is overledm Dodo de II. Heer van Tginond.
90
1075, Z011 Delff, bemuurd en met een Slot verfierkt zyn, door
Govert met den Bult.
57
wierd Govert met den Bult, te Aiztwerpen op dc beim122
lykbeid , doodlyk gekwetit.
1076, was Binkhoift, by Leiden, al in weezen.
36
kwam Diderik de V. voor Yirelmonde, era krecg bet by
verdrag,
64. 173 347
----- is Stavoren van Diderik den V. verweiterd.
355
1077, kreeg Stavoren een Pertgunbrief van Keizer Hendrik den
Iv.
355
1082, lag Oud Flardingen nog in Scbieland.
401
1086, wordt gewag gemaakt van de Beeraz van Adricliem. 8
1091, is Graaf Robert overleden.
313
1092, is overleden Diderik de V.
64.
145, was de allereerlie Kruisvaart naar bet Heilig Land, rider
Godefrooi van Brillion.
2')7
1096, waren de Ridderen van bet Huts te Force: al bekend. 102
A. 1100.
11 10, kreeg Groningen allereerfi znziuren voor haute pla7ken. 122
1112, is Groningen ontbloot van Vejtingen, door Godt.L'abc,
fcbop van Utrecht.
123
1121, is St. Pieters Kerk to Leiden geliicht.
213
1122, fiierf Graaf nods de Vette.
11 93
leefde Heer Jan van Kroonenburg, de flit:liter van hot
Slot.
204.
1124, zyn door Oorlogsfeiten , vermaard de Ridderen nit het
Seambuis Haarlem.
139
1231, wordt, in eon Vergunbrief , van de Stad Weeip gewag
416
g ernaakt.
152
1132, was bet dorp Hoeflake al in de Schriften bekend.
wierd bet This Albrechtsberg, to Bloemendaal verbrand
door Floris den Zwarten.
3 )6
1133 , bouwdo Vrcuw Pitternel de Abdye te Rhynsbutg.
1138, wierd Biffcbop Herbert van Birum belegerd vcrz GraV.
Diderik den VI.
36, 65
39
1140, is aan bet Slot to Egmond begonnen.
reisde Graaf Diderik de VI. naar bet H. Land.
65
1143, gaf Groningen ZiC b over aan Herbert, Bigchop van U.recht.
j28
Stichtfier van bet Rhyds.,
1144, is overleden Vrouw Pieternel ,
burger Kloofier.
290 311.
1247, gefcbied4e de tweed: Krusvaart naar bet Thilig Land, 207
Gg2

"55,

BLADIV7ZErt,
j r55, Was Haarlem al een Stad , ten tyde van Graaf Dbyaedrzik. den

VI.
-- words, in de aronyken van de Zandpoort gewsg &ie..
maakt.
44r
65
everleedt Graaf Diderik de VI.
2
115. 9 , leefde Heer Wouther van der Aa.
1160, wierd bet Slot te Woerden , van Biffchop Govaart gebouwd.
43°
1162 , zyn de Heeren van Eatenburg al in de 7aarboeken bekend.
29
1164 of 1174, ZOTI de Stad Kuilenburg aangelegd zyn.
209
1165, Oorlogde BjJ'cbop Govert van Rhcncn, tegen Graaf Flo•
ris den III.
36 9g
1167, wierden Pelgrom en zyn zoon Folpert , te Leerdam , van
215
den duivel wechgevoerd.
1168, wierd Graaf Floris de III. by Score!, geflagen van dc
illefi - Friyen.
99
,----- wierd bet dorp Schagen verbrand 332. en Egmond aldaar
geflagen.
333
was Score! de Krygsverfamelplaats , tegen de Friefen. 344
irio, vong men de Cabeljauw in de Stads grachten van Utrecht.
399
•.--- bouwde Biffibop Covert van Rbeenen Toutenburg, in 0veryffel.
375
44.7
•-- kreeg de Zuiderzee baaren aanwas.
1172, deaden Ho Willeinen bet middagmaal in een Vertrek , bebalven die by den Koning waren, in bet Hof.
428
1173, wierd bet Reigersborch, te Ouwerkerk , door een boogen
302
Vloed omver geworpen.
II 78, wierd bet Huts ter Horft, by Rbeenen gebouwd 3 door Bis163
fcbop Govert van Rhenen.
I 18o , wordt in de Brinell gewag genzaakt van Nierop , anders
271
Nteudorp.
zou in Holland de allereedie bedykking gefcbied zyn. 67158
i 187 , ging de derde Kruisvaart aan , onder Barbaroffa. 99. 207
207
1190, was de vierde Kruisvaart, naat bet Ileilig Land.
is Floris de III. in Syrie overleden.
99
1191, wierd Akon, of Ptolemais, een Scad in Syrie veroverd.
Maimburg , Kruisvaart.
5
1193, overleed Heer Beerewoud de II. van Egmond , aanvanger
van het Slot.
90
word in de Brieven gewag gemaakt van bet watertje, Pul.
/

T57 ,

296
263
-- was Naaldwyk al in de Brieven bekend.
1195, badt Diderik de VII. een Krygsgelcbil met Willem, zyn

longer breeder.

66
A. 1200.
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A. 1200.
bind,z.
is bet Slot te Heukelom gebouwd.
bin. 149
overleed Dodo de III. voltrekker van het fiot te Egmond. 89
wierd bet Hu is Roofenburg , by Leiden gebouwd.
326
1202, wiercl Biffebop Diderik van der Are geflagen, door Diderik den VII.
36
1203 , wierd bet Huis te Banjart, by Beverwyk , verbrand. 25
65
overleed Graaf Diderik de VII. binnen Dordrecht.
1204, wierd Willem de I, de dertiende Graaf van Holland. 421
372
is Vrouw Ada, op bet Eiland Texel overleden. 7.
—
259
wierd Muiden in afcb gelegd.
1208, everleed Wouter de I. genzeenlyk Kwade Wouter genaamd ,
berbouwer van het Egmonder (lot.
90
113, is Vianen aangelegd , door den Hear van Kuilenborg. 396
1214 of 1266, is Vrouw Margriet verloft van 365 kinderen , te
230
Loosduinen gedoopt.
1219 , zouden de Haarlemieten, met een zaagfcbip. de haven
van Damiate geopend hebben.
135
1222, words in de Brieven van bet dorp Pynaker gewag go297
nzaakt.
1223 , is bet Gehl door Graaf Floris den IV. in aid) gelegd. 112
overleed Graaf Willem de I.
422
1224, is de Domkerk tot Ucrecbc vernieuwd, en tot den hedendaagfeben fland gebracbt. 397
1227, fneuvelde Bijjchop Otto van der Lip, voor Kovorden. 36
— is Koning Willem te Leiden gehooren, in bet Gravenbuis
229

