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en zo

ik hier

zo net in

houden
sea

,

,

't

innc

ik heb

die ik

yet

gemist moclite

lid niet getroffen is
't

,

hebhen

moogt mij

't

,

het welke juist

zelve ten

besten

gedaan na de outste memorien en gedenkenis-

heb konncn bekomen en vinden.
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AAN
EUNFiE KONINKLIJKE IIOOGIIEDEN

WILLEM ALEXA.NDER PAUL FREDERIK LODEWIJK

ERFPRIWS VAN

,

O R A MJ E

WILLEM ALEXANDER FREDERIK CONSTANTIJN
NICOLAAS MICHAEL

WILLEM FREDERIK HENDRIK,

PRINSEN DER NEDERLANDEN.

KONINKLIJKE PRINSEN!

Waar
Vaderland
die

zijne

hem aan

Koninklijke

"welke

zijde

de

Nederlander in

blikken keert,

oTcral ontmoet

het heldengeslacht

Hooglieden

gesproten

doen
zijn.

denken

De

,

zijn

gezegend

hij

plaatsen,

waarnit

geschiedenis

Uwe
des

Yolks

is

de geschiedenis der

Nassau' s

,

en

elke plek

schier

van Nederland herinnert den landzaat de -wapenfeiten

TaUen yan dat edele

Toont hem
rustplaats
vrijheid,

stiunen

,

,

en lotge-

geslacht.

in het "vresten des

Lands

,

de stad Delft de laatste

Nèerlands

Tan den onYergelelijken grondvester van
en van zoo vele andere
in het Yorstelijk

's

doorluchtige

Torstenen Yor-

Gravenharje aanschouv?t

hij

en bakermat van een aantal leden van dat geslacht
>cr

van daar rust zijn oog met welgevallen op de

Maardige

en

gezegende plek,

waar,

in

1813,

,

altijd

's

de wieg

en niet
gedenk-

Lands wel-

Taren opdaagde
schrede op

des Rijks

toen de beste

,

der

Koniiigeu weder

rade rlandschen grond

den

hem

brengt

In het noorden

zette.

de vlakte Tan EeiUgerlee de dapperheid

\an LoDEWijK en Adolf tah Nassau

te

binnen

en doet

,

den Troeglijdigen dood yan dien laalsten betreuren.
ten en zuiden stialen
's

E.ertoge7ibosch

gordel Testingen,

,

hem

Breda
tv elke

do eerste

,

uit Jloerntofide

Kenlo

,

Geertruidenberg

Ovd~N ederlayid

het kloek beleid en de heldendaden

,

ja

,

In het oos-

Maastricht

,

uit

yan die

hem

,

den geheelen

zijde

omsluit,

Tan het onsterfelijke broe-

derpaar Maükits en Faedebik Hendbik

te

gemoet.

,

Levert de

ongelukkige veldslag op Gelderschen bodem

LoDEWiJK eu Herdeih vah JVassaü den lieldendood
eene treurige gewaarwording op
overvaart aan de Moerdijk

,

;

staren wij

;

bodem door den

Willem III den roem des vaderlands met dien
,

waarin

de

stierven

Whibm

Fkiso

hoezeer heeft niet de kloeke ver-

dediging van den Vaderlaudschen

Aan wie dus zoude

toen

met weemoed op de

waar de dappere Joas

ziynen dood in de golven vond

,

ik gepaster een

onderscheidene plaatsen

Onsterfelijkeu

des helds vereenigd ?

werk kunnen opdragen
van dit

minste bijzonderheden, beschreven worden

,

Land

,

dan aan

tot

in

,

de

Uwc Ko-

Hinklijkc

Hooglieden

geslacht

geheel

,

het gegrond

,

op wie

Nederland

vertrouwen

,

als telgen

,

zijne

dat ook

van dat

roemruchtig

blikken gevestigd houdt

Uwe

,

in

Koninklijke Hoogheden

,

drukkende het voetspoor van uwen braven en wijzen grootvader
en van uwen dapperen vader

de

spits des legers of

verschrokkenlieid

,

zoo

wel in het kabinet

,

als

aan

aan het hoofd van Neérlands vloot met on-

de regten van

dit

Land

zullen weten te liand-

haven.

Dankbaar voor de mij verleende vergunning
stelijke

namen aan

het hoofd van dit

werk

,

te

van

Uwe

mogen

Vor-

pLaatsen

,

,

draag ik

met den diepsten eerbied aan Uwe Koninklijke

het

Hooglieden op

,

biddende

stam het dierbare Vaderland
steeds

dat

,

,

Vorsten

dezen

roemrijken

onder den zegen des Aller lioogslen

in dien bloei en in die welvaart

mogen doen deeleu

,

,

welke

van zijn bestaan mogt genieten.

het in de roemrijkste tijden

KOSIJTKLIJBE FbOSBIV

uit

!

Van Uwe

Koninklijke Hoogheden

de onderdanigste en gehoorzaamste Dienaar

A. J.

YAir

DER Aa.

isr©(Diimi;i)i2

Néwill

Ei

vilgave

'j fi^

Woordenboek der

doen
nen

om

,

,

dan

der eerste aflevering van het Aardrijkskundig
Nederlanden

,

meenen

het doel en de strekking

lang » zeiden wij
,

van dut iverk

» alle plaatsen

,

kan

herhalen:

men de

» gevoelde

,

ie

,

die

,

hetzij

om

»

daar gevestigde fabrijken

»

vermelding verdienden

»

wamieer men van een of ander oord

of wel

toch

yy

scliappij

yy

te

mo<d

om

te

voor
se-

aan

een

waarin

,

,

hetzij

hetzij

om de

eenige andere reden

opgenomen waren

slechts behoeft nageslagen

V het iveiensivaard/gste

werk

,

,

,

,

Reeds

derz-elver uitgebreidheid

om de aldaar plaats gehad hebbende gebeurtenissen

»

>y

behoefte

»

,

doen ken-

te

Woordenboek van ons V^aderland

» Aaitliij kskuudijj

» weien

kunnen

beter te

hier het gezegde in ons herigt van Inteekening

zoo verre dit daartoe dienstig zijn
» dert

wi'J tiiet

,

iets

en hetwelk alzoo

naders ivenscht

worden

daaromtrent bijeen

te

,

om

vinden.

,

,

te

dadelijk

Zulk een

zonder twijfel voor alle standen der maat-

van onmiskenbaar nut zijn; immers, om tnaar

iets

noemen, de handelaar vindt daarin, waar fabrijken van
of gene slof gevestigd zijn

y deze
yyi.elen

,

die

ons

Vaderland

,

oplevert

of
,

waar de

handelsarti-

weligst voorkomen

;

de

VOORREDE.

IV

» krijgsman

rvelkc plaatsen

,

van eenig krijgskundig belang zijn ,
van kennis en aanleg deze

» en welke niiddeleji ter veredeling

hem aanbiedt

» of die plaats zijner bestemming
5)

7)

beroepswege of vermaakshalve

hetzij

daaruit dadelijk

iveet

JVedeiiand

,

die

,

doorreist

,

hij

;

,

welke bezienswaardige bijzonderheden

,

» de onderscheidene, dom- hein bezocht wordende , plaatsen bevatten.
»

Maar

vooral voor den onderivijzer moet zulk een

waarde

» onschatbare
» gesteld ziet
y>

zijn

om den

,

min bekende plaatsen

,

daar

van hunnen geboortegrond

» toe

bekend

»

te

tot in

,

Bij gebrek aan zoodanig een werk

vraagbaak

de minste bijzonderheid

e« om,

,

,

te

hebben

,

Jiield

eene

,

de onderge-

bijeenhouden van al

orde

» hier of elders omi)ent deze of gene plaats

vernam

,

en

» op aanzoek

lu as

daarmede reeds

van eenigen

,

z-ijn

werk

tot

heilloozen

,

de uitgave gereed

» alleen door tijdsgebrek

zoo ver

die hij

» hetn bijeen gebragte liet inzieJi

?>

bij het beoefenen

teekende zich sinds een aantal jaren bezig, met het opteeke-

» nen en in alphabetische

»

omtrent

aardrijkskunde van ons J^aderland

» altijd gereed zijnde

>^

zelfs

maken. »

» rfer geschiedenis en

•m

,

voldoen, en hen met al het m,erkwaar-

te

» dige

,

hierdoor in staat

hij zich

weetlnst zijner leerlingen
^

werk van

van

,

wat

te

gevorderd

tijd tot

maken

zich

;

xverd.

,

dat hij,

tijd het door

waarvan

Maar

,

hij

v>men.

hem

,

om
toen

door den

aanvankelijk van zijne

» aanteekeningen en verdere bon wstoffen verstoken ziende
» hinderde dit

hij

wete?iswaardigs

er op bedacht geraakte

weerhouden

opstand in België

,

,

ver^

al verder in het volvoeren van dit voorne-

Later echter een gedeelte zijner boeken en papieren terug

V o o K K
r>

hebbende

èekot)tcn

» tot

cu over

,

?)

» cie zijner

» stelde

» te

het licht te zenden

hem

,

^

»

,

dervond

voorkwam

,

,

miar

En

het gevoelen

het is

nu

,

.,

die hIJ

daarop van de

als in het aanzoek

?ioogstbedreve?ie

mag

berigt

vafi

» besluit

als tdt de

.,

hem van

,

hij

hem,
konde

,

van deskundigen

zoo

,

de aJgemeen.

in

,

en

Leyden

loffelijke ,te

vau Nederlaudsclie Lelterkundc

on-

onderscheidene kanten,

daaronder door zeer achtenswaardige

voegen

daar

zijner eerste proeven te beurt gevallen

,

Maatschappij

y

,

,

ten gevolge der goed-

,

welke hij mogt ondervinden

de aanmoediging

kunde

als zijnde tevens-

,

medegedeelde aanmerkingen

,

werk ontbrak.

zijn

gevestigde

» en

bepalen

te verkieslijker

wat er

» gunstige recensiën

>•>

deprovin-

besloot alleen zich tot
te

,

de NcderLandscIie

v;ui alle

zoo nit de publieke bcoordeelingen

,,

weten komen

» keuring

» in

ook

monde of geschrifte

aan

,

inwoning (JVoord-Braband)

hetgcoi

hierdoor

» bij

»

,

dal

,

welker ke7in is men op dien oogenblik het meeste belang

///

,

///

,

waren de om~

,

faderland zoodanig veranderd

Aardrijkskundig Woortlen boek

» Proviucieu

y>

van zijnen tijd

deel

durvende beproeven een werk van dien omvang

het niet

,

«/i'cc7e

» die

ruim

de verdere bewerking kunnende beschikken

» stancligheden van ons

» hij

een

V

K.

1)

10

,

in

de aardrijks-

mannen gedaan {waurbij

mi nog

hij

de gu?istige ontvangst, met welke het onderhavige
Inteekening vereerd werd)

kwam om
,

,

het Aardrijkskuadlg

»jj€rs gereed te snaken

;

dat hij eindelijk

Woordenboek voor de

hetwelk zich evenwel thans alleen

» de Noordelijke Nederlanden uitstrekt

,

tot

voor zoo verre die facto

•>>

van de

»

worden de gedeelten van Limburg en Luxemburg

Ziiidclijkc

tot het

gescheiden zijn; hoewel ook nog opgenomen
,

die

,

volgens

y O O R

TI
yy

E D

Fx

E.

het protocol vcoi \5 October 1830, onder het hestnitr van n^izen

Koning moesten komen

» geëerbiedigden

» zoo volledig mogelijk

maken

te

,

» nit onze overzeesche bezittingen

al&mcde^ om, het werk

;

alle ineldensivaardige jylaatsen

waai^bij

,

,

even als bij de steden,

van ons F'aderland

»

dorpen

yy

bescheiden

yy

gedenkteekenen enz., alle vermelding verdienende gebenrtenis-

yy

sen

gehiichten enz.

,

,

zoo veel

d op.nl ijk

» of bereid

volgens echte

alle bezietiswaardige

,

de aldaa.r geboren vermxiarde mannen

,

,

wordende handelsartikelen

,

gebmiwen ^

de daar gekweekt

,

en de bestaande fabrijken

» worden opgegeven. Jfet geheele werk z-al besloten worden met eene
^ alphabethische lijst van de

» heeft opgeleverd
» einde in het
y>

zij die

yy

,

vermaarde mannen, die Nederland

met opgave van dej^laats hunner

werk

zelf dadelijk te

vermaardheid verdieiid

Het spreekt van

» ledigheid hebben

,

zelf

,

,

knnnen naslaan

en wanneer

dat zulk

den

j>

de m,edeiuerkingva?i bekwame

in de bewustheid

is

,

,

,

ten

waardoor

geleefd hebben,

zonde die de vol-

welke hef publiek er billijk van eischen mag

))

en het

zij

arbeid

eeji

» onm,ogelijk zonder de bijdragen vati andereti
,

gebooi-te

daarvan

,eti Tnct

T*hxin geboorteland in het uigemeen

,

,

kan volbragt wordat men zich van

,

de aangelegeiilicden van

mnarmetdie van

het gewest

» hunner inwoning in het bijzonder, bekende mminen heeft getracht

En

» te verzekeren. »

geslaagd

,

den

zeggen

titel

hierin zijn wij zoo gelukkig en naar wensch

dat het geen ijdele grootspraak

is

,

wanneer wij op

dat wij dit werk onder medewerking vaneenige

,

vaderlandsche geleerden bijeenbrengen

;

daar

toch de volgende

,

met de gesteldheid en geschiedenis der provincie Junmor inwoning
hlhzins bekende

,

mannen ons hunne mcdeivei^king

niet hebben

;

T
willen ontteg^gen

o R R E D

()

T»

E.

of ons althans bdaJigrijke bijdragen of op-

,

gaven hebben medegedeeld ; als in de provincie Noord-Braband da

Meeren: H. P.iliku

's

Herlogeubosch en A. de Gki.s

Gelderland de Jfeercn

in

Itt£ssi X
P.

ie

E.

ie

ILillciii

Mr.

F.

G. IIeljdbikg

te

O.

,

VAS üKU Aa

RoBiOE

Meeren: G. Lacts

ie

J, SxiTS Jz. te DordreclU

sELHris

te "Wolfaiu-Udijk

de Meer

Ader

F. B.

Leeuwarden

Gaat Fortjiax

Kampen

,

Mr.

bijdrage

te

,

G.

Mr.

C.

in Noord -Holland

dn

Woiff

Mkes

Middelburg,

taï

te

J.

:

Haarlem;

ie

Rollerdam en

Jhr. Mr. M. C.

Ab Utrecht Dres-

en J. C. de Potter ie Hulst; zm Utrecht

te Ulreclil

:/« Friesland «/c^TeerAV.EEKHOïP

de Meeren
J.

vas

:

Loeff en

G. A.

Wijk

J. C. H.

de

Rz. en J. Oliviek Jz.

de laatste ook voor hetgeen de Oost-Iudie aangaat

in Groningen de

Teesstha

/e

Zwolle,

te

;

Breda;

Bai'oii

Heininen en

in Zeeland de Meeren

;

in Overijssel

;

Aiiihem

A. S. A.

Medeiublik en J.

Paspoort vas Gkijpskebke

te

te

Zuid-HoUuud de Meeren:

in

te

Jhr.

:

Ie

Meeren

:

Mr.

Ulrum welke

H. O. Feith

ie

;

Groningen e« M. D.

laatste ons tevens meyiige belangrijke

,

betrekkelijk onze Jf^est-Iudisehe bezittingen geleverd
,

de toezegging

alle zijne

meerdere gegeven en ons bovendien

tot

,

aanteekeningen omtrent Oost-Indië en de Kust van Guinea ten ge~

brvike afgestaan heeft; in Dreutlie de Meer Mr. S. G u atama
sen

,

en in Limburg de Meer H.

terwijl de

Meer

J.

Bosscha

geschicdkttndige gedeelte

,

,

di-:n

,

en de

As-

C C. taï der Nookdaa te Maastricht
door

et^nige

opmerkingen nopens het

de Meer P. P. Roorda ta> Eysisga

zijne buit engewo?ie bekendheid nn:l al
zittingC7i betreft

te

te

door

wat onze Oo:4indische

Meer:ü. Steoot3IA>

menige gegronde aanmerking

,

,

wij hoven-

aaii luien

danken hebben

6e-

,

door ons

,

YOORREDE.

Tin
i7i

werk van

het lastige en niettemin belangrijke

proeven hehulpzaam

waarom

ie zijn

wij het ons ook

digheid

iti

doen komen

bij te

hu7ine belangrijke

evenwel niet van

rekenen

hzin alleti reeds

toelichting der volmaakt-

terwijl wij ons tevens bij voort-

,

Baar het

medewerking aanbevelen.

correspo7ide7itefi te

o?iz-e

,

betuigen voor hunne bereidvaar-

te

om 07ize?i arbeid door h?mne

,

heid nader

during

tot een getioegefi

dank

voorloopig hier onzeyi

grootelijks axtn hen verpligten ;

07is

,

het nazien der

vergen

is

dat

,

zij

,

op

eenen eenigziiis verwijderden afstand van Minyie woonplaats alles
zelveti 07iderzoeken

,

zoo xvorden de proejhladen

dere meer of min afgelegene ploMts voorkomt

Burgemeester

y

tot

erkennen.,

te

te zijn

,

om

ons

waarvoor menschelijke

Mogt evenwel

zoo

te

arleid

geraken

om nochmoeite

hier zouderi wij

het niet

,

,

en het gebrek-

meenen nu den besten weg

van

,

,

dat wij

otis

?iu

brengen

,

is.

dat er ?iog andere middelen

hij gelieve ons deze slechts

o/j

ie

ernstigste voornemen

7ioch kosten te ontzien
te

te

aard vatbaar

dien

daar en Redacteur en Uitgever het
,

,

toegezonden

werk tot die volkomenheid

-miauwkeurig mogelijk

En

is. Tf^ij

een onzer lez-ers meene?i

waren., om. daartoe

hebben

willen invidleji

,

dat voor als nog (op ee?^e enkele uitzondering na) door al-

ingeslagen

,

bovendien aan den

,

waaraan wij dan ook m,et dankzeggiiig moeien

.,

len op het bereidwilligst voldaan

geven

waaropeene of an-

wiens gefmee^üe die plaats behoort

met verzoek van het ontbrekeyide
kige te verbeteren

,

,

ten einde het

werk

maken.

onze voortrede kujitien ciridigen

vapligt achtten

,

reden

te

,

tcare

geven va?i onze

wijze van behandeling en bewerking voor zooverre die reeds eenige
.,

bedenkingen heeft uitgelokt of nog zoude kunnen uitlokken.

—

Y Ü o
Zoo

men

zal

gemeenten

hier
die

,

gestcld zijn

vinden

,

it

ttit

de namen van meer d<tn

de nutnentlct

,

jtlauts zanieu-

eriic

door verbindings- of koppcllcekens aaneen gehecht

,

duiden

te

E.

tegen het gewone gebruik aan

,

(bijv. Aabsiueer-cu-Kiulelslaarl).

door aan

geval

K R E D

,

te

om daar-

dat die a/zoo zaamgevatte woorden

eigenlijk tnaar eénen

warring voor

I^it geschiedt,

komen

,

naam

wellce

nit maken

anders

en

,

om

,

ligt ontstaat.

alle ver-

-4ls ivijb.v.

in het opnoemen van de gemeenten in het kanton Ooslerhoat

ven

Ooslerhoat

:

meleu

hoe zal

:

Terlxeideu

,

,

dan iemand

welen of Made

die met dit kanton

Geertruidenberg

anders niet

hekend

is

,

behoort

;

terwijl, indien 7vij schrijven: Ooslerlioiit

tot

Geertruideubcrg en Made-en-Drimmelen

In de bewerking van
zijn

?i'oord-Biabaiid

,

of

zoo

men

als

wijken

,

het
,

de gemeenten

veelal

de

,

,

d.

i.

het doi-p

beweerd

warring konde geven, omdat

en het ei-

,

hen tvij best geoordeeld

,

liever

,

van de buiten-

verstaalt

,

in een

elk

dat dit aanleiding

,

het

geheel afzonderlijkc plaatsen sprak.

naam van

slaxit

Hiertegen zijn bedenkingen

behandeld.

heeft

,

de geheele burgerlijke

ter ojiderscheiding

kom van

arlikel

men

gerezen en

Terkciden

waaronder wij gewoonlijk de kerkbzairt of

noemt

afzonderlijk

,

het Aardi-ijkskumlig woordeuboek \au

,

,

Drimiueleii

tot

de twijfeling opjhondt.

huishouding aan wier hoofd een bnrgemeeslei'
genlijkedorp

schrij-

,

ca ^ladc eu Drim-

Gceiiruideiiberjj

,

in dit

,

scheen, als of

Om dit

ie

voor die gemeenten

,

tot

ver-

men van twee

voorkomen

,

ivelke slechts

heb-

den

één enlieldorp voeren, inhetzeijde art. eerst depAaais

als gemeente

,

eii

vervolgens als dorp te beliandelen

waar de gemeente naar meer dan

eene plaats

;

doch daar

genoemd is

,

,

tcordt

VOORREDE.
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aan de gemeente
za'men gesteld is

als zoodanig-

en aan deplaatsen

,

waaruit

,

iedereen afzonderlijk art ik 'l toegeioijd

,

zij

ter-

,

wijl de kerkelijke gemeenten^ nit corahiyiatiën bestaande., almede

afzonderlijkhehandeldtüorden
rtndere bestanddeelen

Zoo vm-mt h.

zijn.

gemeente
meetite

,

burgerlijke

Er

,

,

ierloopen

,

dorp ALinkerk met Uitwijk eenehurgerlijke

Almkerk

Emmikhoyen eene

tyut

en EininiJciioveu

,

wanrom

sluizen enz.

bestaan., door ons

wederom met WaardJixüzcn eene

ook die kasteelen

opgenomen

zijn.,

overleg, dienstig voorgekomen

daar men

,

want

,

,

,

dit als

behalve dat dit
,

,

van ons P'aderland

nieuwste kaarteii

,

,

,

en zelfs op

de anders zoo naauivkeurige

fan Bachiese

,

onder anderen

bestaande vermeld

of vroeger gesloopt
ook

zijn

,

^

te

dien opzigte

,

de

dadelijk weten

onderscheidene der

kasteelen
i?i

op

die

Ncdeiiauden

in Friesland als 7iog

den tachtigjarigen

ie

,

Zoo vindt mett

BescliriJYing der

en het zoude

hedendaagsche schrijvers

slagen

,

die reeds

,

te beter

terwijl toch in de meeste beschrij-

reeds voor eeuwen gesloopt of vernietigd zijn.
in

?ta rijp

namen voorkomen van plaatsen

vele

,

,

ou7WO^

vermeld vinden van dusdanig kas-

bij het

kan of het nog bestaai of niet
vingeti

wa-

,

heeft het bovendien

waterloop of dergelijke merkwaardigheid

,

eefie

Dan dit is o)is

vroegere gesteldheid van ons land doet kennen

nog dit 7iut dat men

kloosters

,

welke thans in het geheel niet meer

,

dige nitbreidiiig van het icerk bescho?nvde.

teel

kerkelijke ge-

c« Waardhuizeu mei? Uitwijk eene kerkelijke gemeente.

gevraagd

is

nit geheel

dan de burgerlijke gemeenten., zamengesteld

v. het

terwijl

idtmaakt

,

daar toch deze vaak

^

o?ts niet

noemen

hebben nageschreven.

oorlog

moeijelijk vallen

,

die

Jf^ij

zijne

,

mis-

hebben even-

T O O R
Wfl best g'eoordechl bij
yift

meer bestaat

^bruihelijhe

op

tijd
is

geven

te

ter

y

naam

welke onde verdeeling

hen

,

alhen
,

bij

oud.-

de,

loennittafs

,

is

,

de andere artikelen al-

Uden, maar

,

trij

bj

gedacht

,

de^e onde

later inzien, bt greep

dat het opgeven daarvan ook zijn nut koude hebben
bij

de beoefening onzer vroegere geschiedenis

ken van ons Vaderland

,

is

Noord-B rabanderbeler weten

,

,

dan de nieuwe

zicJi

landman zal ons

,

dan wanneer wij van

uitstrekt

,

dit

,

,

de oude ver-

zoo zal

b. v.

hoever de Baroiiic vauUreda

hoever het distrikl Prinseiiliayc
beter verstaan

;

voor

sommige stre-

in

vooral onder de landlieden

deeling meer algemeen bekend

,

,

traarin het gelegen

werk zouden willen naslaan; terwijl bovendien

licr

dat sinds f(tng

^

tiaam der provincie gejj/aatst

Eerst hadden

grvt>nden wordt.

die

y

vwr den

^

ivts

de thans nog gebruikelijke indeeling achter dien

verdeeling geheel u*eg te

men

,

verdeeliitg der jtroriiicie

,

onderscheiding

terivijl

,

;

hvlutiidrld irordl

,

it

waarin

artikelen^

(Ie

DE.

K

11

,

een

dan

en een Groninger

waiineer wij vanhctyVcslcrhwai-

het an-oiidisscmciil Gjoiiiiijjcn spreken.

Jf^at de tegenwoordige reglerlijke verdeeling in arrondisse-

menten en kantons
ven

betreft

of het niet beter

,

zien deze toch eerlang

zoo

,

had

mcii ons in

ware die geheel weg
eene

overweging gegelaten

te

verandering stond

ie

,

aange-

ondergaan

dat wij dan later, wanneer deze bekend was, eene

achter hel werk konden voegen
derlijk ojygegeven

stond
laten

,

,

werd

de verdeeling
ie

,

;

,

lijst

waarin die verdeeling afzon-

dan wij dachten

,

dat het ons niet vrij

zoo als zij thans bestaat

minder daar wij

bekend tvorden

,

^

altijd

,

,

achterwege

te

ingeval die veranderingen

vöör dat ons n:erk volti;oid

is

,

eene ops,avc

der

VOORRED
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E.

7Üeuwe arroHcUssenients-verdeeling daar achter kininen

De geographische
sen opgegeven

of

om

,

breedte hebben tvij alleen

welke

of

,

om hure

wij de Alphabetische tafelen

,

van die plaai-

ligging aan de rivieren

andere reden belangrijk waren

eene

voeg-en.

,

en hierin hebben

achter de Verzameling yan Hydro-

graphisclie en Topogi'apliische Avaarnemingen in Holland

Lxiitenant Generaal Kkaijeshoff gevolgd
,

evenwel

,

dat wij

lengte, welke door KRXUSJiHOFY

berekend

is

land Fcrro

,

met dit onderscheid

,

van

de7i

hebhen genomen van den Meridiaan over het ei-

o/",

als zijnde die

denking gegeven

,

,

welke

aardrijks- en wis-

otize

of het niet beter ware

Meridiaan aan

Green-vvich als eersten

Marine tegenwoordig

Er

,

,

,

naar dien

{den westertoren) van
,

,

Uit een Aardrijkskundig oogpunt beschouwd

,

rekenen als zijnde het punt
,

kaarten

op alle

aangezien de

,

,

kwam, het ons echter nattmrlijker voor

scheid

,

uitgegeven op last van Z. M. den Koning

welken in het Jaarboekje
geteld xvordt.

nemen

volgens een koninklijk besluit

,

ons in be-

is

den Meridiaan van

,

te

Meridiaan rekent of dien van Amsterdam

te

de

^

Meridiaan over Yarip af

ktindigen in hunne opgaven meest volgen.

Ferro

vanden

op raad van een bekend loiskundige

^

,

,

,

,

naar den Meridiaan van

waar

,

schier zonder onder-

de halfronden gescheiden worden

,

hetwelk dan ook de reden was, dat niet alleen de Ovde?t ,maar
ook onze beroemdste aardrijkskundigen altijd over dat
htinnen eersten Meridiaan getrokk&n hebben.

de raad van dien bekwam,en man ons eerst

de eerste vellen

,

ter

ooren kivam

berekciiing daarin niet

,

,

na

Jammer maar

j^^i^nt

,

het afdrukken

dat

van

zoodat de eerst aangenomene

meer vcratiderd konde xvorden. Jf'aar men

,

Y o o
dilnuinhet werk niet
het eiland Fcito

af

il

berekenen kunnen

(xrcUtuid

17°

4'j'

ivanneer

,

E.

I)

xiiT

oinettclijk vcnnciU vindt

oostelijker gelegen

icillcn

welen

,

,

worden

w/j

ten einde niet

,

,

dat die plaats

is

en.

,

het

,

werk

,

overal

de bevolking slechts in ronde getallen vermeld
volgenden maatstaf aangenomen

wordt het lOtal

,

moeten zeg-

te

we/ k jaar onze opgave geschiedt^

volgens de telling van

z-ielen

geniaUke/iJk

onmogelijk in één jaar kan aj'gewerkl

door zijnen on/vang

,

van

niet alleen jaarlijks

,

gen

leii^tr.

is.

maar tt'//N dagelijks aan verandering onderhevig

zoo hebben

dn

t/il

,

het oog^hondcn

zij in

^^angezien de bevolking van iedere plaats

,

is

,

terwijl z>j\ die den (t/atu/id vau

y

Meridiaan van Grocuwich

'den

E

II

^

en daartoe den

voor plaatsen beneden de 1000

:

en voor plaatsen boven de 1000 zielen het

lOOtal opgegeven, hetwelk het naast komt bij hel juiste getal.,

dat wij volgens de laatste
,

£r

is in

bedenking gegeven

te

laten

king zal getroffen zijn
nen wij

te

niet alles

,

zoude omvatten

,

ten tweede

;

van inteekening getroïiw
achterwege laten

lijks

ten

gehad,

en

;

,

ie

:

,

die een

is

,

,

in het

te

geven

werk

,

dat wij

blijven

,

doch hierop mee-

;

dat alsdan het werk

ingevolge bovengemeld

het Koningrijk der

tot

,

ware de

nadat er eens eene eindschik-

P'ooreerst

,

,

om aan

het

,

,

Nederbcrigt

die gedeelten niet mogten

ten derde dat het toch altijd uit

als het onderhavige

einde

niet beter geweest

wat thans

protocol van 15 October 1830

landen behoort

,

afzonderlijk

moeten antwoorden

van een werk,

oj' het

,

en als bijvoegsel

.,

vermeld vinden.

,

Limburg en Luxembiug

gedeelten der provijicien

achter

telling-

voortvloeit

,

den aard

dathctnaanwe-

of er hebben weder veranderingen j/laals

aanhangsel vorderen,

in

welk

aanhangsel

Y o

Trtv

wannner er

o R R E D

hijth: nliulschikkiti»; eenigö

scheiding mogten plaats hebben
jyiualsen

welt, e

,

E.

wijzig in g^u in de grens-

men dan

,

zal moete7i aangeven de

daarbij aan ons Vaderland toegevoegd of ervan

afgenomen zijn.
y'oor

onze bezittingen op de Kiist vau Guinea

matig voorgekomen
zijn

afzwiderljk

,

ie

ooA;

de landen

vermelden

om andere

handel als

reden^,7i

,

,

als

op de

Oosliiitlisciie eilaiideu

alleen de

?iiet

,

,

waarin onze forten gelegen

,

kunnende het

van belang

de vorstendommen op die

trent

zijn

,

hel ons doel-

is

kiest

zoo voor onzen

,

zijn iets naders

Zoo ook

weten.

ie

waar de Nederlanders

aan ons onderhoorige

<laarop bekende pdaatscn behandeld

,

,

maar

omzijn

gevestigd

ook de ufidere

aangezien ons gezag zich

<laarhoe langer Jioe meer vitbreidt^ en het dus meer en meer belang-

wordt

rijk

Moglen

.,

die eilanden in

ni'

,

hnn geheel naanwkeurig

vriji) nog hier of

noodigen wij hen
,

om

einde

z-e

kennen.

niettegenstaande alle onze aangeivende pogingen

dit ons iverk (en welke meiischelijke arbeid

int

te

,

daar

een ige

daarvan volkomen

is

onvolkomenheden aankleven, dan

die ze inosten ontdekken

ten vriendelijkste

,

die aan ons of eeyien onzer medearbeiders op ie geven
,

bij eene

volgende aflevering

,

7net

te

kmmen

,

ien

dankbare vermel-

ding vaii Minnen naam, zoo ons dit geoorloofd
teekenaars

.,

zij

,

aan onze

in-

bekend maken.

EnmismeekenwiJ Sem

,

zonder wien wij niets vermogen, dal

Hij ons de noodige bekwaamheid en kracht verleene,om ons werk sóó
te

voleindigen, dat het tof nut van onze medeburgers en tot meerdere

bekendwording van onzen vaderlandschen grond moge verstrekken'

Bajeha

,

30 November 1837.
A. J. TA5 iJEK Aa.

yerklaringen dkh

v

ekkortiivgen in dit avkuk

v()ouko>ii:m)k.

aaiisjjiifslerdoin.

;i;nlsj»i'.

ivsid.

iuls.

ailsistenl

losidoiilscliaji.

attloflinj;.

atil.

akk. akkers.
aiiili.

aiuhaolil.

ainl).

heorl. aiuhatlilslipoilijklirid.

A. F.

Amsteidaiiischc

peil.

arr. arroiuUssumcnl.
liüol'clpl.

ari*.

blind.
b.

arroiuHssciiK'iilslu>of(l[ilaat'».

bisdom.

Itisil.

bdiidoi'S.

buurt.

biuirscb. buurscbaj).

der.

cl e 10 zij.

couiniiiuioauliMi.

ooiuiu.

drk. dekenaat ot" dekenschaj).
dep. departement.
distrikt.

disti'.

doopsgezinden.

doopsnf.

d.

doip.

droogni. droojjniakerij.
eiland.

c'il.

eil.

gr.

cilanden<jrocp.

ell. ellen.

Ev.

Lntb. Evangelisch-Lulliersclien.

fakt.

faktcrij.

geb. geboren.

geh. gebueht.
geni. gemeente.
geniet, genieten.

gen. ge-naauid.
gl. guldens.

gouv. gouvernement.
griet

gr.

grietenij.

groep.

grootli,

heerl.

groothertogdom.
lieerlijkbeid.

H. of HH. Heilige of Heiligen.
Herst. Lutb. Hcrstelde-Lutherscben.
Herv. Hervormden.
H. E. n. G. Hoog-Edcl Hoog geboren.
11.

huizen.

HEGM. Hunne

Edele Gi-oot Mogenden.

inw. inwoners.
Jans. Jansenisten.

kant. kanton.
kant. büol'dpl. kantons hoüfd|>laats.
kast. kasteel.

katoenpl. katocnplantaadje.
klass.
kl.

klassis.

klein.

.

koflijplantaadje

koffijpl.

koloiiic.

kol.

kon. konlufjiijk.
kost{jr. hoslgrond.

kw. kwartier.
lands. landschap.

landv. landvoojjdij.
Lutli. Lntlicrschen.
Menn. Menniston.
militie kanton.
iti. k.
Nederd. Nederduitsch.
Ncderl. PVederlandsch.
negorij.

neg.

N. B. Noorder Breedte.
IN'. Noord.
O. Oost.
Ü. L. Ooster Lengte.
palm. palmen.
plant, piantaadje.
pold. polder.
p.

pond.

prinsd. prinsdom,

prov. provincie.
reg. regentschap.
reg. dist.

regeringsdistrikt.

regtsg. regtsgebied.

Rem. Remonstranten.
rcsid. residentschap.

of riviertje.

riv. rivier

roeden.

roed.

R. K. Roomsch Katholijken.
schiereil.
s.

schieieiland

schooldistrikt.

d.

suikerpl. suikerplantaadjc.
u. nnr.

vad. vademen.
verlaten.

verl.

vic. vicariaat.

vic. gen. apost. vicariaat
V. voeten.
V. e. vierkante ellen.

V.

m. vierkante

mijlen.

V.

p. vierkante

palmen.

v.

r.

vierkante roeden.

V. v.

vierkante voeten.

voorm. voormalig.
voorst, voorstad.
vorst,

vorstendom.
Wel Eerwaarde.

WEW.
W.
W.

L. Wester Lengte.

Z.

Ziel of Zielen.

West.

Z. Zuid.
Z. B. Zuider Breedte.

generaal aposlolijk.

^

m m

m

i ii ^ t
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MAJESTEIT DEN KONING.

ZIJNE KONINKLIJKE

IT £. B.

S

IT.

12 exemplaren.

HOOGHEID DEN PRINS

VAN ORANJE.

2 exemplaren.

ZUNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN.

HARE KONINKLIJKE

HOOGHEID

BRECHT VAN PRUISSEN.

MEVROUW

AL-

2 exemplaren.

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE ERFPRINS
ZIJNE KONINKLIJKE

PRINSES

VA\ ORANJE.

HOOGHEID PRINS ALEXANDER.

NAAMLIJST DER INÏEEKENAREN.

XTiii

A.
Aa. {Mr. C. P. E. Robidé van der) voor het Departement tot Nat Tan
't Alg-cmeen Ie Oosterhcek.
Abralianis. (Gebroeders)

Abendanon.

(H. S.)

Ackersdijck.

(J.)

Adams.

(A.

Andrae.

{}Ir.

Boekhandelaars te Middelburg.
te Suriname.

Ambtenaar

te Utrecbt.

Luitenant der Lifanterie,
Administratie voor de Nationale Xijverheid te 's Gravenhawe.
Aelders. (J. F.) Roorasch Kat. Pastoor te Kampen.
Ahrens. (A. V.) \<' Lnileiiaiit der Infanterie.
Akademie. (Koninklijke Militaire) te Breda.
Akkermans. (J. H.) Kapitein Kwartiermeester.
Alewijn. (W.) Rijks Ontvan3er te Wormcr.
Alpben. (A. A. J. P, van) l^ Luitenant der Artillerie.
Alta. (E. Canter) te Leyden.
Altink. (11.) 2"= Luitenant der Infanterie.
Andel. (P. Tan) Notaris te Brielle.
Andrae. (D. G.) 1° Luitenant der Genie.
Andrae (J. H. Beuckers) te Ltrccht.
Andriessen.

Anemaet.

II.)

Ardesclï. (J.)

Arnbem.

P.)

Notaris te Leeuwarden.

2"^° Slads-Scbooloiiderwijzer te Suriname.
Fourier der afdeelinjj Kurassiers n". i.
Kolonel der Infanterie.

(J.

(C.

l-^

A.)

J.)

(De stad)

Koopman te Soerabaia.
Assen. (P. van) 1'"^ Luitenant der West-Indische Jagers.
Assenraad. (W. van) Burgemeester te Amersfoort.
Arriens. (J. L.)

B.
Baaien. (J. van) Boekhandelaar te Rotterdam.
Baert. (W. C.) te Leyden.
Bakkenes. (H. C. van) Lit. Hum. Stud. te Groningen.
Balfour van Burlcigh. (P. van) Luitenant Kolonel der West-Indische
Jagers te Suriname. 3 exemplaren.
(J. G.
Bannier. (L. G.

Banftcr.

W.) Ambtenaar te Suriname.
W.) 2'= Luitenant der Infanterie.

Barkhausen. (F.) 1^ Luitenant der Infanterie.
Barnaart van Bergen. (W. P.) Lid der Gedeputeerde Staten vaa NoordHolland, te Haarlem.
Barre. (C. P. L.) 1" Luitenant der Artillerie.
Bartijn. (P.) 1" Luitenant Kwartiermcester.
Baura. {P. L. G.) Roomsch Kat. Pastoor, te Haarlem.
Bauman. (G. van der Valk) Kap. Adj. van den Lt. Gen.van der Capellen.
Bauman. (J.) in de Beemster.
Bax. (A.) Predikant te Oostburg.
Bcc. (J.) 1'^ Luitenant Kwartiermeester.
Beekhuis. (H.) 2" Luitenant Kwartiermeester.
Beek. (J. van) Sergeant der 17'!'= afdeeling Infanterie.
Beets. (N.) Eerste Kommies aan het Postkantoor te Groningen.
n°. S.
Beets. (van der) Adjud. Onderofllc. , regiment Ligte Dragonders
Begeer. (H. C.) Kostschoolhoudcr te Elburg.
Jutting. (van) Boekbandelaars te 3Iiddelburg. 5 exemplaren.
Berckenboff. Onderwijzer jn vreemde Talen te Purnierend.
Berdenis van Berlckom. (J. J.) Raadsheer bij hel Provinciaal Geregtsliof

Benthem en

van Zeeland.
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Berj van Heemstede, (van deii)
Uenteiiier
r»er}jli. (11. \au den)
lieikel.

(M.

van)

Inslitiitour

te

xix

Leydcn.

te Nederlieniert.
te ^lüiitfoorl.

UcrLeiiboscli. (11.) Predikant te BeveiMijk.
J"".
(N. van) te Kampen.
Ihiisonderw ijzer te 's Hcrtojjenbosch.

JJcrkiim Bijsterbos.
lierinan.

(\.)

J.) Vredere^ter te Zierikzee.
(.11 r.
Bernet \\ z. (C.) Koopman te Rotterdam.
Bernhard. (J. H.) Directenr eeiier IMantajie te Suriname.
Bernhoirtl. (D. J.) '1'' Luitenant Kwartiermecster.
Besier. (P. F.) Direetcnr van liet 1'ostkantoor Ie Deventer.
Bettinj. (C. D.) Ajjotheker te Suriname.
Beukman. (L.) Gepensioneerd ALijoor der Infanterie.
Beserlij. (C A.) Controleur der Belastin;jen te Arnhem.
Beijerland. (Gemeente bestuur van ^iieu^v-)
Biblioliieek van de afdeelin;j Kurassiers n°. 3.
Bibliotheek van de tweede al'deelinjj Infanterie.
Bibliotheek van de veertiende afdeelinj Infanterie.
Biblioliieek van het bataillen Art. ïraiisporttrein.
Bibliotheek van het üepartement van den Grootmeester der Artillerie.
Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Marine te Mcdcmblik.
Bvlandt. (Graaf van) te 's Hajje.
Bv landt. (T. van) te Wierda.
Blaauw. (R. C. L.) 2'' Luitenant der Artillerie.
Blanc. (L. J. A.) Kapitein der Infanterie.
Blusse en van Braam. Boekhandelaars te Dordrecht.
Boeck. (R.) 1^ Luitenant der Artillerie.
Boeeop. (C. G. J. Baron van) Gen eraa I-Majoor.
Boelens. (R.) Boekhandelaar te Zwolle.
6 exemplaren
Boellaard. (P.) S**"" Luitenant der Lijjte Dragonders.
Boer. (J. de) Boekhandelaar te- Amsterdam.
Boercma. Scrjjeant-Majoor bij de 8"® afdeeling Infanterie.
JJerniaii.

Bojraard. (B. \ erhey

vanden) Grondeijjenaar

te

Werkendam.

Bommel. (De stad Zalt-)
Bonckamp. (A.) lloorasch Kat. Pastoor

te Lok.
Bontjema. (E.) Koopman te Leeuwarden.
Boon. (G. W.) Kostscboolbouder te Brielle.
Boonacker. (A. N. Franken) 1« Luitenant der Infanterie.
Boonzajer. (C. G.) Notaris te Gorinchem.
Boonzajer. (J. C.) Koopman te Gorinchem.

Bootz. (J.) Roomsch Kat. Pastoor te Brielle.
Bordes. (A.J.T. de) Renfter der Arrondissements Rejjtbank, te Gorinchem.
Borger EAz. (P. A.) Theol. Cand. te Leyden.
Bos. (J.) Koopman te Rotterdam.
Boseh. (B.) 1* Luitenant der Artillerie.
Bosch. (B. F. N.) te Culenborg.
Bosch Dz. (D. W.) üiiderwij^er te Amsterdam.
Bosch. (J. G.) 2'^<' Luitenant bataillon Artillerie Transporttrein.
Bosch. (J. J. van den) te Schiedam.
Bosch. (L. E.) Bofkhandelaar te Utrecht.
Bosch van Drakensteyn. (Jonhhr. G. W. 2" Luitenant der Lansiers.
Boseh van Drakensteyn. (Jonkhr. II. W.) Lid der Ridderschap vaa
Utrecht , te L'^trecht.
,

Bosch van Drakensteyn. (Joiikhr. Mr. F. L,
\an HoUaod, aan de Vuurschc.

II. J.)

Lid der Ridderschap
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n

Mr. W.) Lid van de Ridderschap van
de Provincie L trecht , te Utrecht.
Bouwman. (P. D.) te Hommerts.
Biaber. (Mejiirvroinv A. J.) te 's Gravenhagc.
Bradc. (C. F.) Generaal-Majoor , Plaalselijiic KomraandanL te Maastricht.
Bradc. (F. W.) Luitenant-Kolonel, Plaatselijke Kommaudant te Naarden.
Braun. (J.) Schoolhouder te Amsterdam.
Brauw. (A. ï. Slavenisse de) Ritmeester der Ligte Dra<Tonders.
Breckcnheimer. (J. H.) l''" Luitenant der Infanterie.
Breton van GroU. (P. H.) te Soerabaia.
Bretz. (G. AV.) 2*= Luitenant der Infanterie.
Briqué. (B.) Pastoor titulair van Aarlanderveen , te Haarlem.
Broens. (A. H.) Litt. Hum. Theol. et S. S. Min. Cand. te Amsterdam.
Brooshooft. (C, M.) Notaris te Giesscndam.
Brouwer. (C. L.) Ontvanger van 's Rijks Belastingen te Schagen.
Brown. Predikant te Leyden.
Brugmans , Wed. Butgcrs. (3Ievr. J.)
Bruine. (F. K. de) Ingenieur der 1'' klasjc van denWaterstaat te Soerahaia.
Bruns. (J.) Rooniscli Kat. Pastoor te Haarlem.
Brunt. (J.) Fuseller der negende afdeeiiiig Infanterie.
Bruyn. {\l. D. de) S. Mm. Cand. te Utrecht.
Buchner. (E. C.) Kapitein der Infanterie.
Bult. (üe \\ t'd. J. den) Bockhandelares te 's Gravenhage.
Buma. {?Ir. W. B.) Grietman van BaarderaJeel , te \V eidum.
Burg. (P. van der) Schoolonderw ijzer te Gorinchem.
Burgcrhoudt. (.¥c.A.G.)Substitut Griffier van den Hoogen Raad der Nederl.
Busch. (M.) Administrateur van 's Rijks Schatkist, te Groningen.
Bosch van Drakcnsleyn. [Jonkhr.

Buy.

Buys

(P.

du)

Ballot.

te Haarlem.
Predikant te Brakcl.

c.
'1^''

Kapitein der Genie.
Camp. (W.
i'^'^ Luitenant der Pontonniers.
)
Campbell. (J.) 1^'"^ Luitenant der Infanterie.
Campbell. (V> .) Sergeant der 7'^ afdeeling Infanterie.
Canne. (C. D.) Instituteur te Beverwijk.

Camerlingh. (A. C.)

M

Canne.

D.) Predikant te Castricnm.
(A.) l"" Luitenant der Genie.

(C.

Cannaman.

Canslaar. (P. J.) Makelaar te Rotterdam.
(Zfarou van der) Opperbevelhebber der vesting Maastricht.

Capellen.

Carp.

(G.

W.)

J.

te

Arnhem.

L. de) Kapitein der Rijdende Artillerie.
Cassa. (J. F.) 1''" Luitenant der West-Indische Arlillerie.
Gasteren. (C. F. van) Kapitein Kwartiermeesler der West-Ind. Jagers.
Cate. (S. Blaauwpot ten) Predikant der Doopsgezinden te Akkrum.

Cascmhroot.

(J.

Cats. (J. P.) Pariikulier te Axel.
(P.) Slads-Sclioolonderw ijzer te Axel.
Cat>hoek. (A. J.) Kapitein der Infanterie.
Charro. (II. F. de) Papicrhandelaar te 's Hage.
Clarys. Opzigler der stoommachine te Arkel.
Cleef. (Gebroeders van) Boekhandelaars te 's Gravenhage. 4 exempl.
Cochius. (J. D.) Controleur Boekhouder bij het Kadaster te Zwolle.
Cocq d'Armandville. (P. F. A. Ie) l*'" Luitenant der Infanterie.

Cats.

CoUewiju.

(J.)

Instituteur te Schoonhoven.

CollhoÖ*. (J. A.

Rom) Wachtmeester

der afdeeling Rurassicrs u". 1.

DER

N A A M L IJ S T
Comlióe.

L.)

(J.

(C.

Corthi'vlijft'is.

llosUT.

Luitenant der Aitillfiie.
M.) (li[)ciisionccnl (it-ncraal der Infanterie.

Crimpcn. {P. G. van)
Croll.

Ie

Alkmaar.

Ka[iitciii KwartiiMiiiecslcr.

A.) \ olontair dor aldccliiijj KurassiiTs
Auislcrdani.

J.

((<•

(Jrms.

xxt

ii''"

liiu'lvliaiuli'laar

(II.)

N T E E K E N A R E N.

I

»i".

9.

Ic

(Cl.)

1).

(Vr.

B. van) Notaris i-n Slads Secretaris Ie Waijeninjjcn.
JJorkhinder te Arnhem.
üaiu. (U. van) Ond Uaad>Iieerin hel xoormali;;; Di-parlementaal Gerejjlshol

Daalen.
Daenis.

II.

II.)

((i.

van Zeeland, lid iler Proxineiale Slalen van Zeeland, Ie 's Gravenpolder.
(W. A. van) Uiuimseii Kat. Pastoor te llünlciiissc.
Damblé. (J. N. L. Loos) Onderwijzer Ie Arkcl.
Danekaerts. (A. M.) Ontvan-rer van 's Rijks l<elaslinuen te Sas-van-Gent.

Dam.

Dassel.

W.

(\.

Dentseli.

(J.

G. von) 2'" kapitein der Artillerie.
von) Kapitein der Genie in Oosl-Indii.'.

Demonsehy. (C. 1*.) te Uollerdam.
Departement voor de Zaken van de Hervormde Kerk, enz. te
Departement voor de Zaken van de K. K. Eerediensl te 's Ilaje. 4
Diederiehs. ((ïobr.) BoeUiandelaars te Amsterdam.

'sllape.
c.v^'nipl.
^

Ü'^"

Luitenant Kwartiermeester.
Dijijjclen. (Staes Huhertus van) ^otaris te Axel.
Dill. (P. C.) Boekhandelaar te 's Graveidiaoe.
Dishoeek. (P. A. van) Biirjycmoester te Axel.
Dobben. (J. F. van) Boekhandelaar te Haarlem.
Donker Curtius van Tienhoven, te 's Gravcnhajje.
Donleben. (J. II.) :2<^ Luitenant der Infanlerie.
Doerlebei). (J. IN. L.) Eerste Adsisteiil ten Kantore van den Kolonial«n
Ontvanger en Betaalmeester te Suriname.
Doeveren. (A. F. van) .Med. Doet. te Lcyden.
Dockuin. (De Stad)
Dominieus. (J.) l" Luitenant der Infanterie.
Doorman. (Erven) Boekhandelaars te 's Gravenha{je.
Doorman. (P.) 2"-" Kapitein der Artillerie.
Doorn. (A. van) 2*^ Luitenant der West-Indische Jagers.
Dortmont. (J. L. van) Burgemeester te Hulst.
Dover Az. (J.) Boekhandelaar te Arnhem.
Dozy. \i. M. van Klinkenberg) 2<= Luitenant der Artillerie.
Dubois. (P. D.) Kapitein der Artillerie.

Dieren.

(J.

J.

van)

Duikers. (M.) Kapitein Kwartierincester.
Dussen. (J. II. van der) 1*= Luitenant der Lansiers.
Duvigneau. (J. P.) Kapitein Kwartiermeester.
Dijckmeester. (J.) Advokaat Generaal bij het Prov. Geregtshof van Geldcrl.
Dijkstra Six. (J. J.) Theologisch Candidaat.
E.

Breda.
Eeckhont. (P. J. van den) Onderwijzer te Stoppeldijk.
Eek. (D. van) Onderwijzer te Asperen.
EekhoU" Hz. Boekhandelaar te Groningen.
EekholT. (W.) Arehivarius van de stad Leeuwarden, voorde stedelijke
E.*'*

(J.

D.)

te

Bibliotheek te Leeuwarden.
Eicbholtz. (P. C.) '2'' Luitenant der Infanterie.

Ekker.

(E.)

Medecinae

Doctor

te

VoUenboven.

xxu
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Elias. (Gr, H.) te Wagfeningen.
EUis. (j.) Ambtenaar te Suriname.
Embroek. (J. J. H.) 1= Luitenant der Infanterie.
Emden. (E. van) Eerste Adsistent ten kantore van den Kolonialen
Ontvanger en betaalmeester te Suriname.
Empius. (L. C.) Instituteur te Zwolle.
Engfelbronner. (d') Wachtmeester bij het Regiment Ligte Dragond. no. 4.
Engelen. H. Luitenant Kolonel der Genie.
Engelenburg. {Mr. L.) Arrondissemcnts Inspecteur et Deventer.
Engeringh. (J. J.) 2" Luitenant der Infanterie.
Engels. (G.) Burgemeester te Vriessenveen.
Entrup. (W. W.) Luitenant Kolonel der Artillerie.
Epke. (J. G.) 2" Luitenant der Infanterie.
Erasmus Az. (J.) Burgemeester te Kadzand.
Erkelens. (A. van) AdjudantOnderoincicr bataillon artill. transporttrein .
Ermerins. (F. V.) Ontvanger van 's Rijks belastingen te IJzendijke.
Erzey. (P. A.) 1° Luitenant der Kurassiers.
Eschauzier. (J. P. Brand) 1"= Luitenant der Artillerie.
Escury van Heinenoord. (11. Baron Collot d')
Essen. (L. van^ Apotheker te 'sGravenhage.
Everdingen. (C. A. van) Arrondissemcnts Inspecteur te Zwolle.
Evers. (W. G. F.) Ritmeester op non activiteit.
Eyck. (#r. M. J.) Heer en Erfburggraaf van Zuilichem , te Maartensdijk^.
Eymael. (A. H.) Ie Luitenant der Infanterie.
Eymael. (C. T. T.) 2'' Luitenant Kwartiermeester.
Eymael. (T.) 2de Luitenant der Infanterie.
'

F.
Fabius. (G. C.) 2« Luitenant der Artillerie.
Falter. (P. R.) Kolonel der Artillerie.

Faul. (G. C.) Organist te Gorinchem.
Feenstra. (J. M.) te Opende.
Feenstra. (M. D.) te Ulrum.
Feith. (J. H. O.) Jur. Utr. Cand. te Groningen.
Felden van Kinderstein. (G. F. Baron van der) Lid der Ridderschap en
Provinciale Staten van Utrecht.
Feykes. (B.) 2" Kapitein der Artillerie, Adjudant van den Generaal

Majoor Paravicini di Capelli.
Fonseca. {Jonkh. L. S. D. Antonio Carteret da) 2^ Luitenant der Infanterie.
Fortman. (G. L. de Gaay) te Leyden.
Frackers. (B. H.) 1" Luitenant der Infanterie.
Frantzen. (A. H.) Luitenant Kolonel der Infanterie.
Fremerij. (J. A. de) te Leyden.

'
j

j
1

Frissart. (A. A.) Kapitein der Oost-Indische Infanterie.

Frouin. (J.) Administrateur van Plantagien te Suriname.
Fundter. (J. C.) Ritmeester der Ligte Dragonders.

G.
Gackstattcr. Klerk bij den Arrondissemcnts Inspecteur te Zwolle.
Gallenkamp. (11. J.) Roonisch Kat. Pastoor te Haarlem.
Geer. (P. van) Smid te Leyden.
Geertsema. (E. J.) Omgaande Regter in de Soerabaiasche afdeeling.
Geestenbeck. (J.) '1'' Luitenant Adjudant der Infanterie.
Generale Directie voor de Zaken van deR.K. Eeredienst te 'sHage. 4 exemp.
Gerbens. (W.) Koopman te Groningen.

j
j

.
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GerlJn{T9.

üherl. (C.
Gillt'inaiis.

Gillet. (J.

xziii

(.Vr.ll.) te nill<';rüin.

van) Ü" Liiilciiaitt Kwarliermccsler.
ApollicLcr te Breda.
D. D.) i" Luilciiaiit der Infanterie.
l'.

(J.)

Gliiuleniian.

(E.

Gliiidfniiaii.

(II.)

L.)

Stads Vendumeester te

Utrecht.

te l lieelit.

Gudelroy. (l'.J.)l)irinerend Ollicier van Gezondheid dor 1" kl. te Socrabaia.
(A.) Onderwijzer te .Muldclburjj.
Gorkuni. (J. E. van) Generaal .Majoor.
Gütle. (J. H.) Kourler der nejjende afdeelinjj Infanterie.
GraalV. (A. G. ile) Apolheker, Liil van de l*ro\infiale Gcneesk. Comte (iiorinchein.
missie in Zuid Holland

Guuka.

,

Graeve. (F. de) Grondeigenaar te Znidilorpe,
Gratania. (il. S.) 'i" Conunies aan het Postkantoor te Groning'en.
Grenj). (W. N. H.) Cünunies aan het Postkantoor te (Jlreeht.
Greve. (A.) Injjenieur van den Waterstaat , te 's Gruvcnhajjc.
Groin.

(van) te Leeuwarden.

C. van) 1'' Luitenant der Infanterie.
Groeneveld. (T.) i" Luitenant der Infanterie.
Gulik en Hermans, (van) Uockhandclaars te Breda
Groiii. (J.

Guykcus.

J.

Boekhandelaar

te

5 exemplaren

Amsterdam.
U.

Haan. (C. de) Luitenant Kolonel der Infanterie.
Haehcz. (J. C. A. H.) 2"^ Luitenant der Infanterie.
Haclkens. Burjjemeester te Leord^im.
Haeften. (A. W. van) 2de Luitenant der Oost-Indisehe Artillerie.
llaeften. (G. A. van) Intendant der tweede klasse.
Haeften. (P.A. van) Controleur bewaarder van het kadaster te Amersfoort.
(J. W. ten) Boekhandelaar te 's Gravenhage.
Ua{[eman. (A.) Onderwijzer te Hees.
llajjeman. (E.) Direeteur der Posterijen te Zwolle.
Halder llz. (A.) Genees-, Ilecl- en Vroedmeester te Beverwijk.
Halmael. {Mr. A. van) Auditeur militair van Ericsland
te Franeker.
Hamclberrj. (H. A.) Lector in de Wis en Natuurkmide te Amersfoort.
Hammacher. (II. G.) Notaris te Groede.
Hamming. (E. K.) 2de Luitenant der Infanterie.
Hamming. (G. A.) 2de Luitenant der Kurassiers.
Hamming. (H.) 1ste Luitenant der Kurassiers.
Hamming. (H. A.) 2de Luitenant der Infanterie.
Handelmaatschappij. (De Nederlandsche)
Hartman. (J. C.) Apotheker en Chimist te Suriname.
Hartsteen. (P. J.) Kapitein der Infanterie.

Haijc.

,

Ilarvant.

(J.

F. d') Linie-Inspecteur te 'sllertogenbosch.

J.) Boekhandelaar te Nijmegen.
Haupt. (.A. C.) Boekhandelaar te Middelburg.
Heeckeren. (G. P. C. Baron van) te Zutphcn.

Haspels. (D.

Heger. (De) Onderwijzer te Utrecht.
Helb. (J.) Ambtenaar te Suriname.
Hemert tot Dingshof. (G. V.
Baron van) Islc Luitenant Ingenieur,
Hendrikse. (A.) 2" Luitenant Kwartiermeester.
Heringa. (J.) Emeritus Professor te Utrecht.
Herr. (D. G.) Luitenant Kolonel der Infanterie.
Hert. (M. J. d') te Koewacht.
Heuvel. (G. van den) Kapitein der West-Indische Jagers.

W

.

iwT
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Heyboer. (J.) Onderwijzer te Noordeloos.
Heyden. (A. van der) Onderwijzer te Nieuwland.
Heyden, gcb, André. (A. \an der) luslitutrice te Arnhem.
Hdle. (E. M. \an) Sergeant tweede bataillon Jagers.
Hinderbergen. (J. A.) Fourier afdeeling- Kurassiers, n°. 1.
Hinlopen. (J. G.) Lid der Staten Generaal , te Middelburg.
Hissiuk. Predikant te Dedemsvaart.
Hoboken van Rboon en Pendrecbt. (A. van) te Rotterdam.
Hoen. (A.) Instituteur te Hattem.
Hoffman. (iUr. F. G.) Advocaat te Doesburg.
Hoflman. (N. J. A. C.) te Amsterdam.
Hofman. (T. S. A.) 2« Luitenant der Lifanterie.
Holl. (G.) Wachtmeester der afdeeling Kurassiers^ n°. 1.
Holt. (Ten) Rentmeester te Eenmes.
Holtzkam. Adjudant Onderofficier der 17e afdeeling Infanterie.
Homan. (C. J.) Predikant te Nieuw-Vossemeer.
Hommes. (J. W.) Koopman te Groningen.
Hoogenhuyzen. (W. J. van) l" Luitenant der Infanterie.
Hoogeveen. (A. A.) 2« Luitenant der Artillerie.
Hoogeveen. (K. J.) Majoor der Pontonniers.
Hoonaard. (W. van den) Onderwijzer te Hillegersberg.
Hoop. (G. W. van der) Majoor der Infanterie.
Hopbergen, (R. J. H. van) Kapitein der Infa'nterie.
Hory. (Jlr. AV. G.) Agent van 's Rijks Domeinen in Overijssel, te Zwolle
Hospers. J. Onderwijzer te Hoog-Blokland.
Houti-ijve en Bredius. (van) Boekbandelaars te Dordrecht.
Hoyer. (H, C.) Agent van den Rijkskassier te Rrielle.
Hultman. (J. A.) 1« Luitenant der Infanterie.
Hulst. (D.) Burgemeester en Notaris te Blokkers.
Hulstkamp. (H.) Onderwijzer te 's Hertogenbosch.
Humbert. (W. P.) 2'' Luitenant Adjudant der Zuid-IIoUandsche Schutterij.
I.

Jager. (G.) de te Groningen,
Jans. (W.) Predikant te Giessen-Oudekerk.