1231 , Lis°1ocnviTrrlield.en Elifabeth , naderband onder de Heiligen gefield.
92
7o
1232 waving Dordrecht de fiapel van Rolle.
1234, was de zoo genoernde Kruisvaart tegens de Stadingers. 99
100
1234, is Graaf Floris de IV. te Korbie vermoord.
1235 , leefde Gillis van Amite' , de Bouwbeer van bet Huis te
Mynden.
256
12 38, is bet Slot Middelburg by Alkmaar geflicht , door Floris
255
den V.
fcb r eef Beka, bedienende zicb van Egmonds boekzaal. 8S
1247, wierd Willem de II. Rooms Koning verkoozen.
423
1249, is te Haarlem gebouwd bet kloofter der Karmeliter Moni1246,

125
ken.
1250, bracht Koning Willem zyne bofboudinge in 's Gravenha132
gewierd tuirchen Utrecht en Holland getwi , over Yffel175
ftein.
a—J....—• ging men vzn Enkhuizen naar Stavoren, door bet botch
202
Era
1250,
Gg3
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1250 , circumcirca, fiicht:c Koning Willem bet Huis ttleadrize
.e2m42.3.
kerk.
1 251, overleed Elizabeth van Brunswyk , Yrouw van Konin,i
Willem,.
422
1252, is bet ILis te Ecrn verkocht, door _Geer :Tan van Wouden.
burg,
85
1253, is de Hoffle Lokhorit by Aini.sfo ,nt , in de Brieven be.
kends
229
is bet ot te Vreeland gellicht, door Bilichop Hendrik van
407
zyii de Vlamingen verwonnen en ge raft.
367
wordt in de Brieven, v/n Poelgeeft gewag ge;naakt. 294
1254 , is bet krygsgeJcbil beficebt tug d
- iem Koning Willem en
Zwarte Griet van Vlaancleren.
424
1255, is Koningsveld , het yonkvrouwen Kloofler, buiten
gefticht.
196
is Toornburg , by Alkmaar,, door Koning Willem gebouwd,
423
1256, fneuvelde Koning Willem to Hoogwoude , fi 1ryodoe nd3e47tes.g4e2n3s
de Friel-en.
1259, wierd bet Slot Stoutenburg vernieuwd en verflerkt. 366
1260, was een .fcbeepsitryd omtrent bet land te Vooren.
405
was Delft al een Stad.
373
1262, IS Lecuwerilic.rft,
..21,1y by INToorchvvyk gefiicht. 217
1263, ftierf Ricbardis , Sticbter van bet Kloofter,, Koningsfeld.
197
1265, leefde Hoer Gysbrecbt, de bouwer van bet This Rw,viet.
331
1267, overleed Machtel van Lottringen, .11.1oeder van Koning
422
1268, is Haarlem belegerd van de Kennemers.
135
was bet Plot van Abkoude al in weezen, den BWcbop

toebeboorende.
5
is bet floc te Vreeland, door Gysbrecbt van Ainfiel belegerd.
407
127o, is Alkmaar eon Oorlog aangedaan.
13
1271, wierd do grand van Kuilenborg verkocht.
209
1272 .floegen de Friefen Floris den V. by Vronen , op de Geeft.
-

347

Slaat Floris de V. de Friefen op de Geeft , na dat by eerft
geflagen was.
IOr
Ieefde Otto van Arkel , Heer van Heukelozn.
149
1276, beeft Floris de V. bet Kafleel Wydeneire in Noordbolland,
vernimwd.
413
1277, rnaakte een Watervloed den Dollaard in Groningerland. 415
1279, word van Ei-ii:.huizeri allereerfi gewag gemaakt door Jan
van iirkel.veriaancl.
-

I2i0,

B L A D W Y Z E It.
bladz.16
1 80, ett,!erd Amisfoort door den BitTamp ontruff.
..-----• is bet flot te Vreeland , aan Gysbrecbt van Amfiel vet.
pand.
407
128 r , wierd te Kuilenborg bet flot gebouwd.
209
--- fpreeken de Vergunbrieven van Voorfchooten , by Let.
den.
405
1282 , Sloeg Floris de V. de Friefen, by Schellinghout.
347
------ waren de Tollen van Geervliet in weezen. III
----- zyn, de Friefen verder,, door Floris den V. beoorlogd. tot
1284, was in de Vergunbrieven , Veere te zeggen , Mevrouw. 38'1
------- word al , in de J3rieven gewag gemaakt van bet Haarleaner Hout.
,
136
10.--ige. is Berkenrode , door Graaf Floris den V. wecbgefebonken.
31 139
1285, werd verdraagen, Zwaanenburg, simmer te berbouwen. 49
......--.. werd to Loenen eon Verbond ingegaan , tuffeben den Bisfcbop van Utrecht, en Gysbrecht van Amfiel.
407
1286 , werd Amisfort met de Wapenen , door de .Uollanderen
aangetaft.
16
1288, werd een Vrede getroffen tuffeben Floris den V. en de
Friefen op Toorenburg.
375
...mi..-- wierd Nieuwburg omtrent Alkmaar, gebouwd door Floris
den V.
271
------ is 't Medemblikker [lot gefticht , of ten minftcn vernieuwd ,
door Floris den V.
249
----- leefden de Snoyen , een Ridderlyk geflacht.
349
1290, is bet Kafteel Bateflein binnen Vianen zoo men wil , go.,
fliebt.
29
--- eircumcirca , is bet flot te Muiden gebouwd, door Floris
den V.
259
1292 , waaren de Edelen van Rodenrys al in weezen.
313
1294 , was Oud Gein nocb een Stad. 112
1296, is Graaf Floris de V. door Gerrit van Velfen omgebracht. 101
-..----- wierd de gevangene Graaf , Floris de V. op Kroonenburg
gebracbt. 204. wear na dit Slot belegerd en ter Rieder geworpen is.
205
---- is Floris de V. op Muiderberg, aan zyne wonden overie.
den.
26o
.......... toonden die van Naarden bunne getroubeid voor Floris den
V.

265

............... is bet Huis to Teilingen aan de Graafiykbeid vervallen.
372
--A— meet bet Huis te Velfen al zyn verwoeli geweeft. 386
— is bet Slot te Woerden de Graofiykbeid van Holland ingeiyfd.
431
1297 , word Eenigenburg in Noordholtand verineeflerci en algegebroken.
86
12.977
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/297 , Sloeg Jan de I. de Friefen, op Wyde Geed, by Alkmaar..
bladz. 17T
1298, won Graaf Jan de I. 1321 Slot van Yffelftein.
17t
1299, is Graaf ;Jan ale I. zonder kinderen overleden.
170 171
A. 13oo.
1300, is Amiteldam , door de Kennemers , Waterlanders, en de
Friefen vernield.
was een Sebeepflryd omtrent den Brier.
bebben even als de Dykgraven , de Heemraden een aanyang genoinen.
145
123
wierd Gouda door de Vlamingen bemagtigd.
wordt van bet Huis Honditein gefprooken , in een Ont159
vangfcbrift.
—
circuthcirca , leefde de Reus Klaas van Kieten, te Spaar192
—
88 239565
leefde en fchreef broer Willem Procurator.
—
kreeg Stavoren een Vergunbrief van den .Deen.
73o1, Dreel Graaf Jan de II. Jan van Rendre nit Zeeland. 17r
1301 , fneuvelde Bijichop Willem, op Hoogewoert , by Mon
157 2 57 347
1302 , is bet Huis te Bredcrode , by Haarlem verbrand door den
Graaf van Loon.
44
1303, is Rotterdam ingenoomen van de Plamingen.
328
is bet Kafleel van Schoonhoven veroverd door Witte van
—
Haemfiee.
343
— zou door Graaf Jan den I. de Stad Verone belegerd , verwonnen en verwoeft zyn.
393
1304, overleed Willem de II. Heer van Egmond, lieveling van
9©,
Graaf Floris den V.
I7t
3305, is Jan de II. aan een ziekte geflorven.
— bier omtrent , leefde de Chronykjcbryver,, Melis Stoke. 365
3312, is bet Kafieel van Schoonhoven vernieuwd.
343
3313, is Keizer Hendrik de taatfte, vergeven met een Heilige
Hoflie.
148
1315, was in Holland , het geld zeer jrchaars en kofielyk • 1o7
218
is de Heoglandfche Kerk , te Leiden geflicht.
—
bielp Willem de Goede den Koning Lodewyk den X. te-1
424
gens de Vlamingen.
1318, is Dullenberg, in de Neder , Betuwe ten deele verbrand. 8o
was bet Rids te Roofenda g by ilrnhem , al in weezen. 324
1324, trouwde Vrouw Margriet met den Keizer, Lodewyk den V.
426

is een Kapelle gefticht te Muiderberg, op de plaats alwaar
260
Floris de V. overleden was.
314
1326, is bet Ellis Rhyneftein afgebriken.
—

1324'
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T313, is bet flot van Ahkouke b.?rtiminerd.
rte
Koni?zg Philip us dea, 17.1.
42.4
1330 , hwo.Irsa iecii. Golderland,
oneenigbeid der Heckers en Bronk..
142
1334, w
bel,*ew
rdaai r.
nd Holland , icier morgen lands ?net 2 pennin
ge a
107
1336, wierd de Heel . van Nyenrode te Soeft geketvetit34-7
1338, is het Huis te Eein , door die, van Utrecbt ingenomen.
w,-zs 'er te Groningen een krygsgefrbil , tuffibcn Stad en
Lande.
123
1340 , b ouwthe Jan de III. den burg van Heusden aan ; gelyk daar
na Johanna , zyn Dover.
150
gaf Reinoud 7,,an Gelder de Sad en bet Slot van Wyk re
Duurilede te leen , aan Zweer van iefekot.
418
Wordt van Stoutenburg gejprooken in een Losbrief. 366
wierd het Plot te Vreeland wader verpand.
407
1 342 , ontving Dordrecht de Stflpel van Wyn.
C-k)
*--------- is Jchanna de Valois, Wedzzwe van Graaf Willem den,
Goeden, een Nome.
424
I343 ,
bet Buspoc.'d.,:r voor Algiers gebruikt geweeft z.37/;. 277
1345 , is bet floc van Abkoude belegerd en ingenemeeiz.
202
was de krygstogt tegen de Stichtfche.
belegerde Willem de IV. de Stad Utrecht.
4'16
fneuvelde Willem de IV in een ftryd by St. 010f. 426
1346, was de Krygstogt tegen de Friefcn.
202
1 347, was Jan de Kok, Heer van Waardenburg.
41')
overleed Keizer Lodewyk; onzeeker of door vergif. 240
overleed te Biervliet, 1Villea Beucheid uitvinder
bet Haringzouten.
14C4
1318, was wader Krygstogt tegen de Stichtfche.
202,
was 'er een treffen by Emenes, en bet 'nog zyn ouden.
naam aanneemen.
wierd Naarden tot een puitzh bop gemaakt.
2O;
1349, is Oudewater ingenomen en ten deele ‘verbrand.
284.
29)
is Ramsbroek , in de Brieven, bekend.
3!r.
---- is bet Huis te Ruwiel met gewcld ingenonien.
1350, was bet Gefcbil der I-Toekfche en Kabeljauwfche, cZt 'ben.
152,
Moeder en zoon.
is Nieuw Naarden gefticht , diet verre van bet oxide. 266
4326
is bet Slot Roozenhurg belegerd en beftorrnd.
zon bet vermaarde Vrouwtje van Stavoren geleefd heb35$
240
e n . 4 714ly,, gefcbiedde bet gevedit op de Maas.
135r , tbl
- is 4Idengein of Oudgein gewonnen en vernield.
was de lovgstoclib van Willem van Bojjaren , teeens
203
Moeller.
135I .
h

1, AD WYZE
I.V12rd Wit lern de fir. Graaf van Holland en Zeeland. bi. 4,"7
i3i'2., r,z,, :cid het Huis tea Woudenburg ,--,:grkocbr. 433

13 , I ,

3 353,

is bet
floopt.