Jansen. (G. H.) l^^ Luitenant Adjudant bij den Generaal Majoor Knotzer.
Jansz. (J. G.) Ingenieur van den Waterstaat van de 1"= klasse te Soerabaia.
Ingen. (A. T. F. van) 1ste Luitenant Adjudant der Ligte Dragonders.
Ingen. (C. F. E. van) Kapitein der Genie.
Ingenhoes. (C.) Secondant te St. Oedenrode.
Jong. (J. de) Directeur der brandwaarborg Maatschappij te Amsterdam.
Jonge. (Jhr. M. W. de) Lid van de Staten Generaal te 's Gravenhage.

Jonghr (J. D. de) !< Luitenant Adjudant der Infanterie.
Jonk. (J. T. G.) 1« Luitenant der Infanterie.
Ittersum. (Jonkh. Mr. F. A. C. A. Baron van) te Hattem.
Iltersum. {Mr. E. II. Baron van) Kantonregter te Wijk-biJ-Duurstede.
Ittersum. {Mr. J. G. J. Baron -van) Advocaatte Utrecht.
Juda. (J.) Koopman te Suriname.
Jung. (J. C.) Onderwijzer te Grauw.
Juta. (C. J.) 1<= Luitenant der Infanterie.
K.

Kamer van Koophandel

en Fabrijken te Groningen.
Kanter, {Mr. Ph. de) Pio. lu-pur Generaal te Suriname.
Kars. (L.) Secretaris bij het Bestuur te Belliogwoldc.

ÜER
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«t

N.

Secretaris te Bovt-rwijk.

(C.)

Karshofl*.

1

T. van

Kasteeliii.

(J.

Keeft. (J.)

Jiir.

Sliitl.

te Ui-iisicliciu.

ilc)
l.-

l

linlil.

Keer. (A.) Majoor dor liiraiili-rie.
Ki'iii[)fiiaer. (Mr. lï. N. ilo) AdMioaat te Udltcrdain.
KciUjiLMun-r. (Mr. J. 31. do) Advoraal te Aiiiliiiii.
KfrcklioU".

Kesiiian.

(G.

Kcsteren.

(J.

Kiebooni.

(J.

A.)

C
P.)
b'

(J.)

Generaal Majoor

11.)

.

Keslelüo.

Klapper
Klevn.

A. van den) Kapitein der Artillerie.

(S.

(J

Ic

lU'Ul.

lliil|ionder« ijzer Ie üondjiir;'.

van) IJoekliandelaar te Anibteidani.
Notari>klerk te Axel.

2 exemplaren.

I^nitenant Kwarlierniecster.

Onderwijzer Ie Anieiden.
Klevn. (\\
C.) Kapitein der Uo^l-lndi^^;lu• Infanterie.
Klom. (l'. E.) Hulponderwijzer te Amsterdam.
Kliiever. (W. S. S.) Thcol. Slndenl te L treelit.
Kluit. (11.) .'Vdministraleur van IManlaijiën te Suriiiaiuc.
Kluitman. (M. II.) te Gouda.
de)

(J.

.

Klupj)el
Kliivt.

te lleliler.

Commies

(J.)

ten Postkantorc te

Brielle.

Kneppelliout. (K. J. F. C.) Jur. Stud. te Leydcn.
Knoek (C. A. II.) 2*-' Luitenant der Inl'aiilerie.
(l*.
Y.) Generaal 31aj<)or, Provinciale Kunimandant van Zeelaoc
Knolzer. (F. W.) Generaal-Majoor.
Knijir. (A. de) Commissionnair te Utrecht.
Koek. (Baron. II.3Ierkus de)31inistervan Biunenlandschc Zaken. 2 exempl.
KoUr. (G.) Buroemeesler te Deil.
Kool. (A.) Luitenant Kolonel der Genie.

Knoll.

Koopman.

(G. L.) Boekhandelaar te Amsterdam.
van Somcren) 1*^ Luitenant Kwartiermeester.
Kooyman. (K.) Onderwijzer te Hoojkarspel.
Koper. (D.) Stads Cliirnr<>ijn en Vloedmeester te Schiedam.
Kortman. (E. W.) te Amsterdam.

Kooy.

(C.

Kraamrtinkel. (B. C.) te Ltrecht.
KröUer. (J.W.) 1" Luitenant Adjudant

bij den GeneraalMajoor Guicherit.
Krudop. (J. R.) te Gouda.
Kruseman. (J. A.) Korporaal der afdeeling Kurassiers n°. 9.

Kruysse. (P. J.) Zonlzieder te Axel.
Kruvt. (W. J.) Boekhandelaar te Arnhem. 2 exemplaren.
KruvtholL (J. Tilenius) 2*^ Luitenant der Inianterie.
Kuypcrs. (J J. Mourix) Apotheker der P klasse hij 's Rijks Militaler
Hospitaal te Utrecht.
.

L.
Laberton. (D. van Ilinloopcn) Schoolopziener te Gouda.
Lachaire. (S.) Kapitein Kvvartiermcebler.
Lajrerwev. (H.) Boekhandelaar te Dordrecht.
Lambrcchts. (A. AV.) ïv^eede Kapitein Artillerie Transporttrein.
Landjreehlscn.(\V.N.)riaadsheer bijhei Provinciaal Gerejjtsh. van Zeeland.
Lanuners. (A. F.) Oud-presid. van het Hol" te Siinnauie , te 's Gravcnhajje.
Landolt. (H.) Majoor dor Infanterie.
Lange. (J. de) Boekhandelaar te Deventer.
Lanyenhuvscn. (A. P. van) Bockliandelaar te 's Gravcnhage.
Ledel. (L. J.) Kapitein der Infanterie.

Leemans. (C.)eersle Conservator van het Ned. Mus. van Ondhed.

te

Leydcn.
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Leembra{T{jen
(A. C.) fabrikant te Leyden.
(G.) Administrateur van Finantien te Suriname.
.

Leers.

Leesmuseum

te

Amsterdam.

Growich) 1® Luitenant der Kavallerie.
G. KrayenhofT van de) 2de Luitenant der Pontonniers»
J. A.) Majoor der Infanterie.
(B. van) Üiricier van Gezondheid 2^ klasse.

Lehnkeriujj. (G. H.

Leur.

(C.

Lich. (J.
Lier Ez.

Lingen.

(G.

Lisman.

{3Ir.

H. van) Onder^vijzer.
J, A. E.) Advocaat te Arnhem.
List. (F. C.) Generaal Majoor der Artillerie.
Lith. (S. van) Boekhouder bij den Provincialen bewaarder

van het
kadastei te Zwolle.
Löbensel. (J. A. van) 2" Luitenant der Lijjte Dragonders. 2 exempL
Lockhorst. (A. van) Officier van Gezondheid der 2" klasse.
Loomeijer. (C. G.) Apotheker te Haarlem.
Loos. (H.) Roomsch Kat. Pastoor te Zaandam.
Luchtmans. (S. en J.) Boekhandelaars te Leyden.
Luth, (J. F.) Chirurgijn Majoor.
Luttenberg. (H.) te Zwolle.
Lutz, (H. S.) 1« Luitenant der Infanterie.

Maclaine. (W. H.) 2* Luitenant der Infanterie.
Macquelijn. (M. J.) Hoogleeraar in de Geneeskunde te LeydcB,
Madiol. (J. L.) Majoor der Infanterie.
Maertens. (P. J.) Stedelij ; Ontvanger te Hulst.
Malsen. (A. van) Kostsc'jcoHiouder te Hooge-Zwaluwe.
Mansveld geb Gordon. (Mevrouw de weduwe van) 2 exemplaren.
Margadant. (W F. C.) te 's Gravenhage.
Marie. (P. C. van) Koopman te Leyden.
Marre. Fabrikant te Linneke.
Marrée. (L. J. de) Med. Doet. te Middelburg.
Martin. (F. P.) te Amsterdam.
Martini van Ouwerkerk. [Jonkh. Mr. H. B.) Lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal en van de Ridderschap van Noord-Brabaud , te Vught.
Matthiessen van Petten en Nolmerban. {Mr. Saudenbergh) te Haarlem.
Meersch. (G. F. van Limborch van der) 1® Luitenant Ingenieur.
Meimer. (T.) Ie Luitenant Adjudant der Infanterie.
Merkestein. (G. van) Onderwijzer te Eemnes binnen.
Roomsch Kat. Pastoor te St. Jan -Steen.
Mertens. (H. A.)
Metman. (Mr. L.) Advokaat te 's Gravenhage.
Metelerkanip. (P. J.) 2" Luitenant der Ligte Dragonders.
Meulen. (C. van der) Onderwijzer te Utrecht.
Meijer. OndeKvijzer bij de Israëlitische school te Hoorn.
Meijer. (G.) Majoor en Plaatselijk Kommandant te Middelburg.
Meijer. (J. F.) 2" Luitenant der Kurassiers.
Meijl. (J. F.) Majoor der Artillerie.
Moerdijk. (P.) Geadmittcerd Landmeter te Zuiddorpe.
Middclhoek. (C.) Onderwijzer te Molenaarsgraaf.
Mommers. (A. H.) 2° Luitenant der Artillerie.
.

Monchy.
Monde.

P. de) Koopman te Rotterdam.
van der) Boekhandelaar te Utrecht.

(E.

(N.

Montijn. (J. W.) te Amsterdam.
Moorrees. {3Ir. C. W.) Griffier bij de Arr. Rcgtbank te x\mcrsfoorl.
Mortier Covens en Zoon. Boekhandelaars te Amsterdam.
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Moiirik. (H. J.

Muller.

(J.

(A.

Muniiik.

N
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N.,

mtu

Kwart iLTiiieesler.

Lnileiiant

IJoekliaiulflaar te Aiustcrdain.

Muller. (Joh.)

Muiuk.

1"

I

L.) te Aiuslenlani.

F.

1" Luitenant bataillon Arlillerie Transporltreiii.
Boekhandelaar lu Schiedam.
(A. W.) 2" Luitenant der Artillerie.

B.

C. de)

(J. de)

Muijskeu.

N.

Naanien van Eenmes, (van) te Zwolle.
Naula. (Vr. G. A. van Avenliorn \an) Lid der Stalen van Friesland ,
Grietman van llemelumer, ÜldephaerL en Noordwolde, te Kouduiu.
Ncderburjjh. (.Vr. J. J.) Ie Ziilphen.
Nes. (Vr. J. T. \V
van) Kesident van Passaroeljan Ie Passarocban.
Nes. (T. llüOjf van) l'onrier bij de 8" Al'deelinjf Inranlene,
NeyndorlV. (J. F.) Pn)eureur l)ij tien Raad van Justitie te Socrahaia.
Niilek. (J. Rrouerius van) Ijuilenant Kolonel der Arliiieiie.
Niemandsverdriet. (R.) Arrondissenienls Ins|)ecleur leRriellc.
Niermeijcr. (A.) Theol. Slnd. te Leyden.
Nieuwharn. (C.) Kapiteu» Kwarliermecster.
.

IS'ienwenhuis.

Noel.

(E.

Ilootjleeraar Ic

Nollhenius.

Leyden.

Notaris en Buroemcesler te Ilontcnisse.

F'.)

J.) te

(II.

Amsterdam.

Boekhandelaars te Zalt-Bommel.
Noordewier. (Mr. J.) Dr. in de letteren en Instituteur te Winschoten.
Noordhofi". (D.) Predikant te Schalzuin.
Noolen. (W.II.J. Cambier van) Burgem. vanllonkoop en Notaris te Lopik.
Nonhnys. (G. van) Schoolopziener te Roozendaal.
Nouhuys. (H. J. van) I"^ Luitenant der Inl'anlerie.
Noubuys. (S. van) 1« Luitenant Adjudant der Kurassiers.
Noske. (J.) Notaris te Axel.
Nuysink. (G.) Kostschoolhouder te Zutphen.
Nijenhuys. (A.) Roomsch Kat. Pastoor te Sas-van-Gent.

Nonian en Zoon.

O.
Onderwijzcrsgezelschap te Dirksland.

Oukoop.

(\V

Oomkens
Oordt.

Opliorst.

Ort.

Jz.

(C.

(J.

(J.)

W.

Ouwersloot.

(Het)

Roekhandelaar te Breda.
Roekhandelaar te Groningen.

W.

(A.)

Oudemans.

A.)

,

van) Kapitein der Genie.
Lnilenant Kwartiermeester.
A.) 2'' Luitenant der Infanterie.

(A.

ü"'

C.)

(D.) te

Kapitein Adjudant
Amsterdam.

bij

den Generaal Majoor Knoll.

P.

Paardenkooper. (L.) Landmeter der 1*^ klasse bij het kadaster te Goes»
Pabst. {Mr. R. G. A.) Advocaat te Utrecht.
Pabsl tot Ringerden. (J. 31. Baron van) Kanton Regter te Eist.
Paddenburg en Conip. (van) Roekhandelaars te Utrecht.
Paels. (A ) 1"^ Luitenant der Inlanterie.
Panhuys. (A. M. E. van) Majoor bij den Gencraleu Staf.

Pauw. (NV.) te Purmerend.
Peene Pz. (M. A. van) te Amsterdam.
Pellecom. (A. N. van) Emeritus Predikant
Pels-Rijcken. (A. J.)
Pelt.

te

Schiedam.

2" Luitenant der Ligte Dragonders.

(G. van) te Leyden.

.
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Pennis.

C.

(.Vr.

Pestel.

Pesters.

Overgaauw)

IN
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te Delft.

(W. F. van) 2" kapitein der Rijdende Artillerie.
(Jonkheer Mr. J. E.) Lid der Ridderschap te Utrecht.

Pesters van Cattenbroek geb. Jacobi.
Peters. (J. D.) te Vlissinjjen.

(Mevr. Douariere) te UtrecL

van den Uudendijk) 2« Luitenant der Lifanterie.
van üye) te Goes.
Pingjuu). (J. R.) Wachtmeester bij de afdeeling Knrassiers No. 1.
Plaat. (P. L. T. Grunwis) Serjcant Majoor 8*'" afdeeling Infanterie.
Plavter. (H. C.) != Luitenant Adjudant der Lanciers.
Poelders. (H. J.) Boekhandelaar te Amsterdam. 2 exemplaren.
Pol. (G. van de) ilagazijnmeester der Artillerie te Batli.
Polak. (A. J.) Eerste Klerk bij 's lands majifazijnen te Suriname.
Polak. (S.) Adsistent van den Kolonialen (Jntvantjcr te Suriname.
Pompen. (C.) Burgemeester te Alem.
Portielje. (G.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Pot. (A. van der) te Rotterdam.
Prins. (J. H. van Sanden) te Middelburg.
Prins. (S. J.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Pieterse.

31.

(J.

Pietersen.

(T.

R.
Raadt.

Instituteur op den

huize Noorthey.
Raalten. (C. van) Secretaris van den Landraad te Soerabaia.
Rademaker. (H. L.) Eersle Onderwijzer te Soerabaia
(P. de)

(W. H.)

1" Luitenant der Infanterie.
Gouverneur der Provincie Overijssel.
Reepmaker. (P. L.) l'' Luitenant der Infanterie.
Retterich. (A. J. P.) Majoor der Kavallerie.
Revius. (J.) Apotheker te Zwolle.

Rappard.

Rechteren.

(van)

Reijers. (J. C.) Onderwijzer te Middelburg.
Revnders. (J.) Koopman te Leeuwarden,
Risseeuw. (J.) Kanton Regter te Oostburg.
Risseeuw Sz. (A.) Landman te Kadzand.
Risseeuw Jz. (J.) Rustend Landman te Kadzand.
Ritsema. (J.) Boekhandelaar te Haarlem.
Rochell. (II. H.) 2'' Luitenant der Genie.
Rodemann. (A. W.) 1"^ Luitenant der Infanterie.
Rodi. (M.) Chirurgijn Majoor.
Rojer. (N.) Med. Chir. et Art. Obst. Doet. te Suriname.
Romondt. (H. H. van) Boekhandelaar te Ltrecht.
Roorda. (G. W.) 2"= Luitenant der Infanterie.
Rooy. (A. A. de) Boekhandelaar te 's Hertogenbosch. 7 exemplaren.

Roque.

Kapitein der Oost-Indische Infanterie.

(E.)

(W.

Luitenant der Genie.
'l*^
Stud. te Ltrecht.
Roijen. (W. W. A.) 1" Luitenant der Lansiers.
Ruempol. Gepensioneerd Chir. Maj. van het Oost-Ind. Leger, te Zutphen,
Ruempol. (H. J.) Predikant te Soerabaia.
Richt. (J.) Destillcerder te 's Hertogenbosch.
Ruvsch. (J. J.) 1*^ Luitenant der Kavallerie.
Ruwen. (W. J. C. van) Instilutciu- te Amersfoort.
Rcvn. (W. C. D. van) 2" Luitenant Kwartiermeestcr.
Rijuders. te Groningen.
Rijslerborgh. (L.) Ingenieur van den Waterstaat te 's Hertogenbosch.

Rosé.

Roijen.

N.)

Jur.
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xu%

S.

(M. D.) Siliooloiulcrwijzcr

Sninson.

van

Sant. (ü.

Institiitciir

't)

Saipliasy. (J.) .Mcd.
Sa\i'n

Sliul.

A. van)

(M.

Sassfubeijfh.

\\ i'iiuar Eisi'nach.

Schiller.

(J.

11.)

Seliaiekanip Aan

ii'"

iler

li-

tt*

lioijdcn.

Luitenant

1"

(Z.

tn Siiriiiaine.

Gurinclieni.

1).

iliT

11. llcrlojf

li.

Inlaiilcric

van)

Liiilenanl Cn-tu-raJil.

Kiiiteiianl «h-r Genie.

(ïrainpel en

Bakker. Roekliandi-laais

Ie

Ain^lerdaiu.

(M.

A.) üntli r\\ ij/ei' Ie lloojf- en Laa;;-/.\\aa|;(lijk.
Seliciilerinan. (.1. .V.) Adjiidanl Ontleroilleier der \Vest-lndisclic
Seliartlaui.

Sehelliis

\an

Sehepel.

(J

l.lsselilijk.

C.

.

P.

11.)

(J.
l'"

(1.)

te

.lajjers.

Leyden.

Liiilenanl 'der

Infanterie.

Seliepes. (\l. i.) Üc Lnilcnanl der InI'antcrie.

C.) Buekliaiidelaar Ie Lecnwardeii.

Sciielslterjj

(II.

Sel)iedani.

(De stad)

exemplaren.
Boekhandelaar
iJ

Ie Groningen.
L. A.) te Amsterdam.
Schippers. (II. II.) Heel- en \ rocdmecstor te Blcskcnsjjraai'.
Sehlniter. Selmolopziener, te AmersCoort.
Schmilz. (II.) Kapitein der Inlanterie.
Sehneider. (A.) 1ste Luitenant der Infanterie.

Sehierbeek Jr.
Sehillinjj.

(R. J.)

(J.

Sciiülten. (J. G.) te

Haarlem.

Schollen Uz. (j. A.) rabrijk en Landmcler van Scliicland, te Rotterdam.
Schonekat. (31.) Boekiiandeiaar te Amsterdam. 12 exemplaren.
Schonk. (G. C.) Conlrolenr der landelijke inkomsten te i'assaroehan.
Schorpion. (II. J.) Ic Luitenant der A\ est-Indische Jajjers.
Schotsman. (31. D.) Onderwijzer te Spijk.
Schreuders. (B.) Koslsehoolhoiider te Voorburg.
Schnilenbnrcb. {Jonklir. Mr. L. van) te 's Gravcnhagc.
Schnller. (J. II.) Luitenant Kolonel der Genie.
Schuurbeke Boeije. (S.) Raadsheer bij het 1'rov. Geregtshof van Zeeland.
Schuvt. (J. C.) Onderwijzer te Zuiddorpe.
Seclig. (II. G.) Luit. Kol., Kommandant der Kon. Mil. Akademie te Breda.

Seminarium

te St. 3Iichel-Gestel.

Seveustern.

(J.

(Het)

Roorasch Kat. Priester te Uithuizen.
Seydlilz. (W.) Wethouder en jN'otaris te Hulst.
Sicjjenbeek. (31.) Hoogleeraar te Leyden.
II.)

(J. ten) Koopman te Soerabaia.
Sikkens. (P.) Kapitein Kwartiernieester.
Sitters. (C.) I" Commies der Posterijen te Gorinchera.
Six. (C. C.) 2" Luitenant der Infanterie.
Slengarde. (A. E.) 2"= Kapitein der Artillerie.
Slingelandt. (J. D. L. van) 1" Luitenant der Artillerie.
Sloot. {k. van der) l"" Luitenant Kuartiermcester.
Slotemaker. (A.) !<' Luitenant der Infanterie.

Siethoff.

Sloteniaker. (C.) Kapitein der Infanterie.

Sluyterman. (T. K. L.) 3Iajoor bij het 2de bat. der 3de Afd. mobiele
Noord-Hollandsche Schutterij te Leyden.
Smalt. (J. J.) Graanhandelaar te Rotterdam.
Smeding. {Mr. P. Fiers) Ambtenaar te Suriname.
Smids. (L. A. J.) 1« Luitenant der Infanterie.
Smit. (31.) Boekhandelaar te Groningen. 3 exemplaren.
Smilh. (C. W.) 2'= Luitenant der Artillerie.
Smits. (G.) Ie Lekkerkerk.

.
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!•= Luitenant Adjudant der Infanterie.
Majoor der Inianterie.
Soelens. (SI.) Institiilenr te Hattem,
Spengler. (E. F. Cox van) l«Luit. Adj.bij den Gen. Maj. Verkoiiteren
Spiering". (W.) Landbouwer, te Axel.
Spoel Az. (H.) Onderwijzer te Dordrecht.
Sprenger. (C. A.) 1" Luitenant der Kurassiers.
Sprenger. (J. J ) Lid der Gcdep. Stalen van Zeeland te Middclburw.
Stackman. (C. J.) Controleur van 's Rijks belastingen te Hulst.
Steenbergen. (N. F. van) Burgemeester en Secretaris te Gicsscndam.
Steenkamp. (J. C.) Secretaris der Gemeente Hoek.
Steenkamp. (P. VI.) Notaris en Burgemeester te Neuzen. 2 exeninlaren.
Steinbuch. (J. J.) Directeur van bet postkantoor te Neuzen. 2 exempl.
Stcinfort. Predikant te Oosterend op Texel.
Steyn van Hensbroek. (G. van) Burgemeester van Soest, te Soestdijk.
Stirum. (F. G. Graaf van Limburg) Kapitein der Genie.
Stirum. (O. L. Graaf van Limburg) Rilmeester der Ligte Dragonders.
Stockum. (W. P. van) Boekhandelaar te 's Gravenhage. 4 exempl.
Stokhuyzen. (A.) Koopman te Levdcn.
Stokhuyzen. (F.) OlFicier van Gezondheid der 2" klasse.
Stolte. (W .) Burgemeester te Raalle.
Straat. (G. A. van der) Opzigter te Gorinchem.
Strepelboff. (J.) te Rotterdam.
Struick. (C. A ) Rijksontvanger te Hillegersberg.
Swaans. (S.) Ie Luitenant Adjudant der Infanterie.
Swildens. (J. H.) Secondant te Leeuwarden.

Smits.
Smits.

G.)

(J.

(31.)

T.
Tacts van Amqrongen van Deyll. (J. A. Baron van) te Utrecht*
Teding van Berkhout. Lid van de Gedeputeerde Staten van NoordHolland
te Haarlem.
Telchnys. (M. H.) GrilTler van het kantongeregt te Axel.
Telling. {}Ir. A.) Secretaris der stad Franeker.
Temmink. (J. D.) Olficier van Gezondheid der 2'' klasse.
Terveen en zoon. (J. G. van) Boekbandelaars te Utrecht.
Texel.
(Het plaatselijk bestuur van)
Tliiel. (van) te Rozcndaa'.
Thieme. (J. F.) Boekhandelaar te Nijmegen.
Thomson. (J. J.) Majoor en Plaats-Majoor te Crevecoeur.
Ticbler. (J. W.) 1" Luitenant der Pontonniers.
Tiddens. (H.) Student te Groningen.
Tielkemeijer. (J. H.) Boekhanuclaar te Amsterdam.
Timmermans. (F. J.) Kol. Ins. bij het Min. vanKolonien te 's Gravenhage.
Tienhoven. (G. van) Aannemer te AVerkendam.
Tirion. (A. P.) Ambtenaar te Suriname.
Tissot van Patot. (J. P. L. G.) Kapitein der Infanterie.
Tol. (H.) Opperwachtmeester der Ligte Dragonders no. b.
Tollens. (J. P. K.) Aspirant Ingenieur van den Waterstaat.
Toorenburg. (P. A. van) Med. Doet. te 's Gravenhage.
Toorenenbergen. (J. J. van) Instituteur te Utrecht.
Trans. (H. L. Schender) 1'' Luitenant der Artillerie.
Tromp. (H. A.) Ingenieur der 1'= klasse van den Waterstaat te Soerabaia.
Tuinhout. (Haijo) Controleur bewaarder van het kadasU>r te Heerenveen.
Tulp. (A. J.) Kapitein der Infanterie.
Tuiik. (S. van der) President van den Raad van Justitie te Soerabaia,
,
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V.
Veer. (J. C. H. J. de) 1" Liiiloii.nil di-r IiilanlcriL'.
Verkoulcren. (J. NV.) (u-m-raal Maj. u.f.
Verkoiiw. (W.) Kooiimaii ti- Lf\(lfii.
Vermascn. (1). L.) Liiilciiant (it-neraal.
Vcnin'cr. ( Vr. J. \N .) li- Hi-ck. 5 OM-inplari'ii.
Laiiilbouwcr lo Bramlwijk.
Verim'i. (W. L.
>

VeriiuMilcii.

(C.) Notaris

Ycrnifiilen.

(N.)

Vcrnu'iilen.

(1'.

te

llt

rwijiicn.

llockhaiKlelaar te

J.)

Arnhcni.
Utrecht,

Airliivist dor piONiiicie

ie Utrecht.

Vernec. (J. A.) te UtrocJit.
Verschoor. (H. E.) Schoolopziener te Sleeiiwijk.
(M.)

Versteejjli.

Koopman

te

Batavia.

Lcyden.
Vcrwoerdt. (V.) Iloofd-Coniinies der Marine te Socrabaia.
Velh. (11.) Koopman te Dordrecht.
Viewejj. (C. A.) Boekliandelaar te Mjmejren. 3 exemplaren
Villenenve. (D.M. de) 1>" Liiilenanl-Majyazijumeester der Art. te Nijmegen.
Vinkhuizen. (\. C.) 1" Luitenant der Infanterie.
Virien. (W. C. de) Gepensioneerd Lnitenaal Generaal.

Vcrwey

Hz.

Visschcr.

(J.

A.)

Koopman

te Zwolle.

(L. G.) Iloo-fleeraar in de Letterkunde te Utrecht.

Visscher.
Visser.

(A.) Predikant te

(C.) Theol.

Stud. te Leyden.

van kleedinjj der 10" Afd.Inf.
Luitenant bataillon Artillerie Transporttrein.
Vojjel C. Jz. (J. C. de) Instituteiir te Dordrecht.
Vogel. (F. L.) Gepensioneerd Cliirurgijn Majoor te Zwolle.
Vogelensang. (D.) Institutcur te Wapeningen.
^ ogelensank. (R.) Boekhandelaar te (iouda. 2 exemplaren.
^ ogehan^er. (C.) Aniblenaar der belastingen te Koewacht.
A oir. (C. L. Ic) Koopman te Leyden.
^ olkhemer. (T. J.) Kolonel der L-ifanterie.
Voogt. (J.) 2' Luitenant der Infanterie.
Voorne. (C. van der) Fourier der o" Afdeeling Infanterie,
Voort, (van der)
Onderwijzer te GiessenOndekerk.
Voort. (E. W. van 't) Onderwijzer te \ uren.
Voorthuvzen. (Joh. van) Stud. in de regten te Utrecht.
^ ork. (J. P.) LandI)onwer te Zuurdijk.
Vorstenboscb. (J.) Kapitein der Infanterie.
Vorstman. ^J. G.) Predikant te Bergenopzoom.
Vos Vt'z. (J. de) Sec. der 4e klasse van hel Ned. Inslit. te Amsterdam.
Vos van Rijswijk. (J. H.) 1" Luitenant der Infanterie.
Vredenburch. (E. van) Staatsraad Gouverneur van Zeeland.
Visser.

(W. M.)

1« Lnitenant Administrateur

Vlashlora. (C. S.)

Vries.

(J.

'i'^

de) Kapitein der Oost-Indische Artillerie.

\room.

(G.

"aard.

(C.

P. G.) Onderwijzer te Soerahaia.

W.
van der) \leeschhon\ver te Levdcn.
"aayfort. (P.) Kapitein Kwartiermeester.
^N'^agner. (B. J. A.) Ie Luitenant der Infanterie.
"alcheren. (S. van) Regter der ArrondissemcntsRcgtbank
Waller. (Nicdelstcin) Predikant te Hulst.
Weber. Kapelmeester der 17dc Afdeeling Infanterie.
AVeeda. (P.) u Zuidland.

Ie

Amersfoort.

.

Mxn

NAAMLIJST DER

I

NTEE

KE N

A R EN.

Weesp. (De Stad)
Wegkanip. (M.) Ie Luitenant Kwarliermeester.
Wenninjjh. (C. H.) Stads- en Kostselioolhouder te Breda.
Werf. (H. van der) 2e Luitenant) der Infanterie.
Werkendam. (Gemeente)
Wernieskerkcn. (D. R. van) Boekbandelaar te Tiel.
Werncr. (W. C.) Ritmeester der Lansiers.
Werven SchuUer. (G. van den) Ie Luitenant der Infanlcrif
Westennan en Zoon. (M.) Boekhandelaars te Amsterdam.
We j den. (Wed. G. van der) Bockhandclarcs te Maassluis,
Weijerman. (J. W.) Onderwijzer te Haarlem.
Wiegers. (C.) Korporaal der 'lOdc Afdeeling Infanterie.
Wierda. (W. J.) Koopman te Obergum.
Wilde. (J. C. de) Kostscboolbouder te Dordrecbt.
Wilhelmi. (J. J.) Ontvanger te Vriesenveen.
Willemier. (Dr. G.A.F. Qiiarin) bij bet groote Rijks Mil. Hosp. te Utrecht.
Willcms. (W.) Boekbandelaar te Amsterdam.
Willigen, (van der) Emeritus Predikant te Delft.
Winkel. (P.) Burgemeester te Sijbecarspel.
Wisboom. (C. B.) Aannemer te Hardin.weld.
Witkamp, (P. H.) Onderwijzer te Amsterdam.
Worbert , Graaf \an Wassenaar Slarrenburg.(W,L.)leLuit der Lansiers.
Worm. (E.) Ie Luitenant der Infanterie.
Wouters. (G.) Bockbandclaar te Groningen.
Wttewaal van Stoetwegen, (H.)Burgcmeester van Wilsum en Kamperveen.
Wijck. (W.) te Arcbem , bij Ommen.
Wijk Rz. (J. van) Kostschoolhouder te Kampen.
AVijk Jz. (R. van) Rector der Latijnscbe School te Kampen.
Wijnbovcn Hendriksen. (J.) Boekbandelaar te Rotterdam.
AVijt en Zoouen. Boekbandelaars te Rotterdam. 2 exemplaren.
IJ.

IJzcnbeek. (S.) te Roderwolde.
Z.

Zee. (P. E. van der) Predikant te Andijk.
Zccuwscb Genootschap der Wetenschappen

te

Middelburg.

Zehelein. (H. C.) Ritmeester der Ligte Dragonders.
Ziegeler.

(A. J.)

Ritmeester der Huzaren.
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KONIIVGRIJK

HST

DER NEDERLAIVDEIV.

GRENZEN EN GROOTTE.

Uct

KoMNfiuiJK DEH Nederlandex , ihans veelal , ter oiulcrscliciding
Noohd-Neuerof de Zuidelijke
I..VXD, cii ook. wel Oüu-Nedeklanü ;;eliceleii (1)
paalt, behalve het daartoe
,
behoorende gedeelte van L ii x e ni burg, welks grenzen
ligging ,
grootte enz. in het Woordenboek zelve, opdat art., zullen worden
opgegeven, W. en N. aan de Noordzee, O. aan bet koningrijk Hannover en de Pruissischc provincie Rijidand , Z. aan België.
Het ligt
tusseben öO= V6' en 53° 3ï' N. B. en tnsscben 20" IG' en 24° 34'

Nederlanden,

van Bel(/ic

,

O. L., van Ferro

,

en bevat 596 Geograpbisebe

ni.

v.

=1059^

v. u.

De

grootste lengte , van bel Z. naar bet N. namelijk , van de uiterste
zuidelijke grenzen van de prov.
tot den noordelijken zoom
der prov. G r o n i n gen , waar deze tegen de
stuit, wordt

Limburg

Wadden

op ongeveer 60 en de grootste breedte van bet W. naar bet O., dat is ,
van de westelijke grenzen der prov. Holland, legen de Noordzee , lot
aan bet oostelijke uileinde der prov, O v e r ij s s e 1 , op 45 u. gaans berekend.

N A A M.
De naam is ongetwijfeld ontleend van de lage ligging , en , volgens
bet algemcene gevoelen, zoude bet woord Nederland ecne verkorting
zijn van Neuer-Ülitschlasd
terwijl men onder UooG-DiiTSCULA?iD, bet
;

(i)

nog

Aangezien door het tlnns nog bestaande status quo,

niet alles op ilien vasten voet gebra.;t

ons alzoo nirt in staal zieu
cie

eveu naauwkeurig

,

in

dit

is

i

als in de

Algemeen O v e r z

op te geven, znllen wij

,

ten

in

de prov.

Limbu

rg

,

andere provinciën, en wi]
i

g

t

,

alles in

die provin-

einde niet gedurig

Ie

moeten

herhalen, of onze opgave, zich ook over die provincie uitstrekt, telkens, waar wij
alleen

ken,

i.\NU£N of
I.

de overige provinci-n spreken, de bonaming Oi'D-Kederland gebrui-

van

waar liet tevens ook
Koningrijk znllcn bezi-en.
"

terwijl wij daar,
liet

Deel.

Limburg

geldt, dio

van de Neder-

V

,,,
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tejjemvoordige DuITSCHlA^D, welks oppervlakte veclhooj^er lijjt
beorijpl
waardoor dan ook noj hij ons de taal onzer oostelijke naburen veelal
de H o o o; d u i t s c h e en de onze de N e d c r d u i t s c li e fonocmd wordt.
,

RiLDERDiJK echter beweert , op niet jyelicel verwerpelijke ,ifronden
dat
deze streken de NEDERi.AM)r:> jyenoenid zijn, als deel van het Rijk van
Lothniiiif/en (1).
Ons komt het voor, dat beide te gelijk kan waar
zijn: dat men namelijk deze jjewesten , zoo wel in ICTenstellin^'j- vaii
liet lioooer gclooen gedeollc van Usiitschland
als in tegenstelling vau
,

,

de meer bergachtige strck(!n van Lotharingen , de Nederlanden kan genoemd hebben.
Men noemt deze landen in het Latijn Belgiüm of Belcia maar dit
woord heeft bij de onden nooit Nederland of be Nederlanden beteekend.
De Romeinen toch verdeelden Galliè', dat zich van Italië aftot hiertoe
uitstrekte
in drie voorname deelen
waarvan het noordelijkste Beltjisch-Gallië heette.
De Belgen waren dus Galliërs
welke men bij
Ptolomeus ook in Briitaunie vindt, doch naderhand heeft men, met
weglating van het woord GalUë , alleen den naam van ^<?/*//è behouden,
en dien op het grootste gedeelte van de zeventien Nederlandsche geEr is in de oudste tijden nimmer aan gedacht
WESTEs toegepast.
om deze landen onder eenen algemeenen naam te begrijpen maar elk
gedeelte werd genoemd naar het volk, dat het bewoonde.
Onder het
Gerïania Inferior of IS eder-Duitschlaud behoorde evenwel mede ons
Vaderland.
,

,

,

,

;

OUDE BEWONERS DEZER LANDEN.
De oude bewoners dezer gewesten waren op onderscheidene tijden
herwaarts afgezakt en hebben zich aldaar onder verschillende namen
nedergeslagen
onder hen vindt men de volgende vermeld
de Friezen, de Batavieren of Batten, de K a n i n e f a t e n
de BI arezaten, de Frisia bonen, de Kauchcn, de Menapiers,
de Ambivariten, de Brnkteren, de Tenktercn, de Tub anten, de Üsipeten,deMorincnendeAngrivariën.
,

:

;

,

LEVENSWIJZE DER OUDE BEWONERS DEZER LANDEN.
De

levenswijze dezer volken v.as

,

mot eenige geringe w ijzigingen

,

bijna

waren zeer sterk van ligehaam leefden van de jagtop wiidc
gingen in hunne jeugd geheel naakt en kleedden zich
onder
dieren
bij wijze van mantel over
met beestenvellen
die
geworden zijnde
hunne schouders hingen en met eene gesp of eenen doorn om den
terwijl de huid van den kop dezer dieren
hals vastgemaakt waren
soms derwijze over hun hoofd getrokken was dat zij door de ooggaten
uitzagen.
Zij woonden in hutten, van hout opgeslagen, met biezen,
riet of stroo gedekt
en waarvan de wanden met leem en koemest
besmeerd waren. Deze hutten stonden niet digt bijeen, maar hier en
daar verspreid en meestal op opgew orpcn hoogten terpen of torpen (van
en in lateren tijd
welk woord ons tegenwoordig woord dorp afstamt)
dezelfde.

Zij

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Vlie- of VUedbercjen geheeten
ten einde zich , bij gebrek aan dijken
daardoor te beveiligen tegen den vloed , en vooral tegen de overstroomiugen , waaraan deze landen zeer onderhevig waren.
,

(i)

Zie'smaas Geschiedenis

des VaJcrlands» D.

I.,

LI.

io5.

nUDE BEWONERS DEZER LANDEN.

S

De zeilen on levenswijze van die onbeschaafde nienschen konden niet
«nders dan wild en \vo(>l /ijn.
Zij waren eeliler ;;clion\v
«ipenliarliji-,
herberjjzaani en Kuiscli
wordende hoererij en overspel zeer door iien
,

,

verfoeid

De

maar

;

den drank waren zij zeer {jene|yen.
\an den laiulbonw was voor lien een

tot

heziolieid

te

lasfijj

en te

werk, aangezien
fjerinje kennis,
bij de
die zij daarvan
hadden, hunne landen door hel zeewater overstroomd werden, Ierwijl ook alles voor het indrin[ycn van het vee en het wild
open lajj;
waarom zij zich ofselioon van den landbouw ;feheel niet vreemd crbler
meer op ile jajjt en de visseherij loelejydtMi
die hmi \eel voordeel aanbrajten
aan^fezien lieL land zeer boseiirijk en vol wild, [jelijk ook de
wateren rijk aan visch waren.
Ook Iiadden zij schapen, runderen en
inoeijelijk

.

,

,

,

,

paarden.

Hun voedsel bestond , behalve in bel wilden de visch, die zij door de
jajt en de visseberij opdeden
in boomvruclileu, melk, boler en kaas;
tot drank badden zij eene soort van bier, dat zij uil koorn bereidden,
,

door bet met water

te

koken.

konden lezen noch schrijven, maar hunne 5ön/t'« vervaardiirdcn
jyezan^u'n
die zij in hunne verjjaderinjjen en bij feesten zonjfen
en de
jiescbiedenis van bun land of den lof hunner helden Ion onderwerp badden.
Zij

,

,

WIJZE VAN OORLOG VOEREN EN REGERL\GSVORM.
en paardrijden waren zij zeer ervaren , en in het
dat zij zelfs de breedste rivieren jjewapend
Hunne beheudioiieid in bet schieen te paard durfden overzwemmen.
ten met pijl en boo;j was bewonderciiswaardijj , want men verbaalt van
eenen Batavier, dat bij den pijl, die hij eerst zelf afjjeschotcn bad ,
terwijl deze nojj in de lucht vloog-, met cencn anderen pijl doorkliefde.
Zij waren
krijjysbaflig en dapper, en jjebruikten lot buime
wapenen bojjen , Jjijlen en eene soort van speren
framei'ii {jehceten ,
waarmede zij van verre en van nabij konden vechten. De ruiters droegen eene frainée en een langwerpijj vicrkantiij schild van teenen frc\locbten; bet voetvolk, waarin hunne meeste kracht bestond, was insgelijks met
werpschichlen [jcwapend. Ook gebruikten zij groole vierkantige schilden
van bout gemaakt, waarop afbeeldingen van beesten en vogels waren
jjeschildcrd.
De vrouwen en kinderen gingen mede ten oorlog , en
moedigden de mannen aan , om voor hunne vrijheid en huisgezinnen
dapper te strijden en naar de overwinning te streven.
Eer zij len strijde logen
werd een uit de voornaamslen van bet
volk gekozen , om, onder den titel van Koning of Hertog, het leger aan
te voeren en regt te oefenen.
Deze behield zijne waardigheid somtijds
maar één jaar of zoo lang de krijgstogt dtuu-de, somtijds langer en
voor zijn gebeelc leven.
Zijne magtwas niet onbepaald
want, als hij
de vergaderingen der voornaamslen bijwoonde , mogl hij wel raad geven,
maar niet gebieden.
liet schijnt, dat zij,
nevens deze Koningen of Hertogen, ook nogf
krijgsoverslen hadden, die om hunne dapperheid v\erden verkozen.
Bij
de verkiezing vaneen opperhoofd, v\erd deze op een schild gezet en
daarmede op ck' schouders hunner verkiezercn om hoog geheven.
Nog hadden zij eene mindere soort van krijgsbevelhebbcrs , die tevens
J/oofdri'f/lers of Opperliooph-n over de bijzondere landstreken waien
j
deze spraken het regt uit in de bijzondere zamenwoningen en gehuchIn

bel vei'bten

zwemmen

zoo bedreven

,

,

,

,

ten.

Zij

wezen

het

volk jaarlijks landerijen

aan,

cm

Ic bezaaijen,

,,
,
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T.

einde van het jaar Meder moest afstaan
terwijl hij
met de akkers konde verjjenoegen die iieni door
den nien%\ verkorenen ReiTior toebedeeld v.crden. Aan ieder dezer Jlonfdrvcjters werden Hondcrdinnnnen , uit het jyeniecn verkoren
toeoevoejjd,
die een regtsgcbied van minderen omvang hadden
hun tevens tot
die elk

op

liet

,

zich een voljfcnd jaar

,

,

,

Raden

vei'slrekten

en

hunne

verrigtin^jen

gezajy

Deze

hijzetteden.

laatsten dienden den Opjierhnofden in vredestijd tot luister

en in tijden
van oorino- lot l)escherining
want elk hunner ij\crde oui hel naast
]tij zijn C>jiperlinofd
en hem in nianhafti|jheid te evenaren zoo
te zijn
niet te overlreft'en.
De lioofdrctjti'rs werdiu ;;(-kozen door de Algemeene volksNcrgadcrinoon l>ij welke de Üppersle niagt was.
Deze volken beminden de vrijheid en hieklcn daarom de regering
van de voortreirelijksten voor de beste
zoo celiter dat zij altoos de
magt aan zich behielden
om in belangrijke zaken met algemcene
stemmen te beslissen. Hunne vrijheidszucht blonk meest uit op de algemeenelanddagen , op welke soms de vrouwen mede verschenen nevens
de edelstenen bekwaamstender Landzaten.
De plaats van bijeenkomst
was in een bosch. In deze vergaderingen werden vrede en oorlog , of
andere belangrijke zaken aan het gemeen goedvinden onderworpen.
Indien het gedane voorstel mishaagde werd dit met algemeen gemor
afgekeurd; behaagde het, dan werd zulks door hel r.ehndden der speren
aangetoond.
Hunne Oversten hadden hier geen meer gezag dan de onderdanen
maar moesten zich naar de meerderheid voegen.
Dus werd de staat
door de voortrefteiijksten met toestemming van het gemeen bestuurd ,
niet naar beschrevene wetten , maar alleen naar die der natuur en der
gewoonte, welke bij deze volken van meer kracht Avaren , dan de beschrevene regten in andere landen.
Toen echter de Romeinen deze landen overheerd hadden , hebben zij hun beschreven wetten leeren kennen.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

TAA

L.

De taal dezer volken was de oude Tcntonische of Germaansche
zijnde, naar men Avil, na de Hebreeuwsche , de oudste; maar deze
taal, van welke die der Duitschers, Nederlanders, Dee-

nen, Noor wegers, Zweden, Engelse hen, Schotten,
enz. afstammen

is thans zoo zeer veranderd
haar zonder aanleeren verstaan kan.
,

,

dat geen dezer natiën

,

HUWELIJKS- EN BEGRAFENISPLEGTIGHEDEN.
De jonge Heden trouwden niet beneden de twintig jaren. Jongelingen en jonge dochters van gelijke jaren en grootte werden gepaard.
Dit geschiedde in tegenwoordigheid der wederzijdsche bloedverwanten ,
terwijl de man een kop]>el ossen, een getoomd paard, een zwaard
een
Averpspeer of een schild aan de vrouw tot eene huwelijksgift bragt
en de vrouw ook eenig wapentuig aan den bruidef;om gaf.
Deze huwelijksgaver konden de vrouw steeds het mannelijk bestuur herinneren ,
waaraan zij zich onder^^ ierp en waarnaar zij luisteren moest , even als
een getoomd paard naar zijnen berijder
^^elken zij met
den arbeid
.

;

,

haren man , tot onderhoud van het huisgezin te verrigien had , even
als een
en eindelijk
kopj)el ossen ,
die zamen den ploeg trekken
het gevaar, dat zij, zoowel als de genoegens, met hem te doelen had,
zonder hem daarin te verlaten.
De man werd daarentegen door de
;

,,

HUWELIJKS- EN BEGKAlEr^lSl'EGTIGlIEDEN.
wapenen

hfriiiiu'ril

ziih aan

tlio

hem

konde.
\an

Maeliten

Mat

,

was

rocpinfj

zijne

en wat zijne jjezcUin ,
van lieni cisehen en \ei-

,

overgaf en tocverlronwtle

\j

,

nadat zij l)elioorlijk gcroemde mannen werden
Innme gewone kleederen niel de wapenen, die de
overledene liet meest jrcwnon was ti- l)e/.i{>en , somtijds ook uiel zijn
en daar\an de over{fel)levenc
slrijdros, op eenen lionlslapel verhraiul
lieeiidertn nul de aseli in ééne ol' meer lijkbnssen [jcdaan en met eeni;fe
lijkplejjlij'lieid bij-yezet in oen cral", dat onder lien\elen met aardzoden
hedekt Merd, en liij lien even dierbaar en lieili-f jjeaelit «as, als bij
ons de jjraven
waarin de lijken van onze nabestaanden en vrienden
WeeklajTten en tranen bidden spoein Inm ijelieel opjjenomen worden.
Het v\ eenen werd
ili{y bij ben
op; smart en droel'beid ilmnden lanjf.
de berinnerinfj der aijjestorvenen bc<ler vrouwen lol ear jfcrekend
laanule den mannen.

De

lijken

waren,

reinij'd

lu

,

in

.

,

;

GODSDIENST.
maar het bijjfclüof en de
zij Heidenen,
waren bij Ikmi niel tot dio hoo;>te ;;este;;en , als bij andere
volken.
Zij hadden in
de ondsie lijden noch al';>odsbeelden noeh
lempels, maar, daar zij het onbetamelijk oordeelden den oneindijfeu God
In Ininne ^'odsdienst v\aren

afj'oderij

Itissehen enjji> mnren te bcslnitcn , oefenden zij hunne jjodsdlenst in
de open Ineht en in bosselien , aan Immn^ Goden loe<>c\vijil , waarin zij
«litaren van jfroenc zoden op;yerij]L batlden , op welke hunne Opper-Prieslers

maar ooli. somtijds menseiicii
niet alleen beesten
Hmuto voornaamste jfodheid schijnen zij TiiKvrii ol' Tjikugenoemd te hebben en van hem rekeiulen de G(uinanen ccnDviiUh'ii

ol'

,

olVerden.
riiATEs

,

en werden daarom T/ivutisken , Theulscheu of
J)i(ilschevs [>eheeU-u.
De naam Ïiieltu vNordt voor denzelfden gehouden
als die, waarmede wij doorjjaans hel Ojjperwezen benoemen. Ook wil men
dat de no'i liMjenwoordi"' bij ons gebiuikl wordende namen van de dagen
(Ier week van de namen hunner jjodlieden ontleend zijn.
De twee eersten
waren namelijk aan de Zo> en de Maa^ , de twee voornaamste hemclHchten , die door he.T als godheden vereerd werden, toegewijd.
De
derde zonde naar Tvr , den dapperen slrijdgod
TyrsJtKj , verbogen
l'icversdaij , ook Jirk fisdity en Dieseiidtifi , later bij verbastering üiiKjsf/«^ heelen (1).
De vierde werd U oetisduij oi' Jf" odeiisdag genaamd, naar
OUAN (hetwelk in bet Slavonisch Leidsman bcteekcnl) , Wüdin of
A\ ODt.N
elders ook Ouin of Ai'dia geheetet) , en naar vvien onze voorvaderen ook hel zevengesternle den naam van Jfoom- of Ifoensirü'
yen gaven. JÜoiidtrday zoude zoo eene \erbaslering zijn van T/iorsdag
naar de godheid '1'iior
bij de Friezen Stavo genoemd, die over den

hunnen oorspronjf

parijy

,

,
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,

,
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welke doorwrocble vcrlaiidiling iij,die onilrciit de vroegere godsverecring Onzer
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opperbcstuur had (1).
Vrijdag , leidde raeii
die sommigen voor dezelfde als Hertua , de
moeder der aarde, houden, hoewel anderen haar met Vems , de godin
der Liefde, gelijk slellcn, waarom die dag Vvijdarj zonde geheeten
zijn ; het is evenwel niet onwaarsehijnlijk , dat men onder den naam
Fryga, Fbeija of Heutha de alvoedende en koesterende natuur verstond,
die door hare milde gaven de hoogste liefde voor het measchdom ten
toon spreidt.
Aan welke godheid echter de Zaturdag toegev, ijd was
is niet
te bepalen.
Velen spreken wel van ecne godheid Sater of
Seaïer , zonder te kunnen bewijzen , dat de Germanen dien innner vereerd hebben , terwijl anderen het voor meer dan waarschijnlijk houden dat de Zaturdag aldus genoemd zij
naar de Romeinschc godheid Satür>l's
die ook bij de Kelten hoog geëerd werd.
Wij oordeelen echter , dat de namen onzer dagen alle van Germaansehen
oorsprong zijn
en vroeger bestonden , dan de komst der Romeinen in
Dititscldand dagteekent.
Zij hadden buitendien nog andere goden en bewezen ook godsdienHet is mogelijk , dat zij die mede aan Herstige eer aan het vuur.
cules toebragten , doch dit blijkt niet met zekerheid uit de oude
opschriften in het begin der I6de eeuw op het eiland Walcheren geUit de steenen , met beelden en opschriften, aldaar opgedolvonden.
ven blijkt echter, dat men in dat eiland zekere Godin Neiialexxia
Het kan nogtans zijn , dat zij deze beide
godsdienstig vereerd heeft.
laatste godheden van de Romeinen ontleend hebhen.
Ten laatste begon het licht van het Evangelie hier even als elders
door de duisternis van het heidendom heen te breken. Men wil, dat omstreeks het jaar 200 reeds vele Christenen hier te lande ten brandstapel
zouden gedoemd zijn; en ofschoon de christelijke leer op eenige plaatsen in DE NEDERLA^DE?« w crd gepredikt, waardoor vele inwoners het
heidendom verlieten , waren er echter w cinige volken die langer Heidenen bleven dan die , welke destijds tot Friesland behoorden , daar
deze zich met de uiterste hardnekkigheid tegen het Christendom
aankantten.
Naar men vil zouden zekere Winfrid , die later Bisschop

weder

licl

af van Frïga

liet

of Faeija

,

,

,

,

,

,

,

,

in 690
uit
van York was
in 678
en na hem zekere Willedroed
Engeland herwaarts overgekomen zijn om het Evangelie te prediken ,
maar, van wege de hardnekkigheid der ongeloovigcn geen vrucht
kunnende doen , vertrok deze laatste naar Rome van waar hij in het
jaar 697 weder terugkwam, als wanneer hij de eerste Bisschop van
Ut recht werd. Algemeen gelooft men dat de bew oners van Utrecht,
O v e r ij s s e 1 H o 1 1 a n d , G e 1 d e r 1 a n d en e s t f r i e s 1 a n d omDe
Christenen zijn geworden.
trent het jaar 700, na CnRisxts geboorte
Friezen werden hiertoe echter eerst gedwongen door het lange zwaard
van Rakel de Groote die, Duitschland onder zijne magt gebragt hebbende in het jaar 778, Heer der Nederla>den werd.
Omtrent het jaar ïOOO waren er in de NEDERLA>DE?i nog bijna geene
Dat hier
steenen gebouwen of kerken , alsook geene bemuurde steden.
om de gevangenen des te
de eerste slecnen gebouwen gesticht zijn
is
te vermoeden uit de oude spreekwijze
zekerder te kunnen bewaren
iemand gevangen leggen en hciiden op 's Gravenstcen of op den steen
waar de gevangenissen dien
terwijl er nog steden gevonden worden
,
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x©o als bijv. Ic L c yd en, waar nog de
,
Gravestein hvvt ^ en te Antwerpen, vaar eene
l>iunt'n|)ooil, hij t'i'in' Mxunialijjc jjevan|jtMiis slaande . nujf de Steenpoort
Ouüreiil dien lijd \»erd ook liel kloosli-r muï St-Aliieht
oenoerud %\ürdL.
te Ejf mond van himl opjelrukLen , en hel duunle nner dan 100 jaren

ouden naam behouden liebben
geva!i[;cnis

triuiüielc

's

een ander kluosler Ie vinden was, tot
hier en daar nojj een j^eRlieht
Mcrd ; maar \an dien lijd af «ertlen de NiiDKRLA>i)K> met abdijen,
kloosters en kerken als bekaaid, zijnde er in Imnderd jaren tijds,
namelijk in iiel laalsl der twaalfde rn het bt-jjin der dertiende eeuw ,
plaatsen in uk NKüEnLA>uE?( meer dan zeslijf ab«)[) onderselieidene
{^eheel

i'cr

er,

iu

dal

er,

na

Ntiitr,i.\>u

jaar

liel

dijen gesliebl en

bejrifliivd

poorlen en
koninklijke sterkten

ton'ns

van

,

[jraehlen

.

zijn destijds

,

dan naar

,

len dezer ;{eslielilen

waren,

1100 of 1200,

,

v»elke

«^eiiijfc

van

vs

allen

waren, zoodat

voorzien

zij

jyeeslelijki; jrestichlen {jelikeii.

muren,
meer naar
Demees,

tijde der kerkhcrvonuinj aanwezig
verwoest of later tol andere {jebruiivcn injjerijft (1).
no;; ten

die
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hier bovcnvcrm<dde volkeren

Hoe de

later te zanicn «jesmoltcn zijn ,
vermoedelijk is het , dat eeuijje hunner , zich
Romeinen zaamverbonden hebtejfeii de alles overwinnende nfci;;t der
zaïueusniellinjf en onderlinjye huwelijken tot
bende, door verhuiiinjj
althans in de tide ecuv, vindt men ten Noorden
éénc natie {fewordeii zijn
van den Rijn jeeu ander volk, da:: dat den naam droejj van Friezen,
on len Zuiden van uien stroomde Ra tav ie ren vermeld.
Toen in het be;jin der vijfde eenw Gallii:» en andere Ronieinsche
is

niet

stellij

te

bepalen

,

,

;

Minjjewesten door de .Vlanen , de Wandalen en de Sneven overstroomd
werden, leden ook deze landen n^rooten overlast. Men wil dat des-

de Sneven zieh in Zeeland hebben nedergezet, zoodat de naam
dien de tegenwoordifjc bewoners van dat gewest no;j dragen
van hen zoude ontleend zijn. In het jaar 410 kwamen de West roGolhen of A isi-Gothen . vergezeld van de Herulen de Selaven en de
^Vilten, zieli mede in Gallic . en vermoedelijk ook in een gedeelte van
Gredurende de oorlogen
deze landen nederslaan.
die een noodzakelijk
gevolg van de overkomst dezer vreemde volken varen , wordt geen gewag gemaakt van de Ratavieren , en later vindt men van alle de
vroegere bewoners dezer landen alleen nog den naam van Friezen vermeld
zoo als dan ook schier geheel Noord-Nederlasd ecnigen tijd
Waar
onder den algenu-enen naam van Friesland is bekend geweest.
de Ratavieren gebleven zijn is met geen zekerheid te bepalen; vermoedetijk zijn zij gedeeltelijk in de Romeinsche legers versmollen
gedeeltelijk uit hun land gejaagd , en onder andere naburige volken
gedeeltelijk niet de volken
verstrooid
die zich in hun land vestigden ,
tijds

Zeeuwen f
,

,

,

,

,

,

door huwelijken vermengd.

A an

sommige hunner oude

krijgslieden

gebouwen onzer vooroaderen wenschcn tö
wol f^eschrevcn Korte Schels van Je
onde gewoonte, om iu liouteu gebouwen te wonen, en van derzelv«r overgang tol steen en w ouijit;cii, voorna ni el ij k in Groningen,
\ aiiouzen releerden medewerker Mr. II. O, Frixa , te vinden inde Bijdragen voor
(i) Zij,

«eten,

«lic iels

Iczeu

de

rncer omtrent do oude

belangrijke

,

en

r.oo

Vjdt'rlindscbe geschiedenis on oudheidkunde,
Jil^c^cvcu door J. A. NiiiorF, U. I. bl. HHj-ijü.
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men

echter , dat zij in Gallië , van andere , dat zij omtrent dtii
eenige landen verkregen hebben, vaar zij zich vestigden.
Gedurende dit tijdvak was het Romeinsche keizerrijk in een Oosdie ieder hunne bijzondere
tersch en een Westersch rijk verdeeld

weet

Donau

,

,

Het Weslcrsche keizerrijk neigde, bij alle de oorlowaardoor het onophoudelijk geschokt werd , ten val ,
en nam in 476 een volslagen einde. Het was vermoedelijk kort
de Saxers en andere naburige volken , ondaarna dat de Franken
aan Evarik , koning
der welke ook de bewoners dezer landen waren
der AVestro-Gothen onderw orpen werden , tenminste in zooverre, dat
zij
hem eene soort van oppergezag over hen toekenden. Ook vestigde zich omtrent dezen tijd de Frankische heerschappij , waaronder
in 513 de Zeeuwsche eilanden, benevens een gedeelte van
Holland, mede begrepen waren, zelfs tot in Gallië. De veeldie de Frankische Koningen
zoowel onderling
vuldige oorlogen
Keizers hadden.
gen en onlusten

,

,

,

,

,

,

,

met de naburige volken , voerden gaf aan deze landen weinig
rust.
Ook voerden deze Vorsten onophoudelijk oorlog tegen de Frieals

,

waarin deze laatsten dikwijls het onderspit moesten delven j
zen
ten laatste werden zij, in 71 S, door Karel Martel, zoodanig overwonnen, dat hun Koning Radboud, bij een verdrag, moest beloven de christelijke Godsdienst te zullen aannemen. liij hield echter
zijn woord niet , maar zijn opvolger Poppo gaf den Evangeliepredikers
volkomen vrijheid om hunne leer voort te planten.
Later echter
liet verbond,
door zijnen vader aangegaan, verbrekende, stond hij
tegen de Franken op , maar dit w as van zeer slechte gevolgen
en zijne onderdanen moesten zich geheel onwant hij sneuvelde
derwerpen , nadat zij hunne landen hadden zien verwoesten , en de
afgodische tempels uitgei'oeid waren.
Nadat Karel de Groote, in
aan het hoofd der Frankische heerschappij gekomen
het jaar 768
was hield hij niet alleen de Friezen door eene gestrenge behandeling onder het juk , maar onderwierp ook vele andere volken , met
welke hij , in het begin der negende eeuw , nadat hij den titel van
Keizer aangenomen had , een verdrag aanging, volgens hetwelk zij
voortaan met de Franken , welke naam allengs tot dien van Franschen verzacht werd , als één volk zouden aangemerkt en door denzelfden Vorst geregeerd worden.
Bij deze gelegenheid verkregen de
Friezen, in 778, van den Keizer, die hun eetiige algemeene wetten
gaf, of de oude verbeterde, den eernaam van A'rije Friezen, ofschoon
zij ,
tot op den tijd der regering van 's Keizers zoon , Lodewijk de
Vrome j van het regt op hun vaderlijk erfgoed, hetwelk bij de laatste
onderwerping was verbeurd verklaard, verstoken bleven.
In de negende eeuv, , toen de zoons van Keizer Lodewijk de Vrome
de drie rijken van Dnitschland, Franhrijli en Italië onder elkander
verdeelden, ontstond er tusschen Dnitschland en Frankrijk een nieuw
koningrijk, dat het Loiharingsche rijk genoemd werd.
Het strekte zich
uit van de Middellandsche zee
tusschen de Rhóne , den Rijn
de
Maas en de Schelde tot aan de Noordzee ; zoodat er een groot gedeelte
der Nederlakden onder begrepen was.
Niet lang daarna werd dit
Lotharitigsche rijk weder in tA\ee deelen gescheiden, A^ aarvan het zuidelijkste Burgundië of Boiirgondië , het noordelijkste Auslrasië of Oostfrankrijk genoemd werd. Dit Auslrasië , waartoe ook het meorendeel
der Nederlam<s> behoorde
hield echter niet lang stand
maar verviel
tot kleine provinciën, die ten deele hertogdommen, ten deele graafschappen , ten deele heerlij khedten waren.
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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l<'
en de tlaaiiiil unlslane uorlojjen
\erlo.sl was ,
lasli;;e bezoekers
werd zekire
GenoLF , een Erieselic ("naaf, die mede door den Dfcii.sehen Ronin;; ,
Guu£VAART , van zijn lam! beroolil was, In zijin' bi/.iilin;>cn licislcld j
en deze w.ns, naar men meent, de vader van dien Hnik cd IhtDtitiK,
aan vvlen Konin;f Kaukl de Evuronilitje , ten jan- 9:2'i bij opene brieven eenijje allodiale {foeder<'n o|>driie|f en dien men diens\ul|jens algemeen vüur den eersten Graal' \an Holland liondt , welke den naaui
van Unik voerde (1).