Huis tL,‘ ‘Voudenburg

belegerd, gewonnen en ge-

433

1354 , is bet Buspoc(i 2 r in Duitslc:nd uitgevonden.
277
rez;ierdt bet flot re Vreeland weder gaol!.
407
1355 , is 'Jet Huis te Ithvneftein weder gewonnei:.
424
•-- WIC 'er ecn treffen by Bunichwen.
50
202
.----- 'LUIS de Kry ,,;stogt 'van B ,I,Icbop j-n van Arkel,
1356 , is Muiden en briar flot , door Bilfehop Jan van Arkel, in259
genomen en v,erbrmi.
is

-

bet flat to Nieveld ingeliOnlell en omverre geworpen.
27r

bervatte Krygstogt tegens do StichtIchen. 424
1 3 ;7 , wienien de allereerfL Donderbuffen gebrztikt.
277
203
1353, is bet Huis te fleemskerk belegerd.
is bet this te Heeniskerk ingenomen.
243
is Graaf Willem de V. zinneloos geworden en opv.
.--------..--. cuas Cen

floi_,ten.
135) ,

-

427

is bet Thtis te llinkhorit gervineerd.
36
i:w3m Graaf A.brecbt voor Delft en dwong baar tot de
overgaaf.
IO. 203

------- civ'erd bet not vai Hcusden helegerci.
ISO
1359, is i,,:t !hps te i ' 0 1 03110/1 van tie Delvenaars afge, 72roken. 292
is bet His Spaugen , door (lie va3 Delft geluineerd. 350
i3 6 0 , wie yden de Donderbuiren , te Zandvliet, in gebruik gebracht.
277
253
---- is bet This te Mecuwen getimmerd.
1361, wie;.den de 1-Teekrs by Thiel geflagen , van de Bronkhorflen.

142

was de krygstocbt tegen Eduard van Gelder.
203
----- is bet Slot Voora, door BilIchap Jan van Arkel, gewonnen en afgebrooken. 405
T363 , is Everitein wader opgemaakt; geiyk onede Hageflein. 95
1364 , wierd Hendrik Kannemaker, wegens bet onteeren van
Vryll-er; en jonge reVedzrann , binizen Gorkom ontboofd. 179
1367, is overlede;t lingo van Allendelft, Abt van Eginond. 89
1369, was fidget:I:et/1, eery fiedeken, door Otto van Aikel met 711 Mt.
ren omringcl.
134
1370, is bet Egluonda not vernieuwd, door Deer jan den I.
'1371, overleed Hertog. Reinowl bet Hoofd der Heekerfchen, 142
- was 'er weder ge irehil over bet lint in Vreeland, met Al
bert ; PLweta rd i•-;an Holland.
407
29
1- 7,7-, is de Toren Simpol, to Vinci) ge,1icbt.
:1-31-3 , is Gildeiv,-) Larg getintmerd te V.eeswyk aan de Vaart. ii4.
--- is do Nieuwe Vaart gegraven , wt de Lels.
380
1374 , is Gildeoburg r,T,WQ1117C6 ; cer-ft door Herzog Albert, daar
op
1362 ,

FL A-DWYZER.
I14
ficliop Arend cz,:an Himn.
op wader door dcn
is Yirelitein geplontierd do)r het Volk. va;z By1C1)0P
rend vn;/ Hoorn,.
erat. 1"cizi 213753
a------is de Ifry,gstocht teen de Sticlitichen bv
wierd Kroonenburg , in bet Scicht , LIegerd ell v2r205
Woef1.
------ is Muiden c.veder door Brij-chop Willem tot een Roof ge259
geweeg.
kvuain bet Slot te Vreel.-7.nd aan den ruaart Albert.
293
1375, is Putteltein , in Znid - Holland 4,-refioopt,
1377, heeft een Watervloed bet vajle Zeeland tot Eilanden
443,
ma akt
427
flierf Graaf Willem de dolle.
227
1378, wierct de Hoer Splinter op Loeneriloot
1381, overleed Micht,.;1d, de Vrouw van Graaf Willem den Dol426
len.
1386, overleed Vrouw Margriet van Briege, Aloeder van Grua/
Willem den VI.
427
1390, is Bloemeflein aan de Lek, gewonnen en nedergeworpen. 37
zyn 'er Revelligingbrieven ,,:etJekend van Zwentib0 I e. 451
2,00.
• leaf de Ysbrand van der Koullicr.
139r, is St. Olofs Kloofter van de Weilvi-i:.'zen verbran,-:. 276
II It
1392, werd Alyt van Poelgeeft vermoord.
ontflond de fciieuring in Friesland,
cben de VL:0,.J0hers era Schieringers.
'395
------- is bet Huis te Kleef, door Willem Kuj-er,
193
ou,ifer,
deren fielten dit
1394, is bet .Iluis te fleemitec:, buitcn Haarlem, orraver gewor.
pen.
1,13
1395, is het Rids te Altena belegerd, van Graaf Albrecht,
.203
145
- zyn de riemtallen van Hello° venninderd..
3
1396, kreeg Hertog Albrecht de in,,, (!ri,age by Scoterzyl.
verfloeg Albrecht de Friejen wederonz, by Stavoren
347
omtrent St. Olof,
434
Wordt in de Brieven gefproken van Zaanciam.
1397, Werd Groningen aangeclaan door Hertog Albrecht. 123
205. 226'
word bet Huis to 1_,() .;:vellein belegerd.
123
1393, is Gouda onder de Graven var y Holland geraakt.
Scbieiand
------ is bet Huis Hodenpyl,
1399, was een Krygstogt td,gen iie Out): -Friefen,
A. 1400.
14.00, is Groningen belegerd door Frederik van Blankenheirn,
128
Biffchop van Utrecht.
kwamen de Huizen van Haarlem en AirenLift door e6r..,