>ari

.

,

,
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duor onderscheidene hubijna alle de NEDEBL.v^ü^::1
onder bel jjebied \an Kakel de Sloitle, llerlojj run liuiirwaren, vormde deze bet ontwerp om ze tot een ko^OHtZ/V' ijekomen
dat den naam van het KüM>r.uijK BounconiË
ninjyrijk te maken,
Hierin zonde Keizer Fkedkkik III
hem vermoedelijk
zonde dra;yen.
te wille geweest zijn, indien Kakel niet ge\sei>]erd had, zijne doeliter
Maria aan 's Keizers zoon Ma\i.iiiliaa:« , niet vvien zij evenwel na baars
vaders dood «jetronwd is , ten huwelijk te geven.
De opiijilinjy van
het jjezejjde koninorijk zoude evenwel veel moeite gekost hebben,
omdat ieder land zijne bijzondere regten, wetten en privilegiën had,
en daarenboven nimmer aan zijnen \orst cene andere dan bepaalde
magt zou hebben willen toeslaan. Nadat Kakel de Sloitle , ten jare
1477, in eenen veldslag bij Nancy, gesneuveld was, zonder mannelijke
erfgenamen na te laten , vervielen ue Nei)erlam)k> aan zijne dochter
3Iaria va> BoiR(;o>BiK , die ze , door haar huwelijk met Maxihiliaan ,
Aartshertog tan O os l en rijte , onder bet huis van Oostenrijk en alzoo
vervolgens onder Spauje's Vorsten bragt.
Het geheele ligchaam bestond toen uit 17 gewesten , zijnde vier
hertogdommen B r a b a n d , Li m burg, Luxe m burg en G e 1d e r I a n d ; zeven graafschappen \ 1 a a n d c r e n , A r t o i s , H e n egouwen, Holland, Zeeland,
en Z u t p h e n j
Als

eindelijk

nti

welijken

,

,

,

:

:

Namen

Friesland, Utrecht, O v e r s s e
Groningen en Mee helen; een Markgraafsebap Antwerpen, benevens het landschap Drenthe, dat destijds meestal lot Groningen
\ijr heerlijkheden

ij

:

1 ,

gerekend werd.
Keizer Ka hel V, aan v\ien het uieerendeel dezer landen van zijnen
vader Filips de Sclioone, den zoon van gezegde Vrouw Maria gekomen v^as, wist ook de overige onder zijne magt te krijgen; zoodat
de 16de eeuw onder de heerschappij van
alle DE Neuerla!<den in
het huis van Oostenrijk stonden.
Daar deze lauden aanzierdijke voorregten en vrijheden van hunne vorige heeren verkregen hadden , vond hij
zich verpligt, volgens de gewoonte der landsheeren ,
bij zijne inhul-

(i) Aauge/.ieii
;eii
ii|
i>

,

uk NtDünLAKUsciiE cewestek, zoo lang zij tloor biji-onderc Herlowerden, ook gehei'1 bijicuiidure beUii^ou hadden, zullea

Graveji ent. },eregeepil

de Cfschicdeuis
üu' art.

,

vau dat

tijdvak, voor iedere

auuudtilijk ticliaudclcu.

|iruviii<.

ie, iu

liet;

wuOrdt'ubock,
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Landen te zweren , dat Lij hen bij Lunne
handhaven , waardoor hij slechts cene
door de v cltcn bepaalde oppernia_')t over deze landen vcrkrcej.
Maar
deze \ orst was te magtijj en te heersehzuchtifj om zich met een bepaald oppergezag over de Nedeklandes te vcrjjenoejjen. Ten einde daarover ecne a olstrekte en bepaalde opperiuaj^t te bekomen
bejijon hij de
bez«,vorene voorrejjten te schenden en de Nederlanders , die niet gewoon
waren groote lasten te dra;>cn
zware schattingen op te leggen, hetgeen zij echter geduldig
ofschoon al zuchtende , verdroegen.
Maar
diging

,

de Slaten

dor

Aoorrcirten en vrijheden zo«dc
,

,

,

.

toen omtrent het jaar '11522 de Hervormde {fodsdienst in de Nederlanden
veld begon te winnen, oordeelde Karel znlks niet te moeten gedogen.
Om alzoo den voorlgang hiervan te stuiten , deed hij zeer gestrenge
plakkaten tegen de Onroomschcn afkondigen. Zij , die bevonden eerden
der Henorming toegedaan te zijn , werden ten zwaarde verwezen , en
de Onroomsche Predikanten ten vnre gedoemd
zelfs
bestond hij
in deze plakkaten te zeggen
dat zij moesten nageleefd worden , onaangezien alle voorregten , wetten en gewoonten daarmede strijdende , als
welke hij verklaarde in zoo verre te niette doen.
Daar men nu wist,
dat zijn zoon en erfgenaam, een Spanjaard van gelworl e en opvoeding ,
ruim zoo heerschznehtig en veel gestrenger dan hij was , w erden de
Karel , die altoos
Nederlanders tegen het hof van Spanje verbitterd.
zeer bemind geweest was , nu ziende , dat de gemoederen zich van hen^
Aervrcemden
dat hem alles begon tegen te loopen
en dat zijn oogmerk om de Onroomsche godsdier.st nit te roeijen en eene onbepaalde
regering in de Nederlanden in te voeren , niet zoude gelukken , besloot
zich in een klooster te begeven, en de re<rerinT over deze landen aan
Deze
zijnen zoon Filips op te dragen , hetwelk hij in Tó'óó deed.
zocp , die in de Nedeklaadex , boven welke hij aan Spanje de voorkeur
meest onder den naam van Filips II, bekend is,
gaf, in de geschiedenis
aangezien hij als Koning van Spanje de tweede van dien naam was,
droeg den Nederlandcrcn nog minder genegenheid toe , en betoonde zich nog
meer Aooringenomen tegen de zoogenaamde ketters en tegen de voorregten
des lands , zoodat hij den Nederlandschen Adel , die door getrouwe raadmet den
gevingen den Vorst tot matiging der vervolging raadde
nek aanzagen in 13-59 dit land Aerliet, over hetwelk hij Margaretiia ,
,

,

,

,

,

;

;

,

,

eene natuurlijke dochtervan Karel V , tot Landder
bij een geheim bevel, de klem
regering in handen liet van den Kardinaal de Graavelle , een heersch-»
zuchtig ^ doortrapt en trotsch man , die de gemoederen nog meer
van Filips verwijderde. De invoering van het concilie van Trente
en het aanstellen van nieuwe Bisschoppen , zoo strijdig met 's lands
voorregten , om door dit middel den gewetcnsdwang voort te zetten ,
Omtrent drie honderd Edelen,
verbitterden de gemoederen nog meer.
met den Heer van Brederode aan hel hoofd . verzochten in 1ü66 schor-

Hertogin f«H Parma
voogdes benoemde,

,

terwijl hij,

De

sing van de inquisitie en der gestrenge plakkaten.
gaf hun uitstellend antwoord, en wist het verbond,

Landvoogdes

dat zij onderling
aangegaan hadden , eerlang zoodanig te verzwakken dat het te eencNu zagen de vtioinaaniste Edelen en lleeren zich
inale verbroken werd.
genoodzaakt het land te ruimen.
De Onroomschcn begonnen nogtans
openlijk te prediken en de beeldenstorm nam een aanvang. Toen verin Spanje , de Nederlanden vervallen van hunne voorregten ,
klaarde men
on de Hertog vaa Alva werd, in li5G7,niet een magtig leger derwaarts gezonden , om die landen door de A\apenen als op nieuw te heroveren , de tegcnstre\crs des Konings te strairen en de zoogenaamde ketters, te vuur
,

,

«t>

,
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/waanl , Ie ycinoIjjcii. ]lij kweet zuh dan oi.l.. nul do jfioolstc gebeval liet onderzoek der ketters, beeldslorvan dezen lasl
niers en andere zoo^yeiia.inide ii|)roeri;',en aan eeiii-n Uaad van BertKTlr ,
die zoo wreedaardi;;- iiaiuli-lde mei elk, dit-n men van kellerij >erdae!it
en de Nehield, dal hij weldra den naam \an liloednuul \u-lx\\nnt
derlanders niet andei-s dan den onilerjanij van {«odsdiensl en bnrDe (ira>en van E(;mom) en \an Huoiivr. v>er{ferstaat te ^jeinoet za;;en.
De oiul adellijke Meeren va> 11atei(den te Brnssel ti|>enlijk nnllialsd.
Den l'rins va> Okavje,
lu l/.( lltle Int.
BLT.r. en anderen ünd.rjin;jen
Graaf LoutvvuK ya.i Nassau en andere Edelen deed men indajjen eu
hunne {joederen weiden verbnird verklaard. Ondrajelijke seliatlinijea
werden den volke afgeperst. Ai.va eiselite eens den honderdsten j>enniug van allo roerende en onroerende ^riwderen , en voor allons den
tienden van alle roerende, en den lwinli;;slen van allo onroerende jfoeDie weijjerden, of het land
dcren , zoo dikwijls deze verkoeht werden.
nit'ïintjen , werden niet verbenrdverklarin;;- Ininner >ourre}jlen jjeslrafl.
Alonde en van Filips zolvcn bezworen wellen brajjten niets t»ie, om
Men jteweerde , dat de Raad van
deze onreytvaardi;;heid te stniten.
Reroerle niet voljjens 's Laiids wellen, maar over de denjjdelijkheid
dier wetten moest oordcelen; terwijl alle pro.inciën en sleden ])evel
krejren
om bare oude {rcbrniken , v\ ellen en voorre;j;ten voor den Raad
üi'beveslijren , of alle kracht benemen
opdat deze die
open te le;[uen
Dit alles bra;;l in de voornaamste sleden {jecn gerinjr verloitp
zonde.
van ncrinjj en handel te wcejj. De beste bnrjTcrs en ook vele landbewoners weken ten lande uit, maar de adel en de Re<jcrinjjen van
onderscheidene sleden sloegen de banden in een , om de Stalen van
Holland te bewegen, aan l'rins AVillem van Ora>je . die tevoren
reeds , op 's Konings naam , bet stadhouderschap over hunne provincie
nn uit bunnen eigen naam die waardigheid op te dragengevoerd had
Men verbond zicli onderling om Alva's wreedheid en de weltelooze becrscb\clo Edelen
zucbt der Spanjaarden met alle magt te keer te gaan.
vervoegden zich bij het leger \an den Prins VA^i Oranje en bij dat van
zijne broeders. Graaf LoDtw ijk bemagtigde eerlang Bergen in Henegouwen door list, maar werd, nadat eene scliitterende overwinning bij
bet klooster te llciligerlcc, in Groninger land, w aar Adolp
VA.\
Nassau en de Graaf vas Aresberg sneuvelden , behaald was , te
Jemgum in Oostfriesland, door de ^'panjaarden onder Alva , geslagen.
De Prins van Ora>je kwam met een aanzienlijk leger uit Duitschland , en trok daarmede over de Maas om de Nederlanden te verlossen ;
maar de krijgskundige Alva wist het zoo te beleggen dat de Prins zijn
leger uit gebrek moest afdanken en bij zelf naar Dnilscbland lenig
koeren. Nu meende Alva deze landen onder de knie gebragt te hebben
maar in 1'J72 begonnen de zaken schielijk van gedaante te veranderen ,
v\ant de Zeeuwscheen llollandscbe zeelieden , die zich ter kaapvaart uitgerust badden , en onderden naam van WatertjLitzenm de geschiedenis
bekend slaan , tastten, den 1 April van dat jaar, de stad Brielleaan
en maakten zich van die haven meester. hetgeen ten gevolge had, dat weidra
eenigc Z e e u w s c li e en Z u i d h o 1 a n d s c b e steden en geheel
N 00 r d - II o l l a n d den Spanjaarden af- en Oranje toevielen. De
Spanjaarden belegerden nu onderscheidene sleden , die , welke zij overmeesterden werden op de gruwelijkste wijze uitgeplunderd.
Zoo stonde» Rotter d a
Z n t p b e n , N a arde n en II a a r 1 e
hunne
^
wreedheid Icn doel; maar voor A Ikm a ar stieten zij hel hoofd.
Hierop
verliet Alva hel lanu
na gedurende de O jaren lijdf, dat bij zich hier
Lil Ic
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opgehoiiden , 18,000 mciiselieii door beiilshandcn Ie licbbere
Don Louis de Re(iuese>s , zijn opvoljjer . deed in
lü74 Lcydcn te vergeefs belegeren , maar overleed twee jaren later
aan de pest, hetwelk eenc gunstige verandering in 's lands zaken te weeg
Oraxje arbeidde un aan eene algeiueene vereeniging der provinLragt.
ciën , die, op den 8 November WIG, te Gent tot stand kwam , en onder
Ie

laiiile liaii

doen oinbivngen.

den naam van Vacificatie van Gent oi' Gentsche Berredifjiiig , in de geschiedenis, bekendis.
Men verbond zich daarbij onderhng om liet uitlieemsche krijgsvolk te noodzaken , het land te verlaieu j niets te ondernemen tegen de Roomsche godsdiensi; en de geloofszaken te laten in
den slaat, vaarin zij waren, tot dat daarop door de Staten van alle de
provinciën nader orde gesteld was.
Dun Jüa> van Oostesrijk , een natuurlijke zoon van Keizer Kakel V, inmiddels in de plaats van Re(jlese,>s
tot Landvoogd aangesteld ,
en te Luxemburg aangekomen zijnde
toonde zich genegen , om de Gentsehe Bevrediging na te leven.
Hij
sloot een eeuwig edict met de Staten des Lands, v^ aartoe de Hollanders en Zeeuwen
op aanraden van den Prins van Orasje niet wilden
toetreden, aangezien men de loosheid van Don Jlas mistrouMdc.
Dat dit mistrouwen niet ongegrond was, bleek weldra , toen hij, niet
lang na zijne openlijke intrede binnen Brussel , zich van het kasteel
van Namen verzekerde. Velen hadden destijds gaarne aan Oranje de
Land\ oogdij over de Nederlanden toevertrouwd, maar de meeste provinciën ontboden Matthias. Aartshertog JÏ7H Oos<e/ir//'A , en Broeder van
Keizer Rldolf, heimelijk van "Wecnen, en droegen hem de landvoogdij
op, mits hij den Prins van Oranje tot zijnen Stedehouder over alle de
'jewesten aanstelde, zoo als hij dan ook deed.
Daar Don Jvan uit de
verkiezing van den Aartshertog zeer goed bespeurde , dat hij den Landzaten tegen was, maakte hij zware toebereidselen ten oorloge, waarin
de Staten van hunnen kant niet achterlijk ble%en. Men ontnam elkander verscheidene sterke sleden en Don Juan won den slag bij Gemblours,
op den laatsten Januarij lo78.
De Stalen , ziende dat het land van de
regering des
Aartshertogen weinig nut trok , besloten het oppergezag aan Frans Hercules Hertog van Anjoa, tweeden zoon van Hendrik II ,
Koning van Frankrijk , op te dragen.
Deze onder den naam van
Beschermerder Nederlandsche Arijheid, herwaarts overgekomen, bcmagligde eenige sleden in Henegouwen.
Toen hij echter binnen weinige
,

,

,

,

jaren zijne heerschzuchlige aanslagen ontdekt zag keerde hij vol spijt
over den schimp der Landzaten, naar Frankrijk terug; terwijl de
Aartshertog Mattrias
bespeurende, dal bij de Staten over de hand was ,
in het jaar 1Ö8I mede het land verliet.
Don Ji'AS, reeds drie jaren vroeger in zijn leger bij Namen overleden
zijnde , was door Alexander Fakneze , Hertog van Parma, in de landvoogdij opgevolgd.
Deze stelde alles in het werk . om ecne scheuring^
tusschen de verbondene Staten te bewerken
hetwelk hem eindelijk gelukte , doordien
a a 1 s c h Vlaanderen, A r t o i s
11 e n e g o uw en, N a
e n , L u X e
b u r g en Li
burg zich onder den naam
Nan Malcontenten of Misnoegden, voor den Koning van Spanje verklaarden , en alzoo de pacificatie van Gent verbraken
waardoor het
geschapen stond, dat Parma eerlang alles in zijne magl zonde krijgen.
Maar Oranje spande, ten einde dit te voorkomen, alle zijne krachten
in, om een nieuw en vaster verbond te sluiten tusschen de provinciën
die zich aan de Gentsciic bevrediging gehon<len liadden , en dit had ten
gevolge, dat zeven der Nederlandsche gewesten zich tot een ligchaaiu
vercciiigdeu en in hel jaar 1579 het bcrccmdc verbond sloten , het,
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di'ii

naam
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Ifitii'

1.^

van

Utmht

slaat.

Itcki-itd

IMi: VAN [TRECHT.
Iniü wfid

Pi'Z(>

v\!«

Nassvu

die er

,

til

tli-ii

JaimariJ

ilc i>iit\M-r|»cr

1'>79

van was,

;[i'li'c'ki-ii<l

door (ïraal' Jan
\an (leider

als Sladlinudci-

uit de ridi!prs(lia|) dier twee
en Zniplien, en dnor vier ••eniairlijftlen
maar hel Hl'J) aan tot in Maart, ci-r de ueina^'li;fdeti dsT
,
ridderseliap van liet N ij m e e ;f s e li e kwartier en <ier slad N ijiiM-'fen, l>fne\ens j;ema;>[li;>ileM iler ridderseliap en der lyroole en
kleine sleden \au liet Arnliemselie kwartier, dj Luie onderselire\en . en lol in April , eer die van ^ e n 1 o , daartoe Jïi'majflijjd
Ook werd de Lnie oj) denzelfden ^3 Jannarij «jeleekend duur
werden.
Zeel a n d , If t r e c Ii l en de G r o{jemajjlijjden van Holland,
elanden, hel/oende tic slad (1 r o n i n (j e n , w aarn n ;| e r O
reene jfemajfsehijalijk nit onjicnoegcn teijen de
hoewel zij den 11 Julij van dat jaar
ti^rdeii te L t r e e h t {jezonden ,
en die door den Graai'vw UE.>>iE>BtKr. liol teekenen.
in de Unie loesleinde
Destijds werd NV e s t e r w o 1 d e nojr niet lol die provineie «jerekend;
het maakte toen eene lecnroerinfc heerlijkheid nit , welke eerst sedert
Jtil9, wanneer hel door de stail Groninjfen werd aanjjekocht , aan
,

{[ewesten

mm

i

Ommelanden,

,

de provineie

is

toe{jevoe[];d.

Leen w a r d e n S n e i' k en F r ah e steden:
neker, benevens eenijje urielmannen enedelen, namen in blaart liet
verbond aan.
A ersclielticne andere Friesche steden voljfden niel
\ oor den I Jiinij
en H a r 1 i n jj e n gaf zell's eerst den 14 Augustus
last tot de onderteekeninnf.
Overijssel verklaarde in Anjynstus deszelfden jaars zieh onafseheidelijk aan de AljfenitMMie Stalen te zullen honden.
Drenthe teekende de Unie den 11 April 1-580, hoewel het nimmer als een lid Aan staat besehouwd is, en alzoo {jeenc jjedeputeerden
in de Staten Generaal
Raad van Staten enz. zond , maar het stond
als een afzonderlijk laiidsehap
onder de beschcrniing' van de IIei'üdlikk
DER ^ EREEMGDE NeuEULAXUE.V.
De Unie bestond toen alzoo uit de provinciën Gelderland,
(waaronder ook Z u t p li e n begrepen v\as) , Holland, Zeeland,
t t r e e h t , Friesland, Overijssel en Slad en Lande;
vx ant
Gent. IJ peren, Antwerpen, Breda, Brnjrjje en
hel
van de V rijen, allen welken van tijd tot lijd in de
L trechtsche luie traden , hebben weinijj of geen deel aan de regeringf
F
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Land

g^ehad.

en wel in 1386 , door het overgaan van Ve n l o aan Parsa,
,
het gedeelte van Opper-Gelder . dat in de Unie gestemd had, daarvan afgescheurd en met afwisselenden kans door Spanje bezeten , tot
dat hel bij het traktaat van 171 o weder aan de Stalen der Vereemcde

Later

is

Kederlaxde^ kwam, die deze landstreek tot de Generaliteitsrekenden, onder welken naauj men, in het algemeen, die
landen verstond, welke, na het sluil.n der Lnie , door veroveriii""
als anders, aan de republiek gekomen waren.

landen

REGERINGSVORM VAN DE REPUBLIEK DER VEREENIGDE
NEDERLANDEN.
In het bondgenootschap der Verekmgde Nederlanden wercl elk gewest
wal het huishoudelijke betrof, als een op zich zelf staand gemeencbest
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door ecnen eijjon regeriiinfsvorm bpsluurd , velke als cene vcrmenfjing
van de legeriujj der vooriiaaiiislcn en die des \olks konde worden
Ook bestonden de voornaamste sleden als QCincenebesten
aangfineikl.
De
op zich zclven en oefenden het Souvereiniteitsrogt oppermati[j nit.
nieesteii badden liare bijzondere voorregten van de Hertogen , Graven
en Ilecren ontvangen , ^velkc die voorregten , lietzij voor gedane diensten , belzij voor vergunde beden of groote geldsommen , badden toegestaan , verder uitgebreid of bevestigd.
Zoo V. as de gesebapenbcid der provinciën inv.endig, maar naar buiten Avas de Oppermaglige Regering of de Ifooge Souvereinileit des lands
in banden der Stalen Generaal , die den titel van //oo^ il/o^cHf/e //ee/c/»^
de Stateii-fjencvaal der Verccnigde IS'ederlaiiden , voerden ,- en bestond
uit Afgevaardigden der Zeves \ liREEXir.DE Gevvestex , die hunne vergadeïot deze vergadering, waarin ook
ring te 's Gr aveu b a ge hielden.
naderband de Stadhouder zitting bad , mogt elke provincie zoo vele
Afgevaardigden zenden, als zij goed vond. Hunne Hoog Mogendcn vergaderden het gebcelc jaar door , zonder vacantiiin te bonden , en de
voorzitting \*isselde alle weken , volgens den rang der gewesten , af.
godsdienst ,
In deze vergadering werden de gemeene landszaken als
koophandel, vrede en oorlog, alsmede de Aerbindtenisscn met vreemde
Mogendheden enz. afgedaan. (_(ok voerde zij het opperste gebied over
Het v\apen van Hun Hoog-Mogenden was een
de Generaliteitslanden.
klioimende leeuw van goud op een veld van keel (rood) , houdende in
in den anderen een
den eenen poot eenen bundel van zeven pijlen
zwaard , en hebbende eene gouden kroon op het hoofd ; onder bet wapenschild , met ecne koninklijke kroon bedekt , stond de zinspreuk
ConcortUa res parcae creacunt , d. i. Eendragt maakt magt.
Behalve dit booge kollegie , bestond er nog een tweede, onder den
naam van Raad ran Slule , bestaande uit den Stadhouder en twaalf
één wcleden of afgevaardigden van de Staten der provinciën , als
Ijens Gelderland, drie wegens Holland, twee wegens Zeeland,
één wegens Utrecht, twee wegens Friesland, een wegens Q v e rij s s e 1
en twee wegens Stad en Lande. Aan dit kollegie waren
bet
het bestuur over de landmagt
alle zaken van oorlog , zoo als
opzigt over de vestingen , het visiteren der magazijnen en het verHet besloot bij meerderheid
schaffen van krijgsbeboeften aanbevolen.
van stemmen der leden , en niet zoo als de vergadering der Staten
Generaal, bij meerderheid der gewesten.
Het bestuur over ('a geldmiddelen was tocbetrouwd aan een derde
kollerie, dat den titel voerde van Geiieralitcits-Rcleitlcamcr, en uit
Dit kollegie hield ,
veertien leden , twee uit iedere provincie , bestond.
even als de Raad van State waarmede bet in een naauw verband
stond , zijne gev\one zittingen te 's G r a v e n h a g e.
Het bewind over de zeemafft van bet gemeenebest was aan de Advn'raliicif toevertrouwd, aan welke, als zoodanig, de beveiliging der
koopvaardijschepen ter zee en de bescherming der havens en stroomen
Deze Admlialiteil was gevestigd in de provinciën
Mas opgedragen.
Holland, Zeeland en Fr lesland, enverdeeld in vijf kamers, als de
Rotterdam, de
Admiraliteit op de M a z e of de
A d i r a 1 i t e i t V a n Amsterdam, de K a e r - H o o r n - e nAdmiraliteit van het
of de
d e- K a
e r - E n kb u i z e n ,
Noorderkwartier, de A d i r a 1 i t e i t v a n Z e e 1 a n d of de
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Admiraliteit van Fries-

Kamer Harlingen.

De leden van deze

Adniirali-
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vau Etlel Mogende Jlceren vocnlen
oiitvitien iiisti'iic(it>n van v\«'jri« Ilnn llongmotjende
,

uiPi'slcrs.

de Rnpi'nnEK der VEnEEMiCDE Nedeulandes , sedert
is
luie %anlj71), MaarMj liet bestuur van elk [jewcst oj)
deii vori'jen voet bleef, lol op de ijroolc SlaalsomweMltlinu in 179o ,
ia
en dus j'fdnrende een tijdvak vau -16 jaren, bestuurd jfe orden
v\elk lijilvak , en v\el voornnuielijk in bet eerste bejjiu en o]i bet
midden, bel ijeuiecnebest lot eer, aanzien, luister en rijkdom opkluni
Oi)

de

ilczi'

vij/o

l lirclilsclie

.\

en onder de voornaauislc

zeenio^endiieden

;

van Europa geleld

v\erd.

GESCniEDENIS DER REIH HLIEK TOT AAN DEN MUNSTERSCllEN. VREDE.
Dadelijk na bet sluileu der l'tiie van ('t recht , was men op midom 's lands vrijluid op beebtcr {jrondslajcn te vestigen.
want
Hierin outmoettc men sebier onoverkomelijke zwarigheden ;
l'vnjiA sleMe alles inliet vv:'rk , om 's Koniiigs belangen in de NederZijn leger v\as
wel voorzien van drpperc
LAM»E>i te bevorderen.
waarvan bij zieb zeer goed wist to bedienen ,
krijgslieden en geld
zoo tot bel verrassen , als tot bet omkoopen van steden.
De Vermiddelen
EEMf.DE PROvnciKN wareu daarentegen
uitgeput van
en
terwijl zij bovendien , in bet gcbeiui , vcrscbilzonder krijgsvolk
lende doeleinden bi>oogdeu.
De Koning van Spanje ziende , boe alles
0]> den Prins VA> Okanje-Nassvu rustte, Avist te bewerken, dat de Paus
liem in den ban deed, tervsijl bij zelf' bem Aogelvrij verklaarde.
De
verbittering tegen den Koning nam inlusscben zoodanig toe , dat men
liera
den Ül Augustus löSI
openlijk afzwoer en van alle reglcu op
deze landen vervallen verklaarde. Parjia maakte zicb meester van onderscbeidene sleden en Ora>je
die in bet jaar 1082, te Antwerpen
door zekeren Jean JtArREGii, met een pistool door bet kakebeen geseboten en gelukkig daarvan genezen was v\erd ruim twee jaren later,
in den ouderdom van bijna ü2 jaren
terwijl men het bijna eens was,
om hem de Iiooge overbeid over H o 1 1 a n d op te dragen door Raithazar
Gerards te Delft doorseboten.
Deze ncotUottigc gebeurleuis liragt het
Land in de uiterste verlegenheid. De Staten besloten alzoo de Jleerschappij over deze Landen aan den Koning van Frankrijk op te dragen , die echter dit aanbod afsloeg.
Men Avenddc zich vervolgens tot
Elizabeth
Koningin van Engeland , die wel de Opperheerschappij van
de band wees, maar toch aannam, de Nederlande>" te besehermen, en
tot dat einde een verdraw met de Staten aan"inn- , Avaarbii B r i e 1 1 e ,
1 1 s s i n g e n
en Ra
eken s aan baar verpand werden , terwijl zij
in Il58t5, Robbert Dl DLEY , Granï van Leiccster , met geld en krijgsvolk
herwaarts zond. Graaf 3Iairits va> Nassau , de tweede zoon vaa V. illem I,
Prins ran Ovatije , was wel dadelijk na den dood zijns vaders tol Stadhouder V an II o 1 a n d en Z e e 1 a n d benoemd , maar moest . na de overkomst
van Leicester , aan dezen al bet gezag Aan dat aauzitfi lijk ambt afslaan.
Leicester . wel verre van den vervallen slaat te redden , hielp alles nog
ineer in de war.
Zijne Ijotscbbeid was daarenboven voor het volk
onverdragelijk; hier kwam nog bij , dat de Engelscbe Bevclhehbers , die
bij in eenige G e 1 d e r s c h e steden aangesteld bad de hun toebelrouwde
vestingen trouw loos aan de Spanjaarden verkochten , terwijl hij in plaats
dfli-n bcdaelil
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hunne misdaad te stralTen
die zocht te vergoelijken.
goeder uur, werd b\j, na ongeveer twee jaren hier te lande Ie
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blrtvnn
door <lfi Koninji-in tornj onU)oden
waariloor Graai' Maurits het
oppcrbovcl over de legers der Algemecnc Staten in handen kreeg
lerwijl ]iij tevens in loSo Sladhonder van Holland en Zeeland.
,

,

,

en in 1-»00 van Utrecht en O v e r ij s s e 1 werd , en zijn neef Graaf
AViLLEa LoDEWijK VA5 Nassau , dic dat ambt in Friesland sedert li584
en in Groningen sedert 'la94 bekleedde, als Veldmaarschalk bij het
leger van den staat werd aangesteld.
Deze beide uitmuntende \eldheeren deden Parma alorafne grootc afbreuk.
Vele steden verden hem ontnomen en voor andere stiet bij
bet hoofd ; zoodat de zaken der Staten zich allengs in eenen beteren
plooi begonnen te schikken.
De kooplieden, die vroeger uit de nog in
's vijands niagt zijnde steden en landen waren geweken , begaven zich ,
na het hernemen daarvan door de Staten , met der woon naar hunne vorige woonplaatsen terug , Averwaarts de handel en welvaart van alle kanten been vloeiden.
Dit bragt penningen in 's lands schatkist terwijl die
der provinciën aanzienlijk gevuld werden door het saeculariseren der
,

kloostergoederen
in bet jaar lo92 overleden Mas, werd de Landvoogdij
voorraad aan Pieter Ernst , Grave van Mansfeldt , opgedragen ,
maar , twee jaren later , kwam de Aartshertog Ersst vak Oostenrijk ,
broeder van Keizer Rudolf , in de NEDERiANnEN , om de Landvoogdij op
zich te nemen.
Hij zocht de Staten met Koning Filips te bevredigen,
doende te dien einde groote beloften maar , aangezien de Spanjaarden
het er onder de hand op toelegden , om Graaf Maurits en zijnen
broeder Frederik Hendrik van kant te maken , bespeurde men maar
al te wel, hoe weinig slaat er op scboone woorden te maken was.
De
Aartshertog stierf in bet begin des jaars IoOj en werd opgevolgd door
zijnen broeder , den Aartshertog Albektus , aan wien Koning Filips ,
in bet jaar 1898, zijne dochter Isacella Clara Ecgenia ten huwelijk
Albertus
gaf , terw ijl zij de Nederlanden tot eenen bruidschat ontving.
Terwijl hij
trok naar Spanje, tot voltrekking van zijn huwelijk.
op weg was , overleed Filips II
Koning van Spanje, en werd door
zijnen zoon Filips III opgevolgd.
De Aartshertog en de Infante
kwamen, het volgende jaar, in de Nederlanden terug, waar zij de
schatkist zoo uitgeput vonden , dat zij , buiten staat om het krijgsvolk te voldoen, zien moesten, dat het aan het muiten sloeg.
Maurits, zijn voordeel met deze onlusten willende doen, maakte zich
meester van eenige vestingen.
Rchalve dezen voorspoed in den oorlog,
bloeide de koophandel in de Vereenigde Nederlanden zoo zeer , dat

Toen Parma

wel

bij

;

,

in 1602, besloot de vermaarde Oost-IndiscbeCompagnie
op te rigten , die ondernemingen deed , welke ver boven elks verwachtinguitvielen.
De belegeringen werden in de volgende jaren , van weerskanten , met aanmerkelijk voordeel voor de Staten, voortgezet, totdat
de Spanjaard , door zoo langdnrigen oorlog uitgeput en buiten adem
gebragt , voorslagen van vrede begon te doen en aanbood , om met de
Vereenigde Provinciën, als met eenen vrijen en onathankelijken Staat,
te willen handelen
waartoe men binnen 's Graven hage bijeenkw am.
De Aartshertogen Albertus en Isabella eischten de vrije oefeningvan
de Roomsebe godsdienst, in de Vereenigde Nederlanden, eri de Staten
begeerden de vrije vaart op de Indien. AVederkeerig wilde men elkanders
cisch niet inwilligen. De Vredehandeling werd daarop afgebroken, en de
begonnen wapenschorsing veranderde in een bestand dat den 9 April 1609
Ie Antwerpen . voor twaalf jaren , werd aangegaan , en in welks eerste artikel , Filips III en de Aartsliertogcn de Vereenigde Nederlanden Aoor
Vlij en onafhankelijk verklaarden , waarvoor zij, van dien tijd af, overal

men,

,

,

,
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Mc-ri ontving de. Afjfczantcn ilcr Staten nan vrocmdc liovcn.
erkend lijuKik was "-iMK-jffii , inn vfilmiuion niet Inii aan te jf.ian , terwijl dt*
koopliamlel (le/.ea Landen eein-n lijkdmn van nillieenjsrhe jyoederen aanjn durende lieL l)istand
tut /.nlL eenen tiap
De Staal kluni
I»ia"t.
MUI grootheid, dat men sedert naauwelijks eencn hoojjeren gekend
De sleden, die aan de En;;elsclien verpand waren, weiden
lieeft.
wetler in'jelost, en men ontsloeg ziel» van alle alliankelijklieid vuii
,

,

vreemde IMiigendhedeH.
nnlstonden er eeliter groote onccnighcden over eenigc gewaarnit de tweespalt tnsschcn
ile (lerelormeerde kerk ,
de Uenumstranlen en «Ie Cuniraremonsiranlen liai-eii oi>rs|n(ing nam.
De eersten hadden onderPrins MvUKirs hield het met ile laatslen.
seheidene voorname voorstanders, en onder dezen .Toiian van OlkkmiarIIouüolt HocKnouETS, Pensionaris van
Advoeaat van 11 o 1 1 a n d
>EVELU
L e V d e n en lluco deGhoüt, Pensionaris van Rottcrda m. De verschilDu
lende i)arlijen kwamen wel onderling bijeen, maar zonder vrncht.
Stalen ^an II o 1 a n d legden er ziih sterk op toe, om ze tot eene onderwaarin de Remonstranten wel
linire verdraagzaamheid over te halen
zonden toegestemd hebben , maar men koude er de andere partij niet
Het Land geraakte intnssehcn alommc in rep en roer.
toe overhalen.
Men liet het niet bij laslersehril'ten en sehampere bejegeningen op
Hier en daar werden
onderseheideiu* plaatsen werd men handgemeen.
niet zonder
de Imizen geplnuderd . ea andere geweldenarijen gepleegd
De Stalen van Holland hadden de gevoelens
sehuld van beide partijen.
Inwendi';

liiot'sniinlen

in

,

,

1

,

;

;

Remonstranten verdragelijk verklaard. Doeli hnnne partij wist
de Algemeene Slaten op hare hand te krijgen , bij welke zij op het
iNu was het vunr
honden van oene Algemeene Synode aandrong.
der tweedragt ontvlamd. Holland, Utrecht en Overijssel verIn cenige
klaarden zieli tegen de handelingen der Algemeene Staten.
sleden, vaar de Regering den Remonstranten toegedaan was, werd
krijgsvolk, onder den naam van Waardgelders, geworven. Maurits ,
zieh hierdoor in zijn ambt gehoond achtende, veranderde de Regering in die steden, en dankte de AV aardgelders , nit naam der Algemeene Slaten, af. Olde.nbarne%eld , de Groot en Hogerbeets werden,
door 's Prinsen bestelling, in verzekering genomen. Dit alles viel voor
tusschen de jaren IGIO en 1618.
Tegen het einde van bet jaar 1618, werd er, op den naam dei'
Algemeene Staten , cene Nationale Synode te Dordrecht beschreven ,
waar Afgevaardigden uit de zeven ])rovincien en van onderscheidene
bnitenlandsche kerken verschenen.
De Remonstrantsebc leer werd alSedert verloor men omtrent de voorstanders dier
daar veroordeeld.
leer alle gematigdheid mt het oog.
De Hoogleeraren en Predikanten ,
die haar waren toegedaan, werden ten Lande uitgebannen; de leden
der Regering
welke de gevoelens der Remonstranten aankleefden, van
hnnne andjlen ontzet. OLDE^BAR^EVELD, Hoiieubeets en de Groot werden
door vierentwintig Regters , die door de Algemeeiu^ Slaten verkoren waren
teregt gesteld, en de eerstgenoemde ter dood veroordeeld; terwijl
Hor.ERBEETS CU i>E GisooT lot eeiie eenwijjdiirende gevangenis , o|) het slot
Loeveslein, verwezen werden (1). Eerst onder het Stadhouderschap van

tier

,

,

(i) Al» eene bijzonderhoiil verdient
provincie >Sta d c

werd beschuldigd
I. Deel.

ii

,

Laiidugeea

Opgemerkt

der Predikauteu

te

worden,

van

dat

in

de gelieele

Iiutiion&trantsclie gerocleua

oT ecni^en ovorlasl leed.
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Frederik Hendrik liet men tien {gebannen Remonstranten toe, weder in
het Land te komen en hnnne godsdienst te oefenen.
Van de zijde der Aartsherloijen werden in het jaar 1621 ecnigc
voorslajjen gedaan , om de Zeve-mtikn NEDEr.tANDscHE Provinciën veder
«nder één hoofd te bien;jeii doch deze ^\el'dell van de Slalen, als te
schandelijk en te nadeelijj voor hnnnen vrijen Staat, terstond van de
hand gewezen, 's Jaars daaraan stierf Filips III Koning- van Spanje
wordende door zijueu zoon, Filips IV opgevolgd. Ook overleed , niet
lang daarna de Aartshertog Albertus. Het bestand was ondertusschen
ten einde geloopen , en de oorlog werd hervat.
In het jaar 1623 werd de Westindische Maatschappij opgerigt , die
in het eerst eenen aanraerkelijken opgang maakte,, doch daarna veel
van haren hiister verloor. Intusschen ging de oorlog te water en Ie
lande wakkervoort, maar in het midden dezer krijgsverrigtingen werd Prins
Maurits den 23 April 162a , door eene slepende koorts in den ouderdom
van ü8 jaren , uit dit leven weggerukt. Zijn halve broeder Prins Frederik
HEsnRiK,volgde hem op in het Kapitein-Generaal- en Admiraalschap, alsmede
in het Stadhouderschap over Gelderland, Holland, Zeeland, Utrccht , en Overijssel, maar S tad en Lan de benevens Drenthe
,

,

,

,

,

,

,

verkoren daartoe Graaf Erkst Casimir, Stadhouder van Friesland.
Het veroveren der Spaansche zilvervloot , door den Hollandsehen Admiraal PiETER PiETERSz. Hein , stcldc in lict jaar 1628, de Staten in
de gelegenheid , om hunne krijgsmagt te vermeerderen. Tv.ee jaren
later sloeg de Infante Isabella een bestand van vier en dertig jaix»n
voor , opdat de Roomschgczinde Nederlanden , die nu van geld en
handel ontbloot waren , gedurende dien langen tusschentijd een weinig
op hun verhaal zouden komen. Men overwoog haren voorslag. Sommigen dachten , dat de Spanjaard nu te klein geworden was om hem
Anderen belanger te vreezen , of naar een bestand te luisteren.
weerden , dat men eenen Acrnederden vijand niet verachten noch tergen
Frankrijk, onder deze raadplegingen roeijcnde , wist alle ondermoest.
handeling te doen afbreken en vernieuwde het reeds gemaakte verbond
met de Staten , waarbij de Koning verpligt werd , hen van geld en
manschappen te voorzien , en de Staten , om geen stilstand van wapenen of vrede, zonder zijne kennis, te maken. De Spanjaarden zochten wel het bestand , door den Keizer en Engeland, te doen bewerken,
,

.

,

,

doch de bcmoeijingen van deze Mogendheden waren geheel vruchteloos.
De oorlog werd weder even sterk als te voren voortgezet maar toen ,
in het jaar 1633, de onderhandeling veder op het tapijt gebragt werd,
neigde een groot gedeelte der Staten tot het nederlcggen der vapenen,
maar de Prins en de ZeeuMcn die door den Franschen Afgezant ondrongen den oorlog weder door. Middelerwijl was
dersteund werden
Graaf Ernst Casimir, den 2 Junij 1632, voor Rocrmonde gesneuveld
en in het Stadhoudei-schap over Friesland, Stad en Lande,
benevens Drenthe opgevolgd door zijnen zoon Graaf Hendrik Casimir.
Ook stierf de Infante in den nacht tusschen den 1 en 2 December
1633 en Filips IV de heerschappij over de Roomsche Nederlanden
weder aangenomen hebbende droeg het bestuur daarvan op aan zijnen
die de waardigheid van Kardinaal
broeder F£hi)i>a>d van Oostenrijk
De Staten sloten .in het volgende jaar op nieuw een verbond
bekleedde.
met Frankriji:, dat aan Spanje den oorlog verklaard had. Tc lande werd
nu met afwisselende kans n-estreden, maar ter zee behaalden de Nederlanders eenige voordeden!' Den 12 Julij 1640 stierf Graaf Hendrik
Casijuh
Stadhouder van Friesland, Staden Lande beneven^
,

,

,

,

,

,

,

.

,

,
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ccnc woiuh* , die liij aclit (lajicu vroojTcr iii hol liolojj
had , en wtM'd, in licl Stadlumdoiscliap van Friosland, oj)j]i'vol;i[d door zijnen hrocdtT (iraalW iiika l'"iiHi»i:nik Icrwijl dat
van Stad on Lande en Drenthe aan l"ui:in:iiik Hi:m»hik mohI opjjein liet jaar 1(511 te llins'^el overleden
IV- Kardinaal-lnl'ant
drajen.
zijnde, werd door Don l'nvNCisr,o BE Mki.i.u in de Landvooiydij opjfevoljfd.
Na znll; eenen lanjdnrijjen oorlog, he;jon men nU>l ernst aan ecne vnrdeJ)e Stalen wilden toonen , dal zij den oorlo,-*;
liaiulelin;;- te ariieidcn.
hadden aan;;e\ an|j;en , om de vrijlieid der volken Ie herslelien, die nu
Spanje had te veel nadeel hij dezen krijj
{icnocgzaam l>evesli;;d was.
jjeleden
om niet naar vrede Ie haken. De slad Mnnsler werd nilverkoren
om over de voorwaarden te hannelon. De Mojjendheden die
die der Stalen
er belanj; hij hadden , zonden er hniuie riemaj|li;iden
de vredeliandelinj noj| meer klem hij lé
varen aeht in yjelal.
doch de Prins uerd te
zetten, werd de oorlo;T intussehcn voorijjczel
midden zijner krij;ystocrnstinfyen , door cene opkomende ziekte in den
aan\ani;van het jaar 16i7 in het vier en zestigste jaar zijns onderdoms, in
hel jjrai'jfernkt. Hij werd in zijne jyewi,'^ligc amhlen opijevoljjd door zijnen
zoon WiLLK.M II, niet zonder aarzeliii;}- der Stalen van II o 1 land die hedncht
waren . dat de jon^^e 1'rins oorlo,>/.iichli[j van aard en ffencjjcn tot Frankrijk do ).lnnsterschc vredehandelinjj mojjl stremmen. Doch toen hij hoop
{jaf , van alies , wal de Gcmajftijyden der Aloemeene Slalcn te Mnnsler besloten, te zullen [joedkenren, v.crd hem het Stadhonderschap over do provinciën (i e 1 d e r 1 J\ n d , Holland, Zeeland, Utrecht, O v e r ij ss e 1 en S t a d en L a n d e mei aljjemeen |;enoc{jc:i op;yedranfen. De Franschen wendden ondertnssehcn alle middelen aan
om de vredeliandelinjj
Zij beweerden, dat de Stalen , zonder luinne toeslcmminjy ,
te slnilen.
{yeen verdra^pf niet Spanje konden maken ; en wal men ook van der
Staten zijde deed , men kon die loe.;tcmminnf niet voikrijjien
waarop
dezen besloten afzonderlijk met Spanje te handelen
ten gevoloe waarr o

11
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van

zij,

den 30

Jaiiiiarij

1G«8,

den vermaarden

T»Innsterselien

\redc

sloten, waarbij de Konirifj van Spanje , na eenen laehlijjjarijjen oorlog",
die veel bloed en j>eld jyekosl had , zieli jyenoodzaakt zao- , «yeheel en al
van alle rcjjt op deze landen aisland Ie doen en dk Veueemcde NederLA>DEN voor eenen vrijen staat Ie erkennen.
,

Ten einde nn hel volk de vrnchlen van den vrede te beter te doen
smaken w aren de Staten van Holland er op bedaelil om eenc algemcene afdaiikinn^ onder het krijgsvolk te doen plaats hebben. De
,

,

Prins kantte zich hier echter tegen . daar hij voorzag , dat zijn gezag
aanmerkelijk verminderen zon , wanneer bij niet meer aan bel hoofd
van eene aanzienlijke krijgsmagl stond.
Dit was evenwel te vergeefs,
want de vermindering mui 's Lands troepen werd door de Staten,
vooral door de bewerking ^an A ms t e rd a
hier. vastgesteld. De Prins
over gestoord, wilde zich on^(l'lloeds door krijgsvolk van Amsterdam meester maken, teneinde aldaar de regering mei geweld leveranderen , maar dit inislnkle
en )iij overleed vier maanden later
den 6 Novendier lO'dO, aan de kinderziekte , in den onderdom van rniin
vier en twintig jaren.
Acht dagen na zijnen dood bevifd zijne weduwe
van eenen zoon, Willem Ht>Dr.iK genaamd, die zich naderhand, onder
den naam van Willem III
in de "cschiedenis beroemd heeft gemaakt.

m

,

.

,

,

EERSTE STADlIOüDERLOOZE REGERING.
In het begin van het volgende, jaar verd or eene aljemeene vergadering van

's

Lands Stalen bcscbrcveu.

Men was nu zonder Sladhouder.

,
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en de Staten van Holland toonden zich genegen , dat ambt en de ander<>
hooge ambten die daarmede gepaard hadden gegaan , vooreerst niet te
begeven. Gaarne hadden ze die gezindheid ook bij de andere provinciën
verwekt
maar Stad en Lande en Drenthe verkozen terstond
Graaf Willem Fbederir vas Nassau , Stadhonder van F r i e s l a n d , lot
,

;

dien post.
Li Engeland, waar men Koning Karel I onthalsd , zyuen zoon
uit het Rijk gejaagd en ecnen nieuwen
regeringsvorm , onder het
protectoraat van Ou vier Cromwell, had aangenomen , gaf men voor ,
dat de Nederlanders , \óóv vele jaren , de Engelschen op A
o i n a in
Oost-In die zeer zwaar hadden beleedigd (1) , en dat hunne gezanten
heimelijk in verstandhouding stonden met den verdreven Koning.
Dit
voorgeven gaf aanleiding tot oenen oorlog, die in het jaar 1633
uitbarstte, en met ecnen vrede eindigde, welke den lö April 1634
te Londen gesloten w erd , en waarbij men den Engelschen beloofde , het
belang van den verdreven Koning niet voor te staan , voor de Engelschen als van ouds de vlag te strijken , en wegens de Lidische beleedigingen vergoeding te geven.
Bij een bijzonder artikel werd bepaald ,
dat de Staten van H o 1 la n d den Prins van Oranje en alle de nako-

mb

melingen zijner moeder, eene dochter van den onthoofden Koning van
Engeland, voor altijd van het stadhouderschap hunner provincie zouden
uitsluiten en nimmer hunne stem geven , om een hunner tot het Kapilein-generaalschap te bevorderen.
Raadpensionaris van
Jan de Witt
Holland, die thans de klem der Regering in handen had , had deze
uitsluiting, in der Staten vergadering, voornamelijk doorgedreven.
De Protector van Engeland, Olivier Crojiwell, overleed den 13
September 16o8 , waardoor de zoon \an den onthoofden Koning van
Grootbrittanje , in het jaar 1660 , onder den naam van Karel II ,
geduwederom den troon zijner vaderen beklom.
Die Vorst had
rende zijne ballingschap, zoo vele diensten van de Nederlanden genoten ,
en
vóór zijn vertrek naar Engeland
zulke sterke betuigingen van
erkentenis gedaan , dat men niet twijfelde aan eenen onverbrekelijken
vrede tusschen Engeland en dezen St<'iat; te minder, daar men in
1662 een plegtig verdrag met de Koningen van Engeland en Frankrijk
sloot.
Doch het leed niet lang of men zag , wat men van de Engelschen te wachten liad
en het barstte in 1664 tot eenen openbaren
oorlog uit , die niet eindigde , dan nadat eene Nederlandsche vloot
onder het bevel van den Luitenant-Admiraal Michiel Adriaansz. de
RciTER , de Theems , tot digt onder Chattam, opgezeild was , en aldaar
vele Engelsche schepen verbrand had.
Deze stoute daad bragt den
schrik voor de Nederlanders tot binnen Londen.
Nu werden de Engelschen , wier Afgevaardigden tot de vredehandeling zich reeds sedert
zoodat reeds
Mei te Breda bevonden , handelbaarder dan te voren
op den 31 Julij 1667 de vrede gesloten werd, waarbij wij wel Ni e uwiVederland (nu de staat New-Tork in Noord-Amerika) , verloren , maar Suriname, dat door eenige Zeeuwen veroverd was, en
het eiland Po uier on behielden; terwijl de akte van Cromwell wel
niet vernietigd werd , maar toch eene voordeelige wijziging ondcr,

,

,

,

,

,

,

De vrede van Breda was nog niet gesloten, of men kreeg reden, om voor
eenen nieuwen oorlog te vreezen. Lodewijk XIV , Koning i'«h Frankrijk

il) Zie hierover nader op Let artt Ajlboina in het

Woordenboek,
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van Filips IV, Konitijy
Mas, rt'j^t liad op

17 Si'|il.Mnb(T lülvi ovi-rlcdiMi

dii- tien

tvn jji'de<>lle der S|taaiisehe Nedeilanden , liad ei-n lef;er te velde frebrajjt
en in drie niaanilen tijds een jrool getal sleden in Uenegonwen en
Vlaanderen benia;jlijd.
He Staten, /nik renen ina;;li;^j;en Vorst zoo
Zij
nabij hnnne jjren/.en ziende, waren in jjeene kleine ^erll•;;enbeid.
en konden
Maren beitle met Frankrijk en niet Spanje in verbond
Onzijdns den eenen niet belpen , zoiuler den anderen te beleedi;;en.
om bnnne eigene veilijjbeid , on;jeraden. Zij
di;; te blijven Mas bnn
Frankrijk
•/oeiiien «lus door bileid vanden Raadpensionaris de \V itt
in bel be;;in des
en Spanje te beMe|rcn tot een verdrag , en sloten
de Tn'iife Jllidtüie , ol bel Drivrouiliq rerhoml met drootjaars I6(>8
op
Kriltanje en Zweden, Maarbij nicn de voorM aarden brraanide
,

,

,

,

,

,

Hierdoor Mcrden de
vrede zou zoeken te bcMerkiii.
Koninjyen van Frankrijk en Spanje lol bel sluiten van cenen vrede
gebra-Tl die in Mei \.\\\ bel jaar 1G(>H te Aken tot stand kwam en Maarbij
de sleden Charleroi. Rinciie. Atb , Douai en de sterkte Searpe , DoorKortrijk. St. Wijnoxbergcn en
nik. Ondenaarde, llijssel, Armenliers
A enrne met bare ünderboori;jbeden, aan Frankrijk werden af';jestaan.
De Koninjr van Frankrijk, die zieb door dezen vrede in zijne over-

^elke

nicn den

.

,

,

,

Aunninjcn

besloot van toen af, zieb ifestrenjj U'. wreken op
voorde voornaamste ontwerpers van bet diievondijj verOm dit. voor bcm iiadeclije, verbond te veibreken zoebt

ijeslnit zaj;

de Stalen, die

,

bij

bond bield.
LoDEMijK Xl\'

,

eerst de Staten daarvan af te trekken, en,

locn dit niet

ten zelfden einde, mei Zweden en Enjfeland.
Kakel II liet zieb
in bet jaar 1070 . overbabn tot cene beimelijke
overeenkomst, onijjozamenlijk met Frankrijk de Staten te beoorlojjen.
Twee jaren later sloot Frankrijk ook een traelaat met Zweden en uit deze
liandebn;j ontstond de gevaarlijke oorlonr van bet jaar 1672, dien Frankrijk waarseliijnlijk niet zonde ondernomen bel)ben , indien de Engelseben
zieb aan bet verbond gebonden badden, zoo als Kvbei II nog in het jaar
1671 verklaard bad te zullen doen. De Staten, die nu duidelijk genoeg
zagen
dat bet op ben geuuinl was
sebreven eenen beleefden brief aan
den Koning van Frankrijk, belovciule bem alle voldoening te zullen
geven.
De Koning gaf eebler zoodanig antwoord , dat de Staten,
gecne verandering te gemoet ziende op middelen bedacht waren , om
zieb te v>eer te stellen.
De vloot werd dan ook weldra iu goeden
slaat gebragl
maar de krijgsmagt te lande was niet sterk , uithoofde
van <lc onecnigbeid onder de provinciën , van welke sommige geen
toestenmiing tol bet aanwerven van volk wilden geven , indien men den
Prins van OnA>jE niet tot Kapitein-Generaal aanstelde , waartoe Holland
bezwaarlijk en niet dan voor eenen enkelen veldtogt besluiten kon.
Deze provincie toch had bij een zoogenaamd eeuwig edict, in bet jaar
1667 , vastgesteld 1°. dat geen Stadhouder van eenige provincie KapiteinGeneraal zonde worden, en 2^. dat men. in Holland, nimmer weder eenen
Stadhouder zoude aanstellen. De andere provinciën hadden iu het jaar
1670. alleen in bet eerste dezer beide punten bewilligd
Hieruit volgde ,
dat de Prins van Oravje. zoo lang deze schikking stand bield, nimmer
Stadhouder en Kapitein-Generaal te gelijk, en ninuner Stadhouder van
Holland worden kon. Vóór bet uitbarsten van den oorlog werden de provinciën bel echter eens
omtrent de bevordering van den l'rins van
Oranje en zij stelden hem , in Februarij van bel jaar 1672 , aan tot
Kapitein-Generaal voorden aanstaanden veldtogt, mits hij beloofde geen
Stadhouder te zullen worden.

;;ebikken wilde, bandeldebij
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Frankrijk begon eerst de Nederlandschc koopmanschappen te be, hetwelk de Staten bewoog , om ook ecnige Franschc waren hooger
Kauel II vorderde eenc volstrekte
te belasten of geheel te verbieden.
heerschappij over de zee. liet een en ander gaf aanleiding tot onderhandelingen, die vruchteloos afliepen
waarop beide rijken , op een
en denzelfden dag , te weten op den 7 April 1672 , den Sl.iat den oorlog verklaarden.
De oorlog te water werd niet afwisselende kans gevoerd , maar de veldtogl te lande liep zeer ongelukkig voor de Nederlanden af.
Zoodra was het Fransche leger niet in bewegiug geraakt ,
of de Keurvorst van Keulen en de Bisschop \an Munster zeiden mede
den Staten den oorlog aan, en, terwijl de Fransehen de plaatsen aan
den Rijn en in Kleefsland die Staatsehe bezetting inhadden, veroverden bemagtigden de Keulschen en Ülunsterschen een gedeelte van het
van Z u l p h e n en genoegzaan» geheel O v e r ij s s e 1. Spoedig
daarop moesten de Geldersche steden de geheele provincie Utrecht
en drie steden van Holland, namelijk
Naarden,
en Ou de water, zich aan de Franschen onderwerpen.
De toegangen
van 11 o 1 1 a n d werden nu door krijgsvolk van den Slaat bezet , terwijl
men met de twee Koningen over den vrede handelde doch hunne eischen
waren zoo hoog,datA
s te rd am niet besluiten kon, dat alles toe te staan.
Dit was de voorname oorzaak , waarom men draalde met de handeling.
Nog^lans zou men zich mogelijk, zonder
ten
minste met Frankrijk, verdragen hebben , indien er niet, juist op dezen
tijd , cene groote verandering in den Staat w are voorgevallen.
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De Staten van Holland hadden het Eeuwig Edict te niet {gedaan,
en Willem III, Prins ?o?t Ovavje, in het begin van Julij 1672, verheven tot alle de waardigheden , die zijne voorzaten bekleed hadden
welke waardigheden, in het jaar 1674, in zijne mannelijke nakomelingen, erfelijk werden verklaard.
Het volk, in de verbeelding gebragt, dat het overgaan van zoo vele steden aan kwaad beslier en
ontrouw van de Stadbouderlooze Regering te wijten ware, was hevig gebeten op den Raadpensionaris de A'iiTT, wiens val daardoor spoedig berokkend werd.
Nadat men, in allerlei scliiuipscbriften , niet
slechts hem, maar tevens zijnen broeder, Coraelis de Witt, Burgemeester van Dordrecht en Ruwaard van Putten, als een der
genen
die het vernietigen van het Eeuwig Edict het meest hadden
tegengewerkt, viimig gesmaad bad, werd deze laatste door zekeren \\ iLLEM Tichelaar, Chirurgijn te Piershil , beschuldigd van eenen
toeleg op 's Prinsen leven gesmeed te hebben.
Hierop in hechtenis genomen zijnde, werd hij eerlang veroordeeld lot verlies van zijne ambten, en tot ballingschap uit Holland en West-Friesland , ofschoon
het vonnis geen misdaad vermeldde.
De Raadpensionaris, die, kort na
het vatten van zijnen broeder, zijn ambt had nedergclcgd en door de
Staten was bedankt geworden, begaf zich, terstond na het uitspreken
van het vonnis, op Zaturdag den 20 Augustus, naar de gevangenpoort
,

,

's Gravenliage
om zijnen broeder te bezoeken. Middelerwijl had
TicuELAAn het graauw tegen de broeders opgehitst.
De Burgers, die de
«acht voor de poort hadden , haalden eerlang de broedeis van boven,
en bragten hen op cene onmeuschelijkc wijze om het leven ; waarna
de lijken naar het schavot geslt.'<'pt , aan de wip opgehangen, en jamin.Tlijk mlsliond.Id wcrdeu.
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laiidcu

luct

van II u 1omleriifmcu.
het heyon ïoo

vcnm-i-bli-ri-n

a v e

ha
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verlaten,

i;

jj;

ol'

dat zij {jenood/aakt waren lerujj te keeren, zoodat
d ,in den niterslen nood zonder eeuijje mensehelijke hulj», door
Daarbij kwam , dat du
de jfnuslioe heslieriii;; dt s lieniels, '{ered werd.
leu jare 107:2 , na een hard
keuleu en Munster
liissehoiipeu van
het stcrku
bele;f van i>mslreeks li wek<-n , met veel verlies van volk. ,
slerk
II

o

l

Ie ilooijen,

I

a

11

,

,

(ïronin^ven,
;

en veel

U>eltra{;t

Met het

dat onder IIabl>uvi;i't dap|)i'r verdedigd vverd , moesten
moed des landzaats niet vveinijj opbeurde ,

heli'een den jfevallen

verlaten

lot

re«ldiii;f

be;;in des jaars

\ ailerlaiids.

»les

11)73, rustte

men

ziel»

echter

wederom, zoo ter

voor, iit
hoewel men
Te lande streden de Eranzich weilerzijds de overwinninjj toeschreef.
maar toen de Prins van Oranje met het le[;er der
sehen '[ehikkijfer

zee als te lande, ten oorlojf toe.
welke van weerskanlen niet veel

Er

vielen drie z<r;jeveehten

voordeel

beliaald werd,

,

den Rijn trok, veilict hel jyros van het Franselie lejjer
i\eze Landen
om de onzen aldaar te keer te gaaji , ca nojj vóór het
einde van het jaar, za;>; men l' trechten Overijssel wederom {jehecl iii
ons bezit.
G eld erland v\erd in het vol;fende jaar , 1(>74, van het nitheemsche krijifsvolk verlost, zoodat nn de drie provinciën weilerom met
de vier andere vereeuijjd waren.
Ook be>yon men thans van vrede te
De oorlojjvoespreken
en Keulen vNcrd tot eeue haudelplaals jjekozen.
rendeM<v;endhedea zonden er hunni;Ge\olma|;li;jdeu doch lU; vredesonderhandelin;;- werd weder alijcbrokeu.
De Slatin slaa;>deu beter in huanc
»uderhandeliu|j mei Kn<;eland, met welk laiul zij den 19 Eebruarij 1674
renen al"z«>ndei lijken vrede maakte, lerwijl den 1 1 December van datzelfde
jaar, (iroot-BnUanjc en de Stalen ook een verdiajf van zeevaart sloten,
\> aarbij
bepaald v\eitl , welke koojiwarea vrij naar vijandelijke plaatsen
zikitlen mooen venoerd worden. ^ oorts werd in dat verdra;j de i)ekend«
vrij .schip,
vrij (joed vasljjesleld , en deze , ten jare 1G7Ü ia
rejfel
dier\oe;r»; nader verklaard, dal, injjcïv.il eem^ der twee jMo.|>endhcdea in
Oorlojf v\as, de andere van de een*; vijandelijke havea op de andere zoud«
JUog-en varen.
Ook verdroe;fen ziel» de Staten met deu Rissehop vaa
Munster en den Keurvorst vnii Keulen ca stelden zi<'h , na zij den
oorloff vau hunne landen hadden verwijderd, allezias ia staat, om dea
Franschen het hoofd Ie bieden.
Do Stalen van Gelderland, die boven anderea in p,ene{yenhcid
tot dea Prins van Oranje uilslaken , besloten hem de Opperheerschappij
over hunne ])rovincie, ouder den naam vau Hertog vaa Gelder ca
Graaf van Zntphen, op te dra>;en
vvelk aanbod de Prins echter,
ziende dat zulks aan II o 1 1 a a d ea Zeeland niet welgevallig' was ^

i^lalcn

naar

,

,

;

.

:

,

;

vaa de hand wees.

De loebereidselen tea
Men streed te v\alcr ea

ooilog v^erdea o/jdertussehea

vlij tijy-

voortgezet.

lande, doch met weinig voordeel,
la het
jaar l(>7(j begon uica v\eder vaa vrede te sprekea , ea de stad N ij ai egen wt;rd tot ouderliaudelplaals gekozen. De wederzi;dsclie Gemagtigdca kwamen niet spoedig bijeen
zoodat de handel langzaam scheen
te zullen voortgaan.
De kans des oorlogs was inlnsseheu dea Nedei^
landers niet gunstig
en de Koning vaa Frankrijk bemagtigde de ééuc
btad na de andere in de S|)aanschc IS'cderlanden j zoodat de Stalen
,
Ie

,

.

,,,
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vreezende , dat zijn krijgsgcluk hem stouter raogt maken , den Yredehandel met allen ijver voortzetteden, waarop eindelijk, na lan<r dralen ,
den 10 Augustus 1678 , de Trede tusschen de Staten en Frankrijk
De Engelschen en de andere bondgenooten
e g e n getrolTen werd.
t« N ij
namen er weinig genoegen in.
Naauweiijks liad men de zoetigheid dea vredes gesmaakt , of meu
Legon voor eenen nieuwen oorlog te vreezen. De Koning van Frankrijk
Er viel eenig geschil voor tusschen
hield nog veel volk op de heen.
bem en de Staten , over de achterstallige brandschattingen van eenige
steden in Staats-Brahand, waarover hij de Staten met nieuwe onlusten
bedreigde.
Ook wilde hij hen noodzaken , een verdedigend verbond
met hem aan te gaan , hetgeen hem geweigerd werd. In de Spaansche
Nederlanden bedreef hij onderscheidene vijandelijkheden, ofschoon de
vrede tusschen hem en Spanje reeds voorlang gesloten Avas.
Hij deed
zich een groot gedeelte van Luxemliurg toeëigenen , door gereglshovcn ,
De Staten sloten daarop in 1681 een verdie hij zelf had opgerigt.
bond met Zweden . aan hetwelk de Keizer sedert ook deelnam , en w aarbij
men eikanderen verpligtte den Mimsterschen en den Nijmeegschen vrede
De Koning van Engeland werd er ook toe genoodigd ;
te handhaven.
maar deze, in de belangen van Frankrijk zijnde , weigerde er in toe te treden. Koning LoBEWuK. maakte ziih , in het volgende jaar, onder zeker
voorwendsel , meester van het Prinsdom Oranje , zonder dat de Staten
hem bewegen konden , dit aan den wettigen Prins in te ruimen. In
het jaar 1683 verklaarde Spanje den oorlog aan Frankrijk maar de
Staten , eenen nieuwen oorlog duchtende , bewogen den Koning van
Spanje, die tot geen vrede te brengen was, om een bestand van twintig
jaren met Frankrijk aan te gaan , waar zij den Prins van Obanje
gaarne in begrepen hadden , doch dit gelukte niet.
Karel II , Koning van Engeland , in het begin van het jaar 168S
overleden zijnde , werd door zijnen broeder , den Hertog van York
onder den naam van Jacobus II
opgevolgd.
Deze deed de Staten
vel verzekeren van zijne begeerte
om vrede met hen te onderhouden doch men bespeurde weldra , dat er op zijne belofte geen staat
te maken was.
Hij scheen heimelijk naar gelegenheid te zoeken, om
ben te beoorlogen. Ook Milde hij zijn gcheele rijk de lloomsche godsdienst, die hij omhelsd had, doen aannemen.
De geboortevaneenen
die in de tcgen\voordigheid voorviel van lieden
Prins van Wallis
welke volkomen 's Konings belangen waren toegedaan , werd bij velen
verdacht gehouden.
De Proteslantsche onderdanen van Engeland
den ondergang van hunne vrijheid en godsdienst te gemoet ziende ,
handelden over de middelen , om dezen val te voorkomen , met den
Prins en de Prinses van Oranje , welke laatste eene dochter van Jacobus II
was.
De Staten middclcrwijl ziende , wat zij van Frankrijk en
Engeland te hopen hadden begonnen eene sterke vloot uit te rusten.
Iti den herfst van
het jaar 1688, kwam er een geschrift in het licht ,
waarbij de Engelschen den Prins en de Prinses van Oranje baden
om tot hen over te komen , en de wetten te herstellen , die Koning
Jacobus verbroken en gesclionden had.
ïe gelijk werd er een besluit
van de Algemeene Staten in het licht geji-even , waarbij zij reden gaven van hun voornemen, om den Prins , op zijnen togt naar Engeland,
met eene vloot bij te slaan. De Prins slak in October in zee, en
liwam behouden in Engeland aan. waar hij, aangezien Koning Jacobus
van elk verlaten en uit het rijk gcvhigt was , nevens zijne gemalin , in
Jiet begin des volgenden jaars , ten koninklijken troon \erheven werd.
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liet fliuio van het jaar 1688 had Frankrijk, di-n oorKv' rci-ils wudi-r aan
den Keizer en de Stalen verklaard, en de \ijandelijklMHlen he|j<)iiiien.
Met den aanvan"^ des jaars i(iSl), zeiden de Staten I-'rankrijk
Hierop vol^-jdcn de wederzijdseliü oorlojjsverklarinook den oorlo;f aan.
jren
van l'iankrijk aan Spanje en den nienwen Ki>iiin;fvan Kn;jeLmd
De ilerlojr
«Mivan den Keizer. Spanje en Kn;je[anil aan Krankrijk.
van Savoijc verklaarde zieii , in hel voljjende jaar . ocik \onv de iJond-

VóiSr

,

{jenootcn en te;fen Frankrijk.
In het jaar l(iS)4

van

.

ondernanien de Fransehen eene landinjf op de knstea
vc.oiius, die de vln;yl naar Frankrijk {jeno-

Kii'^eland, ten einde KiiniM-f

.1

op den Kn;felsclien troon te herstellen <lüch dezeaanslajy werd
die onze vloot op de Fraiijjeheel verijdelil, door eene overwinninjr
De Konin;; van Frankrijk von zot> weinijf bij dezen
sehen behaalde.
in het jaar lOi).") , de Stalen, door oniweiren , oia
oorlojf . ilat hij,
vrede liet aanzoeken. Men bood hnn de ver/ekerini»- linnner j[renzen en
iiieii

had

,

,

,

voordeden aan, doeh zij [javen zijnen \oürsla;fen jfi.-en jyehoor.
den aanvan;;- \an het jaar 109!», zijne frcIL1.K1I III. in
iiialin verloren lubbende , behield nu alleen de koninklijke waardijjlieid ,
In het vol^jende
die lii'iii en zijne «fcinalin vas op;jedraj[en ;ye\veesl.
jaar oiidernani Koniiijf .Ivcouis wederom eene landiiijr ju Knoeland , die
Zoo {fiiifj het ook met onderscheieeliter andermaal vrnchteloos allieii.
dene zaïnenzwerinjjeii tejyen het leven van Koning Willem , die ailc in
De llert<i;>- van Savoije zich van de bondjjenooten
tijds ontdekt werden.
afjjescheiden hebbende, maakte vrede met Frankrijk. A an den aljjemcenen
vrede werd nti wederom met meer ernst jjesproken , en het llnis te Rijswijk tol handelplaats verkoren. Alen zinid (ïevolmaj]ti;;(leii deiwaarts, en
maakte een aanvan^'j met de ondL'rhandelin;>('n. Eindelijk werd de
Spanje , Eii;;eland en de Staten , op den 20
vrede tnssehen Frankrijk
September 1097, aldaar jjelrolVen. terwijl de Keizer ook eeneii stilstand van
wapenen sloot, die cerlanj'- in eenen volkomenen vrede veranderd werd.
Na het sluiten van den vrede , deden de Staten eene herziening' van
hunne krijo^siiiaj[t
en, even als of zij eenen nieuwen oorlojy voorzagen , versterkten zij ccnige {jreiisvcstinocn , die in eenen slechten slaat
Uiidero

Koniii<r \\

,

,

.

waren.

De Koninj; van Spanje , Karei, II , werd door frediiri{yc onpasselijkheid dermate overvallen , dat men voor zijn leven be;;on te vreezen.
Hij had jfcene kinderen , en het stond jjeschapcn . dat er , na zijnen dood,
aanmerkelijke (geschillen over de op\olnin;> in het rijk zonden ontstaan.
Menwisl, dat Frankrijk de Spaansche kroon

in

zijn

zocht over

huis

de nakomelinjren van zijne zuster
Mariv, moeder van Keizer Leopold
daartoe benoemd had, injjcval
zijn zoon, K.vrel II, zonder nakomeliiijsehap overleed.
Dit bewoogf
den Konin;y van Enjreland en de Slaten , die bij de opv(dj)finfj in het
koninjjiijk Spanje l)eiaii|f hadden ,
om , met het bejfin van liet jaar
1700 , een \erdra;[iuel Frankrijk te slnilen , bekend onder den naam van
Rij dit A erdra;; werden de landen «les Koniiijjs
Traktaat tan jmifofje.
voor hel jjioolste «fedeelle toejiewezen aan
"Van Spanje, na zijnen dooil
tweeden zoon van Keizer LE0P0L^
Kakel van Oostemiijk
terwijl de
kleinzoon des Konin;ys van Frankrijk zich met de Koiiin;;rijken NaM-eden honden.
pels en Italië zonde te
Veel moeite ha<l hel den
Koninjj \an Frankrijk jjekost
om de Stalen en Engeland tol het
teekenen van dit verbond o\cr te halen, want men ^oorza{J maar
dixir hel aanwinnen van znlke aanzienal te wel, dat zijne majfl
lijke lijken, Ie «jrool zoude wortlcn.
Do viees voor cencn nienwen
te brenjjen

.
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deed er hen echter toe ovcrjaan. Karel II , Koniiijr van Spanje ^
iiojj in hetzelide jaar op den 1
Nüvember,
Küninp; Ludewuü
XIV, die terstond tijdinjj van Kahels dood had, ontbood zijnen kleinzoon Fu.ips, Hertotj vau yjnjoii , bij zieh en maakte hem, in tcgen-vvüordifjheid van uen Spaausehen gezant, bekend , dat Koning Kvrel
hein KonIn;> van Spanje jjeniaakt had. ïenzellden tijde toonde men eenen
uitersten vsil, waarbij de Koningvan Spanje den Hertog van Anjou tot
zijnen onmiddellijken opvolger benoemde. De Hertog begaf zich terstond
naar Spanje waarbij welhaast voor Koning erkend werd. De Koning van
Erankrijk dacht ondertusschen wel, dat het Engeland en de Staten vreemd
voorkomen zoa, dat hij zich aan eenen uitersten mÜ hield, die,
echt of valsch, regehegt streed met het Parlage-traktaat.
Hij liet derhalve deze mogendheden aanzeggen , dat het oogmerk van het traktaat
van vcrdeeling was', den vrede in Enropa te behonden , en dat hij zieh
aan dat oogmerk hield, zonder zich om de letter te bekreunen.
Eene verontschuldiging , die door den Koning van Engeland en de
Staten koel genoeg werd aangenomen. Middelcrwijl bereidde men zich
De Roniirg van Frankrijk,
hier en in Engeland op nieuws ten oorlog.
ook bedacht om zijnen amihang te versterken , trok Maxijiiliaas Emasuel,
Kenrvorst van Beijcren en Landvoogd der Spaansche Nederlandeu,
benevens zijnen broeder, den Kenrvorst van Keulen, op zijne zijde.
Hun verdrag bleef geheim, hetgeen den bondgenooten niet weinig naoorlo3'

overleed

,

,

deel toebragt.

had Milaan met krijgsvolk bezet, en de Keizer, besloten
rcgt van zijnen zoon met de wapenen te verdedigen ,
zond Prins Eügemus vaji Savoue met een leger naar Italië , die den Franschen omtrent Carpi slag leverde en hen aldaar overwon. Beter slaagden deze
laatsten in de Spaansche Nederlanden , door de geheime verstandhouding
Zij maakten zich , op éénen dag
met den Kenrvorst van Beijcren
meester van alle de sterke plaatsen in die gewesten , alzoo de Keurhad, dat men hun de poorten zoude openen.
De
vorst bevolen
die in sommige steden lag w erd kort daarna geStaatsche bezetting
FuAjiKRiJK

liebb(Mide het

.

,

,

noodzaakt te vertrekken.

De

Keizer

,

die

intussehen

voortging

met

den 7 September 1701 , te
's Gravenhage een verbond van onderlinge bescherming met den KoDe Oorlog werd , in
ning van Engeland en de Algemcene Staten.
De Koning van
Italië , door Prins Eügemis met voordcel voortgezet.
Engeland, uit II o 11 a n d naar Groot-Brittanje overgestoken zijnde, om
Let noodige tot den aanstaanden vcldtogt te beramen , viel , den 4
Maart 1702 op de jagt zijnde , van het paard , waardoor hij het
sleutelbeen van zijnen linkerschouder brak, en den 19 derzelfde maand,
A^NA ,
in den ouderdom van slcbts Ï5;2 jaar , uit het leven werd gerukt.
de zuster zijner overledene gemalin , die gehuwd was met George , Prins
van Denemarken , volgde hem op als Koningin van Engeland.
zich ten

oorloge toe

te

rusten

,

sloot

.

,

TAVEEDE STADHOUDERLOOZE REGERING.
De waardigheden , welke Koning A\ iilem hier Ic lande bekleed had,
bleven gedeeltelijk onvervuld, want vijf provinciën, met name: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en O v e r ij s s e I ,
In Friesland en in Stadverkozen zonder vStadhondcr te blijven.
en Lan de bleven de borsten uit het huis van Nassau -Dietz de stadIn onderscheidene sleden van de
houderlijke waardlglieid bekleeden.
provinciën Gelderland, Zeeland, U l r u c li t en Ü v e r ij s-

,

TWEliüE STADliÜUDEllLüÜZK UEGlilUNG.
8 c

ter ilezor jjclojjenlieul ecuo {jevaailijko beroerte ,
oihUh*
Du biirjjtnlj
stciiiiciulc dj) uIoimIv
^au plooijcvij bekeiul.
omlirsloiid zuli, M'raiitlciiiprfu in de ri';jci iiijy
CU YOorrcjUMi
Uiciuil roifii jjcwcldijje ouluslcii , clii». lorsl iii 1707 jjclici-l

onlstoixl

1

iiiiaui

di.'n

Mijlu'dt'ii
11'

d?

iiiaktii.

,

,

üpliit'Klcii.

Inliissdicii haild.'ii

de

Slalcii

,

don 10 Mei

170:2

,

di-n

oorlojj aaii-

Spanjt' OU Frankrijk \orklaartl , wolko mol al\\is>olondo kans,
lucor \Oürdoclig mkii' de Hiind;jonooton dan Mior l*ra:ikrijk,

uiscliuoti

{r(!voord,

lul jaar 170'-) , \an do zijilo dor 1'ransolioii
ononin^on lul \rodo {jodaan worilon, on lioiinolijko (indcrliaiidilinjfon
dio oohlcr \ riioliloldos
alliolussoliou lion on do Slaleii bo;;iiiinon ,

Meid

,

waarom

roods in

,

van bol jaar 170!) bojjon nion te 'sG r a \ o n li ajj o
l"!on
dor [)unlon , wolkc do
vrodo to baiulolon.
bünd;'onoiilon xooral' bojjoordon \aslj>o>Uld lo bobbon, Mas, dal Imlm's,
Ion bobooNC \m\ Kahel , alslaiul ^all do Sj)aansobo kroon zontlo tb)on.
Frankrijk Aai" voor , dal /.ijii kb-in/.oun daarloo iiiol sj>oodi[j ïoiule Ic
dal bij do llondM^cnoolon sloobls
doob liet bb-ok ras
boN\o[jon iijn
zoobl op lo bondon, ton oindo /.ioli to bolor in slaat te stollen, <lou
In lul bojjin

j)on.

aiidorinaal

ü\or den

,

;

Alle vredoJiandoiiii;; werd toen aljjobrukou ,
>oort te zotten.
De oiub-riiaudolirijfon
bereidde ziob wederzijds ten ooi lojj.
die te 's Graven bajje jjcstaakl waren, werden, uiet bet b<';;in desüorloff

men

en

jaars

1710.

men

olkaiulor

te

G oe

koude

rl r

uidenber

verstaan

,

weder bo;[oiinen , zonder dat
,
[f
waarop do bandolinj]; ten Iweodenmlc

word al;;obroken.

Een diuevijT onjjelnk dood den Staten, den 14 Jiinij 1711, oenen
hunner dapperste Legorbool'don verliezen, iianiolijk Prins JouA?i Willem
want
Fhiso, Sladbouder >an Ericslanden S t a d -e n - La n d e
deze , nit bet leyer naar Holland reizende , om met den Konin|r
van Pruissen
die te 'sGravenbage jjekomen was, over de naluteuverdronk jammerlijk
sebap van Kouinjj AVillem III te baudelcn
in
het overvaren van den Moerdijk naar het S t r ij e n s e b e Sas,
;

,

,

in

den

jeujjdijjen leeitijd

\an

;2i

,

jaren.

Fraiiseben waren ondorlusseben vlijtig bezijj , om de Engelschen
trekken , en deze bojjonnen zieh
uit liet [jTOolc bondjjenootseluip te
Zeker Mathijs Priur,
langs boe meer voor den vrede te verklaren.

De

GczaiUsebaps-sekretaris in Frankrijk jjewcost was , werd
om over de voorwaarden te handelen.
Men kwam weldra overeen, en terwijl men de onderbandolinnen zoo
stilhield, als mogelijk was, werden er van Frankrijks zijde ook
vredesartikelon aan de Stalen gezonden , die eehter in zoodanige
algemeene bewoordingen waren opgesteld , dat men er niets en alles
van koude maken. De Staten, ziende dat Engeland bet verbond verwaren wel genoodzaakt hunne toestemming tot hot openen der
liet ,
vredebandelingen te geven.
Frankrijk gal' eene soort van uitlegging
aan zijne voorgestelde vredespunten . die door de Engelsehc staatsdienaars werd goedgekeurd. De slad Ut re ebt werd tolde bandolplaats
verkozen. De gcmagtigden van Frankrijk, Eiigoland en de Stalen kwamen dionsvolgens , in bet begin des jaars 171 Ü
te dier slede bijeen.
ofsehoon hem de vredespunten , door Frankrijk opKeizer Ivauel \ I
die

Ic voren

in stilte naar dat rijk gezonden,

,

,

niet behaagden, zund echter ook gevolmagtigdon derwaarts.
Engeland was te eene male in het belang van Frankrijk , en onderhandelde heimelijk met het Fraiisehe hof.
3Ien stolde Filips voor ,
dat bij voor altijd afstand van de Fransclie kroon moest doen
indien hij Spanje cii Indien behouden wilde
hetwelk hij aannam.

gegeven

,

,

.

,
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Engeland openlijk het verbond , en liet den Slatew
dat de Koningin zich van alle verbindtenissen met hen
volkomen ontslagen rekende. Kort daarna werd er een stilstand van
wapenen tiisschen de Franschen en Engelschen afgekondigd. De vredehandeling te Utrecht werd ondertiisschcn voortgezet. Den Franschen
ging het er allczins naar hunnen wensch.
De bondgenooten zagen
zich , door het gedrag der Engelsclien
lot de noodzakelijkheid gebragt
om de onderhandelingen bij te wonen. De Hertog van Savoije , voor
wicn de Engelschen Sicilië gei^ischt hadden gaf voor, alleen met Frankrijk te willen sluiten , indien hem zijn eiscb niet werd ingewilligd.
Dit zelfde vreesde men van de Engelschen , die echter alle pogingen
aanwendden , om de Stalen tot het leekenen van den \7ede te bewegen.
Men moest er eindelijk toe overgaan en de vrede werd , den 11 April
1715, tusschen Fiaiikrijk en de bondgenooten, den Keizer alleen uitgenomen, gesloten. Franki-ijk stond bij dit verdra^j aan de Staten , ten
behoeve van het huis vat» Oostenrijk , af, alles, wat Karel II, Koning
van Spanje, bijzijn afsterven, in de Nedirlanden bezeten had. Rijssel
word aan den Koning van Frankrijk ingeruimd. De Keizer bleef nog
met dezen vorst in oorlog, maar, in het volgende jaar 1714, werd
ook lusschen hen de vrede te Radslad gesloten.
De Koning van
Spanje sloot, in Junij van dat zelfde jaar , te utrecht mede een verbond met de Algemeene Staten , dat voornamelijk den koophandel
betrof.
De dood van Anna , Koningin van Eiujeland , die in dit jaar voorviel , en de komst van George I, Keurvorst van Ilannover , op den Engelschen troon, zouden de zaken van Europa aanmerkelijk van gedaante hebben
doen veranderen , Avare het een en ander vóór het sluiten van den Utrechtschen vrede gebeiird.
Het onderzoek naar het gedrag van ben , die
den vrede, door geheimen handel met Frankrijk, bewerkt hadden,
toonde al dadelijk , dat Koning Georce niet gezind was de Franschc
maatregelen op te volgen.
Al het voordeel , dat de Staten trokken uit
dien langdurigen en kostbaren oorlog , dien zij ten behoeve des
Keizers ondernomen hadden , verkregen zij bij het Sarrii're-traciaat
dat, op den 1S5 November 17115, te Antwerpen, gesloten werd^
drie jaren later , te 's G r a v e n li a g e cenige veren Avaarin men
om alleen
andering maakte.
Dit voordcel bestond in de vergunning
en
bezetting te mogen leggen in de steden en kasteelen van
Doornik, in de sleden Meenen, Veurne,
Yperen en het fort de Knokke, mits zij er gecnc troepen toe gebruikten van eene Mogendheid, die bij den Keizer verdacht, of met
hem in oorlog was. In D e n d e r o n d e zoude men echter gemeene
bezetting leggen , waarover de Keizer eenen Bevelhebber zoude aanstellen, die, zoo wel als de mindere ollicicren aan de Staten moest
zweren, dat hij nooit iets in de «'c.J zoude doen of toelaten , hetwelk
Hierop

verliet

aanzeg-gen

,

,

,

,

,

,

Namen
Waasten,

m

nadeelig zoude zijn aan hunne dienst.
LodewvkXIV, Koning van Frankrijk^ den 1 September 1715 overleden zijnde , werd door zijnen achterkleinzoon , Lobewyk XV , een
opgevolgd, terwijl de Hertog van Orle—
kind van nog ^'cen zes jaren
De Hcrlog-Rcgcnt , die , indien
ans het rijk als Regent l)esluur(le.
de jonge Koning zonder mannelijke nakomeling overleed , en Indien
de Koning Aan Spanje
die van zijn regt op den Franschen troon
afstand gedaan had
daarop geenc nieuwe aanspraak maakte , het naaste
regt op dien troon had , was uit dien hoofde vcrpligt goede vriendschap te onderhouden met den Koning van Groot-Rrillanje en met de
,

,

,

,

Slulcn der Yereekigue Nederlam)es.

Hij deed

diensvolgens cencn voor-
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slAfr tot een verbond tusschcii Frankrijk , Eii<jelaiul en de Stati'n , hctwtlk strokkfii inoi-st, lol haiHlIiaviniy van de ti-jTcnwoordijjc rt'jjfrin"indrhi'ide k(inin;;iijken en \an de l)ivinin|jcii der drie IMtijfendliedeii
])e Staten Inislerden naar dezen voorslajj
maar Ghouüt 1 sloot, ia
Jiel jaar
171Ü, een verbond van onderlinge beseberuiinp niet di;ii
Keizer, hetwelk de Rejferin;; van Frankrijk b<'\v()()<^ , om no{| voordeelijjer voürsla;',en
dan l<; voren, ledoen, en dit liad hel sluiten van
de tn'iile tiUiaiitic, of het tlricfoiidii/ rvrbond ^ Inssehen Frankrijk
(Jrool-Brittanje en de Staten , op den 1 Jannarij 1717 , ten (fcvolff.
Rij dat \erboud brdiinjjen de Stalen de handhavin'r in hun re"-t
on»
bezeltiii;j te houden in de tK)slenrijksehe Nederlanden
den titel \an lloonmui/t'iiilv llfvrvii
dien hel Fransehe ilol' hun lot nojj toe {'e\vei»-erd
iiad alsmede dal hunne Ambassadeurs, \ oorlaan , in Fiankrijk , behautleld zouden Morden, op tlenzellilen voel, als die van Venetië.
Meder van {icen lanjjen duur want
DiH'li de aljjemeene vrede was
de Kardinaal Albeuüm sj)oorde het Hol' van Spanje aan , om de
wapenen op te vatten tejjen den Keizer, «-n om lenzelfden tijde cenen opstand te ^er\^ekken en te voeden in Frankrijk en in Sehotland. De
Spanjaarden maakten zieh nu, in hel jaar 1717, meester van Sardinië
«•n in
het >ol|>ende jaar van een gedeelte \an Sieilië.
De Keizer
om zieh tejfen Spanje te sterken, sloot, den iJ Aujrnslus 1718, Ic
Londen , een verdrajj niel Frankrijk en Grool-Rrjttanje
waarin
ook de Staten zouden kunnen treden , waarom het sedert de quadruple ulliantie ol" het ritrvoitdig rerhond {jenoemd werd , hoewel
het anders ouk onder den naam van het verdrajj van Londen bekend
staat.
Het oojjmerk van dit verdrag was , om de voorwaarden van
vrede tusschen den Keizer en den Koningr van Spanje en tusschen
den Keizer en den Koninj>- van Sieilië en Hcrtogf van Savoijc te regelen,
en voorts de middelen te beramen , om die voorwaarden te doen nakomen.
De voornaamste dier voorwaarden was, dat de oudste
zoon der Konintfin van Spanje, Don Carlos , van de opvolging- in
Toskanen Parma en Viaeenza verzekerd werd , ten welken einde men
zesduizend Zwitsers in die Hertogdommen leggen zoude; voorts zou
de Koning van Sicilië Sardinië verwisselen voor Sieilië, helwelk aan
den Keizer verblijven zoude , ook zon die Koning regt van opvolging- hebben tot de kroon van Spanje , indien Filips
\'
kinderloos
,

,

,

;

.

;

,

,

,

De Staten stelden bet gedurig uit, om in dit verbond te treaangezien zij vreesden, dat het oorlog verwekken mogt , zoo
lang Spanje er buiten bleef; en zij hadden jjroole reden, om warseh
van oorlog te zijn , alzoo de laatste , ofsehoon zeer voorspoedi"- gevoerd , hun veel gelds en volks gekost cu weinig voordeels aannebragt had.
De toeleg der Spanjaarden op Sehotland liep geheel vruchteloos
af, ofschoon zij aldaar nog eenc landing ondernamen, hetgeen den
Staten bewoog Koning George I , in het jaar 1719 , wederom eenioen
onderstand in manschappen en krijgsbehocften toe te zenden,
^'iet beter slaagden zij in Frankrijk, want hun heimelijk oogmerk, aldaar
ontdekt zijnde , had ecne oorlogsverklaring van de zijde van Frankrijk ten gevolge, hetwelk met een leger in Spanje viel en onderscheidene steden veroverde.
Toen nn de Engelsehen , die den Keizer
met eenc vloot ondersteunden , ook eenige voordeden in Sicilië behaalden , nam Spanje het verdrag van Londen aan, zoo als de Koning van Sardinië dit reeds vroeger gedaan had.
Hierop werd eene
bijeenkomst te Karacrijk vastgesteld , om de geschillen tusschen de
overleed.

den

,

,,
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Mogendheden

te vereffenen.
Terwijl deze bijeenkomst duuren Spanje , in het jaar 1721 , eenen bijzonderen
vrede , waai-bij , onder anderen , bedongen werd , dat Spanje zesduizend Spanjaarden in Toskanen , Pariua en Piacenza zoude mogen leggen , in de plaats van de zesduizend Zwitsers , waarvan het verdra-T
Aan Londen melding maakte , doch dit punt werd geheim gehouden
om den Keizer geen misnoegen te geven.
De jonge Erfstadhoudcr van Friesland, Prins Willem Cahel Hendrik
Friso , was niet alleen, in het jaar 1718, tot Stadhouder van Staden-Landeen in het jaar 1722 tot Stadhouder van Drenthe benoemd,
maar werd ook, in hel laatstgemelde jaar , door de Staten van Gelderland, ofschoon op zeer bepaalde voorwaarden , tot Stadhouder van

oorlojTOiidc

de

,

sloten Frankrijk

hnnne provincie \erkoren.

De

Keizer verleende,

op

het

einde

van het jaar 1722,

octrooi

tot de oprigting eener Oostindische Maatschappij te Oostende in

Vlaanderen
hetwelk de Staten beweerden te strijden met den Munsterschcn
vrede en andere verdragen
waarom de Koning van Groot-Brittanje
en zij alle moeite aanwendden
om dit octrooi weder te doen intrekken.
Deze pogingen schenen in het eerst geheel vruchteloos te
zullen zijn , alzoo de Keizer zich
door het aanzien van Spanje ,
aocht te doen handhaven in het regt
om uit de Oostenrijkschc
Nederlanden op Oost-Lidië te varen
ten welke einde hij , in het
in afzonderlijke onderhandeling trad met het Spaansche
jaar 1724
Hof, hetwelk, in het jaar 1723, te Wcenen , een vredeverdrag
en een verbond van onderlinge bescherming en koophandel met den
bij welk laatste aan de Maatschappij van Oostende deKeizer sloot
zelfde voorreglen in de Indien werden toegestaan, welke aan de inn-ezetencn der Vereemcde Provinciëx door den Koning van Spanje voorDe bijeenkomst te Kamerijk die tot nu toe
heen waren verleend.
geduurd liad zonder dat er iets van belang verrigt was , werd
thans afgebroken.
Ten einde de nadeeligc gevolgen van het Weener verdrag van
koophandel te voorkomen
den 3 September 172i5 ,
sloot Georce I
het verbond van Kannover, voor den tijd van vijftien jaren, met
waarbij de drie Mogendheden zich onder andeFrankrijk en Pruissen
ren verbonden
om elkanders regten en bezittingen en in bet bijzondie opzigtens den koophandel, zoowel in als buiten Europa,
der
Het hield aan tot den 9 Augustus des
te zullen handhaven.
eer
de Staten in dit verbond traden.
volgenden jaars
Den 8
September 1726 werd ook , na eenen oorlog van verscheidene jaren ,
de vrede met Algiers gesloten.
Ten gevolge van het sluiten der verdragen van Weenen en Hannover,
begonnen de boudgenooten van wederzijden zich, in bet jaar 1727,
terwijl zij aan onderscheidene Hoven handelden
om vriente wapenen
den te winnen. Rusland trad in het Weener veibond en Zweden
Alles schikte zich tot eenen algcmeencn oorlog ,
in dat van Hannover.
door bewerking van den Kardinaal be Fleükv eersten Staatstoen
Frankrijk , eenige voorafgaande punten
dienaar des Konings van
In deze punten werd ten optot den vrede geteekend werden.
zigte \an de Ostendesche Maatschappij beraamd , dat deze zeven jaen dat men , ondertusscheu
op eene
ren zoude opgeschort worden
Deze
bijeenkomst aan eene algemeene bevrediging zoude arbeiden.
bijeenkomst, in het jaar 1728, te Solssons aangevangen, duoide
even als die van Kamcrijk , eenen geruimeu tijd ; zonder dat er iets
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poslotcn
titssi'lirn

fn
,
Klankrijk

werd

ciinlijfde
,

ti.'ii

Inatsti*

nuk in

UEGEI\I\G.
i-ci»

rii (Iritol-lirillaiiji*,

Sjtaiiji-

liijïotidt'i"

In-lwolk

in

St
v(Tdia;f

NovrndMT

Df Slat.ii traden or korl daarna ook
dat de iliir M(i;ycndlii'don zich /.nndcn vrrpli'flon, om
do "H'lioclo Yi'rnioli;;in;y der Uslondisilio Maalx-liappij Ic mcc;' hronjfoii ,
Maar lo'H-n zij bolooldoii , tol de vorvoerinif dor zos dnizond Spanjaartwco oorlojfsoliopon on con bataljon lo r.iillon levoron.
don naar llaliii
Nioltc'onstaando hol Hof' van Spanjn or slork op aandrong, dat
dozo ovorvoorinj spoodi;; plaats liad , stoldon de Mojycndlicdon , die in
17^29 U' Sfvillt' {{eh'fkcnd word.

in

on l)edon{jon

,

,

liol

vonlra';-

van

Sovillo {joirodon

vvaron,

dit

van

lijd

tol

nit

lijd

hol jjolojjonlioid {jovon niojjl tol cencn oorhin- in llalie,
alwaar do Keizer , in het jaar 1730 , volk en krijushehocflen bejjon
to vorzaiMolon.
Middolorwijl dronjyen Frankrijk, Orool-BriUanje en de Slalen sterk
bij lut Woonor Mol' aan , on bo\villi;>inn- in hol }>one bij het verdrajj van
hodnolil, dal

JSoviUo
lan«-

zij

zoo
üoeh hunne po|fiiij;on waren ver»jccrs
beraamd was.
de handha\iMjy dor pra-jmaliokc sanetic ,
niet jyood vonden
,

,

zijnde oene selnkkinj, die de Keizer op de opvoljfinj^f in zijne Slatcn
(iKonüt II, Koninjf van Grool-IWit{]^'iuaakl had, op zioh Ie noniea.

was de eerste, die zich hiertoe liet overhalen, en don 'lo
Maart 1731 het Woonor verdra[T sloot, waarbij hij bclooldc lot de handha\in;y dor pragmatieke sanetie te znllen medewerken , en de Keizer den
inbond van het vcrdrajy van Sevillc aannam. Toen voljjdc eindelijk,
in Oetober van dat jaar , hot overvoeren der Spanjaarden naar Italic.
Don r.ARLos werd, kort hierna, als Horton van l*arma en Piaecnza,
en als toekomende Groot-llerlofj van Toskanen , in Italië ontvangen.
Aan'Tczien or nü<j eeni^fe punten te bedingen waren , over welke men
traden de Stalen niet vóór den 20 Fobruarij
hel niet spocdi[| eens werd
Met hunne toetreding echter werd de
173:2 , in hol Weenor verdrajif.
Oslondesohe Maatschappij aangemerkt als vernietigd.
Hel sluiten van het \\ eener verdrag werd zeer kwalijk genomen
door de Hoven van Frankrijk en Spanje , omdat er de handhaving
der pragmatieke sanctie bij beloofd was.
Ook gaf bet aanleiding,
dat Frankrijk te eerder deelnam aan den oorlog over de Poolsche kroon ,
die in hel jaar 1733 ontstond
en waarin de Keizer de zijde van
Koning AccrsTCS III hield , terwijl Frankrijk de partij van Koning
Stamslaus aankleefde. De Staten , ofschoon van den Keizer sterk daartoe
aangezocht , besloten , op verzoek van Frankrijk , geen deel in dezen
ooilog te nemen , mits dit laatste rijk zich verbond , de Ooslenrijksche
Nederlanden niet aan te tasten . hetgeen Lodewijk XV beloofde , bij
cene overeenkomst van 24 November 1733, welke ook in alle deelen
nagekomen werd.
De Koningen van Spanje en Sardinië namen deel
aan den oorlog logen den Keizer.
Middelorwijl leverden de Koning van Groot-Britlanjc en de Staten,
in het jaar 1735, een ontwerp tot herstelling van den vrede over,
hetwelk den Keizer niet kwalijk behaagde doch door den Koning van
Frankrijk en zijne bondgenoolen werd afgekeurd.
De Keizer trad
laler in cene bijzondere onderhandeling mei het Fraiische Hof en in
Oetober van het gezegde jaar werden de voorafgaande punten van den
Trede tusschcn den Keizer en Frankrijk geteekend.
Spanje en Sardinië
namen ze, kort daarna, mede aaii.
Doch Groot-Britlanje en de
Staten, ofschoon dringend daartoe verzocht , weigerden die te handlmven , en het liep aan tot den 18 November 1758, eer er te M eeneii
eindelijk een vredesverdrag lusschen dca Keizer en Frankrijk ge»lotanje

,

,

,

,

leu werd.

ALGEMEEN

32
Door

O VERZIGT.

punten
die reeds ten
Koning van Napels en Sicilië,
en stond daarentegen l'arma en Piacenza af aan den Keizer.
Augustus IIÏ
die afstand deed van de Poolschc
bleef Koning van Polen, en Stamslaus
bekwam het Hertogdom Lothanngen hetwelk na zijnen dood
kroon
aan de kroon van Frankrijk komen zoude waartegen aan Franciscus III ,
Hertog van Lotliaringen
die met 's Keizers oudste dochter o-ehuwd
was
het Groothertogdom Toskanen werd toegelegd.
Voorts nam de
Koning van Frankrijk de handhaving der pragmatieke sanctie op zich ,
en de Koningen van Spanje, Sardinië en de beide Siciliën traden eerdit

voorafgaande

verdrag eu door de

deele waren uitgevoerd

,

word Do\ Carlos

,

,
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lang tot dit vredesverdrag toe.
De rust van Europa was hiermede echter niet volkomen hersteld ,
want , het gedrag der Spaansche oorlogschepen in West-Indië ,
eenig misnoegen tegen het Spaansche Hof in Engeland en hier te Lande
verwekt hebbende , zoo ontstond hieruit , in het jaar 1739 , een openbare oorlog tussclien Spanje en Groot-Brittanje
welk laatste rijk de
Staten sterk aanzocht, om er deel aan te nemen, doeh de Staten,
die van de Spanjaarden eenige vergoeding ontvingen , verkozen dea
vrede en hielden zich onzijdig , hetgeen zeer voordeelig voor hunne
scheepvaart en koophandel Mas, te meer, omdat zij het handelsverdrag met Frankrijk , hetwelk in het jaar 1713 voor vijf en twintig jaren gesloten v\as , op den 21 Decendicr 1739 weder voor vijf
en twintig jaren vernieuwd hadden.
Doch de Engelschen , zoo als
altoos
jaloersch op de scheepvaart hunner naburen, belemmerden
grootelijks den handel op Spanje en Frankrijk
zonder zich te houden
aan liet verdrag van zeevaart, dat in het jaar 1674 geslulen, en sedert
dikwijls bekrachtigd was.
Nadat Keizer Karul \I. den 20 October 1740, overleden was,
maakten de Koningen van Spanje en Sardinië alsmede de Keurvorsten
van Saxen. Bcijeren en Brandenburg aanspraak op 's Keizers nalatenschap , ofschoon die bij de pragmatieke sanctie geheel aan zijne oudste
dochter, de Aartsheitogin 3Iaria Theresia , toegewezen was. De Koning van Pruissen
voorgevende als Keurvorst a au Brandenburg , gcregtigd te zijn tot een gedeelte van Silezië , viel in dat hertogdom en
maakte zich van onderscheidene steden meester.
De oorlog tegeu
's Keizers erfdochter ,
die zich terstond voor Koningin van Hongarije
en Bohemen had doen uitroepen
werd eerlang algemeen. Het Fransche Hof hield de zijde der Keurvorsten , en bragt te weeg. dat de
Keurvorst van Bcijeren , in het begin des jaars 1742 , onder den naam
van KvREL VII , tot Keizer verkoren werd.
De Stalen zochten den
vrede , tusschen de Koningin van Hongarije en den Koning van
Pruissen , te herstellen.
Zij ondersteunden de Koningin met geld , en
besloten tot het aanwerven van meer krijgsvolk.
Eindelijk werd den
28 Julij 1742 . te Breslaw de vrede tussclien de Koningin van Hongarije enden Koning van Pruissen geteekeud, en daarbij bet grootste
gedeelte van Silezië aan Pruissen afgestaan.
Met de meeste andere Vorsten die door Frankrijk geholpen werden ,
bleef Maria Theresia echter nog in oorIo<T.
Met den Koning van
Sardinië had zij zich reeds vroeger verdra'i-en.
Het Engelsche Hof
deed zijn uiterste best. om de Stalen over te halen tot deelneming
in dezen krijg.
Frankrijk bood , daarentegen , den Staten een verdrag
;
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Koning van Groot-Brittanje ook
Doch de meeste
zich dieper in
het begin van het jaar 1743

even

als

de

opzigt zijner Duitsche heerlijkheden gesloten had.
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uiet twiiili{r diii-

Dit bi'sluit verwekte veel oiiijeiioejreii aaii
Fransrlie Hof, daar men verstond . dat de Staten niet verplijjt
liet
varen lol zidk cenen üiulerslantl , lielwclk ceni;fe leden van den Slaat
Oiiderlnsselieii liad de koniii;fin \aii lloiijfaodk jfeodiileeld hadden.
•-«

oiHlcrstemicn.

met den Koninjf

rijën

ook

weten
Hel

te slnilen.

^all

1'olen

onder

.

Kenrvoist \an

Saven, >rede

eene ondinieniin;' op
Stalen deed hesinilen
oiu Koniiii]- Gloiice II mei seliepeii en volk te onderstennen , verklaarde
daarna den oürlo;f aan Grool-lirittanje en wal later ook aan de Koninijin van llonjjarijen.
Hiero|) veroverden de Franstdien eeni;[e plaatsen in de Oo-itcarijkselie Nederlanden, waarin Staalsehe hezellinjf la;},
>olyfens het Harrière-traktaat van het jaar 171'j.
Up de lijdinj[ van
deze veroverin^'en liesloten de Staten , om de Koninjyin van Ilon^farijün
Ilel Fransehe Hol sloe;f
niel nojj t\vintijifdniicend man te onderstennen.
nn den Stalen anderwerf een verdraj van onzijdijjheid voor , dal wederom van de hand <je\vezen werd.
De tojjl van het Ooslenrijksehe le;|cr, onder Prins Karel va:» LothaBiNGEN , over den Uijn , noodzaakte de Franselien , hel jjrootste rjedeeltc
hunner krijijsmajjt nit de Oostenrijksehe Nederlanden naar den ilijnkant te voeren. De Konin|y van Prnissen hesloot , Keizer Kakel \ Il
niet hnlptroepen te onderstennen, lieljn-en Piins Kauel over den stroom
deed terujr keeren
waarna hij het l'rnissischc lejer uit Bolicmen verdreef en Opper-Silezie herwon.
Hierop werd, den 8 Jaiiuarij 1743,
te Warschau een verhond tusschen de Koninjjiu van Honjrarijën
den
Koninjf van Groot-Brittanje , den Koning van Polen, als Keurvorst
van Saven en de Stalen der VEnEFMGUE Promncikn gesloten.
Nadat Keizer Kakel VII
den 20 Januarij 1745 , overleden was ,
slool de K<u)in^in van Honjjariji'n Ie Fuessen een verdraj^ met zijnen eenidie hem in de kenrvorstelijke waardigheid
ffen zoon ,Maxi.miliaan Josef
over Beijcren opvoljyde
en haar gemaal, de Groot-Hcrto<j van Toskanen , werd . onder den naam van Franciscvs I , tot Keizer verheven.
De Koning van Grool-Briltanje kwam te Ilannover met den Koning
van Prnissen overeen, wegens de voorwaarden , op welke de laatste zich
zoude laten hevredigeu met de Koningin van Ilongarijën en met den
Keurvorst van Saxen.
De voorspoed der Pruissische wapenen noodzaakte de twee laalstgcmelde Mogendheden , om in deze voorwaarden
te bewilligen
waaruit de vrede van Dresden ontstond, die den 20
Decend)er l74o geleekcnd werd.
De Franschen hadden intusschen
onderscheidene steden in \ laanderen en Henegouwen veroverd ; maar
de opstand, dien zij in Groot-Brittanje verwekt hadden, werd, onder
anderen mei Staalsclie hulp , gelukkig gedempt.
Op den voorsla;j
van het Fransehe Hof werd nu. op het einde van het jaar 1746 , te
Breda, over den vrede gehandeld. Doch deze handeling liop vruchteloos af.
De Koningvan Frankrijk, genoegzaam alle de Oostenrijkscha
op dea
Nederlanden bemagtigd hehhende, verklaarde nu aan de Stalen
17 April, dal hij htmnen hodem niel langer ont/ien zoude. Ten zelfden
dage vielen zijne troepen in S la als -\' laan de ren en bemagtigdcn er,
binnen korten tijd , de meeste sterke plaatsen.
Fi-anselie

Groot-Brillanje

Hof,

eerst
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ij
in onrlersolieitleiic Zccinvsche steden vortlcnle nu
dat de
Willem Kauel Hendrik Fiiiso Prins rnn Oranje
die reeds
Stadlionder van drie provinciën was
ook. aanstelde tot Stadhouder van
Zeeland, waartoe lilj dan ook den :2o April 1747 te Veere, en
daarna in de andere sleden werd uit^Tcroepcn
wordende voorts door de
Staten aan<;csteld tot Stadlionder
Kapitein-Generaal en Admiraal van

Ijiirijri

,

Rejiriiijj

,

,

,

,

,

.

,

Zeeland.

voorbeeld voljydc men weldra in de drie andere provinciën, die {jeen Stadlionder hadden, en wel eerst inHolland.
Te
werd du Prins, den 29 April, tot Stadbonder nitn-eroepen.
Op dien daj en eenige volgende dagen ook in de andere steden , waarop de aanstellinj door de Staten , den 3 Mei , volgde. De
Staten van Utrecht en van O v e r ij s s e 1 verhieven den Prins tot
dezelfde waardigheden , en de Statcn-Generaal stelden hem aan tot Kapitein-Admiraal en Generaal over de gehecle krijgsmagt der Vereemgde
pROvnciËs.
Alle deze waardigheden werden, wat later, erfelijk verklaard in 's Prinsen mannelijke en vrouwelijke nakomelingschap.
zich te sterken tegen de overmagt der Franscben , sloten GrootBrittanje en de Stalen eindelijk een verdrag met Rusland
waarbij
dit rijk zich rcrbond tot het leveren van 57.000 man hulptroepen
die eerlang optrokken.
Dit had ten gevolge , dat men overeenkwam,
om te Aken over den vrede te handelen waarvan de voorafgaande
punten den 50 April , en het formele verdrag, den 18 October 1748,
geteekend werden. Frankrijk stond daarbij af van alle zijne veroveringen , en de Stalen werden in het bezit der verloi'ene steden en
plaatsen liersteld.
De verhefilnjj van den Prins va^ Orame had bet volk niet geheel
bevredigd.
Zoo lang nog diezelfde Regenten . waardoor het dacht gegedrukt te zijn , op bet kussen bleven, en de misbruiken stand hielden . waarover het zich beklaagde , baatte de verandering veinig. Het
Tolk meende bet regt te hebben om dadelijk , en uit zich zelve , alle die
misbruiken af Ie schalTen, op denzelfden voet als het door de luide verheffin'T der volksslem de Staten jrenoeAfzaam had frcdwonoen.tot herstellino' van
het Stadhouderschap.
De posterijen, destijds een eigendom der steden , zag men zich gedrongen op de meeste plaatsen aan den Prins op
te dragen
die ze terstond aan de Staten of aan het gcmeene land
\an Holland overliet. De ambten, die meer door gunst dan naar
bekw aamheid begeven werden , wilde men , op sommige plaatsen , dat in
het openbaar zouden verkocht worden ; dit werd echter door den Pr^ns
afgekeurd. In het stelsel der gemeene middelen, welke tot nu toe verpacht
geweest waren , wenschte men , uithoofde van den in het oog loopenDit

Rotterdam

Om

,

,

,

,

den rijkdom van sommige pachters en de hier en daar plaats hebbende
misbruiken, eenc gehecle verandering, welke dan ook op 's Prinsen voornadat in het jaar 1748 op de meeste plaatsen de
stel plaats had
huizen der pachters geplunderd waren.
Door al dit woelen van de
gemeente werden de Rfventen eindelijk zoo wars van de regering, dat
zij in Ho 1 1 a n d zelfs bewilligden in cene resolutie der Stalen, waarbij
de Prins Erfstadhonder gemagtigd werd, om de regering alom te veranderen , zoo als , in dit en de jaren 1748 en 1749. dan ook geschiedde.
Toen de rust hersteld was . trok Prins A^ ille» IV zicli den vervallen
staat der fabrijken en des handels aan, maar werd den 20 October
1731, in den oudeidora van 40 jaren, door den dood, in zijne heil,

,
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«as aan;fi'sli'ld , om hel al{jcvan den slaat, (jcdiirendo
des Sladh(>n<h'is iiiiiidiTJaii[;hoid , zijnde liij
hij An>a"s dood
dadelijk
door de Slalcn van il o
a n d en vervolgens door Ai'. Stalen -deneraal ,
in de helrekkinif van Vehhnaarselialk , in den eed jjenonien , doch op
ccnc zeer heperkle inslrnelie.
Toen er, in hel jaar 17jG eeti nienwe oorUvj Inssehen de Franschcn
en Enn;elsclien was uil|feharslen heslolrn de Stalen zich geheel enalonzijdiiy lelionth'ii.
Desniettejyenstaaiuh' l)ra;ften de Erijjelselien den Nederlondsehen handel, nn door de onzijilijjheid weder zi-er aan hel hloeijen ,
jyevoelijje slniyen toe , door het nemen van 156 koopvaardijschepen , >felk8
lij niet wilden vrijgeven , dan na de ladin;if , diu zij voor conlrabanda
Daarenboven namen
hielden . voor {joeden prijs verklaard te hebben.
zelfs lot tusschen Ameland en
de Engelsche kapers de schepen
Te r s c h e I 1 n [[ , woj, zoodal men, in Anjjtistns 17^8, de schade door
de Nederlanders jyeleden reeds op 1^ niillioea jjiddens rekende.
Op de
dat
klaiyten der Nederlandsche kooplieden hierover, eischle Enjjeland
men den handtd op de Fransehe West-Indische volkplaulingen zouda
nalalen
en wilde eeni<yc artikelen van scheepsbchoeflen onder de contrabande befjrepeii hebben. De Staten van Holland beloofden, onder
de hand , voor den gezejjden handel eonvooi te weideren , en den kooplieden hiervan te waarschnwen; ja, zij jyeboden zelfs dien handel to
slaken
maar befjeerden dan ook van Enjjeland , dat men voortaan
{[ccnc schepen meer zonde opbrengen of onderzoeken , en , dat men
over de reeds opfjebrajjtc schepen spoedig goed regt zou doen, maar
Engeland wilde die vrijheid, ofschoon door het verdrag van 1674
gewaarborgd zonder ccnige belofte van zijne zijde te geven, vernietigd
in
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liehben.

Te midden dezer oneenigheid overleed Prinses A:^^a den 12 Januarij
17o9
in
haar vijftigste jaar.
De Hertog va5 Bhu.-ssvvijk v^erd
nu als voogd en plaatsvervanger van den onmondigen Stadhouder er,

,

kend , in zoo verre het leger betrof j het staatkundig gezag behielden
de Staten aan zich tol 's Prinsen meerderjarigheid.
Daar de Engelsohe kapers aanhoudend hunne rooverijen voortzetteden , besloten de
Staten, in 17-j9, tot hel uitrusten van 23 oorlogschepen , ten einde
de koopvaarders te beschermen en dit was van een eenigzins gewenscht
gevolg, want, daar de Nederlandsche zeelieden nu toonden , niet van den
ouden luddenmoed der vaderen ontaard te zijn , bragten zij menige rijk
bevrachte kiel binnen , die anders gewis eene prooi van de Engclsche
hebzucht zoude zijn geworden.
Eindelijk werd de vrede ter zee, op het einde des jaars 1762, te
Fontaiiiebleau
tusschen Frankrijk , Spanje , Engeland en Portugal ,
gesloten . en in Februarij 1763 volgde die te lande tusschen de Keizerin
en den Koning van Pruissen , met wien Zweden , reeds in Mei des
vorigen jaars , op hel voetspoor van Rusland , den vrede getroffen
had.
welke de nu heerschende algemeens
Gedurende de dertien jaren
vrede
duurde (een oorlog tusschen Turkije en Rusland uitgezonderd)
steeg Nechlasds handel
en de daarmede gepaard gaande Meivaart
tol ccnen ongemeencn trap van luister.
,

.

,

,
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De p;eschfllen , in het jaar 1775 , tusschen Enjjpland en zijno NoordAmcrikaaiische volkplantinfren jrercïcn , hadtien ten gevoloc, dat de
Noord-Amerikanen, in 1776, een conjjre» Iiijeen riejjen , en zich in het
volgende jaar onafhankelijk verklaarden. Daar de Nederlanders den
namen
Enfjelschen hnlp weijyerden, en onzijdig wcnsehtcn te blijven
delaatslen, die op de rijk {reladen hodems van den Staat vlamden , hi't
eerste
voorwendsel
dat zij konden vinden , te haat , om den Staten
den oorlog- te verklaren, en, eer men daarvan elders kondc on(lerri|}t
zijn, vermeesterden zij een groot aantal schepen, die, o[) de trouw
der verdragen steunende , gerust de zee houwden
zoodat zij reeds op
den laalsten Jauuarij des volgenden jaars meer dan 200 koopvaarders ,
met Avel lo millioen aan waarde genomen hadden. Ook werden onze
West-Indische koloniën door hen hemagtigd maar weldra weder herdie de Amerikanen ondersteunden.
nomen door de Franschen
De
scheen weerloos aan de genade des
Staat
Avelcer zoo magtig ter zee
vjjands gesteld
of aan het medelijden van eenen vreemden staat , te
zijn overgeleverd.
De koophandel stond bijna stil , men durfde niets
verzenden; de beurzen in de koopsteden waren schier uitgestorven ;
de Ncdcrlandsche vlag waagde zich niet meer op zee
en door de
Zond waar in 1780 nog 20i58 Nederlandschc bodems stevenden , zeilden er in 1781 slechts elf.
De Oost-Indische Compagnie hield op met
betalen en men kon naauwelijks tegen 6 ten honderd geld bekomen.
Natlat echler de Nederlanders weder ter zee
onder anderen den J>
Augustus 1781 in den slag op Doggersbank , getoond hadden dat nog
het heldenbloed hunner vadoren door hiiime aderen stroomde, en de
Engclschen
zoo in Amerika als elders
aanmerkelijken tegenspoed
ondervonden, wendden deze laatsten zicii door tusschenkomst der Ruster versische Gezanten te Londen en te 's Graveniiage , aan de Staten
krijging van eenen wapenstilstand en van eenen vrede , op den voet van
dien des jaars 1674 , en even voordeelig voor de Nederlanden.
Maar
men besloot van onze zijde zich in het vredeswerk niet van Frankrijk
Daar deze heide Mogendheden echter zich niet
en Spanje te scheiden.
ontzagen, om, den 2 September 1783, te Parijs^ eenen afzonderlijken
op veel
rede aan te gaan , zoo werden de Staten nu genoodzaakt , om
onvoordeeliger voorwaaiden , dan hun eerst waren aangeboden , met
Engeland te handelen , wordende de vrede tusschen de Vereenigde Nederlanden en dien Staat, op den 20 Mei 1784 gesloten, en daarbij
N e g a p a t n a , op de kust van Coromandel aan de Engclschen
afgestaan , terwijl dat rijk de ongestoorde scheepvaart in de Oostindische wateren en zelfs in de M o 1 n k s c h e zee bekwam.
Litusschen werd ons Vaderland met eenen nieuwen oorlog bedreigd,
doordien Keizer Jozef II, de grensvestingen, in de Oostenrijksche
waarin wij, ten gevolge van bet barrièretraktaat van
Nederlanden
het jaar 17115, bezetting hadden, door de Nederlanders wilde ontruimd hebben. Dit geschiedde; maar toen hij tevens het openen der
Schelde hegeerde, en daarin tegenstand vond, verklaarde de Keizer
Na veelvuldige onderhandelingen, zoo te
de vijandelijkheden begonnen.
kwam het echter, den 8 November 1785,
Wcenen als te Versailles
door bemiddeling van Frankrijk, tot een verdrag, waarbij de Keizer,
tegen tien müüocu guldens , benevens de slechting van de forten de K rui sschans en F' r e d c i k He n d r k en de overgave van L i 1 1 o en
L 1 e f k e n s h o e k van zijne cischen op Maastricht en liet openen
Twee dagen later werd te Fontaineblean een
der Schelde afzag.
verwerend verbond tusschen den Staat en Frankrijk gesloten.
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V.

/.ills

,

iv-

uict

dal

oiu xcrrniu-

Jlii r<lo(ir

worden

ook de Uejreiilen , iii Sladlioudeisoc/.iiiden en Padeden zieli , Nooral
triotten \erdeeld.
J)e laalsteu , alonnne jfewapeud
iiillolland, l Ireelit en O v e r ij s s e 1 jfelden. De Herto;f r«/i //r«//Atpijk-ff'olfciibuUel ,
die /.eer l»ij de Patriollen in haal stond , vooral
nadat men het bestaan ontdekt had eentr aetc, 'waarin hij zieji verhouden had, tot hestendij>e raad^evinjf aan den Prins, die hem daarzelfs

.

,

door

te>;en

alle

veranlMoordinjj vrij«aaiih',

7.a;j

zich jjinoodzaakl

,

nu;t

van alle r.ijne waardi;;he(leii , hel Land te verlaten.
Daarenlejjen werden llatleni en 1-lhur;;
hunne poorten voor de soldalen sluitende en zieh door de sehnlterijen verdfdi;fende , met kraelit
van wapenen injyenonien en {yeplnnderd. De Prins werd , als Kapilein-dcncraal, {fesehorst, de rejvorinfj veranderd, en 's Prinsen Eehl{[eiioote
op eene reis van Nijr.iej;en naar 's Tira \ enha [je , aan de
Goejan verwei lesluis
liissehen Gouda en Sehoon hoven, door
de ahlaar li|>;;ende jfewapende bnrjjers, aanjfehouden. Haar broeder , de
Kuninjr van Pruissen
eisehte voldoeninjir
en toen deze aehterbleel ,
rukte in 17S7e<'n Pruissiseh leoer in de Nki)i:ri.am)En , v\aarop de voI(loenin|f
volgde , en de oude rejferiujysvonn
den Stadhouder locjjedaan , her.steld
•werd.
Vele der oewapende vrijwillijiers weken nu naar Frankrijk , anderen werden {jebannen, en alzoo de rust, schijnbaar en voor dien lijd
sleehts, hersteld
hoewel niet zonder dat hier en daar over aaniiederle<>jfinjj
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merkelijke onjjereocldheden {jckiaaifd werd.
Kort na deze onluslen had er in Frankrijk cenc jtpooIc omv.entelinjr
Dal Xoniu'jplaats, van de afschuw elijksle nioordlooneelcn ffevoljfd.
rijk werd in een {]emeenebesl veranderd, en de Konin>j van dal rijk,
LoDEvviJK \^ I
verloor, den 21 Januarij 1793, zijn hoofd op hel schavot.
De Nationale conventie , in vier handen destijds de hooostc ma>rt
in Frankrijk hcrusllc, verklaarde, den 1 Febrnarij daaraan\ül;jende,
den oorlojT aan den Koninjy van Eiifjeland alsmede aan den Sladhoiider
,

,

der A'tKKK>n;i)ENtnFitLA>DK> , en zond een talrijk lejif^r op onze {jrenzcn,
hetwelk aanvankelijk ecnijje sleden innam, maarten laatste voor de
magt der Oostenrijkers moest wijken die de veroverde steden deden
ontruimen.
Hel duurde echter niet lanjj of de Franschen sloegen hunne
vijanden v^eder terufj, vielen op nieuw onze {jrenzen aan, en vonden
{>cle;;eidieid , daar de bijzonder slrenp;e winter van 1794 -179o eenen
sterken ijsvloer over de rivieren {;cle;jd had , om tol in het hart van
hel land door te driiirjen.
De Stadhouder, AVillem V, stak nu, den
18 Jauuarij 179i>, in eene visscherspink naar Enjreland over, waarop
de gKiote omwenlelinfj voorviel , bij v\elke hel aloude Slaatsi)e>Umr
geheel van gedaante veranderde, en dil land den titel van IVvtaafsnii iU.riBiiEK aannam; ter-xijl , bij hel Haaosche verdrag van 20 April
179Ï5, 's landsonalluinkelijkheid erkend weid, maar tevens een gi ooi ge,

den, en wel S t a a l s - A' a a n d e r e n
s-L m bu rg aan Frankrijk y.erd
afgestaan, dat tevens bezetting legde in A'lissingen, en de vrijheid
bekwam, om zulks ook in 's H e rl o ge n hoseh
Grave en Bergen -op- Zoom te doen; en hetwelk mede de vrije vaart op de

deelte der

G

e n e ra

I

i

l

e

Maastricht, A'enlo

i

l s

en

I

a n

S

t
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Schelde,

d«

Maas

en den

Rijn en 100 millioen«n gulden

be-
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terwijl du Bataafschb Republiek bovendien nog 25,000 man
;
Melke troeFransche troepen moest onderhouden voeden en klecden
pen onder ecnen Franschen Bevelhebber moesten staan die volstrekt
niet aan de Rejjering van dit land, maar alleen aan die van Frankrijk,
ondergeschikt en verantwoordelijk was.

don^

,

,

,

BATAAFSCIIE REPUBLIEK.
werd de Stadhouder van zijne
Bij de omwenteling Tan het jaar 179!5
Waardigheid vervallen verklaard, hoeweide Algemecne Statcm , Tooreerst,
ter onderhandeling niet vreemde Mogendlieden nog op den ouden Toct bleven , behalve dat ookafgcTaardigden uitBataafsch-Braband, welk
tot de G egewest vroeger , onder den naam van S t a a ts - B ra b a n d
neraliteitslan den behoord had , zilling in die vergadering kretut de Alfjemeene zaken van
fen de Raad van Stalc werd in een Commité
et bondnenootschap te Lande veranderd, en de Admiraliteit dooreen
Deze staat Aan zaken was echter
Comité der }Iarine vervangen.
niet van langen duur, want in het begin van 1796 werd er besloten
tot het bijeennrengcn ecner Nationale Vergadering , uit personen uit alle
welke eea ontwerp van constigewesten der Republiek zamengestcid
en het volk ter goed- of afkeuring aanbieden.
tutie moest beramen
Het ontwerp, door deze \ergadering opgemaakt, werd echter den 8 AuNu kwam eene tweede Nationale Vergadegustus 1797 verworpen.
ring bij een, die , na de uitzettmg van sommige harer leden op den
22 Januarij 1798, waarbij zij den naam van Constituerende Verga23
dering\i.a.è. aangenomen, een tweede plan ontwierp , hetwelk, den
Bij deze Staatsregeling
April van dat zelfde jaar, werd aangenomen.
te weten
in acht departewerd de BiTAAFScnE Republiek verdeeld
,

,

,

;

,

,

:

;

menten

:deEems,de OudeIJssel, deRijn, deAmstel,

Dommel

de Delft, de
en de Schelde-en-3Iaas.
een uit volksvertegenwoordigers zamengesteld ligchaam , verdeeld
van welk de eerste kamer 60 en de tweede kamer 30
in twee kamers
leden telden , en hetwelk den titel van JVetgevend Ligchaam voerde ,
werd daarbij de wetgevende magt voor den Staat in hare geheele
uitgestrektheid toevertrouwd, terwijl een L ilvocreud Beuind, uit vijf
daarentegen in zijn gezag zeer beperkt was , behalve
leden bestaande
omtrent de gewestelijke belangen , welke het geheel moest bezorgen.
De omwenteling van 179"ó wikkelde ons dadelijk in eencn oorlog met
Engeland, waardoor wij weldra de meeste onzer Oost- en West-Indische
Deze oorlog
bezittingen en honderden koopvaardijscliepen verloren.
eindigde wel met eencn algemeenen vrede , die , den 27 Maart 1802
te Amiens , gesloten \\erd, maar ook die vrede werd spoedig weder
verbroken, en was hierdoor in de gevolgen zeer nadeelig voor ons, want,
behalve dat wij daarbij het kostbare eiland Ccilon aan Engeland moesten laten , vielen alle onze rijk geladene en te huis komende schepen
in handen der Engclschcu, die ons, reeds den 18 3Iei 1803, weder op
nieuw den oorlog verklaard hadden.
Intusschen was de Staatsregeling van 1798 in 1801 weder door eene
nieuwe vervangen, waarbij de oude provinciën, onder den naam van
departementen maar met de oude grenzen en namen , hersteld werden, zoodat destijds de Bataafsche Bepubliek bestond uit de vol-

Texel,

Aan

,

,

,

gende negen departementen

Utrecht,

Drenthe

:

Friesland,
en

B

r

a b a n d.