Jaanieo.
ri 11s■

139
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een Krygstogt tegens de ()oil -Friercn.
bladz. zo3
, is Gierienburg bekend geworden in bet Oorlogen van jail
van Arkel, tegens Holland.
113
is V1'01511 Jacoba gebooren.
428
--------- is de hurgWerkendom, in
, afgebrand. 413
11.03, Werl Gorkoin belegerd.
205
14-c4, is Graaf Albrecht overleden.
tat
Delffshalven aangelegd door die van Delfr.
59
is bet Iluis te fleernftee, door die van Haarlem geplonderd en verbrand.
143
kreeg Hattem een zwaar 1Ceeel van Reinoud van Gelder.
141
1405, kwans Gornichem order Hollai2d.
119
kwon Yfferdein order Hollcmd.
175
is Eve/ Rein belegerd gewonnen erz geruineerd.
95
- zyn de Huizen , Galparen en, Everftein , belegerd. 95
1 34 . 203
1406, is Hagettein belegerd gewonnen en vernield.
134
205
!•1 0 7 Wzs de krNgstocbt tegen de Liiikcnars.
1409, is bet Huis Aflauderik ter neder geworpen.
246
14-IL), ciictimeirca , is bet hot te Purnment geflicht.
297
1412, word binnen Gornichenz bet flat van Arkel afgebrooken. 20
is her

Huis te Lips , in de Leenbrieven bekend.

225

Oo r loogde Graaf jan de III. teens die van Uerecbt. 17t
• 4.16, is bet neergeworpen Huis Rhyncflein , 7.)erniewwd.
314
an
vanVrouw jakuba, tegens Willem van
14,17, Was dc
4=4

Arkel.

11/4d Jan de II. Heer van

203

7

Eg 1207111

gevangen in den

fi t yd., binnen1 Gorkorn.
gt.
inolveide gonker Willem van Arkel, in den flryd binnen
Gurnichem.
21. 120
ineuve‘cie Reinoud de Heer van Brederode, binnen Gorni:heni.
395
Was binnen Groningen, de twee fpait der Schieringers en
VetR,)pers.
12 8
is Amisfort, van de Geldelichen aangetaft.
.15
..---- is Yifelaein belegerd van Graaf Willem
overleed de Heer van Nyen] ode.
227
Rotterdam ingenomen, door Jan van Beijeren. 328
Iiierf G- aasf Willem de VI. aan een kwaad been. 428
werd Dordrcc"-,t belegerd.
is Viawiin der de Brederoden behylikt.
44
205, 2 i 9
1419 is Leid ,...n belegerd.
Geertiuidenberg tot de overaaf --edewongen door de
Dortensars.
1,0
is te Haarlem , de Drukkonll uitgevonde4 , door Laurens
Kofter.
1470,

-
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1 4 20 , gaf Heusden zicb over aan gakoba , daar na buis 7.)ola,-nde op baar flat.
l'ia(lz. I s f
.------- is Leiden belegerd en gedwozzgen , door Graaf jail den
III.
173
-- is Paddepoel , een Mannen-kloofier by Leiden , ter neer
gefineeten.
285
4421 , was St. Elifabeths vloed. 13. 92. Naar in 1.et Slat Alinitem verdronken. 13. Dortsmonde.
7r
is Kiundert, door St. Lysbeths vloed, geweldig verminderd en vorzwakt.
194
uis
uis re Merwe, door St. Lysbeths Waterv:ced ,
------verHnieet H
25E,
-------- is bet Heeren Iluis Bhiecle , met een hoogen Vloed,
wecbgefpoeld.
3°8
1423 , well Jakoba , van Burgondie gedwengen, afflaan van
170
baare waarcligbeden.
is Nazareth, een Kloofter,, gefliebt op de runien van
Oud Gein.
112
1424, was Albert Boiling een tweede Regulus , te Schoonhoven.
343
172
-.----- flierf Graaf Jan de III.
1425 , Werd te Alphen geflagen
346
is bet Huis te ficeinfl6e weder geruNeerd.
143
....- Ward Schoonhoven belegerd.
203
------ of 1436, is bet Huis te ileemskerk, door de Kennemers
ter Izeer geworpen.
243
1426 , is Baaren , by Zoefi , een Stads recht gelchonken.
24
.------ is Edam vermeefierd door de Kennemers.
84.
is Enkhuizen onder de Kennemers geraakt.
94
is 7akoba verwonnen van Hertcg Pbilip, by Brouwershaven.
94. 205. 347
wend Monikedam van de Kennemers ingenoomen. 258
--- is bet Slot van Zevenbergen gewonnen en geruineerd. 456
1427, kreeg Vrouw Jakolia de neerlage in een fcbeepsfiryd, by
Wieringen.
347