Gelderland, Holland, Zeeland,
Stad en Lande,
Ovei sse
ij

V'oifrens

1 ,

deze staalsretrelinjv werd ook de

f
,,

BATAAFS CU E REPUBLIEK.
Wctjjevcnd Ligchaani,

mag^t van het
ééiie

kamer

3<J

vereenijfd

liiirind aan
180J weril er
welke men hel

ri'iiil

\'1

bestond

,

UnK-n

dat nu uit 35 leden , in
aanmerkelijk beperkt en het i itvoo-

,

opjjcdrajjen.

eene andere Slaalsre;;eliin>; aanjjenomen
bewind aan eenen /{(iiit/jtnisiotinris luebelr()n«de, 'vaartue benoemd werd .Mr. KtTtitn Ja> SciiiMMtLi'h.NMXCK ,
terwijl de Wet|jevende ma;rL iii bantlen werd [fe;feviii \aii eriie ver|fa<lerinjy van 19 leden
«lie den lilel bekwam van Hunne lloiujnioiji-ndi-n
In

bij

eciiler weib-r
voi)rnaani>;le

,

representerende

liet

Bulaaj)iche voik.

KOXINGUIJK HOLLAND.
Ook dit nieuw beslnnr dnnrdo naaiiwlijks één jaar, want in iiel
180(5, zajj bel Vaderland zieb , tloorden l'ianseben Kei/.er \xi'oli;o>
dronjjen , um diens derilen brüed<r ,
Loi>i;\mjk. , onder tien
lilel
Koninrj van Holland, aan het boold van bel bewind te roi-pen ,
loevoeifiiijj

uil

van eenen Slaalsraad uit 13, en

40 leden

j;iar
,

jje-

van

mcL

een Weljjevend li;[cliaam

beslaandt;.

De naam van

Rvtaavsciie Repuomek yinjj- nn in dien van KoM>Gni.iK
Holland over, en bet land werd in tien deparlemenlen verileeld, din
de oude namen behielden, beiialve hel dej)arlenienl Holland, dat
in twee deelen jjescbeiden v^erd
waarvan het noordelijke den naam
van A m s l e 1 1 a n d . en het zuidelijke dien van M a a s 1 a n d bekwam.
Nadat dit Koningrijk, bij bet traktaat van Parijs van 11 November
1807 , met O o s l Ir e s 1 a n d en J e T e r 1 a n d en het oj)[)er;;e/,a|>"
over de heerlijkbeden K n i |) b n i z e n en V a r el verjjroot vas , waartegen eehler de slad Vlissinjjen, met een orrondjebied van LSOO
ellen rondom de stad , aan Frankrijk , hetwelk sedert ISOi , tol een
Keizerrijk was verbeven, werd afjyestaan ,
bestond het uit de volgende 11 departementen: Groninfjen, Friesland, Drenthe,
O v c r ij s s e 1 , G e 1 d e r 1 a n d , U t r e e h t A m s t e 1 1 a n d , Maas.

i

,

land, Zeeland, Br a band

en

Oost- Friesland.

INLIJVING BIJ FRANKRIJK.
Het KoM>Giïi.iK Holland bestond slechts tot den 1 Jidij van het jaar 1810,
toen Koninjj Lodevmjk, na reeds , bij het verdrajf van IG Maart van
dat jaar.
geheel Zeeland,
S t a at s- B r ab a n d , Holland
tot aan de Mervede en Gelderland tot aan de Waal aan Frankrijk te hebben afgestaan
gedwongen v\erd,de regering neder te leggen,
en de Fransebe Keizer Nai'oleon bel geheele land niet zijn rijk vcrecnigde,
v.aarvan ot Nedlrlande?! nn acbl deparlemenlen uitmaakten
namelijk
hel Departement van de
D e p a r t ee s t e r - E e in s , het
ui e n t Friesland; bet D e p a r te
o n d e n v a u
e nt v a n d e
den IJ s se l hel D e p a r l e e n t va n d en B o v e n - 1 J s s e 1
hel Departement van de Zuiderzee, het 1) e p a r l e
e nt
van de 51 o n d e n v a n de ^ï a a s , het Departement van
de
van de Schelde, en bet Departement van de
,

:

;

W

m

M

m

,

m

Monden
Monden van den

Rijn.

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,
OPSTAND.

VOORDEN BELGISCHEN

Op het «'inde van 1813 \\ierpen de Nederlanden het FranseLe juk
al, scliaarden zich v\eder in d« rij der volken, en noodigdti'n d«n Prins

,
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TA« Obanjb, wiens voorouders vroeger, als Stadhouders van onderscheidene provinciën , het land duur aan zich ver])lifft hadden
om
herwaarts terunj te komen, en de teufjels van het liewind in handen
te nemen, waarop Prins Willem , in Deeemher van dat jaar, tot Sottvereinen ^ori* werd uitoreroepen welke waardijjlieid liij echter niet wilde
aanvaardden , ten zij men de daaraan verknochte niagt door ecne grondwet omschreef. Bij deze grondwet werd de Wetgevende niagt in handen
gesteld van eenc Nationale Vertegenwoordiging
die den naam van
terwijl de Souvereine Vorst de uitvoerende
State n-Geveraal bekwam
In het volgende jaar werd op het Weenerniagt in handen hield.
Congres besloten, dit land met België tot één Koningrijk te vereenigen , dat den naam van Koningrijk der Nederla>den
en in het
Fransch Rovaume «es Pays-Bas , zou dragen , hoewel de Franschen
naar de uitgcstrektsle zijner provinciën , meestal Le Royaume pb
het
heetten; eenigen tijdvoorden opstand in België begonnen
IA HoLLANDE
de Fransi'hen echter ook te spreken van Le IIoyaume de la Neeklakde.
Dit koningrijk bestond uit zeventien provinciën zijnde
Noord-B ra,

.

,

,

,

,

,

;

:

Zuid-Braband, Limburg, Gelderland, Luik,
Oost-Vlaan (Ieren, West- VI aan deren, Holland, Zeeland, Namen, Antwerpen, Utrecht, Friesland, Overijssel, G-r oningen en Drenthe, terw ijl het Groothertogdom
band,

Luxemburg,

onder het bestuur des Konings stond, maar
wel
gcan deel van het rijk uitmaakte, waarom de Koninj
den titel Aoerde van Knning fier Nederlanden, Prins van OranjnBij den Koning was nu weJfassau , Groothertog van Luxemburg.
der de Uitvoerende magt, maar de Wetgevende magt bleef in handen van de Staten Generaal, thans in twee kamers verdeeld;
•wordende de leden van de Eerste kamer, die uit niet minder dan
40 , en niet meer dan 60 leden beslaan mogt , door den Koning voor
110 leden
liun leven lang benoemd, en die van de Tweede kamer,
gekozen door de Provinciale Staten van elke provincie , welke
tellende
de Ridderschap , den Stedelijkcn en den Landelijken
nit drie standen
\ an deze laatste moest 's jaarlijks een derde gestand bestonden.
maar de alzoo aitredende leden mogten op nieuw
deelte aftreden
worden ingekozen. De Slaten-Generaal moesten het ééne jaar te B r us8 e 1 , het andere te 's G r a v e n h a g e vergaderen , in w elke plaatsen de
Koning ook, bij afwisseling, zijne residentie houden moest. Voor deze
Tergrooting van grondgebied , en tevens voor het" hulpbetoon der bondffenooten tot bekoming van hunne vrijheid moesten de Nederlanden
61 millioenen betalen als 11 milüoenen aan Zweden , voor het verlies
Tan het eiland Guadvlmipc, waarvan het bezit vroeger aan dat rijk
maar dat thans aan Frankrijk moest worden teruggeverzekerd was
geven , en öO millioenen aan Rusland voor de bevrijding der Belgische provinciën; voorts verd de versterking der zuidelijke
grenzen , die tegen eenen onvcrbordschen inval van Frankrijk met eene
dubliele rij van vestingen moesten vooizien worden , op 44 millioenen
geschat, zoodal de gehcele som, hetzij tot schadevergoeding, hetzij tot
guldens beliep.
te voldoen , 103 millioenen
verdediging der grenzen
Hiervan nam echter Engeland op zich , de schuld aan Zweden geheel
en die aan Rusland half te voldoen , en zich dus le verbinden voor 36
millioenen guldens, mits daarvoor de koloniën Demerary, Essequebo en Berbiee aan dal rijk afgestaan werden; ter^^iil het tevens teg^n afstand van de K a a p de (i o e d e Hoop, op zich nam
in den opbouw der vestingen te
de heïit, dus 22 millioenen {jiddeus
eigenlijk
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.
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kOM.\(;R!JK DER NEDERLANDEN.
V;ni oiizu
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van

lii-den

vtilk|il;uiliiij;oii
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allen, lirlialvc

«liu

handen der

Knjjelselien
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C('iiL;;e

vastijf-

waren,

l)ek.«a-

M

dincn vij de V(il;;ende lein;': in .•ƒ:/(; liet eilan<l Java, de
e l a n d e n
de l)e/.illin{;Tn op S n ni a l r a , Ro r n e o ,
1 n k s e II e
ylnicrikn :
R e n jf a 1 e ii
in
en ecni{je kanloren i)|»
R o n a r « , A r uii r a e a n
henex ens de eilanden
M a r l n , waarb a , S t. K n s l a l i (I s . Saba en de lielR van S
'i'erwijl \\ij op de knsl
aan de wederlielli aan Frankrijk toehelioorl.
i
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Malaeca
Suriname,

;
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,

i

t

\an

G

t'

(iiiiiiin

o r

:

de

del

e

{ï

St.

forlen

Mina

Antunie,

Crcvecocnr

en

S

.

i

SeLasliaau,

t.

ö

l.

lieliieidcu.

lieiillinMcn op
en de kantoren o|> Ren
palen, lej;en E u r l - I\l a rl 1> o r o n jj li (R e n e n e 1 e n) en allcRiilseiie
welk
beziltiii;;en op hel eiland Sn mal ra, aan Engeland aljfcslaan
alle /ijne aanspsaken op Rillilnn, even als nn Nkdkrrijk \an
LA>Di;s
van die op Sincapoer, i\ï/,i\^r helovende Enjfiland levens
in
de eilandenjjroep bezuiden slraat S u c a{foene kantoren meer

In

liet

?.laarl

18^1 weiden

vasle land \an IndiL-

eeliter alle

zijnde:
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iSederlandselie

de

Malaeca
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KONINGRIJK DER NEDERLVNDEN, NA DEN BELGISCHEN
OPSTAND.
Nadat het Komxcrijk her Nederlanden jvednrende
liet

vaderlijk besJniir van \Vn.LE:n I,

vijl'lien

jaren, onder

steeds in bloei en welvaart was loejje-

nonien. stonden de Zuidelijke Nederlanders in LSoO lejyen zijn besUinrop,
De groote ]\lojyendheden , lol wie de
en onttrokken zieh zijner rejyering'.
Koning zieh oe.^(>Ild had , len einde zij als bemiddelaars zonden optreden, verklaarden loeii de Zuidelijke provincii'n, lot een afzonderlijk koningrijk, onder den naam van Belyië; terwijl de Noor.
dclijke onderden ^ orst, v. ien zij getrouw gebleven waren, een afzononder den naam van Komnijrijk der Neoerf-anden zonderlijk koningrijk
den uitmaken.
Volgens de bepalingen van de Londensehe conferentie van
beslaat alzoo hol Komxïruk der Nederlandev uit het
li) Oelober 1831
gebied van de voormalige Rei'icliek der Vereemgde Nederlanden , met
bijvoeging van een klein gedeelte Aan Limburg en de voorheen tot
andere landen behoord hebbende plaatsen , die in de provineie Ge d erland of No ord-Rraban d besloten liggen, benevens een gedeelle
Tan het Groot hertogdom Luxe m b >i r g
welk laalste echter
als een
bestanddeel van het Dnilschc verbond
niet kan gerekend
eigenlijk
worden tot het koningrijk te behooren waarvan het bovendien ook
afgescheiden ligl.
Zoo dat het koningrijk nu zamenjfesteld is uit de
volgende 10 provinciën N o o r d - B r a b a n d , Gelderland, Hol,

,

I

,

,

,

,

,

:

land, Zeeland, Ltrccht. Friesland, Overijssel, Groning

e n

,

Drent h

e

en

Limburg.

REGERING VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
De regering is nn noff even als tijdens de vereeninfiiiir met Bel're,
Monarchaal, maar dnor ecne grondwel gewijzigd. h(d)bi'nde de Konincde nitvoerende i:ia;;t in iianden.
De tegenwoordige Koning is ANillem I
geboren te 'sGravciiIiatje , den 2i AugiisSws 1772 die van iSl.") af, eerst
als Sonvèrcinen Vorst der Nüokdelijke Nederlanden en sedert 181Sj als
Koning over alle de Nederlanden geregeerd heeft. De kroon is erfelijk
s Konings
111
mannelijke nukonielingcn , die naar het rejt van eerst
,

,

,
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geboorte opvolijen

hij ontstentenis van mannelijke nazaten , g^at de
kroon in dezellidc volgorde op de vrouwelijke over.
De Koning- mag'
geen vreemde kroon dragen , noch den zetel der regering naar buiten
's lands verleggen.
De verniacdelijke erfgenaam van den troon voert
den titel van Prins van Oranje. In alles bedragen de inkomsten van
den Koning jaarlijks 1,500,000 gulden, die der Weduwe des Konings
zijn op loO,000 gulden bepaald, die vau den erfgenaam der kroon
^
wanneer hij zijn 18de jaar heeft bereikt , op 100,000 gulden , welke som
echter bij het aangaan van een huwelijk verdubbeld wordt.
Het Avapen is een, met eene koninklijke kroon gedekt , schild, waarin
op een blaauw, met gouden blokken bezaaid, veld, den klimmenden
INassausehen leeuw
getougd van keel (rood) houdende in den rcgter
klaauw een gouden zwaard en in den linker eencn bundel pijlen met
gouden punten , de punten omhoog en de pijlen met een gouden lint
te zamen verbonden.
De schildhouwers zijn twee leeuwen met gouden
krooncn op het hoofd, onder wier voeten een roode baud met de
voorden Je Maintiendrai (ik zal handhaven),
;

,

,

,

:

RIDDERORDEN.
Er bestaan

het Komngrijk

in

der NEDERLA:tDEx

,

twee

die beide denzelfden Kanselier aan het hoofd hebben
t a

s c

i

re

Willemsorde

he n

en

de

,

Ridderorden

M

zijnde de

i

^

1 i-

Orde van den Nederland-

Leeuw.

De Militaire Jf illemsorde is ingesteld , ten einde te strekken tot
vereerende belooning van diegenen, welke zich van de pligten, aan de
krijgsdienst te A\ater en te lande verbonden , door mtstckende daden
van moed , beleid en trouw gekweten hebben.
Deze orde is verdeeld in A ier klassen
als
a n de u r s ,
Groo t- k r u i s e n , Ko

—

,

Ridders

mm

:

van de derde

klasse. De

en Ridders van de vierde
met acht
armen van het kruis de woorOver dit kruis ligt het Bourgon-

decoratie bestaat in een wit geëmailleerd kruis

gouden geparelde punten.
Op de
den
Voor Moed , Beleid en Trovn\
:

,

kruis, bestaande uit groene lauriertakken , zaamverbonden door
op de tegenzijde vervangen door een blaauw
geëmailleerd medaillon , waarop
in het midden van eenen laurier-

disch

den

gouden vuujslag,

W

,

krans, de letter
alles gedekt door eene gouden Koninklijke kroon.
,
ïlet lint is oranje, met twee smalle TSassaus-idaauwe strepen.
Het
eene
tceken van onderscheiding
voor de G r oo t- k r u i s e n
is
zilveren ster, geborduurd oj) den rok aan de linkerzijde, en het
juweel van de orde, aan een lint vier vmgeren breed, en e'churpe \an
de regier- naar de linkerzijde.
^ oor de Koinviandenrs : het ordeleeken
geborduurd op den rek aan de linkeizijde , zonder ster , doch met de
sautoir
eji
kroon en het juweel aan een lint , drie vingeren breed
om den hals. ^ oor de Bidders van de derde klasse: het ordeteeken
aan een lint, twee vingeren breed aan het knoopsgat, en voor de
Ridders van de tieide klasse: een kleiner ordeleeken , hebbende de
Jiunten, vuurslag en kroon in ziher aan een lint, één vinger breed aan
De krijgslieden te wateren te land, die geen oilicicrsiet knoopsgat.
rang hebben, krijgen, v\anneer zij tot Ridders van de vierde klasse
benoen)d w(uden, eene verliooging van inkomen, gelijk staande met
de helft van de soldij , vxelke door hen , op het tijdstip hunner
benoen)ing v\erd geuolen.
De soldij wordt vtrciubbélde voor diegenen
der voormeld» inililaircn . welke tot Ridder» van de derde klasse worden

—
:

,

—

,

benoemd.
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iiijjcileM
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die bfwijzmi

tot

cciie

vcr-

jf<!M'ii

van

liijzondercii ijver en tinii'w in liet volhini;;eii

,

of

biiilciijjcMoiie

He orde

ln-eft

d d

e r ».

drie

hckuaamlu-id

G

klassen:

uctfiisclia|)-

iii

k r ii s c n ,
welke zicli door ntitlijje
dudeii , door zellojioflcriiijf of" door andore Mijken >an nienscbcnliefkunnen onder den uuani
de. cene onderselieidiii}^ «.lardijj maken ,
van Broeders aan de orile worden verbonden.
Hel vtrsiursel der
orde bestaat in een wit «[eeniadleerd krnis , met cene jfondcn W tiissclien elk der arn)en , liebbende aan de eene zijde , in bet midden een
vaaropin j^onden lelU-ren jjcscbreveu zijn
blaauw (feëniailleenl rond
de «oorden: f irtus ^ubililat (denjfd veradell) , en aan tic te'>enzoo als bij in bet wapen van iicl rijk voorkomt j
zijde , de lecnw,
kroon.
alles jyedekt met eene jyonden Koninklijke
Het lint is van
Nassanseb-blaanw met twee smalle oranjestrepen.
Het teeken van
onderscbeidinjf is . voor de (irool-kviiisen : bel ordcleeken van du zijVirliis J\obililot
{gevonden wordt, zonder
de , waarop de sprenk
kroon op cene jjouden ster, gebordnnrd op den rok aan de linkerzijde,
en bet juweel van de orde aan een lint, vier vin-'eren breed ch echurVoorde KuiniiKiiidcurs : bet
jw \an de re|rler- naar de linkerzijde.
ordeleeken als voren jjcbordmird op den rok, zonder ster, docb ffcdekt met d(! kroon, en bel jnweel aaneen lint, drie vinjjeren breed,
\ oor de Ridders: bet ordeleeken aan een
CM saitloir om den bals.
De Broeders dralint, twee vinjeren brood, aan bet knoopsjjat.
eenen zilveren medaille, liebbende,
g;cn , in plaats van bet krnis,
en aan de keerzijde bare
aan de eene zijde , bet zinnebeeld der orde
sprenk
en ban|;-ende aan een Nassanseb blaauw lint , ter breedte van
anderbalven duim
met ééne oranjeslreep in bet midden.
De K(niin;r is Grootmeester der beide orden , zijnde dit jyrootmeestcrecbap onafscbcidelijk aan de kroon der Nederl.v^de"? verbonden.
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UooGE Raad vax Adel.

De Hoogc Raad van Adel is zaïnenfjesleld uit een President,
4 R a d e n en 1 Secretaris.
De President en 2 Raden moeien
Leboorcn lot den adel, terwijl in bet collegie van President en Rader»
twee gegradueerde personen moeien zijn.
De Raad boiidt zijne zill ingen te 's Gravenbajje , overweegt de instellingen, door de Ridderseliai)
of Edelen in ondersdieidene provinciën te ontwerpen, benevens allede
veranderingen oC wijzigingen daarin te maken, en dient Z. M. desv\epc
Van consideralien en advies.
Hij beslist onder boogstdeszelfs jroedkenring, alle vcrscbillcn
welke over de genoegzaambeid der bewijzen tol bel zitting nemen in of onder de pro\inciale Ridderscbaj) of
Edelen moglen ontslaan
houdt een algemeen register van den Nederlandscben adel. en doelde noodige voordragten
strekkende tol eer,
luister en bandliaving van den adel en vau 's Vorsten boogbeid.

—
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Staten Ge.nekaal.

Het rijk wordt tbans nog beslimrd volgens de grondwet, die in 181 j
voor bet vereenigd koningrijk vastgesteld is, zuodut ook tbaas de

ALGEMEEN ÜVERZIGT.
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Aljjemeene Btalen of Sta ten -Gene ra al de natie Tertefjenvoordijen en dt* Koninor aan de Staten de wetten blijft voordragen ,
welke door dezen worden annoononicn of verworpen. Zij worden even
als vroeger, in twee ardeclin;;cn of kamers verdeeld; evenwel telt de
eerste kamer tlians slcehts 23. en de tweede slechls oo leden, hebbcndc echter Linibnrg en Ltiiembiirg. door België bezet zijnde,
nog fjeene Afgevaardigden gezonden on» in die kamer zitting te nemen.
Pe Koning kiest bij voortduring de leden der eerste, de provinciale
Staten die der tweede kamer. De Staten Generaal vergaderen nu bestendig te 's Gravcnbage , w aai- ook de Koning thans zijne vaste re.

,

sidentie houdt.

Raab

VA.S

State.

Door den Koning wordt een Raad van State benoemd die over de
maatregelen van inwendig bestuur van den Staat en van
zijne buitenlandsche bezittinjjen geraadpleegd wordt.
Deze Raad van
,

.nlgemeene
wel!-

de Prins van Oranje President

en

mede

zitting beeft

is

,

en waarin Prins Fkederik

bestaat bovendien uit zeven leden.

,

Alceïeexe Rekenkamer.

De Nlgemeene RcJceuJcanier , die jaarlijks de rekeningen der verschillende departementen van algemeen bestuur moet opnemen en vereffenen , mitsgaders behoorlijke rekening en verantwoording vorderen van
alle bijzondere landscomplabelen , bestaat uit Kleden, geadsisteerd
door eenen Secretaris.
De leden worden door den Koning gekozen ,
uit eene lijst van drie kandidaten, welke door de tveede kamer der Slaten-Generaal worden voorgesteld.

Raden
Tlcl

Munt upzen

DE MüNT.

GE>EnAAL3IEESTEnE?t VA!»

E!<

onder het

staat

ineesteren van de munt. Dit

van
houdt

opzigt

kollcgie

Raden

en Generaalwaar

zitting te Ltrecht

,

ook's Rijks Mun t gevestigd is, en bestaat uit zes leden, alle gelijken
rang hebbende, eenen Inspect eur-Essaijeu r en eenen Secretaris.
De In spee ten r-Essa ijeu r heeft rang van Raad en MuntmeesterGeneraal
en zitting in het kollegie , doch beeft alleen eene raadgevende stem.
Het k'dlegie zorgt voor de stipte en naauwkeurige uitvoering van
alle wetten en besluiten betreffende den muntslag; zoo\\elvan de standHet opzigt over de Munt te
jicnningen als van de negoticpenningen.
dat mede belast
lUrecbt wordt ook door bet kollcgie uitgeoefend
is met het
toczigt over den handel in gemaakte gouden- en zilveren
werken, en de zorg voor de invordering der belasting, daarop geheven
wordende; terwijl eindelijk aan dit kollegie behoort de beslissing der
essai en '.^at dies meer zij van gouden en
kwestiën over het allooi
liet heeft het toczigt over de essaijeurs
zilveren werken en speciën.
voor den koophandel, en verleent hun acte van admissie, na voorafgaand examen.
Over de middelen van den waarborg van het goud en zilver is een
en er bestaan 13 kant oren van Avaarborg;
I ns pecteur aangesteld
,
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Men
en ickenl niet (jiildcns
die in
100 Centen veidi'ebi zijn.
Gouden munten zijn: de ffonden jx-niiin;;- :=i 10 lyiiiden
de
halve jjonden pen ni nj
jfnlden de jjond en rijder
li jjnl(Icn
de balve gouden rijder
7 {jnld.
de dukaat :^ 5 jfulden

=

!>

,

=

;

=

;

;

j

centen.

255

,

=
=

de jjnlden
100 centen; de balve ;j.n IZihvren munten zijn
Üü eenten do
den rr: ÏJO centen de kwar jjn ld en of ln-l vijfje
10 centen; de twintijjsta
tiende {jnhlen of bet dubbeltje
S centen; dezilveren rijder of duenlon
gulden of stuiver
dricgnldcn
/"S, 00
de zeeuwscbe rijks/'S, 115; de
de balve zeeuwscbe rijksdaaldaalder of zecuw =: /"!2, GO
der of z ese n Iw ntijj
/'1,30; de kwa rt z een wsebe rijksdaa:

l

;

=

=

i

=

=

=

;

;

;

lder of bet dertientje :=: G-i centen; de acbtste zeeuwscbo
rijksdaalder, bet |)ietje of ze vend lialfjc r= 3Üj cent; de b o llandscbe rijksdaalder of zil veren dn kaa t
f ^,ö{i de balve
de kwart rijksdaalrijksdaalder of v ij fe n t \v int ijf := /" 1,2-5
der of d ert ien dba If
G2^ cent de kroon; zzzfi- de daalder
=: f l.'óQ] de j|oud{yulden of acbt en twintio;
ƒ 1,10.
Vroe<yer had men nojy den sebel li n jj
centen en de zestbalf
271 cent, maar deze zijn later beide lot eene waarde van 23 centen
verminderd.
De kopere munten zijn de cent en de balve cent.
\ oorbecn
was de koperen munt de duit, van welke er acbt {jelijk stonden aan

=

=

]

;

,

=

^30

=

vijf centen
gangbaar.

of éénen stuiver,

maar deze munt

is

ibans

niet

meex*

Raad ya> Mimsters.
Jfinn'stcrs
zamcngesteld uit den Vice-Presiis
n t van den Raad van State, de 31 i n i s l e r s
die aan bet
hoofd van eenijr departement van aljyemeen bestuur ge|)laalst zijn, en
den M n s t e r S e e r e t a r s V a n S t a a l terw ijl de Prins van Ora>je
van reglswege zittin;j in dezen Raad beeft.
De Voorzitter, zijnde de A ice-Presidenl van den Raad van Slale en bij diens afweziobeid of ziekte ,
de oudst benoemde -Minister
wijst eenen der Referendarissen van den
Raad van State aan, om de fnnclien van Secretaris waar te nemen. De
vvcrkzaambeden van dezen Raad beslaan in bet voorloopi;! onderzoek van ,
en bel gemeen overleg omtrent alle ontwerpen van wetten en alle zoodanige
welke de algcbesluiten , reglementen en verordeningen van bestuur
mecne administratie betrelïen. De Raad vergadert gemeenlijk eenmaal 's weeks, op den dag, dat de Koning zijne gewone audiëntie
verleent, maar de Voorzitter doet den Raad zoo dikwijls buitengewoon
vergaderen, als den aard der vserkzaambedcn zulks medebrengt.
De
beraadslagingen van de Raad leiden tot geenc beslissing bij meerderheid, maar de slotsom der overwegingen, zoowel van de meerderheid
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van de iiiüidcrbeid der leden , alsmede de vóór en te{ycn aan^jevocrde motiven , worden , door den Minister , nien het iri overueginjj
geweest zijnfle sluk meer bcpaaUlolijk beliclt in zijne voordrajrt , aan
als

,

den Koning bekend g-cmaakt.
Er Ijcslaan negen Departement en van

Algemeen

Bestuur,

als

:

Staats-secretarie; het departement van B u itenlandsche zaken; het departement van Justitiej
het departement van Binnenlandse h e zakenj het departement voor de Hervormde en andere eerediensten, belialve de ïloomsch-katholijke het departement voor
de Roomsch-katholijke Eeredieust; het departement
van Oorlog; het departement van Finantiën;en het
departement van Koloniën,
de

;

STAATS-SECRETARIE.
Aan de Staats-Secretarie zijn werkzaam 1 Minister Secretarisvan Staat; 1 Griffier, tevens Administrateur der
Staats-Posterij; 1 Hoofd-Commies; 4Goramiesen;en
:

A dj

ö

11

n c t- C

omm

i

e se n.

DEPARTEaiENT VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN.
Aan het hoofd van het departement van

Biiitenlandsche zaken staat
een Secretaris-Generaal, een
en een Secreeen Referendaris

Minister, met wicn
Gelieim-Secr etaris,

een

taris der Cijfers werkzaam

De werkzaamheden van

zijn.

dit

Mi-

instandhouding en de uitvoering- van tractaten en coinentiën , zoo politieke als commerciële; de uitvoering der
besluiten van Z. M., betrekkelijk de benoeming der Ambassadeurs,
Envoyés , Residenten en andere diplomatieke of Consulaire agenten ;
de correspondentie met de Ministers en Consuls , hetzij van Z. M. buiten 's laiids
hetzij van buiteulaiidschc Mogendheden, geaccrediteerd
bij den Koning , of
residerende in de havens van het Koningrijk.
Ook is aan dat departement de administratie van de nationale nijverheid
verbonden.
nisterie ijcpalcn zich lot de

—

AsBASSADEURS

EnVOTÈS

,

,

ReSIDESTES

ENZ.

,

Het Corpx diplornah'que bestaat uit: de E n v o y e s E t r a o r d n an s t e r s P e n p o t e n t i a r s s e n van de hoven van Groots en M
B r i 1 1 a 11 j e van F r a ii k r ij k van Oostenrijk, van Pruisvan Rusland, van S a r d n i ë en van Zweden en Noors e n
w e g e n de E n v o ij é E X r a ü r d 11 a r s van Denemarken; de M in i s t c r P l e n p o t e n t a r s van Nassau;de5IinistersResid c n t e n V a n B a d e n en van
u r t e m b e r g en de Zaakgelastigden van deVereenigde Staten van Amerika en
van den K e r k e 1 ij k c n staat.
Het Nederlandsche hof heeft Envoyés Extraordi naris
en 31 n i s t e r s P 1 e n p o t e n t i a r i s s e n aan de hoven van GrootB r i 1 1 a n j e van Denemarken, van E r a n k r ij k van O o st e n r ij k van P r u
s s e n
van Rusland
van Sardinië en van
Zweden en Noorwegen, alsmede bij den Kerkelijkeni
Staat en by de D u i t s c U e B o n d s - V e r g a d e r n g welke
i
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Hoven van Kcur-llessen en Nassan vertc11 a den cu
i de n l e n aan het hof van

» l e r s II e s

aan het hdf van
N o o r d - A m een
o n s n 1 s - G e n cr a n k I'o r
r ij e Si a d
r i k. a en bij
raal, bij de hovi-n van 15 r a z 1 i , van (i ri k e n 1 a n d van
Portugal en der B e i d e S i c i li e n alsiuedi; in Z w i t s o r 1 a n d.
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Nijvtumiü.

de Nalionnlc nijiH-rheid, aan
en ccn 11 e f e r e n d a r s [yede nitslnitemle re^jten op uilvindinjren en
plaalsl zijn, behooren
A('ibelerin[;en van voorwerpen van kunst en volksvlijt, de fa brij ken
de trafijken en het loezi^rt over de rijksvcrzanirliiij iler nuidellen voor

Tot de allribulen
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hoofd

ier
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bouw- en werklni;>kiinde.
Dat DE Nki)kiil\>i)kn zoo volkrijken

di|>t bebouwd zijn,
is, na den
neriiijp-n
koophandel, lueerendeels aan de groote nieni;[le handwerken
en hanteringen, inzonderheid aan de nuuiiilaelnren en fabrijken toe
Ie selirijven.
De wulien slolVen en zoo[>enaanide Friesehe lakens zijn
want, V()l|>cns
reeds in het bejyin der f)de eeuw beroemd {jew eest
deed Kauel r/e ^/roo^e , reeds te zijnen
bet verliaal der hisloriesehrijvers
tijde, wille, jyrijze , purpere en safurverwijye Friesehe lakensehe kleederen
in de Neueiilv^ue?! , lot eencn hooiyen prijs Inkoopen, om die aan den
In de lOdc
Koninjj van Perzië en andere Vorsten ten [jesclienke te {jeven.
eeuw werd er {yroole koophandel fyedreven in stollen , welke voornamelijk
de laken- en slofweverijen bleven, tot ia
in A laanderen {icmaakt werden
de 1 ide eeuw, in de steden van Braband en Vlaanderen {yevestijyd ,
maar toen werd een {>eweldig oproer oncb-r de v evers ontstaan, hetwelk
men met jyeweld zoelit te onderdrukken en te beteiifjelen, de oorzaak,
dat het jyrootste jjelal van die wevers zieh naar Holland bejyaf en de
\ve>erijen de^^^aarls overbra;;!. alwaar zij tot inliet niidilen der vorijfc
eeuw aanmerkelijk yebloeid hebben , maar van dien tijd af tot voor
ecnijje jaren meer en meer in verNal {jcraakt zijn.
Thans evenwel is
de nijverheid bier te lande weder tot eenen hoojfen trap van welvaart
opfyevoerd en sedert de afscheuring van Bel jj ië rijzen er
vooral door de
aanmoedijyinjT der handelmaalsihappij
die deproduelen der Nederlandsche fabrijken naarde koloniën doel overvoeren , op schier alle punten
van het rijk jaailijks uiljfcbreide nieuwe fabrijken op. Men vervaardi{>t thans lakens en
wollenstoll'en
onder anderen te Leydencn te
T i 1 b u r {r tapijlen te B a a r n te D e v e n t e r en te B r e d a linnen
in N o o r d - B r a b a n d , Gelderland, Drenthe en O v e r ij ssel; uitmuntend scrvetjjoed en damast, inzonderheid te H a a r 1 e
en in de M e i j e r ij van 's II e r t o g' e n b o s c h.
Men heeft cene
{jroote katoenweverij-; drukkerij-cn-verwerij te L e e u w arden; linnenen gareidjleekerijen
te Haarlem; meehanieke kaloenspinnerijen in
O V e r ij s s e 1 hoeden fabrijken bijzonder in N o o r d - B r a b a n d lijnbanen onder anderen te Amsterdam, te Graft en op onderscheidene plaatsen in Zuid-Holland; fabrijken van {yemaakt koperwerk te L t r e c h t , IJ s s e 1 s t e i n , Schoonhoven enz. ; ter
laatst frt'uielde plaatse ook fabrijken , van gemaakt zilverwerk
pottc'bakkerijcn en j)ijpenfabrijken
vooral U' (ïoiida; steenovens en
kalkbranderijen , inzonderheid in Z u d -H o 1 1 a n d
in Utrecht
en O v e r ij s s e 1 ; zeepziederijen , vooral in H o 1 1 a n d en Utrecht;
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onder anderen aan de

laknioesrabrijken ca potloodnieterijen
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loodwit-, blaauwscl-

bijzonder

,

te

ca

Amsterdam,

D o r «1 recht; mecstoven in Zeeland en
van Noo o r d-B r a b a n d en Znid- Holland; biiskrnidiabrijken , onder anderen te Pu rm eren de.
Men
bereidt in Holland goede borax , kamfer en salpeter.
Men stookt
er vitriool , sterkwater , jenever enz. Bijzonder zijn de branderijen te
Schiedam, Delftshaven en
e e s p beroemd, terwijl er op
vele andere plaatsen jjevoiiden worden , die korenbrandewijn uitleveren
waarvan veel buitenslands jjevoerd wordt; ook wordt er in een
Ic Pi o

in

l

f

e r

(1

a

en

te

licl oostelijk. p,edeelte

W

,

aantal fabrijken jenever nit aardappelen frestookt , vooral in de provincie Gr o n i tl {| e n , alwaar deze aardvrnclit sterk wordt aangebouwd.
Er zijn ook vele azijnniakerijen, bijzonder te
en te R ots t e r d a ni ; bicrlironwerijen
vooral in iN o o r d - B r a b a n d en O v e r-

Amsterdam

,

Amsterdam

alsmede te
zontkeeten , inzonderheid in Zeeen te Dordrecht;
snikerrafiinaderijc'n ,
voornamelijk te
Rotterdam en te A m s t e r d a
oliemolcns heeft men in groote
menigte, langs de Zaan alleen lÜO en te Dor d r e c h t 22 papiermolens op onderscheidene plaatsen in Hol land, en in menigte
op de V e l u w e , in Gelderland, zijnde het papier dat op deze
molens vervaardigd wordt, zoo om zijne deugdzaamheid als fraaiheid beroemd.
Men vindt overal eene verbazende menigte houtzaagmolens voornamelijk aan de Z a a n op welke het hout , nit Noorwegen
en de Oostzee herwaarts gebragt, gezaagd, en tot het bouwen van schepen en huizen bekwaam gemaakt v\ordt; en, op onderscheidene plaatsen, voornamelijk te Zaandam, Amsterdam, Rotterdam,
D o r d r e c h t en Ha r 1 i n g e n vindt men aanzicidijke houtkooperijen
van gezaagd bont ook is de handel in ongezaagd hout, dat metgroote
vlotten den Rijn af, naar Dordrecht en elders vervoerd, of reglstreeks
Op vele plaatsen vindt
uit Noorwegen gehaald wordt , zeer aanzienlijk.
men scheepstitnmerw erven waarop zells de grootste schepen gebouwd
worden. De hennip, die men uit Koningsbergen, Riga en andere plaatsen
wordt tot garen gesponnen waarvan in de lijnbanen
in Rusland bekomt
allerlei soort van touw gemaakt en zelfs zware kabeltouwen, ti-ossen
ook heeft men hier vele
en wand voor de schepen geslagen wordt
Er wordt veel garen , in Duitschland gesponnen meest
ankersmcderijen.
ruw naar Nedkkla>d gevoerd, aldaar gebleekt, op nieuw bereid, getwijnd, en tot allerbande gebruik, zelfs lot het maken van de fijnste
kanten, bekwaam gemaakt en naar Vlaanderen, Braband, Spanje,
Portuoal, de Middellandsche zee en elders vervoerd. Leertouwerijen zijn
er in overvloed , eu men maakt er ook perkanient. \er\v-, pel-, snuifloodwit-, vol- en trasuioleiis vindt men er in grooten getale. Voorts heeft
men katoen-, bontjes- , marseille-, bombazijn-, zeildoek-, band-, lijm-,
glasblazerijen; plateel- en pannenbakmetaal- en aardenwerkfabrijlvcn
kerijen ; vcrw-, fijne olie- en andere chemicaliabcrcidingen enz.
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DEPARTEMENT VAN

JUSTITIE.

voert den titel van
Juslitie
aan wien een Secretaris en twee
Referendarissen toegevoegd zijn. Tot de attributen van dit
Ministerie behoort , alles wat betrekking heeft tot de organisatie en het
personeel van den boogen raad, de gereglshoven, regtbanken en kantongeregten j het notariaat ; cle bedienende ambtenaren ; de verzoeken

Het hoofd van het Departerneiit van

Minister van Justitie,

,;

DEPARTE.URNT VAN JUSTITIK.

4'J

van straf; ilc venoekon
kosten; de uitvoering
besluiten en oiiluniianliën
lietn-kkelijk liet beheer der
der veUt'ii
zoowel in liet eiviele als in liet ("li niiiiele
en in liel al;yenieen
iustilic
alles, w«nt betrekkin}}' heeft lot de civiele en criminele Moljjininfj,
Dj! lictjtrrlijke Miitjt \Nordl nilucoefend door den II o o »r en raad,
de P r o v n e a 1 e (1 e r e j; l s h o v e ii en do Criminele 11 e jy t b a n k
a n d, de A r r o n d s s e ni e n t s - r e jf l b a n k c n
d e |) r o v n c e U o
i n
Zij, die in deze rejfterlijke eullejriën ziti>n de K a n loiijye re-jlc n.
tiiijy hebben, Mortlen , oj» voordrajjt van den Minister van Justitie, door
den koninjj benoemd.

om
om

vcrmmdciinj

fjralie;

(Jisj)eiisalii'ti

de

;

oi'

k\vljtschclcliu;j

Cüinplaliilitint

der

rc;;lorlijkt;
,

,

;

,

i

i

i

i

1

i

1

II o or. K

De lloogc Raad is zamenjjesleld
President, ten minste twaalf en
ren, één Griffier en twee of ten
De llooge Raad oordeelt ter

U

A A n.

President,

uit: één

één

Vicc-

Raadshecli t nu t- G ri f-

ten hoojjste veertien
hoojyste drie

S

iibs

1°. over alle
de Koninjy of de h:den van het koninklijke
2°. over alle rejjtsvorderinhuis als nfedaa;;den worden aaiijyesproken
{jen, in uelke de Staal als j>-edan;i(le wordt aangesproken, iiit};ezondcrd
o",
over alle jTcschillcn in
die, welke 's rijks belastingen bot relfen
zaken van prijzen en buit , die door de schepen van oorlog van den
Staat, of door schepen bij particulieren uifjjerust en van commissie of
marqiie voorzien ,
worden achterhaald en opfjebraijt
lettres
de
alle fjeschillen , welke tnsschcn de rcedcrs ouderling
inits{];aders van
deswege zouden mooen ontstaan ; en 4". over alle jurisductic-jjeschillen
o) tusschen alle rejrterlijke autoriteiten , w elke niet behooren tot
h) tusschen de provinciale gcrejjtsholietzelfde provinciaal jjerejjlshof
c) tusschen eenij
ven , de criminele reijlbank daaronder beijrepen
provinciaal {ycre|ytshof Ier eerster instantie regldoende , en eenige rejytbank of {yercjjt daaronder ressorterende en d) tusschen een provinciaal
fjCrcgtshof of cene regtbank ter eenre en een ander regterlijk kolle{yie
ter andere zijde. «De arresten , door den Hoogen Raad ter eerster
burgerlijke zaken gewezen, zullen onderhevig zijn aan
instantie in
revisie , overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van burgerlijke
De hooge raad oordeelt bij wege van hooger beroep in
regtspleging.
burgerlijke zaken
'i°.
over de aan hooger beroep onderworpen vonnissen . door de provinciale geregtshoven in eersten aanleg gewezen;
2°. over de vonnissen, gewezen bij de hoven van justitie in de Koloniën
of bezittingen van het rijk in andere werelddeelen.
De Hooge Raad
neemt in het eerste en laatste ressort kennis van alle misdrijven (de
overtredingen , waartegen geene straf van gevangenis is bedreigd , niet
gedurende den tijd hunner functien begaan door de
daaronder begrepen)
Leden van de Slalen-Generaal
de Hoofden der departementen van
algemeen bestuur de Leden van den Raad van State de Commissarissen van den Koning in de provinciën
de Grool-Oiricieren van het
huis des Konings , en van die der Leden van het koninklijk geslacht
den Kanselier \an de orden des rijks de Ambassadeurs en andere Gezanten bij bullenlaiidsche mogendiieden; de Gouverneurs en Commissarissen des Konings in de koloniën en bezittingen van het Rijk in
andere werelddeelen
de GriUlers van de beide Kamers der StatenGeneraal en den Secretaris van den Raad van State; de Presidenten,
Raadsheercn , Procureur-Generaal , Advocaten-Generaal , en de Grillier
en Stibstitnut-Grinicrs van den Hoogen Raad j de Leden en Secretaris
4 *
I Deel.

fiers.

rc<][tsvorderint|en

,

eersier

instantie:
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ALGEMEEN OVERZIGT.

bO

Alg«nicene Rekenkamer ; de Raden- en Generaal-meestcren der
en hunnen Secretaris ; de Leden en den Griffier van het Hoojjmilllair Gercotsliof , alsmede de Anihlcnaren van het Openbaar Ministerie hij dal iiofj de l'resideiiien, Raadsheeren , Andjtenaren van het
Openbaar Ministerie en Grifliers ^an de l*io\inciah; {>erenlshovon .gelijk
mede den President , Leden en Anil)teiiaren van hel Openbaar JMinisterie
van de Criminele Regtliank. De Hoone Raad vijst ook in het eerste
1°. over de misdaad van zcerooverij ; 2°. over alle
en hoogste ressorl
misdaden gepleegd aangaande prijs en hnit , die door de schepen van
oorlog van den Staat
bij particulieren nltgcrnst en
ol' door schepen
van commissie of lettres de inarque voorzien
morden achterhaald ca
opgebragt.
De Hooge Raad neemt kennis van den eisch tot cassatie,
gedaan tegen de handelingen der Provinciale Hoven , de Criminele
Rcg-tbank , de Arrondisscraeats-reglbanken en Kantongeregten en legen
de arresten en vonnissen door hen gewezen.
De Hooge Raad vernietigt
1". wegens het verzuim der
de handelingen , arresten en vonnissen
vormen , voorgeschreven op stralTe van nietigheid 2°. uegens verkeerde
toepassing of schending der wet ; en 3°. uegens overschrijding der
regtsmagt.
PnoviNciAiE Geregtshoven.

van

clc

nitint

;

:

,

,

,

:

;

De Provinciale

GererjtsJioven zijn zamengesteld

President, één Vice-Presidcnt

,

9 Raadsheeren

:

,

in
1

H o 1 1 a n d uit één
Procureur-Generaal,
,

twee Advocaten-Generaal , 1 Griffier en twee Substituut-Griffiers ; in
de overige provinciën uit 1 President , 1 Vice-President , zeven Raadsheeren , 1 Prociireur-Generaal
1 Advocaat-Generaal , 1 Griffier
1 of
ten hoogste 2 Substituut-Griffiers.
De Provinciale hoven oordeelen in
1". over
eersten aanleg:
alle regtsvorderingen , waarin de provincie
betrokken is , met uitzondering der zakelijke regten
en wijzen daarin
zonder hooger beroep
indien de vorderingen geen vierhonderd gulden
2°. over jurisdictie -geschillen tnsschen
in hoofdsom te boven gaan
Arrondissements-rogtbanken of tnsschen Kanlongeregten , in verschil3". over
lende arrondissementen , binnen de provincie voorvallende
alle correctionele vervolgingen binnen het provinciaal regtsgebied , tegen
Kanton- regters en hunne plaatsvervangers Regters , Plaatsvervangers
en Leden van het openbaar Ministerie en Griffiers , wegens misdrijven ,
gedurende den tijd hunner bediening begaan , mitsgaders over de daaruit
voortspruitende vordering tot vergoeding van kosten , schaden en interessen. Zij oordeelen, behoudens de bepalingen, ten aanzien der criminele reglbank , en met uitzondering der zaken aan den Hoogea
over alle misdrijRaad opgedragen , in het eerste en laatste ressort
ven , waartegen eene lijf- of onteerende straf is bedreigd, en waarvan
het rent van vervolaiuiv tot de bevoefidheid behoort van den Officier
bij de Arrondissemenls-regtbanken in hun provinciaal regtsgebied, overeenkomstig de bepalingen , daaromtrent bij het wetboek van strafvordering Aastgesteld.
Zij oordcelen in hooger beroep over daarvoor vatbare
vonnissen , zoowel in correctionele als in burgerlijke zaken bij de
Arrondissements-reglbanken , binnen hun provinciaal regtsgebied in eersten aanleg gewezen, behoudens de bepalingen, ten aanzien der regtsmagt van de criminele reglbank.
,

,

,

,

5

;

,
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Criminele ReuTraxk

He Criminele Regthanh
steld: uit 1 President,

171

in

de Provincie Holland.

de pi'ovtncie Holland moet, zijn te zamenge1 Officier van criminele Justitie, 1 of ten

8 Regters,

,

DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.
Loogslc'

-2

Siil)stitu:it-Onu'iers, 1 ruiflicr

ina;fl «lezer

Ilollaiid

,

slrekl zieli

re;;llniiik

lielwclk

Liniieti

en

uit

cu 1 Substituut-GittlV'r. D\'. rqjUlot ilat
jfedeelte der pioviiicio

hof niet

Iiel

met

SI

is

Zij

jfevesli;;il.

oortleelt in

der zaken, aan deri
Ildojyen Raad oj);;etha;;en , «(\er alle misdrijven ,
waarlej^f» cene lijfof onleerende slraf is l>edrei;fd , en waarvan de Ollieieren bij de Arroridissemenls re;;ll)anken binnen haar ressort bevoejjd zijn tot de vcrvol[jmjj , Yoljjens de bepalinjfen van het wetboek van strafNorderin»-.
lu
hüojyer benx-p oordeelt zij over de daarvoor vatbare vonnissen in cor
rcctionele zaken bij de Arrondissements-royftbankcn , binnen haar rcn;ls«
gebied gewezen.
Jief

eeisle

laatste

ressort,

iiit/ondcriiijr

ARRO:<DISSESE<(TS-REeTBAMCE:<.

De
leden

Ai'rondissements-Rcrithanki'ii

zijn

niet allen

uit

een gelijk pctal

De Arrondissements-rejftbank van A

zamen|;esteld.

2 Vice-Pre>identen

ms

e r

t

da

m

lieden, 1 Oirioier
ö Snbslitnul-Oniciers , 1 GrilFier en 3 Snbslitiuil-GrilTiers.
Die vaa
Rotterdam: uit l President 1 Vice-President, 7 Leden, 1 Onicicr,
2 Snbslilnnt-Oiriciers , 1 GrilHcr on 2 Snbslitnnl-Grifriers
die van
's G r a ve n ha
e: uit 1 President, ö Leden,
1 OlHeier ,
1 Subsli{f
tunt-Oirieier , 1 Grifller en 1 Snbslituut-Griirier; die van 'sllerto. ^li d d e 1 b n r
{7 e n b o s c h , A r n h e
j , U t r e c h t , Leeuwarden, Zwolle en Groningen, bchoorende tot de eerste klasse
ieder uit 1 President, 4 of y Leden, 1 OÜicier, 1 Snbslituut-Onioicr ,
Tot de tweede klasse bchooren
1 Grilller en l Subslituut-Griiner.
bestaat

uil

1

President,

,

1:2

,

j

m

:

Breda. Alkmaar, Hoorn. Haarlem, Leyden, Dordrecht,
Deventer, en Assen deze bcslaa;i uit 1 President, 3 Leden. 1
;

1 Griirier en 1 Substituut-GrifFier. Die van
de derde klasje zijn even als die van de tweede zamenjjesteld , maar de
Rcglers en Ambtenaren [icnieten mindere bezoldigingen; zij zijn Eind-

OlTicier, 1 Subslitunt-Oiricier,

:

hoven, Nijmegen, Zntphen, Tiel, Gorincnem. Brielle,
Zierikzec, Goes, Amersfoort, Heerenveen, Sneek,

Almelo, Winschoten en Appingedam. De Arrondissements-rcglbanken zullen van den eersten aanleg kennis nemen , van
alle persoonlijke , zakelijke en gemengde regtsvorderingen van allerlei
aard , uitgezonderd die , welke bij de wet verklaard zijn tot de bevoegdheid van de kanlongeregtcn , of van de provinciale hoven en den
hoogen raad te behooren. Zij nemen in het hoogste ressort kennis :
1°. van alle jurisdiolie-gevallen tusschen de kantongeregten , van hun
2". van alle personele regtsvorderingen
rcgtsgebied
de waarde van
f 400 in hoofdsom niet te bovengaande; 3^. van alle zakelijke regtsvorderingen, indien de waarde van het onderwerp, hetzij in hoofdsom ,
hetzij in inkomsten, tegen vijf ten honderd berekend, niet meer be4°. van alle regtsgedingen betrekkelijk verplaatsing
loopt dan f 400
van scheidteckenen
aanmatiging van gronden , boomen , heggen ,
slooten , van afleidingen en belemmering van waterloopen, alle binnen
u°
's jaars gepleegd
en van alle regtsvorderingen wegens bezitregt
van alle aan hooger beroep onderwoipene vonnissen, door de Kantonrejrters gewezen.
in het hoogste ressort in alle personele,
Zij wijzen
zakelijke en gemengde regtsvorderingen aan hooger beroep onderworpen , ingevallen partijen verklaard hebben van hel hooger beroep af te
die niet voor
zien.
Deze bepaling is eehtcr niet toepasselijk in zaken
dading of compromis vatbaar zijn , zij wijzen in correctionele zaken ;
hunne vonnissen zijn aan hooger beroep onderworpen , met uitzondering
,

;

;

.

;

,

,
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bfi

van

licl

{>eval

dat tejyon

,

liet

misdrijf geeiie hoogere straf

dan eenc geldboete \an 200 gnld.

,

is bedreigd
zonder gevangenis of vcrbeurd-

\erklaring van eeiiige voorwerpen , te zamcn of afzonderlijk.
Zij nemen
ook kennis van de vordering ter vergoeding van kosten en sehaden ten
behoeve van de belcedigdc parlij, v\anneer die vorderingen geen luO
guld. te boven gaan,
maar wanneer die vorderingen loO gnld.
oversehrijden
moeten zij bij eene afzonderlijke bnrgerlijke actie vervol.od
worden.
Zij nemen in hooger ressort kennis van
de vonnissen, door
de Kanton-regters in eersten aanleg, ter zake van overtredingen, gewezen. Er zijn over het gcheele koningrijk 32 Arrondisscments-Rept,

banken.

KaSTOSGEK Efi TEN.
Er moeten voor

elk

Kanlongeregt

zijn

één Regter, twee of hoog-

:

werkzaamheden aan
de Kanton-regters bij de wet opgedragen, nemen zij kennis, zoo in
burgerlijk als in handelszaken, zonder hooger beroep, indien de vordering niet meer beloopt dan S50 guld.. en behoudens hooger beroep,
1°. van alle loutere
indien zij niet meer bedraagt dan 200 gnld.
2". van alle regtsvorderingen tot betaling
personele regtsvorderingen
van renten, huren en pachten, mitsgaders van interessen of gedeelten
van inschnlden
zelfs in geval de rente,
de huur, de pacht of de
hoofdsom der inschuld meer dan f 200 bedraagt mits de regtstitel
niet worde betwist.
Zij zullen , insgelijks zonder hooger beroep , indien de invordering niet meer dan 150 guld. beloopt , en behoudens
hooger beroep tot w elke som de vordering zich mogt uitstrekken ,
1°. van burgerlijke regtsvorderingen
kennis nemen
tot vergoeding
van schaden, hetzij door menschen , hetzij door dieren, toegebragt
2". van zoodanig
aan land, houtgevvas , boom-, tuin- of veldvruchten
herstel aan huizen , woningen , gebouw en en pachthoeven , hetwelk
volgens de wet ten laste van den huurder valt , en 3°. van betaling
van arbeidsloonen aan werklieden
huren aan dienstboden , en het
volbrengen van wederzijdschc overeenkomsten van meesters en hunne
dienstboden of arbeidslieden.
Zij nemen kennisvan burgerlijke regtszonder hooger beroep
vorderingen
ter zake van mondelingen hoon
indien de gevraagde betering zich blootelijk bepaalt tot eene geldsom,
geen bO gulden te boven gaande en behoudens hooger beroep , tot welke
hooge som de gevraagde betering moge loopen , of ook in alle gevallen , waarin , nevens of in plaats van eenige geldsom , een verdere
eiscli tot betering niogt gedaan zijn.
Zij nemen insgelijks, behoudens
hooger beroep , kennis van de regstvorderingen tot ontruiming 1". van
huizen, gebouwen, woningen, pakhuizen, stallen, zolders en kelders,
zonder onderscheid van het bedrag der huur , indien de huurder geen
schriftelijk bewijs van bestaande ,
vernieuwde of verlengde huur te
berde brengt, en in gebreke blijft het perceel te ontruimen; 2°. van
pachthoeven , landerijen , tuinen en andere gronden , mits de huur over
of de waarde van dien , niet meer dan
het jaar berekend
f 200 beZij nemen mede kennis van de regtsvorderingen tot ontbindraagt.
ding van huur van huizen , woningen , pakhuizen , stallen , zolders en
kelders, mitsgaders van pachthoeven , landerijen , tuin- en andere gronden , en dien ten gevolge van hunne ontruiming , ter zake van wanbetaling der huurpenningen
zonder hooger beroep
indien de huur ,
over het jaar berekend , niet meer dan öÓ guld., en behoudens hooger
beroep
indien ty niet meer dan 200 gulden bedraagt.
In alle gestens vier Plaatsvervangers en één Griffier. Behalve de
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DEPAllTEMENT VAN JUSTITIE.
vollen, MeJke voor dading ui' compronifs vatbaar ztjn
tyen zich voor eeiicii Kaïiton-re-jtfr lo liiimier keuzo
arroiidisseiiiciil

,

de aard \an hel

aaniiicldcii,
jjcschil

en

en zijne hcslissinjf
de waarde van liel

ÜS

en in welke pardoch bimifii liet
iiirocpi-n
welke orik
hel\\i>le voorwerp zij.
,

,

,

In dal {jeval zal de Kanton-reijler allijd wij/.en in lul liooijslc ressorl,
ten ware parlijen , in zaken aan hoojjer beroep ontler«orpen , dit beroep
hadden \oorbeiionden.
De Kanlon-rejrlers vonnissen over alle over-

op welke tjeen hoojyere straf is jreslebl dan eene {jevanjjeais
,
van zeven da;fen ol" eene geldboelc van 7'J U>'ld. Ie zanien of afzonderlijk
zonder aanzien of die straf al dan niet [jepaard [jaal met de
Ilnnne vonnissen zijn aan
verbeurdverklariiiif van eeniije voorwerpen.
hoojjer beroep onderworpen
met uitzonderinif van het [jeval , dat lejfen
de overtredinjy jyeeii hoojji-re of andere straf is bedreijjd dan eene jyeldbehalve in zaken
boetc , de som van iiO jjidden niet te boven {jaande
van belaslinjen , welke alle door de Arrondissements reijtbanken worden
bere'jt , voor zoover bij de wet niet een boojjer rejyicr is aangewezen.
Eindelijk ncuieii de Kanton-re;;ters kennis van de vorderinry tot vergoedinjj van kosten en schaden, ten behoeve der beleedijfde parlij,
Manneer de vorderinjy jjeen '60 jynld. te boven .'jaat. (ïaat die vorderin|y
echter üO jyuld. te boven, dan moet zij, bij eene bijzondere aelic, bij
den daartoe be\oegden burgerlijken refter vervoljjd worden. In zaken
van overtredingen wordt het openbaar ministerie waargenomen door
liet hoold
van het bestuur der gemeente , binnen v^elkc het Kanlontredin^'en

,

,

.

;

geregt zijne zittingen houdt.

Er

zijn over het geheele koningrijk

140

Kantongeregten.

DEPARTEMENT VAN BINNEXLANDSCHE ZAKEN.
Het hoofd van het Departement van Binueulandsche Zaken
werkzaamliedcn van dit Ministerie strekken zich

Minister. De

is

een

uit over

het biiineidandsch bestuurder provinciën, voor zooverre dit bestuur niet
tot andere ^linisterieiile departementen bchoorende
de uitvoering der bt^lniten van Zijne 3Iajesteit, nopens de aanstelling van
leden van b u r g e r 1 ij k e k o 1 1 e g i ë n en ambtenaren van
het j)laatselijk bestu ar, de plaatselijke belangen en
comptal)ilileit; de grensscheidingen der provinciën

betreft onder\verj)en

,

;

de maten en gewigtenjde schouwde strandvonderijën; het k o p ij r e g t de vv a t e rstaat; de nationale militie; de s c h u 1 1 e r ij e n het a r mwezen; de gestichten van liefdadigheid; de gevangenissen; het h o o g e r , het middelbaar, en het lager
o n d e r vv ij s
de v^ e t e n s c h a p p e n , 1 e 1 1 e r k u n d e en s c h o o n e
kunsten; den landbouw; de groote en kleine visscher ij ë n
den koophandel; de scheepvaart; de geneeskundige staatsregeling, de N c d e r l a n d s e h e staats*
courant en de a 1 g e m e e n e 1 a n d s d r ii k k e r ij
Het Binnenlandsch Betfuur van elke provincie wordt gevoerd door
ecncn Gouverneur en gedeputeerden uit de Provinciale Staten. De Provinciale Stalen worden uit de ridderschap, de steden en den landelijkcn stand genomen; benoemende de Ridderschap hare leden de Raad in de steden de zijne, en
de kiezers in de kiesdistriklen ten platten lande, uit en voor den landelijken sland de hunne. Elke stand kiest een gelijk getal vertegenwoordiijBrs. dis vcrvobreiis uit hun midden een kollcTie van eeni'n- leden

en der gemeenten;

burgen;

;

;

;

;

;

.
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Ö4

aanstellen, welke voortdurend zitting houden, en G edepal e er de
Staten Avorden genoemd. Aan dit kollegie wordt opgedragen alles,
wat tot het dagelijksche beheer der zaken , en de uitvoering der alge-

meene wetten betrekking

heeft.

In de provincie

Holland

zijn echter

,

uit hoofde van hare uitgestrektheid en bevolking , twee Gouverneurs ,
alsmede twee kollegien van Gedeputeerde Staten , één over Z u i d-

De kiezers worden ten plattea
en één over N o o r d - II o 1 1 a nd.
lande door stemgeregtigden benoemd , en zijn tot deze betrekking verkiesbaar Nederlanders , ingezetenen der provincie, wanneer zij , over de
23 jaren oud zijnde , eene zekere som in de jaarlijkschc belasting
dragen.
De provinciën zijn verdeeld in steden en plattelandsgemeenten , uitgezonderd F r i e sland, dat in steden en grietenijen verdeeld
is, terwijl in Gelderland, Noord-B ra band en Zeeland
eenige plattelands-gemeenten tot één distrikt zijn vereenigd , aan het
De Plaatsehoofd van welke distrikten zich kommissarissen bevinden.
lijke Besturen zijn zamengestcld in de steden uit: 1 Burgemeester, 2, 3 of 4
en een zeker getal Leden van
den Raad, geëvenredigd aan de grootte der bevolking , benevens
e e s1 Secretaris ; in degemeenten ten platten lande uit 1 B u r g e
ter,2 Assessoren,en een zeker getal Leden vanden Raad,
geëvenredigd aan de grootte der bevolking , benevens 1 Secretaris.

Wethouders

m

Matew em Gewigtes.
Bij het Ministerie van Binnenlanclsclie Zaleen is een Adviseur voord»
zaken der maten en geivigten.
Voor de maten en gewigten,
van welke er vroeger bijna even zoo veel onderscheidene soorten
bestonden , als er landstreken , steden en dorpen in het koningrijk waren
is ingevolge de Met van 21 Augustus 1816 een ticndeelig stelsel aangenomen , waarvoor bij besluit van 29 Maart 1817 de benamingen
vastgesteld wei'den. In dit stelsel staan alle lengte-, oppervlakte- en
inhoudsmaten , alsmede de gewigten , in een ticndeelig verband tot
elkander.
Het heeft tot grond-ecnheid de lengte van het tienmillioenste gedeelte van den meridiaanboog der aarde , tusschen den pool en
den equator , en dus het vecrtigmillioenstc gedeelte van den geheelen omtrek der aarde , welke lengte, de Nede r 1 an d s che eUe (meter)
genoemd, door ons tot eenheid voor de gewone lengte - maten aange.
nomen is. Hare onderdeden zijn palmen duimen en strepen. Zoodat
de elle in 10 palmen , de palm in 10 duimen en de duim in 10 stre,

De systematische benamingen dezer onderdeden
centimeter en milimeter.
Het tienvoud der elle wordt roede (decameter) genaamd , terwijl
eene lengte van 1000 ellen , welke bij fjeorjraphische of afstandmaten
tot eenheid aangenomen is , den naam van
(kilometer) draagt.
ij 1
pen verdeeld wordt.
zijn: decimeter^

m

Voor de vlaktematen wordt de

vierkante roede

tot eenheid geeene hoeveelheid dus van 100 vierkante ellen is eene are,
de grond-eenheid der landuialen dragende de hoeveelheid van 100
vierkante roeden, zijnde dus 10,000 vierkante ellen, den naam van

nomen

;

;

bunder

(hectare).

een vierkante jjuhn

duim 100

Eene vierkante elle is 100 vierkante palmen;
100 vierkante duimen, en een vierkante

vierkante strepen.
is
de kubiek elle

Voor de inhoudsmaten

nomen

,

welke tevens onder de benaming vau

voor brandhoutmaat strekt.

Een kubiek

elle

tot

wisse
is

1000

eenheiu aangetot eenheid

(stèi-c)

kubiek pal-

,

DEPARTEMENT VAN BINNENLANÜSCIIE ZAKEN.

men;
duim
De
tuitte

ecu

kiihiik jitilin

ltX)0 k u b

f

i

iii/io!i(h>it(iteii

uuren

k

KHK) k u h

i

u

k

duimen,

ecu

hnbiuk

strepen.

onilerselniden zich in die roor

viuir heide

cii

ÜJ

somlen

hij
de aanjfenonien eenheid
den naam \an kop {Ulci)
;

,

de k

droocji'

en In die voor

k p a ni (l.itbicltC di'ciiiitler)
de (hnojjc «aren nDjjtans lieell (h'ze niaaL
en hij nalle waren dien van kan {lilct)
is

ii

I)

i

e

1

\crkre<j('n.

verdeel^.
tien maatjes
Voorls beval één
één mmiilc 100 kop, terwijl «hiarenhoNcn aan
eene hoe\eelliei«l \an ^50 ni n d d e n den naam lan Uixt jjejjeven is.
De kun heelt 10 maatjes en hel mntilje 10 v i n;; e r h oedc n ,
en eene hoeveelheid \an 100 kannen maakt een rut uil.
Ten einde de gewijjlen insjjelijLs met de aangenonuM ;Trondeenheid
van het stelsel in verband te brcnjjen , is men op hel denkbeeld {jeko-^
men, om hel ge«igt in het Incluledioe van eene knh'ek j)alm zniver ffedisleleerd en tot den jjroolslen jfraad van diglhcid jfeLrajyt water, tot eenheid der ijewigten, bijons den naam van pond drajjende, te doen strekken. Het dmzendsle jjedcelle , zijnde dni het [jewijjt
van een knhiek duim van zuodanijy water, is onder de henaminjy van
vvijytje ((/runinie) lol jTCwijjls-ccnheid hij kostbare waren aangenomen.
Het pond bestaat nil 10 onsen, en elk ons uil '10 looden.
Hel uifjfje
oi"
tiende deel \an een
lood
wordt weder in 10

De

schepel

kop
10

Mordt

kop,

in

en

,

korrels

verdeeld.

Tot meerder duidelijkheid laten
J-Jen

nhjemeen

31

A T E

overzi'jt

N.

wij

hier voljren

:

run het Tiendeelirj Muten- en Geuiytstehel.
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Slrandvoiulerij is in tht provinciën Holland co
dien o|)ii;;le in ii'ssnilen verdeeld zijn , alsmede
op hel eiland S e h i e in o n n i k (• o , jian O p p e r s l a n d v o nd e r s op^edia;jen ; maar in hel uveii;;e der piovineie Friesland,
aan de sledelijlve besluivn en aan de luiofdcn der jfiieienij hestnien van

Het bflicer

Zceluntt,

ilcr

Mt'lke te

i-

{>•

i-

sleden en jjrietenijiMi , en in ile provincie G r ude hoorden der jjeineenle-beslnren der zeedoipen. Daar,
\»aar de (ionvernenrs zulks nuudi;;- achten , worden er nojf Stil>NlilnulSlrandvonders aan;jesleld. De Oj)/iir-Str(Ui(lioiiilers en SuhstUtiutStruntlt'ontlvrs , of, «aar deze beainhlen niet beslaan , de {jenieenle-bestnivn , zijn belast met de leddin;"; en bcrj;inff van schepen , die , bij
afwezi;;heid van schijiper, bevelhebber ol' cijjenaar, op de tot hun resalsmede van de goederen ,
sort hehoorende kuslen stranden ol brekt'ii
die aldaar, in dn:;dani|'- een geval, opgevisehl worden.
Wanneer eciiler
de straudjjiiederen aan wal komen, in tegenwoordigheid van den sciiipper ,
ol anderen bevelhebber , of van deneigeiiaar der lading of geconsigneerde,
zullen de beambten der strandvonderij zieh zoodra mogelijk als zoodani"doen kennen, en hunne diensten lol hulp en redding aanbieden.
Ook
zijn zij verpligt, oiu, overal, bij en na eencn storm , deslranden in him
ressort gade Ie slaan, ol' te doen gadeslaan, en, dour , alle de Ier hunte zorgen ,
dat al wat verlaten aan
ner beschikking slaande middelen
onder hun beheer gesteld
liet strand komt , of in zee gevischt wordt,
worde ; almede uioeten zij waken tegen alle vervreemding van zoodanige goederen, ten welken einde zij , des noods , de hulp en bijstand
der plaatselijke besturen zullen kunnen inroepen.
Daar, ingeval vaa
schipbreuk , het redden van inenschen de eerste van alle verpliglingeii
is, zoo zijn de beambten der strandvonderij gehouden, vooral te zorgen , dat de daartoe aan te wenden pogingen van de redding-maatschappijen , door de bemoeijenissen der strandvonderij , in geenen deele worden belemmerd en zcU's om die pogingen , wanneer het noodio- nioot
Tevens zijn zij gehouden
zijn, zoo veel mogelijk te ondersteunen.
slipt in acht te neinen de verpligliiigcn , aan hen opgelegd bij de verordeniiigen op het stuk der quarantaine.

de aan

nin;;e

zi-e

[jele|jene

n aan

;

,

Het Kegt van Kop

ij.

Het regt van kopij of kopiëren door den druk is, voor oorspronkehet uitsluitend regt van diegenen , v\elkc
en knnslw erken
of hunne regtverkrijgenden
om hunne oordaarvan auteurs zijn
spronkelijke letter- en kunstwerken , geheel of gedeeltelijk
verkort of
verkleind, zonder onderscheid van vorm of inklceding in ééne of meerlijke letter-

,

,

,

,

.

dere talen , met of zonder hulp der graveer- of eenige andere tusdoor den druk gemeen te maken , te verkoopen
schenkoniende knnst
Het kopijregt van vertalingen van een buion te doen verkoopen.
tenlands in het licht gekomen oorspronkelijk letterwerk is het uitsluitend
om hunne vertaliniren
regt van vertalers of hunne regtverkrijgenden
van genoemd lellerwerk door den druk gemeen te maken, te verkoopen
Het kopijregt duurt niet langer voort , dan
en te doen verkoopen.
Alle inbreuk op
tv>inlig jaren na den dood van den auleur of vertaler.
iiet kopijregl
hetzij bij cene eerste uitgave van cenig nog niet gedrukt
boek- of kunstwerk , hetzij bij herdruk van hetgene reeds in druk woi,
\»ürdl als nadruk aanjjcmerkt.
,

,

—

,

,
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verspreiden
wordt als nadruk lieschonwd het invoeren
van buiten het koningrijk najjcdniklc oorspronkelijke
letter- en kunstwerken of vertalinfyen , waarvan men hier te lande
Onder deze bepalingen is niet begrepen
het kopijreot bezit.
het pfehcci ot' gedeeltelijk in druk uilgeven van de Grieksche en Ronieinamtores classici, immers voor zooveel den tekst aangaat; voorts
sclie
testamenten , catechismussen , psalm-, kerk-, en schoolboeken ;
bijbels
mitsgaders alle gewone tijdwijzers en almanakken zonder dat nogtans
door deze uitzondering eenige verandering wordt gemaakt in privilegiën of octrooijen , welke omtrent gemelde voorwerpen reeds iiwgten
Ook blijft
bestaan, en waarvan de termijn nog niet is verstreken.
het vrij en onverlet . om in tijdschriften , door middel van uittreksels
en beoordeelingen, den aard en de waarde van in druk uitkomend
Om het
letter- en kunstwerken aan het publiek te doen kennen.
kopijrcgl te kunnen doen gelden moet alle uitkomend letter- en drukwerk ,
druk als bij
bij eenen eersten
hij iedere soort van uitgave, zoo\\el
herdruk , aan de navolgende vereischlen voldoen , te w eten dat het werk
dat het werk eenen Nejjedrukt zij op eenc Nederlandsche drukkerij
derlandschen uitgever he!)be , en diejis naam , of alleen , of verecnigd
niet dien eens bulteniandschen medeuitgevers , op den titel , of, bij
met aanwijzing
gedrukt zij
gebrek van titel , waar dit voegzaamst is
dat van elk werk, vóór
zijner Avoonplaats en van den tijd der uitgave
of gelijktijdig met de uitgave, door den uitgever drie exemplaren,
waarvan één door hem op den tilel, of, bij gebrek van titel op de voormet bijvoeging der dagteekezijde .eigenhandig moet \n orden gctcekend
iiing en van ecne schriftelijke verklaring van eenen Nederlandschen drukker , met eigenhandigen naam , plaatsen dagteekening, dat hel werk bij
lieni gedrukt is, moeten overgegeven worden , tegen reen , aan het gemeente-bestuur zijner woonplaats, hetwelk dadelijk een en ander aan het
departement van Binnenlandsche zaken verzendt.

Eveneens

,

oï verkonpen

—

,

,

,

—

:

;

,

,

;

,

,

w ATERSTAAT.
Voor het Departement van den Jf atcrxlaat en der puhliehe irerhen
dal vroeger op zich zelf stond, 's aan den Minister van Binnenlandsche zaken een R a a d - A d v i s e u r toegevoegd.
liet eigenlijke corps van den Waterstaat en der publieke werken bestaat
twee Inspecteurs; een H o o f d - I n g e n i e u r over
thans uit
elke provincie, alsmede een II o o f d- 1 n g e n i e u r voor de algee n e dienst; a erder nit onderscheidene gewone Ingenieurs,
A s p i r a n t- 1 n g e n i e n r s en vaste Conducteurs. Tot hunne
de rivieren , de rivier- en zeewaterkeerende werattributen behooren
ken , de polders , de droogmakerijen , de vervecningen , de wegen ,
de vaarten, de rijksgebouwen en dergelijk zaken. \oor deze dienst is
twee provisionele districten of
Üüd-Nederla>d verdeeld in
:

me

:

:

de prov. Noord-Braband,
Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe.
'ücl tweede bevat: de prov. Holland, Friesland, Zeeland

i

n

en

s

p ec

t

i

ë n.

Het

eerste bestaat nit

:

Utrecht.
De

voordcelen

,

welke de nabijheid van de Noordzee en de rivieren,

die ons land doorstroomen, den ingezetenen aanbieden, worden eenigermate opgewogen door de koslbaarlieid , die zulks voor de daaraan pa-

lende provinciën veroorzaakt, endoor de groote geldsommen, die moeten
aangewend a\ orden, om, op onderscheidene plaatsen, de laagliggende
landen tegen overstrooming te brschuUcn.

,
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zoi'diiiiK'ii

dii'

,

uicii lillies

lii-

kusten

^;^I>.

verslrekkiii «fl lol natimrlijke dijken

II n

1 1

a

n

*1

eii

bO

Zuelaud

hel {feueld der zee.,
maar op sonMni;re jdaalsen zijn zij, dmude >eelvnldi>fe westelijke en noorddie liel zeewater zeer lioojj lejjen de dniiien opdrijven,
westelijke winden
op etne \er::elirikk<lijke wijze henkeii
aanmerkclijiv a|ii;eiiofii ze
terwijl zij op sonnnijjc plaatsen verkrnijen . op andere reed»
nien
^Tndt

,

tfjjiMi

,

,

;

niet lucer liel geweld der zee liel)l)en kunnen wederstaan , en door"
dijken vervan|fen zijn , zoo als bij \\ est ka pel Ie in Zeeland.
Ook warei: de ten Noorden van de Zuiderzee jfele;fen eilanden
T c X e 1 , V l i e 1 a n d , T e r s e iie 1 1 n {[ , A in e 1 a n d , S e 11 e r ni o nnikoü{j, 11 o l l u ni enz., vermoedelijk eenmaal onderliujy niel eli

i

alsmede aan de zuidzijde niet de vaste kust van II o 1 a n d ,
vereeni;rd j zijnde uadcrliand door
en G r o u i n {j e u
inbraken der zee van het vaste land {{eseheiden en in eilanden hersehapeu
terwijl tevens de Zuiderzee en de D o 1 l a r d daardoor ontstaan zijn.
De Nti-tKLAMJtN zijn Ie allen tijde {rp\^oIdi{y door de Noordwestelijke stormen en de zware vloeden, die deze jjemeenlijk ver;rezelden
,
Hierdoor en door de lajje li;|;}i»{j[ zijn oiider{jeteislerd ^^eworden.
seheideue slreken aan {yediirijje overslroominjjen van de zee bloot
ook yevaar van overstroomiiijfen hijloopt men
jfesteld , vooral
ijsjpiijy of kruijinjj van hel ijs op de rivieren,
inzonderheid in Gelderland. Noor d-b r a b a n d en Holland, voor den T i e 1 e rwaard, den Bom ni e Ie r vv a ar d , de Betuwe, liet Land
t u s s e h e n
Maas en \\' a a 1 . UI a a s I a n d het L a n d v a n
II e u s d e n
L a n d v a n Alt e n a en den Alblasser waard,
li et
uithoofde der kronkelin>reu , verzandinj^en en andere beletselen in de
beddinjj der rivieren
waardoor zieh zoo li{jt stoppingen of ijsdammen oj)düen. Door de vveinijf merkbare hclliii<j op sommijje punten ,
ontstaat ook eeiie te gerinne vverkinjj ui den stroom , hoe Irotscli
praehtvol en hevij die ook schijne , en daardoor kunnen alsdan de afkomende schotsen niet zoo gemakkelijk gelost worden.
De oudste vloed, van welken vnj vinden gewag gemaakt, is
de Cimbrische vloed, die, omtrent derdehalve eeuw vóór J. C. geboorte, vooral op de Deensche en Npordsche kusten, gewoed heeft.
Volgens sommigen zonde Engeland toen van het vaste land afgescheurd
en de D re n t s c h e b o s s c h e n nedergeveld zijn.
A oorts spreekt de geschiedenis van den watervloed van het jaar
3Go , waarvan ons echter geene omstandigheden bekend zijn ; alleen
vindt men geboekt , dat hij zeer verschrikkelijk geweest is.
Bij den vvatervlocd van 370, welke, even als die van 516, inzonderheid Friesland teisterde, zoude, naar men wil, het lustslot Asylum, in hel jaar 44-5 door Ricuold Ülfo gebouwd, verzonken, en
het lustslot van de Friesche Koningen op het lloode Klif in-

kander

1

,

Friesland

,

;

,

.

,

gestort zijn.

Op den ^G December van het jaar 833 werd de zee door eeneo
geweldigen storm zoo hevig tegen de kusten aangedreven
dat de rivieren boven male hoog zwollen , vele binnenlanden overstroomden,
geheele bosschen out wortelden en wel 20.000 menschen het leven
deden verliezen.
,

Door eenen watervloed van 8o7 of 8G0 moet, naar men wil
de
bij
Katw ijk verstopt geraakt zijn, en het water van Wijk
bij Duurstede af eenen nieuwen loop door de Lek bekomen
.

Rijn

hebben.

,
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Door den Allerheilifjenvlocd van 1170 en een aantal volgende oTerstroomingen hadden \ laander en, Zeeland, Holland en Friesland gtweldig veel te lijden. Verscheidene plaatsen, die te voren
slechts door kreken gescheiclon waren , kregen geheelc zce-anncn tusHet land tusschcn Mede
blik. Stavoren en de
schen beide.
eilanden ten Is oorden der Zuiderzee verdronk, zoodat daardoor
de Zuiderzee ontstond. 3Ien wil zelfs, dat de vloed voor de ninren
van Utrecht gestaan, en uien voor de -v, allen dier slad zeevisch
gevangen hebbe.
Door den kersvloed van het jaar 1277 en later invallende vloeden
werden 53 dorpen van Gr o n n g er land en O o s t -F r e s 1 a n d
alsmede het stadje Torum bedolven, zoodat aldaar de Dollart
,

m

i

i

ontstond.

Door den watervlocd van 16 November 1377 , die aan de gehcele
kust van Friesland groote schade veroorzaakte, werd ook Holland maar vooral Zeeland zwaar bezocht. De dijken bezweken
in de nabijheid van Biervliet en het land in den omtrek dier
stad ging verloren (1).
Door den vcrschrikkelijken si. Elizabeths vloed van 18 November 1421
verdronken er in Zu i d-H o 1 1 a n d 72 dorpen , van welke er 34 nimmer
weder zijn te voorschijn gekomen, zijnde daardoor de Bies bos ch
ontstaan , en D o r d r e c h t van het vasteland afgescheurd.
De watervloed van 5 No^ember 11530 trof voornamelijk Zeeland, in
welk gewest tusschen de Honte en Ili nkelinge alles geheel onderliep,
waardoor honderden Zeeuwen, die voorheen rijk waren geweest, zich
tot den bedelstaf gebragt zagen.
Menigvuldige o\erslroomiugen , inzonderheid van de jaren 1333 ,
1570, 1373, lG2o, 1675, 1682 enz. zouden wij hierbij nog kunnen
vermelden. Onder de stormvloeden van latcrtijd zijn die van 14 en 15
November 1775 en van 4 en 5 Februarij 1825 berucht, van welke
de laatste het water hooger , dan immer te voren bekend was , deed
opstijgen.

Aangezien de duinen de natuurlijke grenzen der Noordzee uitmaken , moet het land op die ])laalsen waar zij zwak of in het getegen de zee beschermd worden,
heel niet aanwezig zijn, door dijken
zoo als ook de rivieren door dijken binnen hunne bedding moeten gehouden
worden.
De dijken worden alzoo doorgaans in twee soorten onder,

,

,

in zeedijken en rivierdijken, zijnde onder
, namelijk ,
den alfrenieeuen naam van buitend ij ken beide begrepen. Onder de
Drooge
z e e d ij k e n heeft men droogc en natte d ij ken.
dijken worden die gebeetcn welke door de dagelijksche zee^loeden
niet bespoeld worden, en natte dijken die, welke door gemelde
Deze dijken , vooral de later aangelegde
vloeden bcvocbliffd worden.
hebben eene langzame glooijing en werden voorheen door palen bezet
om den sla^ der p-olven te breken daar men echter , in het begin der
vorifve eeuw , ontdekte , dat de palen door zekeren worm doorge vreten

scheiden

,

;

(i) Lezenswaardig, omtrent Je waiervloi den

,

die Zeeland freteisterJ hebben

,

is

de,

Nieuwe werken van ]iel Zeeuw sche genootschap van kunsten
wetenschappen opgenomen verhaudtling van onzen hoo.jst verdienstelijken

in de

en

medearbeider, den geleerden

J.

ae Utrecht Uresselhiiis. getiteld: de

'Zeeland, in h are aloude ge 5 leid

schouwd

bl.

I20 - i5».

11

ei d,

en geregelde

provintie

vorm ing

be-
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«telden Pieteu Stkaat on Pieteu v.vri vu\ Delue een ander
,
Stevijfe rijsliarnien «orden nul j);ialljes o|» de heneden
middel voor.
zoo ver die door
lijde van de l)nilciij;looijin|y des dijks l)evesli|jd
\\aarna Insselien die paalljes zware sliiklven
den vloed wonll liedeUl
zoo veel mooelijk in een {rpsloten ,
steen (meest Duorniksehen )
jfelejfd «orden. Anderi' middelen in «len laatsleii tijd beproefd, {felijk
iiel sjiijkeren van ziiikplaten o|» paaltjes, het hekleeden van ilen voet
schijnen te;f(n den hedes dijks mei ineensluitenile [jehakkeii steenen
en alzoo minder
viiyen \\atersla;f minder bestand te zijn bevonden ,
aan liel oo;yiuerk te voldoen , dan de nilvindin;r der zoojrcnanmde
zinksinkken
bij
onhel niel zelilzanie wejyzakken van den oever
miildellijk aan den voel des tlijks
door welk laatste middel meermalen
de ^rond bebonden is , dien men zonder dal aan de zee zon hebben
moeten prijs |jeven (1). Voor zoodani;fe dijken, die nn en dan door
liel Maler bespeeld worden ,
bezijl men eeiiter meer abyemeen vierOok {yeeil men , waar znlks nookante , wel be[>roeide slnilzoden.
di;y is, door bekrammin[j mei rijs en riet of mei slroo, de behoorlijke
vastheid aan de {jlooijinjy.
Aan de rivierdijken worden onderscheidene benamin<jen gegeven ,
zanieiislelling en
doel.
al
naar den aard van hnnne li;j{;in;y
Zoo drajTcn do rivierdijken, die onmiddellijk tegen de rivier
aanliggen en alzoo het eerste geweld van bet water hebben door te
slaan
den naam van b a n d ij ken, en die gedeelten , waar de
rivier kort langs stroomt, worden met den naam van schoor- of
se haar dijk b''slempeld terwijl die gedeelten, welke aan doorkwelling van rivierwater onderhevig zijn, k w e 1 d ij k e n genoemd worden.
De dijken of liever de kaden, bimien zoodanige kwel dij ken
meestal op geringen afstand gelegd en dienende om bel doorgekwelde
water op te vangen, worden k w e 1 k a d e n , zeldzamer en minder jnist,
k w e 1 d ij k e n genoemd.
Binnen d ij k e n zijn die , welke door voorbcdijking. of later builenwaarts gelegen dijken, van bet water bevrijd
zijn . of bet niet meer behoeven af te wenden
echter knnnen deze nojj
bestemd zijn lol nooddijken of om binnenwateren te keeren en even zoo
worden de dijken, door zoodanige voorbedijkiiigenvan de zeevloeden bevrijd,
veeltijds b innen-zeedij ken genoemd.
S 1 a p e r d ij k e n noemt men
mede de zoodanige, die achter de bandijken liggen, en als het ware
slapen , zoo lang de bandijk niet doorgebroken is. I n 1 aa g d ij k e n zijn
de znlke die bij voorraad tegen een in gevaar verkcerend vak bnitendijk zijn aangelegd
en bestemd , oni , in geval zoodanig- aange\allen
dijkvak bezwijken mogt , alsdan terstond in diens plaats tot waterkeeriiig te knnnen dienen.
Men geeft dezen naam ook Aeel aan dijken ,
die gelegd w orden aan de binnenzijde van kolken , waaijen of wielen
,
door dijkbrenken veroorzaakt,
l il 1 a a gd ij ke n zijn die , welke buitenwaarts om zoodanige kolken gelegd worden.
Kanaaldij ken,
zijn dezulke,
die langs kanalen zijn aangelegd. Zij knnnen bestemd
zijn. om water te keeren, of om tol trek- en jaagpaden te dienen, of
eindelijk alleen , om op het doelmatigst uitgegraven specie te bergen.
Leidij ken noemt men ook wel die , welke laiiiïs kanalen aaniTeWd
ol door moerige en drassige velden opgeworpen zijn , doch meer bijzonder
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het klassike

vadcrIaDdsche zecweeringen

zal

men

niet zonder

vrucht raiidplegen

werk van den Hoofd-lngenienr A. Calanu
getiteld:
tot do kennis der dijks bouw» en reewcringkunde.
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door welke aan het water , door overlaten afstrooniende eenc
gooeven wordt.
Deze dijkeu dranken dan wel eens
(\cn uüam van o v er Ia a t s d ij k e n ; ecliler is deze laatste naam meer
toepasselijk op dijken, die bij lioojif opperwater tot overloop bestemd
zijn.
^V i e r d j k e u
zijn zoüdani;;e
die uit zoorrcnaauid liswier zijn zamenjj-esleld.
S c h e n k e 1 d ij k e n of" o p d ij k e n
noemt men die welke tot aansluiting of vereeniffinjr van twee andere
dijken gelojjd worden
zoodat daardoor een polder ontstaat.
De benaming' zomer dij ken wordt gegeven aan dijken, welker bestemming alleen is , om het zomerM ater zoowel van de zee als van de
rivieren te keeren
wordende echter aan deze dijken meer den naam
van zomer kaden gegeven.
Nooddijken zijn die dijken,
welke slechts voor eenen korten tijd dienen moeten.
Spierdijken of z Avaar d d ij k e n zijn dezulke, wier buiten beloop , des winters gewoonlijk, met beslagv. erken wordt voorzien.
Ook bestaan er
nog Tuin dij ken, zijnde die op welker buitenbeloop een tuin gesteld
is , tussehen welken en den kruin
de ruimte met Ijopzakken slroo of
andere materialen opgevuld wordt.
Onder de Nederiandsche dijken
verdienen vooral vermelding de ^V e s t k ap el sclied ij k
de Hondsbossche; de Avestfriesche zeedijk; de Rijnlandsche
Slaperdijk; de d ij ken
tot dedigting

dezulke

,

,

—

hcpaaifle rijyting

—

i
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,

,

;

;

behoorende

van den Merk en Dintel en den Steenbergschen
vliet, in Noord-Braband; de Groninger Oosterdijken,
met het P n n t van Reide; en, onder meerdere, de Koudu- si a p e rdij ke n , in Friesland;
enz.
Het Koningrijk der Nederla>de>- wordt door vijf hoofdrivieren en
welke den binnen- en buitenland"vele mindere wateren doorstroomd
schen handel
Frankrijk en België zeer veel
vooral op Duitschland

mer- en S urig e r

.

,

,

,

bevoordcelen.

Nederland zijn: de Rijn, de Maas,
H u n s e. Behalve deze voorname en
zeer vele mindere rivieren heeft men in Nederland nog eene menigte k analen, vaarten, meren en andere bin n en wateren. Zelfs
vele steden zijn rijkelijk van grachten voorzien, hetgeen zoowel aan den
De merkvaarreiziger , als aan den handelaar groot gemak verschaft.
diorste kanalen zijn: de Zu id w ill e ms v aa rt
het Noord-Hol-

De voornaamste rivieren

de S

c

h

e

1

de

,

de IJ

s s

e

1

in

en de

,

;

\oornsche kanaal; het kanaal
v a n K a t w k het Zederik kanaal; het kanaal van S t e en e n h o e k het Kanaal van Neuzen; de Willemsvaart;

land sche kanaal; het
ij

;

;

de

Dcdemsvaart,

dlep

het

Wl n

s

c

h

o t e r

diep

;

het

Damster-

enz.

Onder de overige wateren zijn de voornaamste: de Zuiderzee;
de Dollart; de Lauwerhet IJ; het
7, e e
en verdere grootc Friesche meren; de B i e s b o s ch enz. In vroewant
gere tijden was Nederland echter nog veel waterrijker , dan thans

Haarlemmermeer;

;

No

or d- lï o l a n d
drieën veertig en in Zuid-Holland veertig meren drooggemaakt
die te zamen eene oppervlakte van ruim 64,000 bunders uitmaken. In
Groningen, waar de voornaamste meren zijn: het L e ck s t e rmee r

inde lade. 16de en 17de eeuwen

zijn er alleen in

1

m

e e r en het Schildmeer, heeft men in 1618
het Zuidlaarder
e e r geheetcn
e e r afgetapt . hetwelk ook het D u i v e 1 s
het S a p p e
werd, van wege het geraas des water, dat meerendecls 16, li. 12
Andere meren , als het
en op de waadbaarste plaatsen 7 voet diep was.
H u n i n g a eer, het H o e k a n s ra e e r heeft de hand des tijds ,

m

m

m

m
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Int

«Is

in [jiaan- en wfilandon lici-

,

scliapt'ii.

J'oli/vrx zï\\) dio landorijcn,

uit li'c

i)i

«flke,

van tlijkm

liviiTtMi,

om

\*e|feiis hari' la;;(' li;;;;in'|of

onïjji'VtMi

aanslijkin"

Siiiiimijjr di-^cr

aiijn.

poldi-rs

walcr door kanalni en sinizcn
Lij
andere, die zells no^y la;;('i' li}',;j'en dan de waleislaiid der ri\ieren
of der zee hij el)l)e , Moidt het waler mol \iJ7.el-, schroei- of schejtradMaterniolens , die door den wind j^edreNcn worden, nit>{'eiiiah-n en in
vaarlen al'jeh'id , waarnit liet vervolgens lanjys nitwalerin;;sslnizen
in de zee, in de rivieren ol' in hinnenwaleren jyeslort wordt.
Onder
deze laatste polders wortlen ook de d roo {[ni a ke r ij e n ijejfrepen. De
voornaanisle dfwv (Iroorfinakenjcii zijn: de Z ij p e , de Beenistcr,
de Schermer, de P n r m e r , en de Znidplas.
In de provincie
Groningen heslaan er eene menijyte polders , sedert vele eenwen jyeinaakt
van de aanslijkin;;en uil den Dollart en nit de Noordzee, vooral in
de 16, 17 cn IS eeuw
In deze eeuw zijn uil den Dollart nog- gehoren
de F n s l e r w o 1 d e r polder, cn uil de Noordzee de Noordllelzellde heeft ook iii
p o 1 d e r en de l" t h u z e r p o 1 d e r (1).
onder andei-e in Noord- Urahand,
andere provincii-n plaats jjcliad
welks westelijk {yedcelte meest uit injfcdijkle slihhen heslaat, zijnde
de oudste nojy aldaar ;ian\\i'/,i|;e polder . O n d - Cro ui vv iel, hij St c e nberjjen, reeds in het jaar 13Gj injcdijkt.
(inllasli'ii

hij

liet

el);jolij

rlolli>>c

;

—
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i
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Nationale Militie.
van hot Koningrijk der Nederlanden is , met betrekde .yaiionalc Militie verdeeld in M i 1 t i e - K a n t o n s , elk ,
zooveel mojTclijk
bevattende acht- tol twaairduizend zielen.
In iedere
provincie zijn. naarmate van de meerdere of mindere nitfjestrcktheid ,
één of meer .M ili t e-k o
m i s sa r s s e n aangesteld , welke , als zoodanig, deu rang hehhen van Luitenant-Kolonel, len ware zij te voren
eencn hoogercn militairen rang hadden bekleed. x\an elk der MililieKommissarissen wordt in de provinciën, v\aar zich meer dan één bevindt
door den Gouverneur, aan wien de zorg voor al wat in zijne provincie
tot hel werk der Nationale Militie belrekking heeft, is o[)gedragcn ,
voor elke ligting. een bepaald ressort , bestaande uit een zeker aantal
Militie-Kantons
tol uitoefening zijner werkzaamheden
aangewezen.
Ingevolge de beslaande wetten op de Nalionale Militie , heeft er
jaarlijks eene oproeping, loling en iiidienststelling van eene nieuwe
klasse van 31ililicns plaats.
Ieder Nederlander, welke op den 1 Jauuarij van het jaar, waarin de loting geschiedt, zijn
negentiende jaar is
ingetreden en zijn drie en twintigste nog niet heeft volhragl, is verpligt
daaraan deel te nemen, indien hij niet in een der termen van vrijstelling valt , die bij de wet voorzien zijn
of indien hij niet door het
trekken van een hoog nommcr eene lijdelijke vrijstelling bekomt, tot
dat men tol de oproeping van dat nummer overgaat.
Van de natioliet {jrondjyehied

kinjy tot

i

,

,

m

i

i

,

.

.

Over de polJer bedijkingen in de provincie Groningen is breedvoerig gehanwerk vau ouze:i nieer{;ejirezen medL-arbeider IMr. H. O*
Feith, getiteld Het Groninger Eeklemregt, waarin men op het register
acliier het ade deel, in iSSy te Groningen iiiti^ekomeu
dat er bijna
kau Tiuden
(i)

deld in Let uitmuitende

,

in het geheele dijkwezeu van die provincie behandeld

is.

,
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worden voor één Jaar vrijgestpld 1° de zoodanig'cn die
van twee en twintijj jaar niet bereikt hebbende,
ouderdom
2^^
kleiner zijn dan één cl S70 strepen
zij, die behebt zijn met
nale militie

:

den

,

,

;

of gebreken

tot de

van bet loopende jaar
buiten staat stellen, doeb waarvan de berstellin[j morjelijk wordt jjeaeht ; 3^ de cenijje broeders van allen , die met zulke onjjeueeslijke
onjieinakken of gebreken bebebt zijn , dat zij daardoor voor bet
liuisgezin als {jebeel verloren moeten worden geacht ; 4^ de ecnige

ziekten

-welke

,

lien

dienst

zonen of kleinzonen , die voor hunne ouders of grootouders den kost
3" de eenige wettige zoons , die tevens eenige wettige kinderen
winnen
6° de eenige ongehuwde broeders van farailiën , die in het onderzijn
houd hunner ouders, door handenarbeid, voorzien; 7° de studenten,
8° de kweekelingen die zich op kosten van het rijk
in de Godjjdeerdbeid
in het Instituut bevinden tot opleiding voor het onderwijs in de lagere scholen 9^ de zoodanigen welke zich in 's Rijks dienst te lande of ter zee bevinden daaronder begrepen de kweekelingen op de militaire scholen,
en bij het groote rijkshospilaal
10' zij die hun beroep van de buitenlaiulscbe zeevaart maken 11° weduwenaren, die één of meer kinderen hebben , mits hunne kinderen in geene publieke gestichten -«orden
opgevoed; 12° zoodanige der zoons en kleinzoons van weduwen, in
regten gesepareerde , gedivorceerde of sedert vier jaren door haren
man verlatene vrouwen die voor baar , door zijnen handen arbeid,
13° een broeder of half broeder van ouderlooze famiden kost wint
liën , wanneer hij voor zijne broeders of zusiers den kost wint, en
hun, zonder dat, geen middel van bestaan overblijft, mits geen andere
broeder deswege is vrijgesteld; 14° de oudste van twee broeders , die
gelijktijdig
opgeroepen worden , zouder dat een hunner reden tot vrijstelling heeft
Ib" diegene van tweelingen, welke het hoogste nommer getrokken heeft , ingeval hij , aan wienbet laagste te beurt valt,
16° de zoodanige , wiens eenige broegeen reden tot vrijstelling heeft
der , of eenige halfbroeder, het zij in persoon, of door substitutie of
door plaatsvervanging, in eeneu minderen rang dan van tweeden Luitenant . bij de nationale Militie , of na eene vrijwillige vcrbindtenis , bij
de land— of zeemagt dient
of wel voor eerstgemelde dienst is ge17° de gearresteerden , wier zaak bij de regtdesigneerd en optreedt
banken hangende is en niet vóór het begin der vierde zitting van den
18° de correctionele gedetineerden, -wier
Militieraad is afgeloopen
detentie nog niet is geëindigd.
1° zij , die den ouderdom van
Voor altijd worden vrijgesteld
22 jaren bereikt hebbende
en alzoo het 23ste jaar ingetreden zijnde ,
2° zij
kleiner zijn dan één el o70 strepen
die zoodanig zijn misvormd ,
of met zoodanige ziekten of gebreken behebt, dat zij voor altijd
3° de zoodanigen welke
tot
de militaire dienst ongeschikt zijn;
door een paspoort doen blijken , dat zij
wegens gebreken , uit de
dienst van de land- of zeenjagt der Kederlanden behoorlijk zijn ontslagen ; 4" de geestelijken van alle gezindheden
o° de broeders van hen,
die bunnen diensttijd hebben volbragt,
om ligchaamsgcbreken , door
die dienst bekomen, ontslagen, ofwel in de dienst overleden of gesneuveld zijn; 6° de broeders van hen, wier plaatsvcrvangeis bunnen
diensttijd hebben volbragt
om ligchaamsgcbreken door de dienst
en 7° de
bekomen , ontslagen
of wel in de dienst overleden zijn
zoodanigen, die, na eene vrijwillige vcrbindtenis bij bet leger of bij
de zeemagt , in eenen minderen rang
dan dien van tweede Luitenant , een met den gevorderden diensttijd bij de ^ationale Militie gelijk
;
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Een ieder, die aan du
de dienst jjedesijneerd.
of zieli luoedwillijf verminkt,
niet Toldoel ,
van oorlojf [jesteld.
Morill ter heselukkin;' ran
liet (ieparlement
Na den alloop d.-r werkzaamheden wordl elk jaar door het stedelijk hi'stnnr e.'iie lij-il ojieid)aar jjemaakt , aandniilendenit welken hoofdi;
de vrijslelhn;;en zijn verleend
en de;;enen , welke door opgaven ter
e\en als hmine mededie dan,
kwader tronw zijn te werk oejjaan
plijjlijjeu , met {jeldbooleu oi jjevanyenisstraf {];elnchlij;d worden.
zitten en

finaal
lol

oiiroepinj;

votn-

verlrek.

,

,

ScnuTTniiijEü.
In alle {yemeenton, welker bevolkinjj, binnen den besloten kriiijy of
ii500 zielen en daarboven bcdraa;;t , zijn sckiif,

onjtrek der |;ehon\ven

Deze sehuLlerijen
terijiii o|)yeri<it,
lot behoud der inwendijje rust.
dienen in lijd van oorlo^j en {jcvaar lejjen de aanvallen van den vijand.
In andere [jemeenlen worden, in lijd van vrede, rustende schutterijen iufjesleld , welke, injeval van oorlojj , gezamenlijk met de
sehutlerijen lot verdedi»in;j des vaderlands , dienen.
Ieder inj^ezelcn van het rijk , die op den Isten Januarij van elk jaar zijn
2-Jslejaar zal zijn injjelreden

daartoe
te oefenen.

is

opgeroepen

,

Op grond

,

zijnde

en zijn olsle niet voleindifjd zal hebben,
de schulterlijkc dienst uit
verpligt
,

wordt vrijstelling van de dienst der
verleend aan :
,
diegenen , welke met ziekten of gebreken behebt zijn Maardoor zij
1
tot den wapenhandel, voor het tegenwoordige oogenblik, ofwel geheel,
ongesehikt zijn; 2" hen, die kleiner zijn , dan 1 el, 370 strepen; 5" Geestelijken van alle gezindheden ; 4*^ Professoren en Lectoren aan de Hoogescholen, Alhenaea en Seminaria
5° Sliidenlen in de Godgeleerdheid j
6 hen, die den rang van Officier in dienst van den Slaat te lande of ter
zee , hebben bekleed en door eervol ontslag de dienst verlaten hebben , of
gepensioneerd zijn , zoolang zij niet in eencn gelijken of hoogeren rang
bij de sehullerij kunnen worden aangesteld
7° hen , die wegens verandering van woonplaats, eervol in den rang van Officier uit de schutterij
zijn ontslagen , voor zooverre zij in hunnen vorigcn , of in eenen hoogeren rang, niet weder kunnen worden aangesteld; 8" degenen, die zich iii
niililaire dienst te lande of ter zee bevinden
9° den broeder van hem ,
die voor zich zelveii bij de sehullerij dient , met dien verstande
dat
van een gelijk getal sleehls de helft , en van een ongelijk, slechts de
kleinste helft lot de dienst zal worden opgeroepen
strekkende deze bepaling zich eehlcr niet uit tol zoodanige broeders, die, om welke redenen ook , niet meer bij hunne ouders inwonen. Terwijl voorts in
lijd van vrede, van de active dienst ook worden vrijgesteld: 10" zij,
die tot de dienst der nacht- of brandwacht en tot die der brandspui-

schutterij

,

der beslaande wetten

hetzij voorwaardelijk

,

,

betzij onvoorwaardelijk

.

,

;

,

.

;

,

,

;

,

;

ten zijn aangesteld

zoo lang zij met die werkzaamheden zijn belast
huisbedienden, voor welke als dienstboden de personeele
helastnijf woidl betaald, uaaroudcr echter uict verslaan worden werk11

lijf-

I.

,

en
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die

ter uitoefening van iemands heen 12" degenen, velke voorldnrend
«it armcn-kasson bedeeld, of in de armen -gesticbten opgevoed en onderbonden worden. Met bepaling ecblcr dat zij, die onder deze drie
laatste catbcgoriën vallen , tot de werkelijke dienst dadelijk kunnen
werden opgeroepen
indien de redenen van vrijstelling opbonden

boilcn

of'

of hedrijf

roep

,

zijn benoodi;Td;

.

,

waarom

op de algcmeenc en bijzondere rol tevens geplaatst
doch
bij de reserve zoolang \vürden in dienst gesteld.
Zij , die eene onteerende straf bebben ondergaan , kunnen niet bij de scbutterij Mordea
zij

,

ingedeeld.

A

R m

w

E z E

ÏI.

Het Armwezen is eene der zorgviddigste bemoeijingen van het Gouvernement en der ingezetenen van het Ko^üngruk deu Nederlakdeu. Menigvuldig zijn dan ook de instellingen van weldadir/heid ^ en men kan
die gevoeglijk in drie hoofdsoorten ondersclieiden als: 1° instellin-

gen tot het verleenen van onderstand; 2° instellingen,
welke st rekken, om het getal der armen te verminderen
en 3° instellingen, die ten doel bebben om de armoede voor
te komen.
;

Onder de

het verleenen

instellingen tot

van onderstand rangschikt

voor de huiszittende armen; de genootschappen tot ondersteuning van schamele armen; de commissiën of vereenigingen tot
het iiitdeelen van levensmiddelen en brandstoffen, gedurende den winter; de genootschappen tot
ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen; de
godshuizen; de gast- of z e k e n b u z e n en het fonds
tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden.
men

:

adrainistratiën

de

i

i

;

Administrntien voor de Iiniszittende armen zijn ten getale van
van welke 165 in de steden. Meer dan 252,000 personen
declen in de uitreiking van den onderstand.
Genootschappen tot ondersteuning van sc/unnele armen zijn er twee,
llo9 personen
als één te Leyden, dat 179 leden telt en aan
en één te Winschoten met 63 leden en
onderstand verleent
73 ondersteund wordende huisgezinnen.
Comniissiëa of vereenigingen , welke gedurende den ninter uifdeelingen
Zij worden
doen van levensmiddelen en brandstoffen bestaan er 60.
gevonden in de provinciën Noord-B ra band, Gelderland,

De

2,068,

;

,

Holland, Zeeland, Utrecht. Friesland, Overijssel
Het getal
en tellen te zamcn 7, 9a9 inschrijvers.
en G r o n n p^en
i

,

kan
van deze comiiiissiën ondersland genieten
naanwkenrig opgegeven worden; ieder inschrijver bekomt, naarwaarover
die bij inlegt
een zeker gelal kaartjes
mate van de som
hij naar goedvinden beschikt.
Genootschappen tot ondersteuning vnn behoeftige kraamvrouwen telt
dat zijne weldaden over
men 23 als te 's H e r t o g e u b o s c h
de gehcele provincie Noord-Rraband uitstrekt, te Zutphen, te
te B e m m e 1
te Haarlem, te AlkHa11e
te O 1 d e b r o e k
der personen

die

,

,

niet

,

,

:

;

m

,

,

,

,

,

maar, te Aalsmeer, te Helder, te Hilversum, te
Hoorn, te Monnikendam, te P u r m e r e n d e te Westzaan, te Rotterdam, te Leyden, te Delft,' te Gouda, te
Utrecht, te L e e u m a r d c u te Zwolle, te Deventer en
,

,
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iiischrijvi-rii

zijiii-ii

oorsproiijf

liob-

aan

en de uiljjavcn dokt, uil de inkomsten der ei^tiuliiiuiuen de/er stieliliiijf, waarbij nojf eenc subsidie
De vmiiweu , welke jaarlijks in
stads kas {jevoeyd wordt.
tle
uit
Du
de onderstanden deelen , beloopen een jjelal van ongeveer lUOO.
underslamlen beslaan . over bet abfeujeen , in kleeder- en liffjj;in;f stukken voor de vrouwen en voor de pasjjeboreu kinderen , en levensinitldelen, brandstollen, belooninjfen aan vroedvrouwen, niinnejrclden,
in soninii[jo plaatsen beoenees- en beelkuudijye bulp en ook in {jebl
staat er een direct verband tusseben de^e inslellinifen en de besturen
van de bniszittende armen, door welke Liatste , b. v. , d.ïar, waar
zulks bet {feval is
de jrenees- en beelkundijye luilp boven de door de
De voorjjeuoolsebappen \erleeude ondersteuniiiji; wonlt versterkt.
waarden , om in den onderstand te kunnen deelen, zijn i)ij de afzonaljyeineen zijn de
van deze soort , versebillend
derlijke inslellinjfen
belioef'lijjbeid , {jepaard met een jfocd zedelijk {jedrajr,
luioldvoorwaarden
Gudsliuizeii . dat «feen {fast- of ziekeidniizen zijn , lelt men er 33G,
In deze gcsticbtea
waarvan er 211 in de steden {yevondeu worden.
worden meer, dan 15,000 personen vcrpleejifd.
Zij
Gast- of ziekenhuizen zijn er 44 , waarvan 4:2 in de steden.
worden {bevonden in de provincii.'n Noord-Braband, Gelderland, II o 1 a n d , Zeeland, Utrecht, Friesland en Grouin;ren. liet (jctal der verpleegden in deze geslicblen beloopt meer,
v»;rsrlmUli;{d

slichliiijy

oiult!

tH'iic

is

;

,

—

.

;

:

1

dan

li>.000.

fonds tot aaumoc(Jl(jin<j en ondersteunlnfj van fle (jewapende
die in
opiyerijTt om onderstand uit te reiken aan krijjifslieden
de laatste , vóór 1830 plaats jyebad hebbende
oorlogen verminkt zijn.
ïn 183:2 beliep dit {yelal iJ,0j7
van welke 1:23 zich in het invalidenhuis te Leyden bevonden.
Het [jelal der , ten jrevolge van den opstand
in Belfjii;
verminkte militairen en der najyeblevenen van jfesneuvelden
aan welke , uit iu't daarvoor afzonderlijk bestemde fonds, onderstand is uitjyereikl , beloopt 2,o06 , van welke 5 zich in het invalidenhuis Ie Leyden bevinden.
De instellingen tot liet verleenen van onderstand Leloopen alzoo een
getal van 3,331
van welke 3,329 jjcmeentelijk zijn en slechts twee
cene meer algemeene strekkinof hebben
deze laatste zijn
het g cl/et

dienst

is

,

.

,

.

,

,

:

;

nootschap tot ondersteuning van behoeftige kraa mvrouwen, te 's Hertogcnbosch, dat over de geheelc provincie
Noord-Braband zijne zorgen uitstrekt; en het fonds tot
aanmoediging en ondersteuning van de gewapende
dienst.
Tot de instellingen , ttelke strekken tot vermindering van het getal
der armen y zon men kunnen brengen: de scholen tot onderwijs; de w erk s chol e n
het gesticht voor doofstommen; het
;

instituut voor onderwijs A'an blinden;
sen van liefdadigheid; de koloniën der

de

werkplaat-

ma a t

s

c

b a p p ij

van weldadigheid; en het genootschap tot ze del ke
verbetering der gevangenen. Er bestaan 1 .9o4 Scholen ^
ij

waarin

de armen worden toegelaten
133 zijn uitsluitend voor hen
bestemd ; iu 1771 werden zij kosteloos met andere kinderen te gelijk
onderwezen
wijders zijn er 30 b ij z o n d e r e scholen, die door
genootschappen
of door particulieren zijn opgerigt.
Onder de voormelde scholen zijn nicl begrepen , die der godshuizen
der werk;

;

,

,
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van licfdacH{jheid

pla.itseii

of van dü koloniën der niaatsclmppij tart
Meer dan 78.000 leerlingen genieten onderwijs oj) deze

wel(ladi;;lii'id.

De bijzondere scholen

scholen.

sc holen

aanwezijf in
uitsluitend voor de
,

ondersclieiden inweekten platten lande, en welke

zijn

de {renioenlen

bestemd zijn; in zondagse h e
onderwezen; en in b ede 6 jaren oud, -worden
opnenomen. De weekscholeti zijn ten getale van 6, de Zondafjsche scholen ten getale van 19, en de bewaarscholen ten getale van o. De kosten van het onderwijs dier bijzondere scholen, worden gedragen door
genootschappen of door particulieren.
/Ferkscholen zijn er 4
als: te 's Her t o ge n bc s c h, te Nijmeniet

armen

scholen, waarin ook volwassenen worden
waarsckolen, waarin kinderen, beneden

,

gen,

te

Zw

o

e

1 1

en

te

Kamp

e

n

,

ongeveer 800

leerlingen ge-

nieten daarin onderwijs.

Het rjesticht van doofstommen , te Groningen, door wijlen den
Hoogleeraar H. D. Glyot , met behulp van ecnige menschenvrienden ,
opgerigt , deelde bestendig in de bescherming en ondersteuning der
elkander opgevolgd hehljende Gouverneiucuten dezer landen, en geniet
Het vindt zijn bestaan in d> toelagen der
die inzonderlieid van Z. 31.
leden, wier getal men op nagenoeg 4000 begroot, waarbij komen doHet instituut benatiën en legaten en een jaarlijksche landssubsidie.
staat thans uit 76 departementen, en vordt bestuurd door eene hoofddirectie , bestaande uit cenen Voorzitter , cenen Secretaris en vijf andere
Er zijn 166 kweekelingen, onder welke 91 jongens en 7-5
Leden.
De kweekelingen Morden , hetzij kosteloos , hetzij tegen bemeisjes.
taling van kostgeld, opgenomen, naarmate de ouders der kinderen
.

zulks al dan

Het

niet

kunnen bekostigen.

instituut voor nndeniijs van

blinden

,

te

Amsterdam

gevestigd,

oorsprong verschuldigd aan de menschlicvendheid dor vrijmetselaren , die het in 1808 opgerigt hebben, en het wordt door
Het gesticht wordt bestuurd door
vrijwillige bijdragen onderhouden.
het is bestemd voor beide geslachten , en om daarin
eene commissie
opgenomen te worden, moeten de kinderen van 6 tot 12 jaren oud
zijn
de behoeftigen worden kosteloos opgenomen ; het getal der leeris

zijn

;

;

Hngcn

is 56.
Zij worwerkplaatsen van liefdadigheid zijn ten getale van 27.
den gevonden in de provinciën Gelderland, Holland, Zeeland,
Friesland. O v e r ij s s e 1 en Groningen. Het getal personen ,
aan welke jaarlijks wordt Merk verschaft, beloopt ongeveer 5.600 j
van welke ruim öOO tevens gehuisvest en gevoed worden, en waarvan

De

Li die werkhet werkhuis te Amsterdam er meer dan 700 bevat.
waarin tevens huisvesting en voeding wordt verschaft , beplaatsen
taalt men slechts een gedeelte van het werkloon.
De kolonii-'n der maatschappij van veldadir/heid zijn gevestigd in de
provinciën Friesland, (Jverijssel en Drenthe; zij bestaan
uit drie vrije koloniën, twee gestichten voor bedelaars,
eene strafkolonie en een opvoedingsgesticht voor deu
landbouw te Wateren De vrije koloniën bevatten o4o gebouwen,
waaronder 4 kerken, J5 hoofdgebouwen, 108 bijgebouwen, 15 op zich
11 afzonderlijke 1'abrijken , 39 groote
zelf slaande schoolgebouwen,
De bewerkte gronden be\alten ^,848 bunhoeven e n 373 kleinere.
ders.
Op den 1 Januarij 1839 bedroeg de bevolking der koloniën
8270 personen , onder v elke 321 ambtesaren en hunne huisgezinnen ,
voorts 2287, behoorende lot huisgezinnen van kolonisten, 487, be,

,
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hoorcndc tot d« arliL'iilershuis;yeziiincn
ziuiicii, 1854 wci'iL'ii , vondfliiijfcu ol*
liii'nMi

hel

in

,

(n»voeiliii{js{ji'slicht

van

*ó">'i

,

vi'ilaleii

vclcniiieiiliuLsjjo-

«Ic

kirulurt'ii

voor dun lamllmiiw

(JÜ

,

kwt'iko-

7<1

,

2115 bedelaars

100 strat-kdbnisleii.

fii

kend onder de

insttdlin|jen

der armen

getal

zedelijke verbeterini/ der i/eraiiijeiien

lot

liet (/eiiookufia/i

omdat

,

wordt {•••re«elke strekken lot verniinderinjf \an lu'l
het jfrootste {jctal der jfi'\anjfcnen tot du
,

behoort, en al heijjeen te hnnnen voordei Ie verrijft
Met jjenootv\ordt. niet ïonder invloed op den staat der armen is.
sehap , dat zieh met luinne zedelijke verbelerinjy be/.i.r jiondt , telt
behocftijje klasse

iOOO leden.

luiiii

sterdam;

hondt

Het lioofdheslntir

5G

hel heeft

ondeihi.'sturen

,

ïijne

zillin;;en

A m-

Ic

l)ehalve 1 in de kolonie

Snrihadden

^an het jjenooLseha]»
31 Deeendier liy^'2 lot 881 personen uitfjeslrekt ; ^8i)
hunner hadden, door des jfenootschaps zorjf , {jodstlienstijf onderwijs
schrijven en rekenen jjeoeiend j
fenolen; '•2()'2 «aren iit het Jozen
ï O lia»:den «erk iH'konieu, en O-O orvtsla|;<'nen waren in slaat ijcsteld ,
Bo\endi(;n was aan nojf 1,!jÜG
üiu in hunne behoellen te voorzien.
personen , in {jevanjTenissen opjiyesloten zijnde , in welke , van (lonverschooloiiderwijs en arbeid wordt
iiements wcfjc , {fodsdienstijf onderriift
verschaft, cene zijdelin^sche zorjy voor hnnnc zedelijke vorminjj besleed,
door bezoeken en toespraken van de heslniirders tier afdeelinjjen.
Kr zijn alzüO 1996 instellingen, welke strekken lot vermindering van
het gelul der armen, van «elke 196-> {]^eiueenlelijk
terwijl de overi-je cene meer al|jeni"ene besteniminjj hebben; deze laatste zijn: het
dat voor blinden; de
voor
(j e s t i c h t

II

a ni e.

]>e

op

zich

reiyislreeksehe henioeijinjjen

diMi

,

,

,

doofstommen;

koloniën der maatschappij van weldadijrhcid; en
bet {jenootschap tot zedelijke verbetering der gov a n

{j

n e n.

e

j

Onder de

roorkoming «jo/i of hulp in armoede behoorcn
de banken van 1 e e n i n jj , de z i e k e n- en b e g r afe n s b n s s e n ,
de weduwen- en w e e z e n f o n d s e n en de
instellingen

tot

:

i

spaarba nken.
Banken ran leening
74

verpacht,

zijn

Zij bestaan in
allo provinciën j.
ecncr bijzondere vergnnnin j , door
18 worden door administraticn van liefdadig-

zijn er 92.

of, ten

{jevol<;e

jjehouden;
heid beheerd.
Zieken- en bvgravenisbussen bestaan er 274,

parlic'ilieren

die

in

de

provinciën

Noord-liraband, Gelderland, Holland, Zeeland,
Utrecht, Friesland en Overijssel gevestigd zijn. De
nicestcn
te

om,

hebben ten oogmerk

delijksche bijdrage

vcrschaHen

,

in geval

,

om

en

,

tegen

van ziekte

overlijden

bij

eene wckelijksche of

maan-

genees- en heelkundige hulp

,
,

in

de

begrafeniskosten

te

Het getal der deelnemers in deze bussen beloopt nieer
dan 67,000.
Jf' eduwenen ireezenfondsen heeft men er 16.
Zij zijn cpgerigt
door particulieren
andere
eenige om daarmede winsten te doen
uit louter weldadige inzigten
en worden gevonden in de provinciën
voorzien.

,

,

,

:

Noord-Braband, Gelderland, Holland, Zeeland,
Friesland, O v e r s s e
Groningen en Drenthe. De aard
ij

1 ,

om

aan weduwen en weezen van overledeiiB
middelen van beslaan Ie verzekeren. Het getal deelhebbers beloopt Hieer
dan 2400; dat der personen, die pensioenen
ontvangen
uicer, dan 700.

dezcF.

instellingen

deulhcbl)ers

is

,

,

,

,

;,
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Er

zijn

31

ipaarbanken

;

zij

O VÊRZ1G
gevestigd

zijn

T.
de

in

provincieen

:

Noord-B ra band, Gelderland, Holland, Zeeland,
Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen, en
tellen

intrest

meer, dan 12.000 dcclbebbers. De meeste banken betalen eene
van 4 ten honderd
sommige geven minder
andere meerder
,

,

ten honderd.

Men telt dus 4->3 insteUingen tot voorhoming van armoede , van
welke 417 geraeenlclijk zijn, terwijl de overige haren -werkkrino- verder , dan tot cene gemeente uitstrekken
deze laatste zijn de w eduwen- en weezenfondsen.
De instelliugen van ueldadiglieid beloopen alzoo een jretal van
4,753, waarvan 8,711 gemeentelijk zijn, en de overige eene meer
algemeene strekking hebben. Het getal personen , die in de veldaden dezer instellingen , behalve in die der commissiën of vereenioringen , welke uildeelingen doen van levensmiddelen en brandstoffen en
der banken van leening, deelen , is (behoudens eenige dubbele berekeningen van personen , die van meer dan een dezer instellingen genot hebben) ruim 450,000, als: in die der instellingen tot het verleenen van onderstand rnim 260,000, in die der instellingen , welke
om het getal der armen te verminderen , 90,000 , en in
strekken
die der instellingen, tot voorkoming van armoede, ruim 80,000.
;

,

,

,

Gestichten vak Liefdadigheid.