1428 , is Bunfchoten van n2uz4ren ontbloot, en tot een I7lek ge-

nsaakt.
50
1429, den II yanuary trouwde Philip de Goede, te Brugge,
met Ifabelle.
206
1430, is de Gulden-vlies Orde te RylTel bevelikgd ; 's ,oars to
vooron , binnen Brugge , door Philip den Goeden inge.
206, 287
Belo'.
fi e l
circumcirca , is bet Karthuifer Konvent, buiten Delft go.
Licht.
197
wend bet Limmerrneer bedykt.
252
---- ontdekten zicb , by Stavoren , de rumen van St. °lots
Kloofter.
276
fl h 3
1430,
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143o, zou een Meerminne gevangen zyn in de Purmer. biadz. 81
7• 432 , zyn (le Dorpcn, Hoek en Oudenbove gebecht aan Leeuwarden.
214
1413, is 17117.-..'llnonde gebouwd.
I 75
1434, is 17(1 KlooJter van St. Brigitte geflicbt te Kouwenwater,,
in, Brabavd.
210
–
den TO Novelzber is Karel de Stoute gebooren. 18r. 287
135
1 43(5, is Haarlem belegerd , door i rrourai Jakoba.
overfeed Vronw Jakoba . op bet 1.1)t te Tetingen. 42. 170
–
–
weal Kalais belegerd , (loth weder verlaaten.
237
1436, is bct Huis te Brederode onivergeworpen, door de Kabeljaazifthe.
44
1440, werd bet Slot Schag,en gebon.vd.
332
–
is bet Hui(' te Werwe, by Voorburg , gebouwd.
4i7
1 44 r , beefs Philippus Hertog van Burgondie , bet Slot te Woerden ingenoomen.
431
44..5, werden de toenaamen van Hoeks en Kabeliams, by plak.
kaat c,erboden.
154.
1447, was bet Huis Oud - Teilingen , ander,- Lokhoril, aan de
Poelgeeflen.
373
-,-------. was de krygstogt tegen de Waterlanders.
203
1448, moe.11- 3' acob van Gaasbeek bet Slot van Abkoude aan den
Bijithop afflaan. 5
1449, is Utrecht van de Borgo:nfcbe verrall en ingenonzen. 398
1 350, was bet Ifeeren Huis te 1.?.euwen, in Rbynland al bew
kend,
217
1551, overleed Jan de II. gezegd Jan met de bellen, Heer van
Egmond.
9r
1452, was bet Hair te Roon al in de Brieven bekend.
325
1455, maakte Jan d-..-, III. eerfle Graaf van Egmond, eenen Jan
Melis Schout van Egnzond.
9r
204
1456, wierd Deventer belegerd.
1457 . deal IVairaven van Brederode een manflacb op do Bilt. 35
1458, is Ahipoel getinzmerd , aan bet Warmonder lick.
6. 89
– flervende nok in dat 7aar den flicbter.
89
1459, is Karel de Stoute, vinnen Gorkenn gebuldigd , gelyk te
Heukelem 1462.
181
1460, circa , -ncirc.t , is uitgevonden zandige landen to verlaagera
tot li7cilanden; van gelyken , fcbraale Landen toe te ma.
ken.
210
a...---- is Wyk te Duurftele, nevens bet llot van Abkoude, gegcven aan den BEffcbop van Utrecht,
418
1461, is Heer Rtt.t.Ter van den Boetzelaar , op bet hot te Alper= , doodgefi:boten.
23
– was Alkmaar nog aan den Rbyn gclegen.
3 13
– is bet Kaslie,'1, van Godwin , ge er4 door Karel den
18 r
Stoutta
1461,
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1 4-61, liet Karel de Stoute het land Charlois hedyken. blare 32
1463, is Hertog Arend van Gelder , door Adolf zyn zoon verzek.o.d
op bet Huis te Buuren.
49
1463, is de tweefpalt gemaakt tugeben Karel den Stouten en zyn,
181
Vader Philip ; met deezen weder verzoend, 1465.
wierd Koeflein ontboofd, de flokebrand tufichen Fader en.
196
Zo011.
1465 , harden te Hoorn, de Burgemeefleren een ?naaltyd van drie
107
I uivers.
176
1 466, is Yfrelilein verbrand door de Gelderfcbei.
5467, den- 28 October is geboren Erafrnus van Rotterdam. 329
------- °y oked Philip de Goede, 73 jaaren oud. 181. 287
1468 , is Luik ten gronde verdelgd door Karel den Stouten. 18r
1470 , ward Arend van Gdder, door Karel den Stouten, teens
ISr
den wille van Adolf zyn zoom, verloft.
--- overleed Frank van Borfele, zonder kinderen.
42
------ wierden Walraven en Reinoud, Heeren van Brederode,
419
binnen Wyk te Duuritede, op het flot mishandeld.
T473, lag Hertog Karel de Stoute voor Nimmegen.
381
2r)4
1475, £c Nuis belegerd door Karel den S'touten.
Nur1476, word Karel de Stoute door de Zwitfers geflagen by
ten. 28 I. wederonz van dezelve geflagen, by Lucern. 282
477, ward Karel de Stoute gellagenvoor Nancy; by zelf in ii,?t
tquchten fneuvelende.
181. 238
trouwde Maria , Docbter van Karel den Stouten, 239. 24
—
was een KrygsverzameIing re Scorel.
—
344
147g, is gebooren Philip de Schoone.
246
1 479 , was een eptogt naar 's Gravenhage.
ioc
1480 , is gebooren Margareta.
246
is bet Huis Zylhof veroverd.
—
31'4—
was Watering een Adeiyk Slot in Delfsland.
414.
1481, overleed op bet Buis te Heemftee, Reinoud van Brederods,
de bouwer van hetzelve.
143
— is Dordrecht, door Manke Yan , Graaf van Eginond met
een krygslift verraft.
VI
is bet Huis te Eem belegerd, gewonnen en verbrand. 14c,
—
149
is bet Huiste Ifermeien, belegerd en overgegeven.
—
T 4 8 1 , den 17 September is bet Huis to Nyenrode ingenomen en
270
verbrand.
gefchicdde een Gevecht te Weftbroek.
—
4 '1-9
1482 , is bet Huts ter Haar belegerd en gewonnen.
134,-- vie, Maria van haat. paerd , en zilch bezeerende, filo,/ zy
1,':- . :77, weinige dagen.
239
2o5
;,-48 ,N , Va, !no Maximilfaan voor bet Slot Kroonenburg.
261
1487, ki.vq m 'er Cell verhooging op de itiant.
1488, is .f.klithaven door de Hoekjcben verbrand.
59.
'.en....—. r.uimi Maximiliaan van de zynen, to Brugge in beckenis
;,)zet -
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ezet , docb door zyn fader Fredrik
24G
1,138, wierd een
Haan' optfpoei,d , by ter Scbelling.
302

-

dreven die van Schoonhoven de lioek.i. bea, van Lome
jl^ulle i.
rinislithe die van Utrecht 1./unne aa;i/?ag op Gouda.

344

123
is bet Slot van \Voerden , by nacht beklonzinen.
431
1489, is Geertruidenburg flormenderhand ingenoomen ; docb
der vrygekocht.
is Nieuwpoort belegerd , veroverd en gefleclit.
272,
is bet Huis te Poelgeeit omver gefineeten.
291
•---• is Rotterdam belegerd.
2Q4.
1490 , wierd Montfoort belegerd van de Saxen en Hollanders. 257
wierd bet flat te Woerden aan den Liertog Albert van
S3X611 gegeven.
431
1491, ontfiond in Noordbolland , de beroerte van bet Kaas en
Brootsvolk.
176
1492, feed Haarlem overlaft van bet Kaas en Broodsvolk. 135. 177
wierd Nieuwburg, door de Kaas en Broodslieden veraield.
271

1493, overleed Keizer Fredrik Maximiliaan hem in bet ryk vol,sende.
256
1 v) ;, trouwde Philip de Schoone, bizznen Lier.
283
I40, is Illanke Siortia, tweede Vrozav van Maximiliaan, van:
Naar paerd gevallen.
239
is Leerdani van de Geldelichen verneefierd.
2144
kwanz 'er een verhoog,ing op de
26 r
1497, zyn, in Holland veel kieine Meertjes in een gekomen. 414264.
1498, zyn do Dubbelde Saffeners to Gent, gemunt,
A. Is o.
isco, is Groningen belegerd van Ilertog Albert van Saxen. 123
288
-- is gekooren Keizer Karel den V. binnen Gent.
was, in de Saxifcbe Oorlogstyden , by de Friefen, een
105
woord, de toets der Vreemdelingen.
wierden te Voorburg veel oudbeden ontdekt en opgegra.
very.
404
1503 , is Ea , van Leeziwaarden naar Dokkum loopende , vaarbaar
E5
gemaakt.
1504, is overleeden Jan Gerbrands van Leiden , Cbronykichry222
ver.
1505, zocbten de Gelderfchen met een lifi, Weefp to veraffen. 416
141
is Hattem belegerd.
129
1506 is Graaf Edfart te Groningen gebuldigd.
287
is Philip de Schoone overloden.
-

15.05 ,
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1505, be ft Karel van Gelder , Vv'e e ip met geweld ::ngemor-en,
bladz. 416
I5O3, is Muiden van de Gelderfcben ingenomen et verbrand 2 9
29:3
— is Pouduroyeri gewonnen en af,,,,,-ebroken.
51 I , is Worlwm van de Gelderfrhen by nacht vi,imeellerd. 4321514 , verliet Graaf Edfard Groningen by mat, en men gaf ti!
129
regeering arca Karel va3 Gelder.
r_72
-- is Nie'iwpoort afgebrand.
1516 , bebben de Gelderfcben binnen Alperen , veele civreedb:ti
2.3
gepleegd.
--- is overleden Jan , eerfle Graaf van Egrnon,i; a/zva.vzyn koperen taint) , no,.; tn weezen is.
91. 410
— wierd Nieuwpoort overvallen en uitgeplundera.
249
1517, i; bet Huts te 211tena, aan de Zuiderzee geruineerd dJor
14
Felix. van Oilienryk.
wierd bet Buis te Koulfter, door de Gelderfeb en verbrand.
200

1518, was Lange Pier, Opperadmiraal der Geldeffeben en The265
Zen,
-- wierd Medemblik met geweld veroverd , door de Zwarte
24.9
Bende.
272
— is Nieuwpoort wederom afgebrand.
------- is , door bet Volk van Sonoy , bet Plot van Egrnond een
ruineuz6; roinp geworden.
zyir, Vrouw
37 jaaren
1519, overleed .Kizer
246
Maria.
1520, is bet FIuis te Britten allerecrfl op de ,rand ontdekt. 46
is Lange Pier binnen Sneek. overieden. 290
—
wierd te Roo-mburg een marmerfieen opgedolven geden320
kende aan bet Magazyn van Severus.
zyii de Watermolens in onze landfireek ultgevonden. 158
1522 , wierd Karel van Gelder , binnen Groningen ingehaald. i29
1524, is Nieuwpoort driemaai ingenomen , geplonderd en ver.
272
brand.
1526, fneuvelde Lodewyk, Koning van Hungaryen, in een go240
vecbt met de Turken.
1527, wierd bet flot van Abkoude, door eenigeSticbtfe firoopers
S
aangedaan.
is Beverwaart, door de Biffibopfcben ingenoomen.
—
is bet Huis te Maarffen , door Steven van Nyveld , ge
—
234
bouwd.
302.
is 'the:ellen, met verraffinge ingenoomen.
—
is bet Huis te Schonauwe ingenomen.
341
-a8, wierd bet Huis ter Horst by Rbeenen afgebrooken. 164.
's Gravenhage, door Marten van 'Bolum geplunderd.
327
14,