De gestichten van liefdadigheid zijn in ons vaderland ontelbaar
geene stad is er
ja zelfs geen dorp van cenig aanzien , waar men er
geene aantreft. Tot deze gestichten bebooren de weeshuizen, de
oude mannen- en vrouwenhuizen, de gasthuizen de
hofjes enz. De Jf' ees- , gast- en oude-maunen- en vronuen huizen
zijn meestal plaatselijke eigendommen , terwijl de overige hunnen oorsprong veelal aan erfmakingen van vermogenden te danken hebben.
Wij achten het te minder noodig ze hier op te noemen vermits zij
doorgaans op de plaats
waar zij gevestigd zijn , in het werk zelf
vermeld worden.
,

:

,

,

Gevangenisseji.
Het bestuur der gevangenissen berust in handen van Regenten, door
den Koning aangesteld
die belast zijn met de zorg voor het inwenZij vergaderen gewoonlijk eenmaal in de veertien dagen , om
dige.
kennis te nemen
van hetgene ingekomen is
en alles naauwkeurig
na te gaan. Zij zijn zes in getal, en één hunner is belast met het
,

,

vaste toezigt.
De gevangenissen

,

staan

onder

van Binnenlandsche zaken aan
wordt berigt gedaan. Met den
genten alleen dan in aanraking
omtrent afslag van straf voor de
,

,

opperbestuur van den Minister
over alle Aoorkomende zaken
Minister van Justitie komen de Rewanneer er voorstellen te doen zijn
gevangenen, of iets, dat daarop behet

wien

trekking heeft.
Er is door den heilzamen invloed van het loffelijke

tot zedelijke verbetering der
derscheidene gevangenissen eene
der gevangenen zigtbaar
er is
;

voor jeugdige

genootschap
gevangenen, reeds in on-

morelen toestand
Rotterdam eene gevangenis
opgerigt
ten einde djzc aan

verbetering in den
zelfs te

goAangenen

,
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van vijf enratoren, bene\i'ns eenen secretaris, aan liet bool'd.
Er wordt ondcrw ijs {jcjjeven in vijl' i'acnlteiten als 1" de G o d {j e 1 e e r d3° de Geneesknndc;
1» c i d j
'i^
de 11 ejj t s jj e 1 c e r d b e i d
4° de Bespiegelende
ij s b e g e e r t e
en li e 1 1 e r e n j en
5" de Wis- en Natunrkunde.
Alhenea beeft men te A niFranckcr en te Deventer. Ook aan deze
s Ier dam,
te
\Nuidl in de gezegde vijf l'aeMlleilcn onderwijs gegeven, maar lot bekoniing van de rangen van Kaïulidaat of Doclor in eenige welenseliap,
moet men ziib aan een examen bij een der gezegde boogescbolen
Seminaria noemt men die geslicbten
waar men zicb ,
onderwerpen.
door bet aanleeren van de Godgeleerde knndigbeden , tot bet H.
Zoodanige geslieiilen zijn de zeven Semidienstwerk voorbereidt.
naria V u o r de R o o ni s e b - K a l b o 1 ij k e n bel S e ni n a r i ii ni
V o o r d e o n d e C 1 e r e z ij der R o o
bet
s e b - K a t b o 1 ij k e n
N e d e r 1 a n d s e b - L n t b e r s c b S e ni n a r i n m ; de Kweeks e b o o 1 der Remonstranten; de k w e e k s c b o o 1 van de
It'ljie

:

;

W

,

j

m

i

;

i

Algemeen eDoopsgeziudc sociëteit, totbevordering
van de
red kd e n s t
en het
Seminarium voor de
1*

Ned

i

i

;

b e I s r a e 1 i l e n.
De Seminaria der RoomschAatholijkcn bebben elk biinne distrielen, en zijn gevestigd te Warmond, en op den biiize Hageveld onder Velzen (eigenlijk
eene onderafdeeling van dat te
a r m o n d)
voor bet Aartspriesterdom van H o 1 1 a n d en Zeeland; te 's Heerenberg, voorde Aarts-,
priesteidomnicn vanUtrecbt, van Gelderland, van Friesland,
van Salland- en- Dre ntbe , van Tvventbe en van Groningen
te
Herlaar onder St. Micbiel sge s t el voor bet Vicariaat-Generaal van
'sHertogenbosch; te G r o o t-L i n d e n , voor bet \icariaat van
bet voormalig Bisdom van Roermonde
te Bo v e n d o n k , onder
Hoeve, voor bet vicariaat van Breda; en te U d e n , voor bet
vicariaat van bet land Ravestein-en-Jlegen.
Het Soninarium van de Oude Clerezij der Roomsch-Katolljhen is
te Amersfoort. Het ï) ederlandsch-Lutliersch Seminariu7it , de kweekscJiool di-r Remonstrantsche broederschap , de kweekschool der Ahjemeene
Doopsgezinde Sociëteit, en bet Nederlandsch-Israëlitisch Seminarium
e r

1

a n d

s

e

W

,

;

,

;

allen te

zijn

(i)

Do

Amsterdam.

eerste

het gevangenhuis

pogingen ter
te

vcrbcierin!; vau liet lot der ge-vangenen ziin
Leeuwarden, met een tewcnsclit gevolg aangewend. Mcu

in
zic

üowiu.ng's Brievau gesclireven
up eeue lleize doorllollanü, Frieslanden Groningen, st. llt|

over deze belangrijke gevangeniurlgliiig,

1)1.

17(1.
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7a

ook gerekend de Latynsche
middelbaar en lager onder-svijs , onder liet
toezigt Tan eenen Inspeeteur staan, wiens titel is: Inspecteur der
en lager
ii at ij nsch e Scholen en van het middelbaar
onderwijs. Bovendien is er nog, tot hoogcr opzigt en regeling
der studie , bij iedere Lalijnscbe school een coUegie van Curatoi-ea
aangesteld , waarvan de leden door de regeringen der steden , waar zij
Het onderv, ijs der scholen, hetwelk
gevestigd zijn, benoemd worden.
zicli vroeger uitsluitend tot de Grieksche en Lalijnsohc talen bepaalde,
stekt zich thans ook uit tot de wis-, de aardrijks- en de geschied-

Tut

Iloofjer

liet

Scholen,

die

onderwijs worden

met

lu-t

kunde er worden in het gehccle koningrijk 07 dergelijke scholen
gevonden van welke velen eciitcr, waaraan ook in de nieuwe talen onderwezen wordt , vooral in de laatste tijden , den naam van gymnasiën
hebben aangenomen.
Almede zoude men tot de inriglingcn van hoogcr onderwijs kunnen
rekenen, die nuttige stichtingen, waar jonge lieden tot andere, niet
vakken opgeleid
tot de zoogenaamde geleerde studiën behoorende
worden als daar zijn de K o n i n k 1 ij k e militaire a k a d e m i e
het Koninklijk instituut voor de marine, te
te Breda
5

,

,

:

;

,

•

de kweekschool voor de zeevaart, te Arastermilitaire geneeskundige school, te utrecht
clinische scholen, te Amsierdam Rotterdam, Haarlem,

Medemblik

dam
de

I

;

de

;

,

Hoorn

Maastricht en Middelburg; de v ee - a r t s e nijAlkmaar,
,
school, te Utrecht de K o n i n k 1 ij k e a k a d e m i e v a n beelkunsten, te Amsterdam de K o n i n k 1 ij k e
u z ij kie
scholen, te Amsterdam en te 's Gravenhage en de ak
;

dende

m

;

adem
bouw-en toegepaste werkttiig- en zee;

van

teeken-,

vaartkunde,

te Groningen, welke allen later bij
de vakken,
behooren , nader zullen omschreven worden.
Het Middelbaar en het Lager ondennjs staat , behalve onder het
oppertoezigt van den bovengemelden Inspecteur der Latijnsche
Scholenen van het middelbaar en lager onder wijs, ook
nog onder het onmiddellijk toezigt van Schoolopzieners, die
gehouden zijn, ten minste tweemaal 'sjaars, de scholen van het distrikt,
waarover zij gesteld zijn , te bezoeken en driemalen in elk jaar in de hoofdstad der provincie bijeen te komen , ten einde hen die naar eenigen schoolonderwijzers rang dingen te examineren. Het Lager onderuija bepaalt zich
alleen tot ktmdigheden , welke voor ieder mensch onontbeerlijk zijn ,
als
het lezen, se hrJj ven en rekenen, w aarbij op de meeste
scholen thans ook de beginselen gevoegd zijn van de geschiedenis
en aardrijkskunde. Er is bijna geen dorpje zoo klein, ja
zelfs geen gehucht van eenig aanbelang in ons vaderland , of er wordt
te.a minste écne lagere school gevonden.
Dit onderwijs is in de NeDEiiLA>DEx op zulk ccncn voortreffclijken voet gebragt , dat geen
vreemdeling die het naauwkeurig heeft gadegeslagen
dit land verzonder den wensch te uilen , dat het in zijn vaderland op delaat
medegezelfde wijze werd
ingerigt.
die vooral
En onder hen
werkt hebben, om het op die hoogte te brengen, waarop het zich
thans bevindt, verdienen, naast de, in dat opzigt, nooit volprezene
Tot D ut van 't Algenteen , onder anderen Johanses
-Haalschappij
HE>'DRICItS NiEÜWOLD ,
HeSDRIK WeSTER , JoHA^NES VAN Be3I3IELE\ Cn
Het ?! iddelhaar
KicoLAAS A^sLUPf , Nicz. ccue eervolle vermelding.
onderwijs omvat ook vreemde talen , en de meeste tot dezen tak
van onderwijs behoorende scholen, zijn tevens Kostscholen, waar-
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,
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,

,
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IikkjsIc

dezulken, die in liet lezen, :Hwij\en, en de l>ejjinseleii
der rekenknnde, de lejjel \mi drieën injjeslolen , tamelijk ucl bedrexen
J)c
zijn,
en tot het {jexcn van onderwijs eenijjen aaidejj iiebben.
derde uit dezulUen
die in bet lezen, scbrijven en rekenen, zoo inel
wel ervaren
in de toepassing
jffln-elo ,
als met [jebrokeiu {jelallen
daarxan op laken xan bel daj^elijkseb leven eenijjc vaardi;jbeiil, van ilc
bejfinselen der IS'ederdnilï-ebe taal eenijje kennis , en van eene [joedc
manier van onderwijzen eeni;f bejjrip hebben.
De itnedv uil dezulken,
die, zoo in bel (gewoon als kuuslmalijy lezen , rejfl be<lreven zijn, ccuc
[foede nelle band sebrijven , de rekenkunde, zoo tbeoreliscb als praotiseli , rejl verslaan , de voornaamste regelen der Nederdiiitscbe laai ,
benevens bare jjrondcn , kennen , van de aardrijks- en ^'escbiedkundc
ecnijj beirrip hebben
en eene genoegzame bekwaamheid en {jeoeleiidlieid
bezitten in bet geven van een oordeelknndijj omlerwijs.
De eerste
boven en bebahe eene gronof hoogste rauij uit de ziilkcn , die
dige ervarenheid in ondcrseheidene vakken van lager onderwijs en
inzonderheid in de grondbeginselen en beoefening cener oordeelkundige
leerwijze
in cle aardrijkskunde en geschiedkunde goede bedre\enbeid
bezitten, met de natuur- en wiskunde >> el bekend zijn, en in bcsehaafdDe svhoollioudcressen maken , hoewel
heid van verstand ulluuinten.
onderling zeer versehillende , gezamenlijk even als de fiuisoiidcricijzcrs
De oj)enbare scholen zijn in drie rangen verslechts éénen rang uil.
deeld. In die van den hoogsten rang kunnen alleen onderwijzers van den
eersten of tweeden rang worden aangesteld. Die in eene school van den
middelslen rang wil benoemd worden, moet voor het minste den derden rang bezitten. Te Haarlem is, van rijkswege , eene kweekschool
voor seboolonderwijzers gevestigd , waarvan reeds door het
geheele land de meest gewcusehte vruchten ingeoogst zijn , daar men
iJians bijna in gcenc proincie van het koningrijk komt, of men vindt
er een of meer bekwame scboolonderw ijzers , welke in dien uilmundenden kweekhof de kundigheden hebben opgedaan
waardoor zij niet
slechts bunnen stand eer aandoen , maar op enkele plaatsen wederom
anderen opleiden , om in latere tijden bun voetspoor te betreden.
Ook te Groningen en te Leyden zijn, hoewel op eene mindere
kweekscholen opgerigt; de eerste door de Tro—
schaal, dergelijke
vincic Groningen, de laatste door het departement Leyden der
Maatschappij Tot I\ut tan 't Algemeen. Zelfs voor de vcrslandsontwikkeling van hen, die van de edelste zintuigen verstoken zijn,
wordt in ons vaderland , op eene voortrclVelijke v\ijze zorg gedragen.
Daartoe strekken het Instituut tot onderwijs voor doofstom men te Groningen, bet Instituut voor helende rwijs van blinden te Amsterdam, en eene school tot
onderwijs van doofstommen t e G e m e r t , welke heide eerstgenoemde reeds boven, bl. 68, omschreven zijn.
rauij öcslaal uit
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,

,
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,

—

—

—
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,

De

school

tot

onderwijs ran

Doofstommen

te

Gemcrt

,

in

1830

opgerigt door den Heer .M. VA?i Beek, Conrector der Lalijnsche school
aldaar , bestaat uit de bijdragen van eenige nienscbeiivriendcn.
üp
den 1 Junij 1838 , telde men in deze school %i kweekelingen , on-

der welke 18, voor wie het koslgeld betaald vserd , 53 voor wie het
kosigeld gedeeltelijk betaald werd en i die gratis opgenomen waren.
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Lettere^i es Schoohb Kusstex.

letteren

en

kunsten

worden

in de Nederla>de> Ijcoefeud.

De

met een bijzon-

taal des lands

,

ge-

h e , hoewel mlsscliien beterde Nederlandsche taal genoemd , stamt af" van liet Anjjelsakslsch en is alzoo
ecne znsler der Hoogduitsclie taal.
Schier iedere stad en elke gemeente
heeft wel eenen haar eigenen tongval , waaraan door een oplettend oor de
inboorlingen zijn te onderkennen , maar inen kan ten duidelijkste vier
hoofdtong vallen onderscheiden, namelijk de Hollandsche,
de Z e e n w s c h e , de G e 1 d e r se h e of ]N e d e r r ij n s c h e en de
Groningsche. Een overgang tussclien deze beide laatste , of misschien wel eene afwijking van eene van beide , is de O v e r ij s s e l s che
tongval. In Friesland wordt in de meeste steden vrij zniver
Nederlandsch gesproken met eenen landeigen tongval en eigenaardige
woorden , waarvan men velen bij Oud-HoUandsche dichters Mcdervindt.
Op hetplate land evenwel, spreekt men (met uitzondering van
het Bilt) nog alomme de oude en oorspronkelijke F riesche taal
Melke in vele opzigten met het Engelseh en Angelsaksisch overeenstemt en wier belangrijkheid , schoonheid , kracht en zoetvloeijcndlieid in de laatste jaren vele taaikenners
schrijvers en dichters heeft
aangespoord haar meer wetenschappelijk te beoefenen. De J\ederlandsche taal f hare dochter , heeft reeds zeer vroeg bare beoefenaars gehad , en de oudste dichtwerken , die tot ons overgekomen zijn en
van de 13de eeuw dagteckenen , kenmerken zich vooral door zuiverheid van taal.
reeds had Nederland zijn
Ja , wat meer zegt
Hooft , Vodel en andere dicliters van den eersten rang , toen nog
Duitschland , door zijnen Opitz, de kunst van de onzen moest afzien.
In de zeventiende eeuw heerschle er wel is waar over het algemeen
minder verhcinng in de dichtkimst maar de taal werd daarentegen
in al hare zuiverheid bewaard, en tot welk eene hoogte, zoowel de dichtkunst als het proza, zich in onze dagen verheven hebben , kunnen ,
om nu niet van nog levende dichters en proza-schrijvers , te spreken,
de werken van eenen Feith, Loots , Heljiers, Borger, Ockerse, IvEHPEa,
ScHARP
Kist , Stcart , Scheltejia , Lublikk en vooral Bilderduk gemcciilijh de

N ede

r d
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,

,

,

,

,

,

,

tuigen.

Tot aankweeking van onderscheidene vakken van kunsten , wetenschappen en letteren , dient vooral , behalve de hierboven opgenoemde inrigtingen van hooger onderwijs, het Koninklijk Ne-

derlandsch Instituut van we tenschappen letterkunde en
schoonc kunsten, gevestigd te Amsterdam, dat, zoo door zijne
,

bijzondere nasporingen en eigene ontdekkingen , als door de zorg, om
Hasporingen en ontdekkingen, die elders gedaan worden, Ijijeen te
letteren en schoone
zamelen , tot de volmaking der wetenschappen
,

kunsten werkzaam is.
De leden worden gekozen uit de geleerden
en kunstenaars van het gcheele rijk , zonder onderscheid in welke
provincie woonachtig.
Alle personen, welke de wetenschappen, letterkunde of de schoone kunsten beoefenen kunnen , boezeer zij noch
leden, noch correspondenten van het Instituut zijn, de vruchten van
luinue nasporingen en werkzaamheden daaraan mededeelen, en worden
zijnde de
secretaris van
zelfs uitdrukkelijk daartoe
uitgeuoodigd
iedere klasse bijzonder belast , met het ontvangen of geven van alle
ledere
inlichtingen , onder de attributen van zijne klasse bchoorende.
klasse looft, om de twee jaren, eenen of meerdere prijzen uil. voor
,

;
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llic^eneii
rreilaaii
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welke, naar liaar ouitlocl
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lu-l

Merk

besle

omlerworp

ilc

,

(;elc\eril

meest

lu-libeii

eciic vorhainleliiiiy iiehben

,

TS

belaiijjrijke oiiUickkiiiu
ol'

on

wel

in;fe<lieiul

,

<lie

een \oucde klassw

(.Kik IkukU iedere klasso
oordeelt, dat \trdienl bekiuond te «oiilcn,
om de twee jaren eene openbare vcrjfaderinjf , in velke ilc seerelaris
een verslajj der Meik/aamlieilcn \an de klasse voürb est
de loewij,

en kennis jjeelt van liet |iri)<rramiiia ,
tinu der prijzen aankundij;!
waarbij nieuwe prijzen «Drilen uiijjeloold.
Het 7.UU ons niet moeijelijk vallen bier een aantal jjeleorden in allerlei vakken op Ie ncieinen , die op onderselieideiie tijilen ons vaderland tot eer verstrekt iieblien. Genoejf zij bet bier te ze;f|fen , dal onze
Erasmi's , als {jrondifj laai- en godgeleerde, de Gkoot als uilmnntenü
uitle[[knudi[ire en
BoEniiAVE als voortrellVlijk jreneesr;'{jts|felcerde
kundijye en ('iuusti.va:* Huyclms als wis- en slerrekundijje zicb zo()\\<'l bij
vreemden als inlanders eenen onsterfelijken roem verworven liebben (I).
In de schooiu' kuinfvii bebben de Nederlanders zicb ten alb-n tijde
bijzonder in de sebiblcrkunsl en bet ;>ravezeer beroemd [jemaakl
ren in koper ("2); ook beel't bet bier te lande nimmer ontbroken , en ontbreekt bet medetbans niet , aan zeer bekwame bonw meesters, sebeepsboiivlieden en beeldbonwers. Tol aanleerinjy en beoercnmjj der beeldende
.

,

,

,

,

,

,

knnstcn beeft men eene K o n i n k 1 ij k e A k a d e m i e voorbeelden
kunsten te Amsterdam, aan welke, bebalve eene jaarlijksebe subsidie, ook van 's rijks Mege ƒ:2iOO jjulden v\ orden «jegeven,
om gedurende vier jaren Ie vvorden toegelegd aan twee der leerlingeti ,
velke aldaar ten minste gedurende eenjaar onderwijs genoten, en dcu
hoogsten ])rijs bebaald bebben , en zulks ten einde bunnc studiën in
eene der beeldende kunsten , in Italië
verder voort te zetten en to
voltooijen voorts eene A ka d eni i e van Ie e ken-, bouw-, toegepaste
•werktuig- en zee va ar t k n n de te Groningen, thans voerendeden,
naam van .Vinerra. Ook worden, dank zij der vaderlijke zorg van bet
eerbiedwaardig Hoofd van den staat , ingevolge besluit van 13 April
1817, in de meeste steden Teckenseholen gevonden, waar de
kinderen van minvermogenden en de handwerkslieden , om niet, in
die kunst onderwijs genieten.
Maar deze zorg is dan ook niet te vergeefs aangewend, want op onderscheidene plaatsen is de ijver, om
dit ondei'wijs bij te wonen, zoo groot, dat er op die scholen geene

de

,

;

(l;

Men

zal ligtelijk

begrijpen,

der vak den Toornaamslen Op

dat het

ons slechts

te

doen

was,

om

in ie*

noemen, daar eene drooge opsomming van na"
men, niet dan vervelend rijn koude, waarom wij voorts verwijzen naar N. G. vAn
Kasipen beknopte gescliiedenis der Letteren en Wetenschappen
in de Nederlanden, en II. Baron Collot d'Esci'rt Heer tan Heimekoord,
Hollauii's roerainkunsten en wetenschappen, in v»elk laatste voortreflijk werk men tevens de Nedcrluudsche kunstbeoefa naars naar waarde vermeld vindt.
Ie

,

(2) Hen, die zulks mofjten betwijfelen, verwijzen wii

,

behalve naar het gedachte

Werk van den fiaion Collot u'Escirt vak Heinenoord, naar K. tan Mander.

Leven der Schilders; A, Hoübraken de Groote Schouwburg der
Nederland sche Kunstschilders en Schilderessen; J, tan Gool, de
Nieuwe Schouwburg der Nederlandsche Kunstschilders enSchil,

deressen, en R. van Eynden en A, van der Willigen, Geschiedenis
Schilderkunst, «edcrt de helft der l8da

Jer Vïderlandsche
eeuw.

,
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gevonden worden , om allen te bevatten , die daarzouden A\ensclien deel te nemen.
Almede zijn er sedert cenige
jaren t\\ ec K o n i n k 1 j k e
n z ij k s c h o 1 e n , eene te A na s t e rd a ni ep ccnc te 's G r a v e n h a g e
opgerigt , om van geene stedelijke , gelijk die te Leeuwarden en elders, te gewagen.
De MaalHchappijen Genootschappen en andere inrigtingen , ter beoefening van een of ander vak van Mctenschap en kunst , door particulieren daargeslcld , zijn zoo menigvuldig, dat vij ons bestek zou^
den te buitengaan, indien vij te dezer plaatse daarvan eeue lijst wilden ge\en, en deze lijst zonde bovendien waarscliijulijk niet geheel
volledig zijn, daar bet wel te vermoeden valt, dal er eenige dier
inrigtingen zullen beslaan , die ons voor als nog niet bekend zijn.
Zoo immer, zal er tot de volledigheid van zoodanig eene lijst eerst
dan mogelijkheid zijn, wanneer onze arbeid zal voltooid wezen, en
wij
dus van elke gemeente
op wier art. wij toch de daar bestaande moeien vermelden , de noodige inlichtingen auUen bel-ben
ingewonnen (1).
De Rijksverzamelingen van voorwerpen uit bet gebied der kunsten
en wetenschappen zijn
de Koninklijke Bibliotheek, het
11 ij k s Archief, de verzameling van penningen en
gehet K o n i n k 1 ij k e Kabinet
van
s t e e n e n ,
jy ra V e e r d e
Schilderijen en het Koninklijke Kabinet van Zeldz aa
h e d e n Ie 's Gravenhage , het K o n i n k 1 ij k
te
p,enoe[Tzanio plaatsen
«nan

M

i

,

,

,

:

m

Museum

de rijks verzameling der schilderijen vanlevende meesters te Haarlem, en 's Rijks Museum van
Natuurlijke llistorie to Leyden en te Groningen.
Amsterdam

,

Landbouw.
lIocMcl er in iedere provincie eene co^mmisssie tan landbouw bestaat
welke vooral de behartiging van de belangen der landbouwers en veehouders is opgedragen , zoo werd deze voorname tak van

aan

bestaan voor vele ingezetenen nogtans in sommige pro\inciën door de
tijdsomstandigheden en andere oorzaken gedrukt, en men hoorde maar
al te vaak, niettegenstaande de pogingen, door de Maatschappij
van
aangewend, ovei' het kwijnea
te
van den stand der landbouwende ingezetenen, klagen. Om hierin zoo
veel mogelijk te voorzien, werd er
met het beste gevolg, voor weinige
jaren , eene Maatschap p ij van landeigenaren en vast-

Landbouw

Amsterdam
,

beklemde meijers, in de ProA'incie Groningen, solidair verbonden toor de zekerheid der door baar
uittegeven pandbrieven

Eene

(i)

gang

%'r!j

der meeste

vi)lleJI^e

opgave
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,

opgerigt.

aangaande
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en genoolsch ipp;>n

ont»taan
in
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en

(Ton

TOort-

Vaderland, viudt

men in de voortrefl'eliiko Proeve eeuer ge»ciiiede;iis van hec Koningrijk der Nederlanden van A. J. Lastdracer D, 11., bijl.ige 9.
Ook. in J, G. V. CANUABicn, Leerboek der Aan! rij kskjtu de, vertaald
,

door

Jam

deelte Tau

ving der N
lijka

(D, 1. bl. 273) en in het a£-or.ilerlijk uitgegeven gewerk, ouder ueu lilel van Aardrijkskundige beschrijcd e r 1 a n de 11 bl. a7,)jijii do voor(iaain3l.e dier >vc;cu5cbappe-
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(yeeii

der

lirlioellc

liaa;;h.i(l

hij

{;cJ»etieii

lanillxiuwer ie wijlen, ilaar (h'/.e er .'iMes van Irelvt, wal NÜjl en hokwaainheid er van kunnen winnen, maar zulks wordl veeleer veroorzaakt
dooixlien vele veile landen in binnen|iolders en andere la^c
meestal tol \M'ide voor hel vee en tot winnen van hooi
ljr(uiden,
worden aaujfewend ook li;rjfen er in de hoojyere streken nojf vele niet
,

;

die echter ihans iloor hel xerdeeicn der markwaarUxr
en de nijserheid der inwoners aUeiiifs vermiudcicn
vooral de hemoeijiii|jcn der M a a l s c h a p p ij v a n w e d a d ;j ii e d
veel l)ijdra;;en
zoo dal men , len j>;ev(d;re van de door die Maalsc-happij
Ran(jeweiide pojyinjjcn
thans, aan de <{rcnsseheiilin]f lusschen FriesontjjiMinen

lieidevelden

,

jfroiiden

,

i

i
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,

,

land, Drenthe

en

Overijssel, waar men

niet

vroeijer

daii

valen h<'idej[rond zajf , cenc strook lands van cenijje uren jyaans iii
bouwland lierschapen cn met hotiwnianswoninjyen bezet vindt. Door
al hetwelk dan ook de schaarschhcid van ei;jcn {jewonnen {jraan jaar-

lyks vermindert.
De voortbrengselen van do hoofdere kleilauden cn iti de btiitenpolders zijn
uitnmnt<'ndc tarw , van welke men de Zeeuw sehe onder de beste der wereld acht; winter- cn zomer- koolzaad, winter-,
jjroenc
boonen
{jraauwc eii
zomer- en maarte|}arst , ro[f|;e , haver
gele erwten, vlas, klaverzaad, aardappelen en andere aardvrnchten,
vau welke een en ander de Noordelijke streken der provincii-n Friesland en Groningen rijk en edelsoortig in voortbrengselen zijn,
Op de ligtere zandgronzoodat er ook vele nitgevoerd worden.
:

,

den

verbouwt

men

boekweit,

veel

,

,

hennip

zonrerrogge,

Amersfoort en op de Veluwe
Zeeland, het noordwesten van N o o r d -

inzonderheid

bij

,

tabak,

hop,

;

mee-

I> r a h a n d
krap
in
on het Zuidwesten van Holland; mosterdzaad
suikerij , kaardendistel,
brem lot bemesting, biezen cn riet tot velerlei gebruik, nioeskruiden, waarvan onderscheidene in Nedeklasd, beter
dan elders, tieren en ook voor smakelijker, dan die van andere
landen gehouden worden.
Boom- en aardvruchlcn zijn hier te lande
in cenen redelijken overvloed.
Men legt er zich ook met bijzondere zorg
op den tuinbouw toe terwijl de bloemkv\eekerij in ^ecn land die hoogte
bereikt heeft, als waartoe zij in Holland gestegen is; daar ook nergens de bloemenhandel zoo sterk gedreven wordt, zijnde llaarlenrt
vooral de zetel van de bloementeelt cn den handel lu bloembollen. Ja,
deze laatste is vroeger wel eens lot volslagenen windhandel overgeslagen j
of wie herinnert zich niet den tulpenhandel van het jaar 1657, toen men
voor ééne bloem van tien azen negenhonderd en voor een pond gele
krooncn meer dan tw aalfhonderd gulden
besteedde.
Er is ook
misschien geen volk, dal meer kosten aanwendt, om nette tuinen en
fraaijc bloemen Ie bezitten
dan de Noord-Nedcirlanders zoodat onze
voorvaderen hoc spaarzaam anders zich soms niet ontzagen
hieraan schatten Ie koste Ie leggen. Hoewel deze zucht uu niet meer zoo
in hel overdrevene bot gevierd wordt, vvoiden er echter nog rijke lieden gevonden , die aanzienlijkesommen aanwenden, om hunne buitenplaatsen tot ware lusthoven aan te leggen
op de meeste van welke
men zelfs druiven- en op eenige ananas-stook[)laatsen vindt. ISiellegenstaandc er sedert de laatste 40 jaren een aanzienlijk aantal gesloopt
is
worden hier nog eene menigte fraaije heerlijkheden en buitenplaatsen gevonden, die met uiet minder smaak, dun koslcu aangeligd
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wei verre van hun eenljj voordeel aan te brengen ,
duizende guldens, alleen voor het onderhoud, vereischen.
Onder de welgestelde bm-gers, in de steden, is het veelal
gehrnikolijk ecu tuintje, op den wal ol' buiten de Mallen, te hczitlcn ,
Maar zij hunne uren van uilsjjanning gaan doorbrengen , en dat dan
ook altijd, zoo niet geheel, dan toch gedeeltelijk, tot aankv,ceking van
bloemen dient. In Holland is het ten platten lande eene zeldzaamheid
als men een huis aantreft , waarhij niet een gedeelte van het
daartoe behoorend erf, tot de hloenienlcclt is ingeruimd.
De Veeteelt staat in NEDtnLA>D mede op eenen zeer hoogen trap.
Men heeft er uitmuntend rundvee, vooral in Friesland, van hetwelk
cene aanzienlijke menigte alom op de gras- en klaverrijke Meiden der
lage polders en andere lage landen vetgemest en vervolgens naar andere
landen vervoerd Avordt. De boter en kaas, die men in de Nederla?!DEN in eene aanzienlijke hoeveelheid bereidt, joodat de provinciën Holland en Friesland te zamen jaarlijks alleen 26 milioen ponden boter
en 30 millioen ponden kaas leveren Avorden in alle landen als de beste
geroemd, en daarom in eene groote hoeveelheid verzonden, terwijl
geen kalfsvleesch ter Mereld zoo beroemd is als het Hollandsche. Ook
schapen, die men er niet slechts voor de wol en het vleesch aanhoudt , maar bovendien om van de melk onderscheidene soorten van
kaas te bereiden
treft men er in menigte , op het eiland Texel
alleen ruim 50,000
aan.
De beste en fraaiste paarden vindt men in
Frieslanden Groningen, en deze verdienen vooral als koetspaarden de
voorkeur; de Geldersche paarden zijn zwaarder en meer geschikt tot
den arbeid; de Zeenwsche paarden zijn wel klein van statuur, maar
kunnen toch vele vermoeijemssen doorstaan. Door de jaarlijksche keuring der hengsten; door het verhoeden, dat geen andere, dan goedgekeurde hengsten tot het dekken worden toegelaten
maar vooral
door het plaatsen van hengsten uit de koninklijke stoeterij te
Borkulo, op onderscheidene punten van het rijk, wordt er veel
tot veredeling van het paardcnras toegebragt
ofschoon deze meer
voor de ruiterij
dan voor den veldarbeid en tot wagenpaarden geschikt zijn, terwijl de kundige veeartsen, die jaarlijks uit de te
Utrecht gevestigde Rijks Veeartsen ij school voortkomen , door
eene doelmatige behandeling van het zieke vee zorgen , dat de gebreken , waarmede de paarden of het rundvee behebt zijn , niet op
eene of andere wijze voortgeplant worden.
De varkens zijn over
het g^hccle land verspreid en men vindt schier geen boerenstulp ,
waar niet een of meer dezer dieren , tegen den winter, vetgemest Morden.
Op de Bijenteelt legt men zich bijzonder in Gelderland,
Noord-Braband, Drenthe en de woudstreken van Friesland, toe vindende men niet zelden in de Meijer ij van 'sHertogenbosch,
bij éénen landman, vijftig en meer korven.
In Drenthe is het
niet vreemd bij de zoodanigen
die in de bijenteelt hunne middelen
van beslaan tntsluilend of groolendcels , vinden , hij de tMce honderd korven aan te IrcfTen.
Na ginistige zomers zijn er, die voor
den slagttijd over de drie honderd hebben.
Sedert eenige jaren,
mogen wij ook bij de takken van landbouM' de zijde-wormteelt,
voegen, daar deze tlians in de prov. Noord-Braband en Utrecht in
het groot wordt aangekweekt.
Er is een kabinet van Merkxijn

terwijl deze,
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Bc
visch
viscli,

op Je

iiiiTcii

eeneii

jfnuileii

de rivieren cii aiul. ro Itinncnl.ind.fclitt
overvloed van allerlei heerlijke rivierluzonderlieid komt hier do zalnj in aaniucrkinjf
op.
welke
olsehoon hij in de zee voorlleelt, echter op de rivieren jfevan<jt'ii

visschi-rij

wateren

levert

,

,

wordt, vverwaarls hij zich in jjroolen jfelale hejreei'l, om voedsel lo zoeA'üorheen waren Schoonhoven en (ï e e r t r n de n he rijken.
de voornami^ stapcljilaalscn van den zalm , dot-h sedert men niet meer
den visch welke in de nahijheid van die sleden jjevangehonilen is
gen wordt, alilaar op den alsla;;" te l)rcn;fen
lak van heslaan
is die
voordeelijyer voor de inwoners der nal>ij;;ele;ren dorpen jyew orden
zoodat ihans de meeste zalm, die in de li e s h o s c h en daaromstreek»
Sevanjjen v»ordt, te Drimmclen, een hall' niir W. van Geerlrnii

,

,

,

,

i

vanwaar er vele naar Bel-jië en Frankcnher{j, wordt aan[febra;jt
Ook de j)alinjr levert, op het Zecnwschc eiworden overjjebrajjt.
land S c h o n \v e n en vooral in Friesland, vanwaar /ij in nienijjte
,

rijk

naar Knjjeland wordt nitjjevoerd
cenen aanmerkelijken handellak op.
Ofschoon de visehvanjjst op de rivieren dus nogf al eenijj voordeel aanbrengt, is zij evenwel niet te veqjelijken bij de visscherij in de l\oor<licc, welke in de kleine en de g r o o t e Visscherij onderOnder de kleine r»Air//('r//' begrijpt men die, welke,
scheiden wordt.
in de Noordzee, die onze kusten bespoelt , gedreven wordt, waar
men kabeljaanw, leng, schelvisch, schol, tarbot, rog, tongen,
bot en anderen zeevisch vangt.
Onze Visschcrs, van welke er ^00
met 35 seiiepen alleen nit Friesland varen, blijven echter meestal
niet vlak aan de knst , m.iar begeven zich eenigc mijlen dieper in zee,
inzonderheid • ter
hoogte
van
Doggcrsbank
tnsschen
Engeland
en Jutland, waar de ondervinding geleerd heeft,
dat de beste
volwassen visch gevonden wordt , die zij dan levendig in de digt
aan zee gelegen steden ter markt brengen
hoewel er ook veel
versche zeevisch naar Braband en A laandcren gevoerd wordt.
Het
toezigt over de knstvisscherij wordt gebonden door een coUegie , het
collegie der kleine of knstvisscherij voor de provincie
Holland geheelen die uit 1 Voorzitter 10 Leden en 1 Secretaris bestaat,
als
wegens S ch e v e n n g e n , de Voorzitter en 1 Lid
wegens K a tw ij k a a n z e e 2 Leden
w egens N o o r d vv ij k aan zee, E g,

,

j

,

i

:

;

,

mond aan
nis. Z w

;

Wijk aan zee. Zand voort. Middelhar-

zee.

w

l ,
en P e r n s ieder één Lid.
3Liar de meeste
kabeljaanw en leng, die door de Nederlandsclie visschers omtrent IJsland gevangen wordt, en waartoe vroeger jaarlijks meer dan 1150 schepen
•werden nilgerust , wordt op zee tot labberdaan of zoutonviach gezotitcn,
die de reeders dan binnenlands verknopen of naar buitenlands verzenden , even als de gerookte zalm en de gedroogde sclichiscli , schollen
en scharren , die hier in menigte bereid worden.
Over deze visscherij
is het
toezigt opgedragen aan het collegie , dat den titel voert van

a r t c
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i
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P
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H
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1
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Maasland-

VI aardingen.
r

n

i

s

ieder

éé-

dat coUcne.

groole visscherij verstaat men de har i n gv iss c h e r ij ,
hier te lande vele handen werk verschaft, hoewel thans niet meer
zoo veel als vroeger, toep zij als ceuc goudmijn voor ons Vaderland
die
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boschou^vd uerd, en jaarlijks aan iiieer clan 20,000 huisgczinncai een ruim
bestaan verschafte
vanwaar zij haren naam van Groote Visscherij
onllecndc. Tot op het einde der veertiende eenw werd deze visch, even
versch {jejeten
en er kon alzoo geen handel mede {reals alle andere
dreven worden maar Willem Bklkelszoo?! een visscher van Biervliet,
vond, omtrent dien tijd, de kunst uit, om den haring te kaken en in te
zeulen.
Nadat hij die kunst, naar hem ook wel heukelen genoemd,
aan zijne landslieden onderwezen had, is de haringvisscherij door hare
voordeden van groot aanbelang voor de Nederlanders geworden j die
in de bereiding van den haring, zoo door kaken als inzouten, nog
door geen natie geëvenaard
veel min overtroffen is geworden; waarom
ook de Hollaudsche haring boven alle anderen gewild is, en op de
vreemde markten veel duurder verkocht wordt
als zijnde veel beter
van smaak en van meerden; duurzaamheid. Vóór de Spaansche beroeringen maakten vooral de Zeeuwsche visschers veel werk van dezen
later zich meer op de kaapvaart toeleggende, veronachthaudeltak
zaamden zij de haringvisscherij en deze verplaatste zich grootendeels
naar Noord- en Zuid-Holland, en wel naar de steden Enkhnize n ,
,

,

,

,

;

,

,

;

Vlaardingen, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam
Thans is Vlaardingen,
a n d s ui s.

havenen Maa s

1

1

Del

,

fs-

de voor-

zetel dezer visscherij,
waaraan ook Maaslandsluis,
ha ve n
Enk hu iz e n
de R ij p en Amsterdam ook
nog deel nemen.
l)e haring wordt in de Noordzee, op de kusten van Engeland
en Schotland, van den 24 Junij tot den 25 November, gevangen
Ie
weten: van St. Jan tot St. Jakob of van den 24 Junij tot 2u Julij ,
van St. Jakob tot de H,
omtrent Ilitlaud Fair Hill en Bockenes
of van 2a Julij tot 14 September
omtrent Bockenes
kruisverheffing
of van
of Seveniot, en van de H. kruisverheffing tot St. Catharina
den 14 September tot den 2-^ November, in bet diepe water beoosten
Yarmoulh ook vangt men, niet ver van daar, nog haring tot in het
De schepen, welke daartoe gebezigd, en haringlaatst van Januarij.
zijn doorgaans 23 tot 50 lasten groot.
Deze
buizen genaamd worden
in zee maar zij zijn vergezeld van
blijven zoo lang de vangst duurt
die bestemd zijn , om den gekleinere vaartuigen, jagers geheeten
vangen haring spoedig over te brengen.
De haringvangst is in vroeger tijd geregeld bij plakkaten door de
Hooffc Regering uitgevaardigd. Zoo is, bij plakkaat van 12 Mei 1620,
uitdrukkelijk verboden ecnigen haring binnen de klippen op de kusten ^^nn.
Ierland, Ilitland of Noorwegen, te vangen, omdat deze ongeschikt is
tot inzouting, alsmede dat men vóór den 24 Junij geene nelten mag
De buislieden, aldus noemt men het scheepsvolk, dat ter
uitwerpen.
haring vaart mogen elkander de vangst niet beletten noch clkandera
moeten terZij
die niet vangen kunnen
netten beschadigen.
Het scheepsvolk mag geen haring in
stond naar huis terr.gkeeren.
zee verkoopen enz.
De haring dien men tusschen den 24 Junij en den 2» Jnlij vangt ^
wordt met grof zout toebereid, en daarom grof zouten haring geheeten; die, welke men na den 2'J Julij vangt, wordt met fijn zout toegereed en de tonnen worden ter onderscheiding , met bijzondere teckens
mag ter
Geen haring, die na den 2ü Julij gevangen is
gebrand.
sleete verkocht worden
zoo hij niet ten minste tien dagen op zijnen
eersten pekel gelegen heeft.
De haring, welke duren moet en ter
verzending dient , wordt aaij land verpakt en opgehoogd.
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woiilt diHjr

oiue kusten en in da
Zuiderzee, nojj veel liaiiii;f j|i'\an;fen, die eerst een weinijy {rezontcn
en eene (yrootfi
rn daarna jjeroolvl /.ijiule. bokUiiij ij-eiioenid wordl
De Nom iiaaniste lianjyen of
vervnllinjf voor de in;;ezetenen nilniaakt.
waar de liarin;; jjerookt wordt
hallen , dus noemt men de keeten
XO 1 e n h o v e en H a r d e r \> ij k. (Jok wordt
zijn te Zwolle,
de vcrsclic of najaarsliarinjj, onder den naam van jxiiiliariittf bekend,
bij de mindere volksklasse vrij aljjemeen
gebeten , en overijjtMis lot
veevoeder of bemestiriji gebruikt.
De [je/.oulen haringen en ook vele [Terooktc v\ordl buitenlands verzonden
voornamelijk
naar de \V est-Indii' , naar Polen en Diiilselivroeger ook in groote iiKMiigle naar lland)urg en IJremen;
land
doch sedert de Hamburgers zich ook veel op de haringvangst t(»eleggcn , en daarin naast de Engelschen , onze voornaamste mededingers
geworden zijn , heeft het vervoer derwaarts groolendeels opgehonden.
De llollandsehe sleden , welke schepen ter haringvangst uitzenden,

de

Ni'dcrlaiulschc vissclicrs in

hel

iinjanr

ojj

,

,

,

1

,

.
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gezamenlijk een koUegie aan, lietwelk bet kol leg ie der
groote Visscherij van de provincie Holland genoemd wordt,
stellen

en nit eeneii Voorzitter. 1;2 Leden, en één Secretaris beslaat hebbende
do Xoorzilleren 3 Leden benevens de Secretaris zitting wegons Vlaardingen '2 Leden wegens 3Liaslandsluis
5 wegens Amsterdam , 1 wegens
Dit kollegie
2 wegens Enkhuizcn en 1 wegens de Rijp.
Rotterdam
draagt met de regering zorg voor het behoorlijk in acht nemen der
welke keuren en orkeuren en ordonnanliën aangaande de visscherij
donnanti(.'n niet gemaakt of veranderd mogen worden , zonder dat de
raad en de bedenkingen van dit kollegie ingewonnen zijn.
De ff ulvisihraiigst was vroeger mede van zooveel belang voor de
Nederlanden
dat daartoe jaarlijks tot 256 schepen naar Groenland , Spitsbergen
Ook lokte zij
en Nova Zembla werden uitgerust.
een aanzienlijk aantal Nooren
Decnen en Jutten naar deze landen
die tegen het n.njaar weder huiswaarts keerden , en hunne winterteering
vonden uit lielgenc zij op de Nederlandsche schepen ovcrgegaard hadden. De Wahischvangst werd in het jaar 1614, dooreene bijzondere
maatschappij . onder den titel van Noordsche compagnie
ondernomen , die echter, door veel tegenspoed , niet langer dan tot in bet jaar
16 4o stand hield , en toen vernietigd werd, waarna deze visscherij voor
een ieder open bleef, en alzoo door onderscheidene rederijiin werd uitgeoefend. Deze visscherij geschiedde in de Straat Davis , op de kusten van
Groenland en \an de eilanden der IJszee als: van IJsland, bet Beercn eiland
liet eiland Mauritius of Jan Maaijenëiland , Spitsbergen en
Nova Zembla; maar aangezien de visschen door de gedurige jagt , die
er op gemaakt werd
schuw geworden zijn , zien de walviscbvaarders
zich thans genoodzaakt de visschen dieper in zee , onder het ijs , op
te zoeken , waardoor deze visrchcrij thans met veel meer gevaar vergezeld gaat , dan vroeger het geval was , en er ook veel minder gevangen Avorden
zoodat men tlians bet te kort moet aanvullen door
de zeehonden- of robbenvangst.
De meeste walvisschen worden tusschcn de 77° en 79° gevangen.
In het begin dezer eeuw werden nog jaarlijks meer dan 100 schepen
terWalvischvangst uitgerust waarvan eenige vroeger andere later vertrokken
naardal zij eene langere of kortere reis moesten afleggen; die, welke naar Straat Davis stevenden , vertrokken bel vroegst,
namelijk in Februarij
omdat zij den versten logt hadden ie volI. Deel.
G *
;

,

,

,

;

,

,

,

,

;

,

.

,

,

,

,

,

,

ALGEMEEN OVERZIGT

«2
hrungcn
ledore
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de

vertrokken

anclore

Maart, wederom

in

andere later-

of somtijds meer sloepen hij
li'^h , die op zijde of van aclite;en aan het schip iianocn. Ter plaatse
hunner bestemming jjckomen , laten de vvalviscuvan"ers deze sloepen in zee , bemannen die met eenijje van het scheepvolk , onder
welke een harpoenier. Zoodra men nu eenen visch ontdekt, v^ordl hij

walvisclivaardcr

Iicefl

zes

vijf,

nagejaagd, en wanneer inon hem genaderd is, schiet de harpoenier
liem met den harpoen , die aan eenc lange lijn vastzit, in het lirrchaara; is de visch niet zoodanig gewond, dat hij nog kracht heeft,
om de gehecle lijn uit te loopcn dan kapt men het tonw af. en
men tracht den visch andermaal te trelTen hetwelk dan zoolano- herhaald wordt tot hij geen kracht meer heeft, om de lijn uit te loopen , en sterft, als wanneer men hem met de sloepen naar de plaats
sleept, waar het schip ligt, hem aan stukken kapt, en het spek,
waarvan naderhand traan gekookt wordt even als de baarden, van
welke men baleinen maakt, binnen boord brengt. Ofschoon de Grocnlandsche of Straat-Davis visscherij sociëteit te ilarlingcn , wegens ongelukkige vangsten en verliezen, is ontbonden geworden, zoo hebben
toch de Heeren BARE:tD Visser e> Zoo^ aldaar de vaart aann-ehouden
en nog twee of meer schapen in zee, van welke in den loop van dit
jaar er één met verscheidene walvisschen bevracht is te huis p-ckonien
,

,

,

waardoor dezo

nieuwe aanmoediging heeft bekomen.

visscherij

KoePHAKDEt

Scheepvaart.

e:^

J)e Koophandel , die als de ziel en zenuw van ons Vaderland aangegemerkt wordt moet hier zeer vroeg gedreven zijn. Men bespeurde hier .
zelfs reeds in de onbeschaafdste tijden ecnige beginselen van bekwaamheid
tot het oefenen van nutte handwerken
die naderhand gelegenheid tot
eenen voordceligen handel gaven maar toen de Romeinen
in de eerste
,

.

,

.

;

eeuw onzer tijdrekening in groolen getale herwaarts overkwamen l>egon de koophandel meer algemeen te worden. Vele Romeinsche koop,

,

zich hier te lande hebbende nedergezet, dreven handel op de
,
Brittannisehe eilanden en andere gewesten. In Z ee la n d heeft men oude opschriften gevonden
in welke de Romeinsclie kooplieden hunne
dankbaarheid aan de Goden betuigden , voor het beveiligen der koopwaren op zee. Ten tijde van Viteliics , waren er nog velcRomeinsche
kooplieden in deze landen , die toen door de Kaninefaten gewapenderhand
De grachten welke te dier tijde in de jNederlai>de?(
overvallen werden.
werden gegraven zijn, naar allen schijn niet alleen ten dienste der krijgslieden maar ook tot gerief van den handel aangelegd. Het Friesche bont
was toen reeds zeer beroemd en w crd langs die Drususgracht uitgevoerd.
Toen later deze landen door de Noormannen overvallen en door de Frankiwerd de handel aanmerkelijk versche koningen overmeesterd waren
Maar in de tiende eeuw begon de handel in geweven stofl'cn ,
drukt.
die uit Vlaanderen naar Franlirijk en üuitschland vervoerd werden, eenen
aanzienlijken opgang te maken.
Het opriglen van vrije jaarmarkten
bragt ook niet weinig tot de uitbreiding van den koophandel toe (1). In

lieden
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(i)

Lezensw-iardlg

over

liet

vroeger

hand Isrerkeer

dezer

lande

is

Jonkb,

Wuck; Geschiedkundige beschouwiug
van het on de handelsverkeer der stad Utrecht, van de vroegste tijden tol aan do reertiende eeuw.
Mr. H, M. A. VAN Ascn tan

DEPARTEMENT

VAN BIXXENLANDSCllE ZAKEN.

8.>

den aanvang der veertiende eeuw, ontstond er een i;e\veUli{T oproer (wwlwi'
in di- Vlaaiusche en nraljandsclic sleden, lielvvclk ,
de laKtnwevers
doordien de \M'lliond(Mselia|i licl niet viior/.i|;li;' j;''n<n;{ {riHlcinj)! had,
,

naarde

Ni;i)i;ula>ukn , en
ie eeuw vrocjfer, naReeds
dat de Ridders der Duilselu' orde de landen aan de t>oslzee l)enia{jligd
liadden, waren de Ooslerselie koopvaarders hejfonnen liiinne waren ook
naar de NEi>Eia\M>EN te voeren en de voorllueiufselen de/.er landen wederom leriijj te brenjjen. Amsterdam liejjon in de vijlliende ee uw,
Anlwernen, dal toen reeds eene bloeijende koopstad was , naar de kroon
Daar de Te.vels c li e z e e jj a t e n onilrenl het jaar liOO,
lesteken.
wijder ^yew orden waren, hejjon men hel IJ mei {jroolc
düur inbraak
•M>|i><rcidieid j-al",

vooral naar

Hol

dat de weverijt-n

la iid

werden

,

.Xooiinti.iJKi;

overijeltrajjt.

,

,

,

hunne jrranen en liouten die stad leverde hun wederom
markt
geïonten viseh en harinjj van de Nisseherij dezer landen, en hetjjeene
verder dit land in {yrove waren opleverde. Hel innemen van Antwerpen door den llerloj van l'arma in het jaar 1ÏJ83, werd van een ge-

seliepen

waren

te

te

bevaren.
t e r d a

A ms

De

m

Ooslerliinjen braijlen

Ier

,

,

,

Men verzuimde de
handels in die stad {fevoljyd.
Selielde, die voor {^roole sehcpen onbevaarbaar was >ifemaakt, wederom
De kooplieden weken daarop naar 11 o 1 a ml den meeste oi)eiieii.
Van dien tijd af, bcjjonncn de
ten handel mei zieh nemende.
Vebeemüiie Nederlanden, midden in den zwarcn oorlog, met welken zij
te worstelen hadden , door de zeevaart en den koophandel te bloeijen.
Ooiler de talrijke slennsels van den Koophandid , dien de Nederen nog , hoewel op eene kleinere
landers vroeger gedreven hebben
schaal, diijven, is een der voornaamste de ligging aan de Noordlangs
zee als mede hel gemak om de koopwaren over de Zuiderzee
de bevaubaie rivieren, kanalen en vaarten, op eene min kostbare
wijze, in kleine vaartuigen, te vervoeren; waarbij nog kwam de
gezegende vrijheid die leder gelrouw en gehoorzaam onderdaan alvan
hier genoot, terwijl niemand, hetzij ingezeten of vreemdeling
Melken landaard hij ook wezen of welke godsdienst liij ook belijden
niogt
indien hij de wetten gehoorzaamde , de lasten opbragl en zieh
slil en
vreedzaam gedroeg
voor vervolging of onregtvaardigc verzoodat elk goed burger
drukking te vreezen had
voor zoo ver
dit mei liet behoud van het land bestaanbaar was , volstrekt meester
van zijne eigendommen bleef. De aanzienlijke bevolking; der ingezetenen \lijt in het uitbreiden van hunne handwerken, manufactude grootc menigte koopvaardijschepen
ren en vlssclicrijen
die zij
liezalen
de aanzienlijke voorraad van coulant geld , waarin geen
land Ier w ereld bij de Nederlasdex te vergelijken was ,
zoodat de
koophandel der andere natiën ^ oor een groot gedeelte , met het geld
der Nederlanders gedreven werd ; de natuurlijke spaarzaamheid en
A\inzuehi dezer nalie; het goed vertrouwen, waarin tle Nederlanders
hij andere volken stonden; de aanzienlijke en rijke
wisselbank te
Amsterdam, de Üost-Indische en de
e s l-I n d s e he M a a lschappiji'ii en de Sociëteit van Suriname, hebben veel bijgedragen , 0111 den koophandel, vooral in Holland, zoo hoogte doen
slij;jen , dat het de afgunst van alle de andere handeldrijveiide natiën
gaande maakte omdat zij zagen , dal de Nederlanders daarin een ieder te boven gingen.
Ook waren het de koophandel en de zeevaart ,
die hen in staat stelden,, om gedurende taehlig jaren eenen strijd,
ter hekoining en bescherming van hunne vrijheid tegen S|)anje, vol te
houden, en dal rijk eindelijk te doen zwichten en het te dwingen,
verval

lieel
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1

G

T.

oiu de Neclorlandtirs voor een vrij en onafliankelijk

volk te verklaren..

Door de locnemlngf van den koophandel en de sclieejnaart, vermeeren toen de ecrslc afnam, moest de laatste
derde ook luinne maol
,

De voornaamste oorzaak van het afnenatnnrlijk ook verminderen.
men des koophandels is dat de naburi-jC en andere natiën waaronder
er zelfs zijn, die in het bejjin der zeventiende eeuw nog geen denkbeeld
van koophandel en zeevaart hadden , er zich later met alle raa^ft
op hebben tocoelo;)d, en de jjoederen, welke zij voorheen op ecne der
,

,

Nederlandsclie markten koch'.en , {gingen opzoeken in de eerste hand
en daaruit verkregen , waardoor zij hnnnen handel meer en meer zagen
toenemen. Maar het voL-i, dat onzen handel de nijpendste slagen heeft
toegcbragt , is bet Engelsche zoo door zich van lieverlede van een groot
,

gedeelte onzer koloniën meester te maken, als door meer dan eens,
maar onder anderen , in het begin dezer cenw, ons eensklaps den
oorlofT te verklaren , ten einde door het nemen van onze rijkgcladene

koopvaardijschepen, die, vertrouwenden op ecnen onlangs te Amiens
gesloten vrede, de lerngreis naar het vaderland badden aangenomen,
of in Engelsche havens waren binnengeloopen , onzen koophandel den
dan desniettegenstaande is onze handel nog aldoodsteek te geven
tijd zeer belangrijk, en nog mogen de bnitenlandscbe nalien onder*
dat zij , om geldleeningen op solide voorwaarden te sluiten ,
\inden
zich niet te vergeceis tol onze kooplieden wenden , zoodat men berekent, dat hel bedrag der kapitalen, die de Nederlanders in Fransrhe, OosDcensche , Russische, S])aansche , AmeriLaansche en antenrijksche
IGOO millioenen guldens beloopt.
dere leeningen ingelegd hebben
Niet alleen voor vreemden , maar ook en vooral , om het vaderland
bii te springen, of ook waimeer het vadcrlandschc instellingen geldi
wij mogen het met
staat de geldkas van den Nederlander open, en
nimmer moest er in
een inni"' genoegen hier ter nederschrijven
de laatste jaren eenc geldleening aangegaan worden , nimmer moest
er eene vaderlandscbe onderneming tot stand komen, of de inscbrijhet
vin"-cn overtroffen altijd ver het benoodigde en somtijds zelfs
Vooral se iert den opstand in België en de daai'dubbel daarvan.
door veroorzaakte afscheiding van die gewesten , is de handel aanmerkelijk toegenomen , en dit kan v,el gedeeltelijk vi orden toegeschreven
aan de overkomst van vele Hollandsehe en eenigc andere bandelhuizen
;

,

,

,

—

—

,

maar nog meer aan het uitsluitend
BeKië gevestigd waren
van den handel op Neerlands-Indië, terwijl de bemoeilingen der N e de r 1 a n d s c h e h a n d e 1 m a a t s c h a p p ij en onderscheidene andere nuttige inrigtingen den bloei des handels zeer bedie

in

,

bezit

Torderen.
De Nedcrlandsche

handelmaatschappij

is

,

koninklijk

bij

besluit

op den voet der naamlooze maatNo. 163
van 29 Maart 1824
en kan ,
voor den tijd van vijfentwintig jaren opgcrigl
schappijen
verlenging verzoeken
maar ook vóór
na den attoop van dien lijd
ingeval de meerderheid der stcmgeregdien tijd worden ontbonden
te zamen eigenaars van ten minste drie vierde van
tip-de deelhebbers
daartoe mogt besluilen.
de aandeden
Zijne Majesteit heeft zich, met het Koninklijk buis, aan het hoofd
der inschrijving gesteld, voor ecne som van vier millioen guldens,
No. 41, het fonds
zijnde bij Koninklijk besluit van 19 April 1824
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

hetdezer Maatschappij bepaald op zeven en dertig millioen guldens
welk echter bij de nieuwe artikelen van overeenkomst goedgekeurd en
;

,

Tastgesleld,

bij

Z.

M.

besluit

van 22 Junij 1827, No. 83,

is

vcrmin-

,,

DEVAllTEMKNT VAN BLN'NENLANDSCHE ZAKKN.
dcjd op \h'v PM

lOüO

{jiilJoa

IwinlijV

niilliocii

Melke

ieder,

iii

verili-flil

jfiildi-iis,

van
«orden

«aiidi'L'k'ii

iii

kmiiieii

lialve» en vi<'ide deelii»

8i*

yes|)litst.