ADWYZER.
is Hattem belegerd.
bladz-. 142
wierd Utrent, van de Borgoenfcben ingenomen.
398
15 29, liet Keizer Karel bet Slot te Vreel.ind afbreeken.
468
1 530, is Duiveland , in lo eland, von bet water overfielpt. 433
.1534 , kreeg Utrecht bet Kafieel Vredenburg.
399
1536, den 12 'July,, is to .Bafel , overleeden Erafinus van Rotterdam.
329
•----- gal Groningen , Staff en Ommelanden , zich ever acin
Keizer Karel den V.
129
1537, 'menden de Gelderfcben Enkhuizen, met vcrra:finge te ver.
7n,eelleren.
941538 , is de Gravin MagLialena van Waardenburg overieden. 41(:,
is Karel van Gelder overladen, een arglillig t71 dapper
Prins, de GelderJcbe Achilles gcliftten.
178
1542 , meende Marten van Roljiiin, door verriad , Antwerpen
te verineefieren.
327
16
1543, wierd Amisfort geremd , door Marten van Robrinn.
moeft Marten van Roffum van 's fiertegenb'o',:ch angrtles
ken.
3Z7
1545, zrva de Delffche oortjes geflagen in bet Collegie van den
261
H. Geell.
1546, wierden Ile rumen van Zandenburg ontdele.
441
14.
1547 , wierd Ameide een ontmantelde Stad en open Vick.
I 552 , is pet flues r , E.).-. ,- ill °opt.
45
kwyn /11-aft,2?7, ',Win Riqium, orntrent Parys.
327
2 5',,
15 ,71 , 15 , 2 en x597, is de Zyp bedyk,t,,
I : 55 , is de Bergt.4 1111:22r bedykt.
250
is de Eginorhlerineer b,xly.'t.,
250
a------beeft Groningen zicb aan Aoning Philip den IT. te Bat" lel
orgedrair en.
129
-- is Kuirenborg door Keizer Karel den V. een. Graaffcb 3p'
209
geworden.
' Marten van Roirum.
overlee d
243 327
155 6. bezocbt ICeiz%,'r Karel de V. met Marie zyn zulter , het
Graf van den eer 11 cn Haringzouter.
140
1557, bad Lamorall , de vierd'... Graaf van EE,, mond, een grog
.
- deel in den Slag van St. Qriintyn.
9r
1 5 5 8, ging Elbert Veskam, met zyn Scbuitje , nit de Zuiderzec
agar Dantzik.
337
I cc 9 , wierd HendOk de H. Koning van Vrarikryk , in let tornoyen, doodlyk gekwetfl 56. Goulart Troubl. van Vrankryk. 34 blodz. jpreekende van een afgefprongen plinter. '
de Fran
by
1559,
lloeg Larnoraal, Graaf van Egrnond,
`
Grevelingen.
95
2 50
1 s Oo , is Allnl,xr in den Koedykerban, bed:,kt.
ovelleal de laatlie Ei Ci?ep van (..,Ttr4tt, Frederik Schenk.
1528 ,

-

36
350 ,
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156r , is de Vronermeer bedykt.
bladz. 25;
250
is de Achtertneer in Waterland , bedykt.
_ is, op bet Hztiste Keubel, buiten Leiden, de tweede open190
hare Predikatie gedaan.
---- of 1572 , is bet Kloofier te Rhynsburg vernield.
316
1567, is de Abdy van Egmond, nevens tie Boekekanzer,, in airche
gelegd.
83
1568, overfeed Hendrik van Brederode , de houwer van het Ileeren Huis Ameleftein.
15
------ is La moraal, de vierde Graaf van Egmond , te Brijel
ontbal ft.
91. 410
1570, lag bet Hus te Britten bloot.
320
'--.-- wierd Loeveftein door bet Prinfeacolk gewonnen; door
4lba'.t Krygsmagt berwonnen. Herman de Ruiters beldendaad albier.
229
....di-- kelt ook Zeeland , in dien hekenden Watervloed , lag geleden.
441
1571, overbeerde Don Jan de Turken in een zeegevecbt , by de
Dardanellen.
237
1572 , is bet Huts te Bouquet verbrand.
43
.--- is Develftein, in den Spaanfrben Oorlog, verlaten en afgebrand; naderband vernieuwd.
$
--- is Haarlem belegerd, onder‘ Don Frederica.
135
...--- is bet Haarleannerhout rticcrcrhylcci.) i4agcroeici.
436
------- den 1 December wierd Naarden door de Spanjaarden jam
nzerlyk inishandeid.
266
— wierd Rotterdam , door Boffu overweldigd.
329
1573 , is bet Ileeren . Huis Altena by Delbr , in den Spaanfcben
Oorlog , vernietiga.
14.
—a is Boshuizen, by Leiden, vernietigd.
43
- is Geertruidenberg bek.lomrnen en bemagtigi, door order
des Prinfen van Oranje.
110
— — wierd bet Hub- Honingen, antlers Krtzlingen , afgebroken.
159
— was bet Huis te Kleef nog in zyn gebeel , Don Frederiko,
in bet beleg van Haarlem, zich daar op ontbozdende. 193
1573 , kon men te Rotterdam, nog eenige ruiner, bekennen van
1566 ,

Bulgerftein.
.--- is bet Hui; Spangen, in den Spaanfcben

50

Oorlog verwoeft.

350
1574, was het Ontzet van Leiden.
219
1575 , is bet fluis te Donk, in den Spaanfchen Oorlog verbrand,'
naderhand vernieuwd.
68
is Leiden met een Academie of booge School begiftigd.

M.... ...1...

2 I 9

ow..

111.0qie is

Oudewater van ck SpanfRarden elendig misbandeld. 284
Ii 2
1.5762
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fr,,,,7,:re Groningen , na een oploop tegens Robles iafi.
onzde,11)
e n.
1 - 7 7, is Vrt,ienburg, tot Utrerbt afqebrooken.
406
5578 , wierd binnen Gorniebem , bet Slut van Arkel afgebroo.
20

1579, was de Graaf van Renneberg Bevelbebber van Gronin.
129
gen.
1580, is Groningen weder p:ekimen onder Spanje , en daar op
byna geraakt: order Blunsq.,uyk.
529
is flatten) belegerd.
542
wierdt hat Ileylohmeer bedykt.
251
583, is Ktundert, na een grooten brand, met een B0111)21'4: cmvat.
194.
158 4 , is Willem de I. Prins van Orange , doodgeichoten binnen
Delf.
5S
'26
is bet Haarlemmerhout vern:euwd.
1587, is Govert van Ivlierloo, de laatite Alt van Eginond, overleden.
83
1589, i Gecrtruidenberg overgegeven can Farnere.
110
TuSerd bet Huis Heesbeen , in Mans jelds tyden , afgebroken.
144
252
1591, 1:Y de Slotertmer bedykt.
1593, it Geert-ruidenberg veroverd door den Prins Maurits.
Stall t-Pn geraakt s door Prins
Cji (1 " 'lift
in. 594
Maurits gewmilen zynde.
1 29
159 6, flierf, cc TiJeiflein , Vrougu Aatrzne Uitenbatn, de aiiereudific Abtiiiie van Koningsfeid,
5 97
1593, nerleed Philip de II., in bet Eftsuriaal.
28CA,
E Y N D E.
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