De zaken der Maalsehapjiij worden beslinird dodr
geveslijfde

eointnissie

,

Er

Maalseliaitpij iiiUnaakl.

door
als

lU'ii

Koiiin|>-

niel de direelic

die,

wordt

ei-no te

vereeiii;;d

,

zijn zeslicn Cuniniissaris.sen

{|eviie;j;d

deelliehher en jjaranl van

,

um

voor

,

Amsterdam

den Uaad der
Itij welke ecu

IIoo;;sldes/.ells

Itelanjjen

waken. Du
daarna
fnnelie

den jaarlijksehen intrest,

te

eersthenoenide Conunissarissen hlijven vier jaren in
treden, naar eeiu-n rooster, bij lolin-y te bepalen, vier Connnissarisseii
ieder jaar al', om op;jevo!;{d te worden door een jyelijk [jclal andere j
De Connnisvaris , die de bcde alireileiide zijn wederom verkiesbaar.
;

Koninjjs

des

laM;f('n

,

als

dcelhelj!)er

en

als

garant waarneemt

,

is

oniler deze benrlwisselinjj niet beijrejien.

belieerd door eencn President en twee Dirccvan v\elke eene de werkzaandiedea van Secretaris waarneemt,
wordende, bij onjjcsleldlieid , afwezijjbeid of andere wetli||e ver*iindürinjr van
den 1'resident, zijne rnnclien waar;;enomen door een der
De President ,
Dinelem-en
daartoe door den Koninjj te benoemen.
de Direelenren en dè Secretaris jrenieten vaste traktementen, doelimo;;en jjcenc andere posten ambten of bedieningen boejfenaamd , beklecden, noch middellijk of onmiddellijk ccni-ien handel drijven of
deel hebben in recderijcn of fabrijkeu.
In alle voorname handelplaatsen, zoo binnen als bmten het Rijk,.
alwaar de 31aatschappij ladiTi;;en te verzenden ofte oiitvan;jen heeft,
en overal elders, waarde Dlreclie znlks noodijj acht, worden et;nofmeer
Deze Ajentcn genieten provisie. Te Batavia
Aijenlen aanjjcsteld.
onder de benaming
is
een ondergeschikte tak van bestuur gevestigd
die,
van factorij, te zamengesteld uit eenen Voorzitter en vier Leden
even als de Agejiten der Maatschappij, door de Directie benoemd ea
Deze factorij heeft
bij een besluit door haar ontslagen kininen worden.
behoudens eene volkomene ondergeschiktheid aan de Directie hier to
lande, liet toezigt en het algemeen beheer over de zaken der Maatschappij in Nederlaudsch Oost-Indiü.
Zij zendt jaarlijks bchoorlijko
staten en rekeningen, wegens haar beheer, niet een verslag harer verrigtingen
aan de Directie over.
De leden der factorij genieten provisie.
Het doel der Maatschappij is de bevordering van den nationalei»
handel, scheepvaart, scheepsbouw, visscherijen , landbouw, fabrijkea
en trafijkcn
en zulks door , met in achtneming van hare eigene belangen . te bevorderen, coowel de bestaande als de nog voor den Nederlandschen handel te openen bronnen van welvaart
benevens allo
zulke ondernemingen , welke het vertier der Toortbrengselea van
de Nederlandsche nijverheid kunnen vermeerderen.
De Directie is de uitvoerende magt waardoor de Maatschappij werkt,
Aan de deelnemers is door Z, M. ccn jaarlijkschc intrest van vier
en een half pc. verzekerd , en bij de aandcelen worden half jarigo
intrest coupons gevoegd.
De jaarlijkschc opgemaakte en goedgekeurde
balans ligt telken jare , gedurende veerlicn dagen, ter inzage van de
stemgercgligde deelhebbers, ^'an het overschot van ieder boekjaar wordt
een gedeelte als reserve ter zijde gelegd
en het overige over alle ge-

De Maalsebappij wordt

fenren

,

,

,

,
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,
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,

,

,

heelc

aandeden

In bijzondere gevallen kan
dividend uitgedeeld.
eene algemecnc vergadering van stemgcrcgtigde deelhebbers worden
belegd
waardoor als dun het geheele ligchaam dor Maatschappij wordt
als

,

'.crlegenwoordigd.
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De Nederhndsche Bank

is bij besluit ran 25 Maart 1814 geoctroijeerd
vaa vijf en twiutijj jaren aauvanjj nemende met den
Dit octrooi is , bij besluit van 21 Aueersten April van dat jaar.
aanvantj nemend»
verlen.ifd en bevestijjd voor 2-j jaren
gustus 1858
op den 31 Maart 1859 ten ware dit octrooi inmiddels mogt worden
ingetrokken , welke intrekking alleen dan zal kunnen plaats bebbcn ,
wanneer eene meerderheid van drie vierde der deelhebbers zich verom daartoe aan Z. M. den Koning verzoek te doen of ook
eenigt
wanneer de bank afwijkende van de bepalingen bij bet octrooi en op
bet voortdurend genot van bet
de volgende reglementen vastgesteld
Gedurende den voorschreven tijd van vijfoctrooi mogt verbeuren.
en- twintig jaren , zal aan geene andere corporatie , sociëteit of compagnieschap in dit rijk verleend Avordcn , gelijk octrooi, noch eenige
der voorregten en gunsten aan de bank verleend. Zij wordt gcaclit uit
te maken een kompagnieschap, zonder firma, bestaande aanvankelijk
oit vijfduizend actiën ieder groot duizend gulden, waarvan de eigenaars
de geldschieters zijn , zonder immer in hunne personen of goederen aansprakelijk te wezen wegens eenige zaken, de bank betrelfende.

voor den

tijd

,

,

,

,

,

,

,

,

Later

dit fonds

is

tot

tienmillioen gebragt

Tan verlenging en bevestiging,

is

het

en

uit

,

die

volgens

som

het besluit

blijven bestaan.

voor het belang van de bank wenschelijk of raadzaam
geacht, om dit fonds te vergrooten , en daarvan bij Directeuren en Commissarissen van de bank , in eene gecombineerde vergadering , eene gemotiveerde overweging en raadpleging, zal zijn opgemaakt , zal de Directie de vrijheid hebben , eene voordragt tot
welke zich echter niet
zoodanige vergrooting aan Z. M. te doen
dan tot de verdubbeling van het fonds
verder zal mogen uitstrekken
van lienmillioenen , zoodat het hoogste kapitaal van inlaag, gedurende dit octrooi uiterlijk op en tot twintigniilüoencn zal moeten bepaald
Wanneer lot zoodanige uitbreiding besloten en volmagt verblijven.
bij een openbaar besluit , aankondiging
zal daarvan
leend xal zijn
en zullen de alsdan bestaande eigenaren van actiën ,
worden gedaan
gedurende den tijd van ééne maand na die aankondiging , den voorrang hebben , om in deze uitbreiding deel te nemen , mits zich bij
schriftelijke en onderteekende verklaring , zonder zegel , daartoe aan
de Directie bekend makende. De nieuwe , uit zoodanige uitbreiding
voortspruitende actiën, zullen in allen opzigten van denzelfden aard
zijn als die, welke bij de oorspronkelijke oprigting zijn uitgege\en,
op eene' voordragt
doch bij verdere concessie van vergrooting , zal
van Directeuren en Commissarissen der bank door den Koning worden
bepaald de vaste en algemeene prijs , die voor de nieuw uit te geven
actiën, aan de bank zal worden ingcbragt, om de deelverkrijging , op
eene billijke wijze, daar te stellen.
Z. M. heeft bij de eerste oprigting der bank, voor rekening van den Lande , deel genomen voor vijf honderd actiën , zich voorbehoudende , om
die deelneming uiterlijk tot duizend actiën uit te breiden, welke uitbreiding daarna werkelijk heeft plaats gehad.
De actiën staan op de namen der deelnemers en het transport daarvan geschiedt ten overstaan der directie, bij ongezegelde acte. Alle
verkoop van actiën op lijd mitsgaders alle premiën en kanscontrac-

Wanneer het
mogt worden

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Do
nietig en van onwaarde.
ten te dezer zake zijn ongeoorloofd
eigenaars van actiën hebben, naar male van hunne inlage, in alle
operatiën van beleening en e»conipto beven anderen don voorrang.
,

,

,
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arrt;stabrl,

kiinuen

da»

de directie

bij

iiict

worden

bcleeiRl.
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lijii

executie van vonnissen, in krachte van

allefii t<^r

niet

go-

of wel injjeval van faillissement van denjjeneii , oj>
*ij>de o\er<|e[jaan
Zij /ijn in de belaslinjj aan jjeen tauvatie onMieiis n.iani iij staan.
,

derworj>en.

bank beslaan

1° in bet

csconipteren van wisvoorzien
of aan order
-" in bet beleenen van
v;;n twee of meer \oliloende handteekeninjjen
elTeelen
{foederen , «aren en k(iopjnansiliaj)iit'n ; 5" in den bandel in

De

üjieratien de/.er

ander bandelspapier

selbrieven en

,

:

op

naam

,

;

,

en ziKer, biljoen en verdere nnintjnaleiialen , en in die te doen
\ernuinten en verwerken ; 4^ in bel ontvanjjen van [jeblen in rckeiilnj' courant, en in bet belalen van assijjnatien of qiiitantiën , op
en zniks niet verder of meerder, dan tot
die rekeninj;en af te geven
{[»iiid

,

bet moMtant op elke rekeninjj Ic gfoed zijnde ; verleencnde de bank
voorscbot of crediet in bjanco , aan w'icn bet ook.
iioüil eenijjerlei
zijn mojjc ; en 5" in het beleenen op vreemde {jeld-.pecien en uumtinatcriaal tejjcn ecne

Do bank vcnna;;

verminderde rente.
waren , koopmanschappen of

jjecnc

^troederen

,

boo

of credieten ten laste van den
Staat, biiileidandsciie m();jcndbeden of bijzondere ingezetenen koopen ,
ook niaiy zij neen aandeel hebben, uf direct of
inruilen of \erkrij;jen

ook {jenaamd

,

noeb

eenijje

elTeclcn

,

;

indinet deel nemen , in ceni[}en builen- of binnenlandseben bandel
Ledrij\cn en compajynioscha[)p('n van schepen, assurantiën, visscbcfabrijkcn , trafijken, landbouw- of eenijje andere [goederen hoerijen
gci;aanid almede verma|y zij niet te koopen of te bezitten eenijje vasto
uitgezonderd alleen zoodanij-c lokalen
goederen
als rij tot baar cijjea
jjebruik noodi^ beeft.
Onder dit verbod is echter niet begrepen het
inuntmaterieel, zoo als daarvan ook wordt uitgezonderd het jjeval , dat
de directie raadzaam mojrt achten
om de onderpanden van beleenin{[en . waarvan de aflossinjj in {[ebrekeu is (jeblcven
bij de wetlijjo réidisatic van zoodanijje onderpanden , aan Ie koopen lot vermijdingr
van schade voor de bank.
De bnnk vermajj beleeninjjïn te doen op inschrijviBjjcn in do grootboeken der Nationale Schuld, hetzij op de ori^nuelo insebrijviufjen zeiven betzij op de certiGcaten daarvan, uit;jejjeven of noj; uit te jjeven,
en bij de directie geviseerd ; voorts op alle andere binncnlandsche effecten, oblijjatiën , schuldbrieven en aclirn , alsmede op provinciale-,
plaatselijke- en polder-obli|ratiën en dergelijke ; deze laattte naar den
cours
welke des uoods zal bepaald warden door de makelaars , met da
tauxatiën voor het regt van successie belast ; en wijders op effecten
door buitenlandscbe .Mofjendheden en Staten hier te lande genegolieerd
en {gedomicilieerd, en door alhier gevestigde geaccrediteerde handelhuizen
geteckcud , mits die op de beurs te
doorloopeud eene
courante waarde hebben
verder op roerende goederen , producten
bier te
gefabriceerde en ongcfabriceerde waren en koopmanschappen
lande liggende, en onder de bewaring en bet bestuur der directie
wordende gedeponeerd en gebragt.
De belceuing geschiedt voor drie
aananden , bij acte voor notaris en getuigen gepasseerd. Van alle
beleeningen zijn uitgezonderd en zullen onder geenerlei voorwendsel mogen worden beleend
alle schepen ,
alle onroerende goederen
en voorts alle ellecten schuldbrieven en obligaliën , actiën of credieten
ten laste van buitenlandscbe Mogendheden , personen
compagnieschap|)«n
maaUehappijün «n corporaliën , tn ryn mede van de faculteit
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11

van beleeiiingf uitgesloten
actiën of aandeden
West-lndisohe handel-societeilcu
assurantiën,

in

,

societcileii

,

banken

,

0)sl- en

of landbouw-

fabrijk-

,

die buiten bet Kijk of in onze overzecscbe bezittingen zijn

opgerigt.

De

de bank geschiedt in contante speciën . of in bankyan ƒ 1000, f ÖOO , f 500, ƒ 200, ƒ 80, /'CO,
welke biljetten dagelijks, op vertoon, in kontanten be-

betaling- bij

biljetten ter grootte
ƒ"

40,

f 2o

,

:

taalbaar zijn.
Het bestuur dezer bank is toevertrou^vd aan eenen President en
ö Directeuren binnen Amsterdam woonachtig en bijgestaan door eenen
Zes Commissarissen hebben het toezigt over de handeSecretaris.
Het dividend wordt jaarlijks door President
lingen van dit bestuur.
en Directeuren , met Commissarissen , in eene vereeniorde vergadering, bepaald. De president en Secretaris worden te allen tijde door
De benoeming der zes Commissarissen geschiedt door
Z.M. benoemd.
President, Directeuren en Comde vijftig voornaamste geiutresseerden.
missarissen maken, bij iedere vacature eener plaats Aan Directeur,
,

—

—

—

eene nominatie van twee personen
waaruit Z. M. de keuze doet.
Alle zes maanden treedt één der Directeuren af, en jaarlijks twee
dezelfde
kwaliteit
Commissarissen; doch zij zijn allen weder in
,

verkiesbaar.

De akten van beleening en verkoop , de renversalen, recepissen
ten overstaan van de Directie gepasseerd of door
en bankbiljetten
zijn vrijgesteld van het regt van regishaar uitgegeven wordende
en de
zoo ook alle assignatiën ,
op de bank afgegeven
tratie ;
boeken aldaar gehouden wordende. Ook is een en ander, met intvrij van zegel.
zondering der akten van verkoop en beleening
De gelden in rekening-courant bij de bank te goede , zijn niet
dan alleen ter bekoming van toegewezene gelden bij een
arrestabel
,

,

,

,

,

,

regterlijk vonnis.

Er

zal eene

reglementen

Bijbanh
drie

,

te

Rotterdam worden gevestigd

maanden na den ingang van het

,

waarvoor

de

laatste octrooi der

ï^ederlandsche bank , door den President en Directeuren zullen worden
voorgedragen , om de opera 'tien van de bank in alle hoofdplaatsen der
hetzij door
provinciën en andere voorname steden te doen bedrijven
hetzij door gccommiteerden , zoodanig als zij tot het geparticulieren
rief van iedere plaats raadzaam zullen oordeelen.
Er zijn weinig landen op welke de Nederlanders geen handel drijven ; hetzij zij alleenlijk op vracht varen, in welk geval zij hunne
schepen aan anderen verhuren , hetzij zij zclven hunne waren der,

,

,

waarts en anderen van daar herwaarts overbrengen. De voornaamste
handel wordt echter thans gedreven , behalve op onze Oost- en
Westindische bezittingen, op de Levant, Italië, Spanje,
Portugal, Frankrijk, Groot-Brittan je, de Noordscherijken, de Oostzee en Duitsch land, alsmede op de
Vereenigde Staten van N oord-A merika en de onlangs
gevestigde Zuid-Amerikaans ch e Staten; aan den Atlantischen oceaan.
De Oost-Indische handel kan gevoegelijk onderscheiden worden in
den handel , welke uit Europa met onze bezittingen
gedreven wordt, in den handel , welke dezebezittingen onderling d r ij v e n , en eindelijk in den handel van
Neuerlaïsd met andere landen in Oost-In dien, welke niet
aan het rijk behoorcn.
,

,
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80

de Oost-fmlnv/ie heztttiiujcn zehiui ,
ceno iii;i;»U« liiij>j)ij of fuiiipjjuiescliup

en wi'l uiel zeer aanzienlijke vooiiIlcIiii , zoo laiij; biiilcn,
ge«eKl ol' ovfjiiia^ft kou wfdfrliuiulcn wurtlcii
uiii di- hruiiticit
daar\aii aan te laï<leii , ni zitli jjeljccl ui' {jrdccllclijk di<i eij]fn te
Zelfs juvj iii de laaUle jaren van hel beslaan dier niaalscbapiijokcii.
eu , nadat reeds zoo nienijje lak van handel aan Int k\»ijneu \*as
|)ij
ffetlrevcn

undscli

,

,

bejjroollen

Cüiuniissarissen-deneraal

hel jaai lijks retonr ^^a
pnldens 5 terwijl hel zniver
\oordeel. dal «le/e l)e/.iuinj|eii met de destijds bestaande iniijtinuen ,
na alïrck van /* 831,000 nildeelinjj aan de |)arti|)ieantefi of aetiehunders der Üoslindische Cunipa^'nic , en na i)elalin(j van alle interesse»
der {[emaakle schnlden en andere nitjfaven in Enro]ia, op
f l,0:2j,379
üe oorluj niet Enjjeland
{fesehal «erd.
in het jaar 1780 nil'reharslen
brajjt haar eeliler een zeer aanmerkelijk nadeel toe en veroor7.aaklc eiMie onherstelbare kwijning , zuodal de interessen, der lol herstel
«lier sehaden in Enropa opffenonicn kapitalen . eene som van bij
do
vijf niillioeuen guldens vereisehtcn.
Naauwclijks gaf het rijk retour,
in 179j naar Europa afgezonden, ccnig voornilzigt , om de gcledena
verliezen te herstellen , of de ongelukkige oorlog van dat jaar voltooide bet verderf der Ooslindische Compagnie ; dit zoo rijk retour
viel in 's vijands handen, en, Lij een Staats besluit
werd het octrooi dier Compagnie ingetrokken, en dus haar geheel bestaan vernietigd.
Thans slaat de handel op Ousi-Jndié' voor ieder in'^ezclen
van HET Ko.MvcRiJK DER Xei)erlande\ open.
De voornaamste koopwaren , die van daar herwaarts gevoerd worden, zijn: koliij , peper,
suiker, kruidnagelen, museaalnolen
foeli, kamfer, Banka's tin, tamarinde sapanhout en arak voorts diamanten , goud, paarleu, amber,
cardamom, katoenen garens, aloë, kurkuma, drakenbloed, stoklak,
gomgulta , gom, mvrrbe , beujoin borax, ruwe cachou , lange peper ,
staartpe[)er ,
sago ,
sehellak ,
paarlemoerschelpen , gember ,
soija
enz.
.Alen brengt derwaarts
equipage-goederen , zeildoek , touw en
teer j fijne lakens eu kasimicren , grof laken voor de krijgsmagt
pro»
j
visii-n
waartoe behooren
wijnen, bier, sterke draukeu of likeuren,
Jianmien , boter , kaas , olie , meel , Europesche vruchten op brandewijn enz.
ijzer en staal aan staven , beste sloten en eenig ander bewerkt ijzer, alsmede spijkers in onderscheidene soorten; voorts, wat
de voorwerpen van weelde betreft
zilvergoed , gouddraad en cenij'c
bijouterii'n
meubelen, schoenen, laarzen, zadels, kramerijijn , horologieglaswerk,
vengsteren spiegelglas; eeuige koperen-, tinnen-,
ijzeren- en blikken waren ; mitsgaders lijnolie en loodwit.
De handel welke de Oost-Indische hezittingen onderlinq drijven geschiedt voornamelijk in Europesche waren , alsmede in Indische lijnwaden opium, foeli nagelen, muscaalnoten , poedersuiker, kamfer,
tin , koper, Japansch koper ejiz.
In den handel, icelhe van ISederland onmiddellijk op den vasten
val van Jndië gedreven wordt , deelde eertijds ook de Ooslindische
Compagnie voor een aanzienlijk bedrag. Zij alleen toch bezat de ruwe
voortbrengselen van de Indische eilanden, die, buiten het ffeld hoofdzakelijk lot de inkoop der relouren , op de Kusten van Coromandel
-Malabar en Bengalen, dieuden, en kon dus, door den j<eiin<ren
prij«
dien zij daarvoor besteedde, en uit hoofde van vele gunstige
verbindtcnissen , met de \ orsten dier landen aangegaan, de goederen
tot mindere prijzen , dan de
overige Europesche volken inkojpcn
^feraakt
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een half
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indien zulks noodzakelijk was , ook voor lagere prijzen afCüuipaffnie had daardoor, als het ware, de magt in handen , om de markt te bepalen , en voorzag Om die reden ook bijna>
Nadat Engeland zich uitgeheel Europa van deze voortbrengselen.
sluitend de heerschappij op het Indische schiereiland verzekerd , en al

en alzoo

,

zetten.

De

de voortbrengselen en dat land aan zich cijnsbaar gemaakt heeft, is
deze handel echter, voor het grootste gedeelte , in de handen van die
natie overgegaan.
Uc voornaamste waren, die van gezegde kusten
naar Europa vervoerd worden, zijn: katoen, peper, salpeter, verwhout , gondak , borax sandelhout, suiker, katocuc.i- en zijden stollen ,
shvals enz.
Ook de handel op China is voor ons niet meer zoo voordeelig als
eertijds , uit hoofde dat de Engclschcn de waren , die zij uit China
voeren , met voortbrengselen van Bengalen betalen , en dus zoowel op
afzending als retour winst behalen , hetgeen geenszins hel geval is met
onze kooplieden , die verpligt zijn het grootste gedeelte der Chinesche
koopwaren met baar geld te voldoen , en dus alleen uit het retour
Ook is
de inkomsten hunner uit- en te huisreis moeten vinden.
deze handel , te onzen opzigte , ook nog beperkt geworden door het
De
ruimer aandeel dat andere natiën daaraan genomen hebben.
goederen, die uit China gehaald worden, zijn: thee, suiker, nankin,
koper, borax, aluin, kwikzilver, porselein, verlakte waren, kaneel,
De koopwaren ,
rabarber , muskus en onderscheidene droogerijën.
die derwaarts gevoerd Morden, zijn: katoen, lakens en andere stoffen , glasw erk , vossen- , otter- en beverveilen , sandelhout enz.
De handel op Japan is , behalve aan de Chinezen , alleen aan do
Nederlanders toegestaan , die eene factorij hebben op het eilandje
Desima, zijnde een uithoek van de stad Nangasaki. Sedert het jaar
1609, hadden de onzen eene loge op Firando, maar nadat zij, in
1639 , veel bijgedragen hadden , om aan de Portugezen met -welke
zij toen in oorlog waren , het land te doen ontzeggen , zagen zij zich
Iwee jaren later zelven genoodzaakt . de plaats te gaan innemen welke
de Portugezen verlaten hadden, zijnde het gezegde eilandje Desima,
Op dit eidat de gedaante heeft van eenen uitgespreiden waaijer.
landje staan niet slechts de woningen van het Opperhoofd en verdere
tot
Nederlandsche beambten , maar ook eene reeks van pakhuizen
berging der aangebragt wordende ladingen; voorts een intrek of verde Ilasserossen , de Tolken ,
blijf voor de Opperbaujoozen , de Ottona's
de Beambten der geldkamer en voor de verdere Japansche bedienden j
wijders een groote vlaggemast, en eindelijk, sedert 1823 , eene botaDit alles staat,
nische tuin, welke meer belangrijk dan uitgebreid is.
als het ware, opeengedrongen op eene oppervlakte, die slechts vijf e»
zestig roeden lang en achttien breed is maar draagt niet te min den
N e d e r 1 a n d s c h e n hanw ijdschen titel van f a c t o r ij
del in het rijk van Japan. De Nederlanders halen van daar:
kamfer , verlakte Avaren en vooral koper , en voeren aldaar hunne
koloniale en andere waren in.
Ingevolge het reglement op het beleid der regering, van het Justiciewezen, den handel en de scheepvaart voor de kolonie Suriname
gearresteerd den 21 Julij 1821, mag de handel en vaart op en van
deze kolonie alleen geschieden uit- en naar het 3Ioederland zoo dat
alle de daar gewonnen wordende producten nergens, dan onmiddellijk
en alle behoeften en
naar db Nederla^dk.^ mogen worden gezonden
waren
voor de kolonie bunuodijjd , alleen uit het Uocderland der,
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{}[

wannaii echter nitjjfïoiidertl zfju
waarts niO(jen worden aaii[jeliia;fl
de Nourd-Aiiioiikanrn , aan welke du vaart op Smiiiamo, overeeiikuiuen de iiijjesti" de toen beslaande iiui;;lin;jen , is ver|;ini(l jjchlevrn
zetenen der Nederlaiidselu- \\ esl liidiselie eilanden, aan ^^elkc dezelfde
\ oljfens de di-swejfü
re'Hen als de Noord-Anieiikanen zijn toejjeslaan.
Iiesliunulc verordeniiijfen niojjeii de Noord-Auierikaneri niet anders van
ond koper, tin of lo.xl , alsmede tabak,
deze kolonie nit\oeren, dan
De {joederen, v\aarvau
en bet lioolil prodnel van uiUiter nielassic.
de invoer , met iNoord-Ainerikaansehe sebepen wordt loejrclaten , zijn
Leselniit , blom
(lijn
meel) ,
aardajipelen en andere aardvrneliten ,
lioomvrneiiten, (jevo'felte, boorn\ee, liontwaren, kaarsen van sperniaolie van sperniaeelie of traan, j)aarden , jx-nhrnebcctic, nmilezels
tabak in blad<>n , varkens, visoli en vleeseb, du
ten, rijst, seiiapen
Naar
beide laalsle artikelen {|edroo|yl , jferookt, jyezonlcn of in pekel.
sniker , koflij , kaiiE IVtutnL.wuEX worden van Snriname uil;fe\üerd
toen, caeao , indijjo, nielassie, nim , oranjesebillen , tonka , yom ,
aroroot enz.
liet meerendeel der kolonialu
kwassiebout, wonnbast
j)roibielen wordt naar Amsterdam nitjjevoerd , een veel kleiner jje«leelle ;[aat naar Rotterdam, terwijl een nojj gerinnfcre bocveelbeid
naar Middelbnrjj {jebra;;t wordt. Men berekent den jjelieelen nitvocr
boojjlens 80' selieepsladirijjen.
De invoer
naar uk ]Si;i)Eklam>ex op 70
bejiaaU zicli alleen tot de koloniali?- consnmlie, maar is, naar du
Van ue NedeiilandE!»
boeveelbeid der bevolkini; , onjfemeen {jroot.
worden iiijyevoerd allcrbandc soorten van levensmiddelen , gezamenlijk
provisien jjebeeten, bestaande in: zoo gcdroojfde, gczoutene , jjerookte,
likcnren,
injfelejjde als versebe eetwaren, dranken, wijnen, bieren,
alle mojyelijkc mans- en vronwenkleedin|fstnkminerale wateren enz.
ken, welke veelal gemaakt nit de I\EDEnLA>DEN komen; verder alle bedenkelijke meubilaire jfoederen
zilver-, aarde- en {glaswerken; overi{jalantcriën , bijouteriën
jjens allerbande
soorten van modewaren,
toilet-artikelen, verlakte [>oederen , bronswcrken , mnzijk en muzijkalle kenkenjierecdschappen ,
instrnmenten
van koper-, ijzer-, tin-,
blik- en aardewerk; paarden Inijjen, zadels enz.; ook nojj jjeconsijjneerde plantaadje-beboeflen, zoo als; stoomwerktnijjen , sniker- en
distelecrketels
bonwmalerialen , als: mopsteencn kalk, cement , vloersteenen of plavnizen , koper- en ijzerwerk
jjereedscbappen voor den
veldarbeid, alsmede voor molenmakers, timmerlieden en metselaars;
verfoliën , bocpels, linnen voor koflij en katoenbalen ; en eindelijk:
nitrnslin{jen voor de slaven, als: bont lijnwaad, dnlTels, waakjassen,
boeden, messen, scharen, kammen, scheermessen, tonteldoozcn enz.
De handel op Citracao en de verdere West-Indische eilanden is gebeel en al verloopen
en sedert bet jaar 17915 is dit eiland, ala
het ware, van Nedejland in wederkeerijje betrekkingen afjirescheurd
en heeft de aanvoer van goederen nit bet Moederland geheel opgehouden , zoodat er tegenwoordig ieder jaar slechts ééne kleine brik komt.
De uitvoer is buitengemeen gering , en beslaat slechts in
cabrielhuiden en eenig slecht vee , gedroogde oranjesebillen en zont.
De
voornaamste invoer bestaat uit: gezouten vleeseb, spek en visch
tarwemeel
aardappelen, ruwe suiker, brood, tabak, roode wijn,
niaderawijn, brandewijn, jenever en rnm.
In de handel op de kitst van Giiinea^ die grootendeels in handen
der Euro])eanen is , bad ons Vaderland vroeoer een aanzienlijk deel
,
thans is hij echter van niinder belang.
De uilvoer bestaat in goud
en ivoor, waartegeu alleilei Europescbc fabrijkwaren
.speelgoed, koralen, kruid, lood en L-ijzonder biandewjn ^\ orden ingeruild.
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Onder den Levantschcn handel verstaal men dien , welke gedreven
wordt op alle landen van het Turksch gebied, welke aan de Middellandse bc en Zwarte z e e ë n jjcleffen zijn, alsmede die op Kyypte en
Griekenland, en in bet bijzonder den handel op de sleden: Konsi antinopel, A.leppo, Sin ir na, Odessa, Alexandrië,
en A 1 e X a n d r e 1 1 e 5 ofselioon de schepen , die derwaarts varen , altijd
a r s e i 1 1 e en andere havens van liet gebied der aan
eerst L i V o r n o ,
In de
de Middellandsebe zee gelegen Christen-mojjendbedcn aandoen.
veertiende en vijiliendeeeuw , werd er, te Antwerpen sterken handel op
Dat gemeenebest ontving specerijen en andere OostVenetië gedreven.
indiscbe waren over Smirna en Alcppo , alwaar die waren, door karavanen , te lande , gebragt werden. De Antwerpenaars haalden deze
koopmanschappen van A enctië , en vertierden ze hier Ie lande. De
Taart op de Middellandsebe zee was echter , met den
aanvano- der 16de eeuw, van weinig belang, ofschoon de koophandel
voor het grootste gedeelte van Antwerpen naar Amsterdam was
overgebragt , en de specerijen, nevens andere Oost-Indische v\aren, die
de Antwerpenaars van Venetië haalden , na de oprigting der Oostindische Compagnie , uit de Indien zehe veel goedkooper , dan
Het duurde niet lang, of deze handeltak
elders, waren te bekomen.
nam eene tegenovergestelde rigting , want de Joden omstreeks dien
tijd uit Spanje verdreven , en van welke vele zich als kooplieden Ie
Amsterdam ncderzetteden , ondernamen, om de Oost-Indische waren
naar de plaatsen te vervoeren, vanwaar men die gewoon was te halen,
aangezien die goederen, zelfs te Aleppo en te Smirna, v.erwaarts men
ze te land , met karavanen , overbragt , en waar de ^ enetianen ze
De
gingen koopen , veel dinirder waren, dan in de Nederlanden.
Christen kooplieden te Amsterdam, nu ziende, dat hunne Joodsche
stadgenootcn op deze wijze aanzienlijke voordeden behaalden, vestigden
Ncderlandscbe kantoren in de voornaamste koopstcden van Italië, op do
eilanden van den Archipel, te Konstantinopel, te Alexandrette , te
Smirna en elders , die met de kantoren in Nederland ecnen voordeewelke hand over hand toenam ; om echter ondei-ligen handel dreven
scheidene zwarigheden uit den weg te ruimen , en dien voordeeligen handel
te bepunslip^en , werd men in het iaar 'I62d te rade , om te Amsterda3I
eene kamer van directie op te ngteu , onder den naam van Direc-

M

,

,

.

,

teuren van den Levantschen handel en navigatio

inde Middellandsebe zee,

welk kcllcgie nog tot

in

onzen

Er verbestaan heeft, maar sedert eeuige jaren ontbonden is.
trokken voorheen jaarlijks drie of vier vloten naar de Middellandsebe
zee, onder het geleide van 2 oorlogschepen voerende 4b a SO stukken.
De koopvaardijschepen , die men daartoe gebruikte , en , omdat zij da
Straat van Gibralter moesten doorvaren , straaivaarders genoemd werden , waren bemand met 60 tot 70 koppen en gemonteerd met 20
Het sterk wapenen der siraalvaarders was eene noodtot 24 stukken.
tijd

,

zakelijke

voorzorg,

omdat de vaart op de Middellandsebe zee, zeer

wegens de zeeroovers van Algiers, Tunis en Tripoli,
en ofschoon het Algiersche roofnest in '1830, door de Franscben is
iiilgeroeid en, die van Tunis en Tripoli, daardoor verschrikt, zich niet
gevaarlijk was,

openlijk op de zcerooverij toeleggen , is deze vaart echter
ook thans nog niet zonder gevaar , wegens de zeeroovers , die zich in
de Gnekscbe wateren ophouden. Men zendt naar deze gewesten: peper,
nagelen, muskaatnoten, suiker, cacao, vcrw stoffen, kramerijen, juchtlood, tin, blik,
leder, Oostindische katoenen, lijnwaden, lUusGii?

meer zoo

.

,

,

BEPARÏEVIENT VAN BINXENLVXDSCIIK ZAKEN.
IjziM-draad , ki)|)iM*
.t.»;il, zwoedsfh yzLT
niodaard<!
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de zestiende eeuw l)e;;oii , belette echter
den noll:'.:uleren niet htnin;'n liiinthl op Sjmnje onder vreemde vlajf!)<•
Kuuiuj zaj^ dit oojylnikend aan, iiillioofde de
•reii
te driJNeii.
Ilollaiidsehe kooplieden den Spanjaarden de voorwerpen uit het Noorden . welke zij lot hel bonwen hunner sehepen zoo zeer noodi;; haddaar de Spaansehe
dit dniirde echter niet lanjj,
den, aanbra;jlen
dat zijne \ijaiiden, door de winsten, die
Koiiin"- al spoedi;' be^penrde
tij nil /.ijn koningrijk trokken, in staat [fesfeld werden, om het tefyeii
hem nit te honden, waarom h'j hnnne sche[)en in beslaj-j nam, en al
Rij het twaaüjariff bestand
den handel op Spanje den bodem insloeg.
van lie! jaar IGOO werd de handel, Inssehen de beide volken, eerst
wederom openjjesteld . doch met hel einde van dit bestand , kwam er
op nienw een %erbod, hetwelk tot in het jaar lGi8, toen de MiinA'eimils de Nederlanin stand bleef.
stersehe vrede jjesloten werd
ders, {jewoon hnnne Oosliiidisehc uaren uit Spanje te halciT, door het
bedoelde verbod . daarin verhii»derd werden . zoo werden Sij nu jjenoodzaakt, om zelven die waren in Oost-Indië te jjaan koop^n, waardoor de Tond werd {jolend voor onze vaart op en alle onze bezitli'io;en
in Oosl-Indii'. en Spanje het grootste débonehé voor zijne Oosliadisehe
Zoo werd dit verbod voor ons eene bron van
voortbren'Tselen verloor.
De handel o]) Spanje in
welvaart en voor Spanje van {jroot verlies.
doeli
andere {roederen heeft van 1618 tot het jaar 1702 «jednurd
werd toen , door den opjTekonien oorlojj , op nieuvr fjestrcmd en eerst
na den Itreehtschen vrede van het jaar 1713, op den vorijen voet
Spanje sloot een verbond van koophandel met de Staten, op
liei"sleld.
den 26 jnnij 1714. Sedert dien lijd werd er in llidland sterk op Spanje
en in het bijzonder op Cadix, {behandeld. De Nederlanders brenjTen
naar dit Koninjrijk specerijen en andere Ooslindische v. aren, inlandlijnwaden, kanten, cacao, juchtleder. Scholsche
sehe maiinfactureri
spelden ; benjoïn
polcmiten , lint , zijden
kousen , tarwe , naalden
zeildoek , spijkers en
stoffen , kamerdoek , zeiloraren , netteniyaren ,
kramerijen.
Zij halen van daar en inzonderheid nit de havens van
Barcelona, Alioante en Mallaja: brandewijn, wijnen, olijfolie, ci.'sers (zekere soort van erwten), vruchten en wol.
De Koophandel op Porliigal is zeer voordeelijj voor de Nederlanders. Vóór dat men uit deze landen
naar de Indiim voer , w as hij
een der hoofdtakken van onzen handel
doch toen Portu^yal
in
het jaar loSO, met Spanje vercenigd werd, kwam er verbod op
den handel met heide deze rijken.
Nadat de Portugezen in het
jaar 16*0 het juk der Spanjaarden afgeschud, en den Hertog van
Bragauza tot Koning uitgeroepen hadden, werd er in het volgende jaar
ecu bestand voor tien jaren
tussehen Portugal en de Staten gesloten ,
waardoor de handel op dat lahd weder begon te herleven.
Doch dit
bestand in het jaar 161'j verbroken zijnde , begon de oorlog on nienw ,
die eerst met den vrede van het jaar 1661 ten einde liep.
Bij dezen
vrede werden aan de Nederlanders aanmerkelijke voordeden voor hunnen
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koophandel toegestaan , die sedert vrijelijk door het ocheelc koninffrijfc
gedreven vcrd.
De Koophandel op dat land geschiedt meest op Lissa-

bon, Oporto en Setnbal
hande

St.Lbes. Men zendt derwaarts

oC

:

aller-

zijden-, «jaren- en wollen inamifactnren, lijnwaden,

katoenen stoffen,
krnid en loud, staal,

kanierdoek stijfsel , was , touwwerk , hennip vlas
speelkaarten, koperen bekkens papier, juchtleder, stokvisch
{gezouten visch
harinn^ en van tijd tot tijd granen. Men bekomt van Lissabon terug: zout, wijn, katoen, wol, sumak , vijgen, rozijnen,
anijszaad, olijfolie, oranjeappelen, chinaasappelen , citroenen, limoe,

,

,

.

,

,

nen,

amandelen, goud. zilver en diamanten; van Oporto: olie,
wijn, snmak enz., en van S etnb al veel zout. Ook halen de Nederlanders veel Mijn van 51 a d e r a , dien zij gedeeltelijk naar Oost- en WestIndie vervoeren.

De Koophandel op Frankrijk is te allen tijde sterk door de Nederlanders gedreven, en niet zonder aanzienlijke voordeelen voor de
Franschen , omdat men oneindig meer koopwaren uit Frankrijk
trok , dan men derwaarts zond.
Vóór den Munsterschen Vrede van
het jaar 1648 , werd de Nederlandsche handel door het Fransehe
hol" aanmerkelijk begunsligd.
Na dien tijd echter weigerde Frankrijk
de vorige traktaten van koophandel te vernieuwen , en dreigde nieuwe
belastingen op de Nederlandsche koopwaren te leggen.
De Afgezant
der Staten vertoonde den Koning , dat men genoodzaakt zou zijn ,
de belastin'fen op de Fransehe varen
die herwaarts werden ge\ oerd
P verhoogen hetwelk schadelijk voor Frankrijk zou uitkomen.
Ifij
wees in het bijzonder aan
dat er jaarlijks voor
meer dan drie en veerlig milioencn aan Fransehe waren hier te
land werden verlierd.
In het jaar 1662 werd er een handelstraklaat getroffen.
Men beloofde er zich, van weerskanten, vele
voordeelen
van , doch men vond zich . na weinige jaren , in zijne verwachting aanmerkelijk bedrogen
De Fransehe Koning stelde, in het jaar 1667, zulke zware inkomende regten op de Nederlandsche koopwaren
dat elk den lust verging . om die naar Frankrijk te
brengen.
Men bragt daarenboven, in Frankrijk, Noordsche Maatschappijen tot stand
als of men in den zin had
den Nederlanderen
van alle kanten afbreuk te doen.
De Staten verboden toen den invoer der Fransehe wijnen en brandewijnen. Men riglle in Nederland nieuwe weverijen op van Fransehe vollen stolTen en deed
zijn best. om die beter koop,
dan de Franschen konden doen, te
leveren. Het misverstand tusschen Frankrijk en de Stalen barstte, in
het jaar 1672, tot eenen volslagen oorlog uit, die met den Nijmcegschen vrede van bet jaar 1678 eindigde.
Men voegde bij het vredesverdrag een bsndelslraktaat. hetwelk in alle deelen met dat van het
jaar 1662 overeenkwam; doch, even als het eerste, slecht werd nageleefd.
De Franschen bezwaarden weder de Nederlandsche waren, en
de Nederlanders bcvlijtigden zich daardoor te sterker , om in hun eigen
land, gouden en zilveren passementen, fluweelen, linten, hoeden,
papier en andere waren te vervaardigen die zij vroeger uit Frankrijk plagten te halen.
Het herroepen van het edict van Nantes , in het jaar
168o di-eef een groot aantal kooplieden die de Hervormde godsdienst
waren toegedaan uit Frankrijk. Zij bragten de Fransehe handwerken in DE Vereemgde Nederla>den, en berokkenden Frankrijk daardoor
cene bijna onherstelbare schade. De Franschen zagen hunnen misslag
jn, toen het te laat was.
Zij poogden, bij den Ilijsvijkschen vrede
van het jaar 1697 en bij den ütiechlschen van het jaar 1713,
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do zaken op den vorijjcn voet to lierstellen , on sr.haftcn to dion oinde
onderscheidene zware belastingen op de Nideilandselic waren af',
doeli Iiel nn){ft wi'ini;f lialcn. De Franselio \»aien wrrden Lier te lande
onverre na /.i><> *eel niet ijiJn.kken als voorheen. Tiians hi\o koojilidiulrl
rrmikrijk weder aan/ienlijL , en wordt viutrnanielijk j;i'dre\en op do
t)|)
liaM-ns van ]> a y o n n e , Uonrdeanx, Duinkerken, L b o n rn e iM a r s e 1 e, N a n l e s en 11 o e heil e. Men vuerl drrwaarls latin, luod , sehrijlkens, lijnwaden, koper , xoo {fc«erkl als oiijjewerkt
pcnnen , beddenveeren , wol , specerijen en krnidiM ijcn , kanielolten ,
kaas, botei', raapolie, lijnolie, (raan , asi-li voim' dt; zet-pzicdcrs
zwavel, dnijyen. hout, masten, harpuis , teer en pek, droojfcriji-n, verwstolVeu
nuiseus, hetinip , zaailijnï.iad , vlas. beverwol, pelterijen,
spaanscli leder, k\\ikzd\ei-. staal, ijzeren staven, koperjuclitlcder
blik, koperrood [ftmi
«Iraail , ijzerdraad
{jaluolen, indi[fo , verwhoiit,
suiker, talk, kaarsen, tabak, meekrap, kamfer, rijst, anijs , stijfsel ,
kanefas
tonwMerk . hariu[y , zalm, paarlen diamanten enz. Men bokouit uit hruiikrijk daarvoor terug: zijden mauufaeluren , lakens , kousen ,
liaudsehoenen
hoeden, velerhande kramerijeu galanterie-, en modewaren, glas, wijnen, brandewijn, azijn, kastanjes, pruimen, rozijnen,
amandelen, noten, honig, vvas, sa Uraan ,
olijven , gend)er
vijifen
Spaans<-li groen, zout, zeep, olij , foelie en noteuboomcniiout.
De Koopliaiulcl op het Bn'lschc Uijk die reeds in de middeleenv\en zeer aanmerkelijk v\as, nam kort na hel ontslaan van de republiek
der VEREtxicuE Nedei\l.vm)f.n
op nieuw, zeer in belangrijkheid toe,
maar later, toen de naijver der Eugelschen cenige goederen zwaar
belastte ,
en de invoer van
onderseheideno
andere geheel deed
verbieden
werd hij grootclijks gestremd.
Die handel bloeit evenwel
thans nog voornamelijk te Amsterdam,
en to
Dordrecht, welke beide laatste steden echter beter gelegen zijn voor
de vaart op Londen en andere Engelsche plaatsen, dan Amsterdam.
Men vaart van hier op L o n d e n J, i v e r p o o 1 B r i s t o 1 , Il n I 1,
N e w c a s 1 1 e S u n d e r 1 a n d Ed n b n rg
Dublin en Cork,
werwaarts men de navolgende goederen
specerijen, gezendt:
neesmiddelen, vlas-, lijn-, raap-, hennip-, klaver-, karwei-, mostaard-, nijen- en tuinzaden, raap- en lijnzaadkoeken , bloemwortels
chicoreiwortel . aardappelen, vlas, biezen, boonen , erwten, eikenschors, meekrap, houten hoepels, bezems, touwwerk, genever , wijn
ruwe zijde en afval van zijde, tarvv, haver, zeildoek, papier, stijfsel, polasch . weedasch, lakmoes
blik, orleans , marmer, smeltkroezen, mineraalwater, eau de Cologne, vernis, terra de Sienna , tabakspijpen, aardrijkskundige kaarten, .beenderen, kalfshuidcn, schapenwol, honig, paling, en vooral boter, kans. enz. De goederen, die
men van d.iar terug bekomt, zijn ijzerdraad , ijzeren winkelwaren ,
spaden, schoppen, spijkers, platen, hoepelsen ander ijzerwerk staal
vertinde platen, koper, koperen rollen, tin, lood, loodwit, krijt, vitriool
aluin . pijpaarde, vnurstecnen, smec- en steenkob-n
klipzont
aardewerk manden , zouthandelaars-, apothekers- en vetwaren , lakens,
saaijen , tlanelien en vele andere wollen stoffen, zijde, zijden en wollen kousen, werk van vlas, hoeden, mutsen, rum, brandewijn, lersclie
boter, talk, koeijen- en ossenhuidcn , kalfsleder
lijm, traan,
walvischbeenderen en paarden.
De vaart naar het IS oorden en Je Oostzee is eenc v an de eerste , welke de inwoners dezer landen ondernomen hebben.
Omtrent het midden der dertiende eeuw gingen vele van de voornaamste steden van
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D iiitschland en de Nederlasde\ een verbond aan, tot voortzfdtiiwj'
en bcvcilinjinj van dt-n koophandel.
Men noemde dit verbond LetHanzee-verbond en de steden Haiizeosteden.
Reeds in de '13de eeuw was
Stavoren eene druk bezochte Hanzeestad, die zich in het jaar
1308 met Hamburg, Breraen en Lubek tot wederzijdsehe
liaiidclbcschcrminfj verbond , en in 1241 was Stavoren reeds de belanijnjksle dier koopsteden.
Ook Molqnerum en Hindelopen
jyenoten groote voordeclcn
door het tolverbond van de Sond.
De
llanzeesteden waren in vier klassen verdeeld
de Lubeksche , de Keulsche de Brnnswijker en de Dantziger.
Onder de Keulsche klasse behoorden die Nederiandsche steden , welke toen , wegens haren koophandel
vermaard waren te weten A r n e ra u i d e n Arnhem, B o 1 s w a r d ,
,

:

,

:

,

,

Deventer, Dordrecht, Elburg, Groningen, Harderwijk,
Kampen, Nijmegen,Roermonde, Stavoren, Tiel, Utrecht,
\enlo, Zutphen en Z wol Ie. De Hanzeesteden waren eenen geruimen

meester van de vaart naar het ïSoorden en de Oostzee
tot dat Erik
A III
Koning van Denemarken , in het begin der vijftiende eeuw
aan onderscheidene andere volken
onder anderen ook aan de Hollanders en Zeeuwen , verlof gaf, om door de Sond te varen , en
op de Oostzee te handelen. De Oostersche enjNoordsche handel werd,
van dien tijd af , zoo sterk , door de inwoners dezer landen voortgezet
dat
de vaart der Hanzeestcden
aanmerkelijke
daardoor
schade leed.
Na het twaalfjarig bestand van het jaar 1609 zochten alle mogendheden van Europa de vriendschap van onzen Staat.
De Hanzeestedcn die reeds veel van haren ouden luister verloren hadden,
zagen zich , ter beveiliging van den geringen handel
die haar nog
overschoot, genoodzaakt, om, in hel jaar 1631 en vervolgens, onderscheidene handeistraktaten melde Republiek der yEREEMGDEjNEDERLA>DE5
te sluiten.
De Nederlanders behielden de vaart op de Oostzee genoegzaam alleen. Het Hanzeatisch verbond eindelijk verbroken zijnde
hebben de meeste sleden , die er toe behoorden
den naam van Han'
zeesteden verloren,
Lubek , Hamburg en Bremcn hebbeu echter dien
ouden naam nog lang gevoerd.
Onder den IS oordschen handel verstaat men in het algemeen
den
liandel op Rusland, op D e n e
op Noorwegen en
a r k en
op Zweden.
De Koophandel op Rusland, vroeger de ü'/o.t^orj'óT/' e Afl» Je/ genaamd ,
werd eertijds over Revel en Kerva gedreven; maar in het jaar lo81
hegonnen de Nederlanders regclregt op Archangel te baudolcn.
De
Czaar van Moskovië stelde, in hel jaar 1604 , den handel op Archangel open , en van dien tijd af, hebben de Staten er zich altoos op
toegelegd , om met hel Russische hof op eenen vricndschappelijken voet
te blijven
terwijl dat hof van zijnen kant den Nedorlandsclien koophandel altijd aanmerkelijk begunstigde.
Thans wordt de Koophandel
op Rusland meest van A m s te rd a m gedreven , op Archangel,
Petersburg en Moscou, werwaarts men zendt: papier, kaarten, lakens, zijden en wollen stoffen, sergies, trijpen, saaijen .
fluweelen , kalaminken , peper, muskaatnoten, nagelen, kaneel, cardemon , suiker, koflij vijgen, rozijnen, pruimen amandelen, gecontljlc
gember , drooge gember . galnoten , saffraan , boom-olie , fransche wijnen aluin, zwavel . wierook, loodwit , menie spaansch green kopcrrood ,
kwikzilver, salamoniac, kamfer, rozenrood, indigo, terpen lij nolie
verwbout blik, tin. lood, vingerhoeden
naalden, spelden, koperdraad, ijzerdraad, zilverdraad , gouddraad, diamanten, ])assenieuttijd
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kanten

,

Icii

hoodnii, linten,

,

olilantstaniliMi

.

liji-n

bcvcrwol

,

vfllon

,

kaviaar,

fn

inaiinlat'tnren

leder

\lcn

W(rslindisi'li(! hcvirrvel-

,

\an daar

liaalt

varkcnsbursti-ls

,

potasch

talk,

beiini|)

,

,

zelldi)ik,

,

was

,

liennipöllt!

potdoek

,

vclt-rhande pclte-

:

kaUsvcllcn

,

pik,

weedascli,

Iicnnlp|raren

.

servel|;c>eil,

,

k.imlclaars. ffoel-kopi'rcn koicls

lams- en sfliapcnvellcn

,

andt'i'

\isc'bliJ!>i,

,

hnnsinjfvcllt'n

koialiMi.

t"i

linidi'n

,

jnclit-

.selieepsniasten

ki'rkkroonen

ji.iarlon,

,

Jiii'uwe liarin"
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robbcn-

,

zalm

{jeitüiittMi

,

,

pakniallen,
(granen, linnen-

leer,
,

linneiijyarcn cnr.

maar loch van
KoapluiiuUl op Dtiiiintirken is niet nit;;i'l)rold
Naar dal land zendl men voorvoor de NEDEntAJiDKN
zont , papier ,
wijnen
brandewijn ,
iianielljk
<;esponnen
tabak ,
zijden
eenijTe
specerijen
en krniderijt-n ,
stolïen
bier,
azijn,
kanten , ijzer, spie|rcls enz.
en men bekomt v;ui
lakens
lijnwaden
IJslandscbe kousbennip
daar: IJslandsebe slokvisch talk, bniden
seii en wanten, pt)tasoh, wocdascb , alnin , was, zwavel, vossen- eii
beerenvcllen.
De Kooplui iidil op Noorwegen of dn Klcinn Oost is van voel meer (jeDe

,

lieianj

vi'el

•

,

,

.

;

,

,

,

,

en wordt meest jjedrevcn op H c r j; e n , Dronlbcim, Clirisd en C li r s t i a n a , wcrwaarts men zendt witte Fraiisclie
brandewijn, jenever on andere sterkt; dranken,
Mijnen, S|)aanselie wijn
\»i^'t,

t

i

a a n s a n

i

i

;

,

kaas, hop. rijst, amandelen, prnilakens, baaijcn ,
steen, verwstollVn
sern^ies
zijden stolTen
wollen en zijdon kousen , en allerhandi; kramerijën.
Men bekomt van daar zeer veel slokvisch, bokkenvellen , koper,
pek, teer, talk. levertraan, maar vooral ;>ezaa;;(le en oiioezaajde houtwaren, al« scbeepsmasten, hei- en [jroote masten jiiirers en sparren,
jTi-einen planken , eiken balkje>, handspaken , blokbont , linden timmerzout, sniker,

azijn, specerijen,

nicn

riizijnen

.

kalk,

tabak,

,

,

,

,

:

:

,

ankerstokken, eiken tonnen , duigen enz., alsmede
vaarl op Berijen in Noorwe^jen was voorheen van
cene bijrooveel aanbelanjj
dat de Ber;|ervaaidcrs Ic
zondere kamer badden , en er ten hunnen behoeve, door de hooge regorin;f. onderscheidene keuren gemaakt zijn.
De Koophniidvl op Zweden wordt voornamelijk gedreven op Stokliolm, wcrwaarts dezellde «joederen, al« naar Denemarken en Noorwegen gezonden worden
maar hij is veel aanzienlijker ten opzigte van
de waren die men van daar krijgt , bestaande voornamelijk in allerhande houtwaren, teer, pek. zwavel, talk, tin, ijzer koper , koperdraad
koperen ketels en bekkens enz.
Onder den Oosterschcn handel begrijpt men dien , welke gedreven
w ordt op de havens en koopsteden langs de Oostzee,
die onder Rusland, Pruissen enz., behooren.
De Koophandel op de Oostzee is een voorname tak van den Nederlandsehen handel. Deze wordt voornamelijk gedreven van
s t erdam,
op de navol yeude plaatsen: Riga, Nor va, Revel, Pernau,
O e s s e 1 , D o r p a t M 1 1 a n L i b a u , Memel, Koningsbergen, D a n t z i g E b n g S t e 1 1 i n L n b e c k ,
i s
a r en
11 o stock.
Men zendt derwaarts: wijn, jenever, brandewijn, azijn,
zont, boter, kaas, tabak, haring, papier, glas, suiker, koiHj , krnidenierswaren peper gember en andere specerijen , drootycrijün , kramerijèn , baleinen Franscb glas
Engclschc steenkolen, lakens wollen
on zijden stolTen camelotten . grijnen , meekrap wijnsteen en aiiei bande
verwwaren , en men krijgt van daar: wagenschot, vathont , pijpduigen. balken, kiaphout
planken, molenroeden , scheepsmasteu , en
andere houtwaren
voorts tarwe
rogge, garst, lijnzaad, bennip vlas
Imtit
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vuren kniei-n
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komiin, an^s

,

hop, teer, barst, was, talk, potasch
juchtleder
buiden

peter , barnsteen , veren , wol
sclicepsankers.
De Aoojj/tandel op Prin'sscn

,

,

woedascli

,

staal

,

,

sal-

lood en

,

wordt, l)ebalve oj) de tot dat rijk
behoorendc steden in de Oostzee, \ooral jjedreven op Berlijn, Bresla n, Nanniburg-, Erl'urt, Aken, IC e uien, Coblenz,
E 1 be r f e 1 d , 13 u s s e l d o r p en Solingen , waarheen men zendt
specerijen , kruiderijen , suiker , olie , m ilte was , zeep , zont , barinn'
meekrap , allerhande gekoflij , tbce , indigo ,
zouten viseb , kaas
malen verwhout, koper, porselein, zijden en wollen stoffen , katoenen
lijnwaden, neteldoek enz. j en men trekt van daar: granen en
«aden , koperdraad ketels , bekkens ijzergcscbut , kogels , bommen ,
leijen, vuursteenen , duifsteen, vloersteenen ,
granaten, degenklingcn
timmerhout eiken balken houtwaren Keulsch aardewerk , zooUeder,
lakens, linten, beddetijken, linnen, garen, •varkensborstels, rijn- ea
moezelwijncn en minerale wateren.
De Koophandel op de overige gedeelten van Duitxchland is mede
van veel belang, maar zeer verschillend, naar de onderscheidene plaatZoo zendt men naar Hamburg, A lsen, waarop men handelt.
tona en Bremen specerijen, kofiij en suiker, droogerijën , kragemalen en geraspt vcrwhout
merijën , verfwaren
oesters , traan,
lakens
raapölie , aardewerk
zijden en wollen stoffen
en men krijgt
van Hamburg en A 1 1 o n a vele Sllezischc garens en lijnwaden potasch
Saksisch koper, koperdraad, zwart en wit blik, honig, siroop,
scheepsLimmerhout, pijp- en vatduigen, als mede granen en velerhande
Noordsche koopmanschappen. Bremen levert ijzeren kagchels vuurovens, granen, lijnwad^-n , Brunswijker garens, timmerhout, potasch,
honig, zagen, pijlakens, anijs, wol enz. Haar burg, Minden,
en Üsnabrug geven: lijnwaden, allerhande molensteencn en potasch; Zittau allerhande lijnwaden. Kaar Leipzig zendt men:
zijden manufacturen , kanten , verwstoffen ,
lakens , wollen stoffen
kramerijën enz. , en men kiijgt van daar
garen , blik enz.
Hanan, Wurtzburg,
Naar F r an k f o r t aan den Mein,
K i t z i n g e n , B a m b e r g en Heilbron zenU men allerhande
saaijen
linten
wollen , zijden en halfzijden sloffen , lakens
kanten ,
naalden en andere kramerijën, specerijen, droogerijën, kruispelden
derijen
suiker, hoeden, handschoenen, rottingen, tin, koper, ingemalen verfhout , allerhande Oostindigo ; cochenille , verwstoffen
dische waren, en inlandsche katoenen; men brengt van Frankfort
terug
rijnwijnen, wijnsteen, potasch, scheerv\ol , saffloer, Duitsche
pruimen, drukkersïnkt , glas enz. Hanau levert: fluw celen, grove
grijnen , zijden en wollen stoffen, kousen, mutsen, handschoenen en
Wurzburg den besten rijnwijn. Kitzingen potasch.
tabak.
Bamberg: pruimen, saffraan, zoethout, koorn en wijnen. Heilbron, allerhande glas en wijnsteen. Naar Neurenberg zendt
men zware olifantslanden en verwstoffen, ten dienste van de veelvuldige, aldaar gevestigde , fabrijkcn ; voorts nagelen en andere specerijen,
inzonderheid: peper, gember, allerhande kruiderijen, gerafllneerde suikarsaaijen , flaker , indigo , Engclsch leder , Levdsche lakens , saaijen
A^ aarlegen deze stad levert kindergedrukte katoenen enz.
nellen
poppen , allerhande kinderspeelgoed, kunstig draaiwcrk van ivoor, hout,
goudkoper- en ijzerwerk , ijzeren geldkisten , koperen kerkkroonen
draad, zilverdraad, gesponnen gouden zilver, messen en kargezoengoedcreu voor West-Indië. Naar Augsburg zendt men: specerijen,
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kruiderijen, vcrwstolFcii
hunibazijnen enz.

ilaar:

men

lakens en wollen stoflen;

Naar Mcininjjcn

niannlaeUiren

aiuleie

kens en

,

iMindja/ijtien

krij;fl jnieile

,

jfecirnkte

van daar

zeiitll

en katoenen

leriijf.

Naar

men

en

men
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van

krij<Tt

allerlniide

la-

lijnwaden, en
lm zendt men
:

lijnwaden, zijden «-n wolzilver, koper,
staal, ij/er,
len stollen.
\ an Slnljjardt
zout enz. (ï o s z a r j>ee!'l allerlianile fmijnslolVen.
en en zendt men: diamanten,
krij;;l men jflas en spiejjels. Naar
jjoiiden en ziheren lakens, damasten en andere zijden stoflliiweelen
jjoiiden en ziheren linten, lakens, scrjfies
iVii, zijden,
allerliando
slolVcn , ueleldoeken, rottin;;en, specerijen, kruiderijen, vcrwsloflen,
{]edrnkte katoenen, lijnwaden, porseleinen enz. en men bLdiomt van
daar: kwik/.ilver, llonjaarseh koper en wijnen.
De Koophandel op Zicitscrland wordt voornamelijk gedreven op
de navoljjenile plaatsen: Zurich, S c h a fh a n s c n, Wi nthcrlinr ,
K e n fe li a t e 1 , T h u n , Bern, St. (i a 1 1 e n en B a z e 1,
Men
lendt derwaarts: lakens, zijden en Mollen stollen, spceerijën , drooverwslolTen, kolllj en smker, W'esliiidiselic katoenen, neteljjerijen
doeken, llanellen, saaijen, lijnwaden, llnweel, rottingen, olifantstanden,
van daar: inlandselie en Ilalijnelilleer, baleinen en/,.; men krij;jt
aanselie zijde, lloret, zijden krippen, lamfers. Naar Gen cv e zendt mea
dezelfde goederen, als naar Zwitserland, welke dan voor ecu groot
Z»\itserland en Savoijen gezonden worden
gedeelte verder naar
en
van diiar bekomt men: Üuweel, taf, zijde, goud- en zilverstolTen
|)assementvverk
kanten, linten, kunstig staal- en ijzerwerk, kristal
speeerijen

,

verwwaren. |;cdrnkte kalo(>nen
Sallslinr;; levert: goud,

,

1

We

,

,

,

,

,

en zakiiorulngien.
De voornaamste A'ooyj/(«>,'(/('Z op du Vcrcetn'ffde Slafcn rati Noord- Amerika wordt gedreven op de stad New -York.
Men zendt derwaarts:
lijne Hoilandsclie linnens, jenever, lijnolie, zeildoek, enz. en men
krijgt van daar terug
^ irginiscbc tabak in bladen, suiker, rijst, ruwe
katoen , enz.
De voornaamste Koophandel ov de onlangs gevestigde Zuld-Ameriiaa;<ieAe iSfafew heeft plaats op B uenos Ayres, Rio Janeiro, Cartagena, en Porto-Bello wcrvvaarls men zendl: lakens, Ooslindische
katoenen, saaijen, hoiiiLuzijnen, sergics, poleniiten, lint, zwart fluweel, trijp, kamerdoek, gewalkte en stioohoeden , papier, nagelen
enz., en vanwaar men terug bekomt: goud in staven, zilver in baren,
huiden varinas tabak enz.
Op bet einde van bet jaar 1837 , bestond da Nederlandsche koopvaardijvloot uit 159i zeesebepen
waaronder 1G2 fregatten, te zamen
metende 11 1,81 i lasten; gedurende bet jaar 1838 zijn, door verongelukking, slooping en verkoop naar buitenslands, uit de vaart geraakt
36 schepen, v»aaroiuler b fregatten, te zamen groot 346- lasten.
Daarentegen zijn in betzelfde jaar op de Nederlandsche werven afgebouwd 81 schepen, waaronder 10 fregatten, te zamen metende
8973 lasten. De gchecle vloot v\as derhalve in bet jaar 1838, met 45
bodems vermeerderd, telde toen 1139 bodems, melende 117.315
lasten, en
bestaat uit: 176 fregatten, 20 pinken, 64 brikken, 14
schoeners, 3o barken, 1 brigauiijn, 14 galjooten , 2 galjassen, 542
kolTen
212 smakken, 19j tjalken, ü6 hoekers, 10 bomschepen
6 gairelscbepcn
2 kagen, 2 damschepen , 9 belunders , 5 kolFen,
1 paveljoensehip , 1 logger, 7 sloepscbepcn , 1 praamscbip , 2 stoomschepen
lij bunsehepen
benevens !56 beneden de 20 lasten.
Gedurende 1838 zijn ingeklaard: onder Nederlandsche vlag 2494, onder
:
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Enffclschc

1105 en

oiuler aiulcl-e vlaj^gen

1898 *cLepcn,

{rezaméuKjk

onder iNederlaiuischc vlag
lufleiidn 767.()'i2 tonnen , en nilnfcklaard
171t), onder Enjjelsclie vlafj 757, onder andere vla^jron 1128 sche:

pen
last

.

zamen vietendc ö()0,75

te

in.Tcklaard

ZS'-I

scliepeii

,

1

tonnen.

liovt-ndicn zijn

24,384 tonnen

liondeiide

nojf in bal-

en uitgeklaard

,

2559 schepen, melende 524,844 tonnen.
Gekeeswcnpige

Het

fjenccsIiU7i(Ug

Staatsregeli.'*o.

onderzoek en toevoorziyt

,

opgedragen aan eenen Referendaris, wiens

voor de zaken der geneeskunde.

over het
titel is,

Onder hem

{j^lieele

Rijk,

is

Reierendaris

zijn, in de hoofd-

elke provincie, pro\iiiciale commissien van onderzoeken toevoorzi'Tt aaniTCsteld, behalve in de pro\incie Holland, waar vier derals twee in iVoord-lIolland , namelijk
te
frelijke connnlssiün bestaan

stad van

:

,

Amsterdam
venha^e

Haarlem, en twee in Zuid-Holland: te 'sGraDordrecht, terwijl bnitendien in elke stad, waar

en te

en te

,

zijn, en waar
de plaatselijke omstandigheden zulks gedoogen , eene stedelijke comAan deze commissie is
missie van geneeskundig toeverzigt bestaat.
liet toeziort, de handhaving en "de beslissing over onderscheidene zaken,
n-eschillen en verordeningen , betrekkelijk de geneeskundige dienst , op-

vier of

meer Medicinae Doctoren of Chirurgijns gevestigd

gedragen.
Ieder die zonder eenen doctoralen graad aan eene der Lands hoogc
scholen te hebben verkregen , een of ander vak van genee.knndc wil
uitoefenen , is gehouden een examen , voor eene der provinciale comZij, die zich tot
missien van geneeskundig toevoorzigt af te leggen.
Let aÜefp-cn van een examen in de heel- en verloskunde \\illen bekwaam maken kunnen, in de daartoe vereischt wordende wetenschappen, ondervijs ontvangen aan de clinisclie scholen, waarvan er 7 in
ons vaderland bestaan, als: te Amsterdam, te Rotterdam,
te Haarlem, te Alkmaar, te Hoorn, te Maastricht en te
Middelburg. Bij Koninklijk kesluit van 1 September 1828, is ook
de oprioling van eene clinisclie school te 's Hertogenbosch ingewilligd , doch deze is nog niet in werking.
De Medicina* Doctoren , welke tevens of den graad van Doctor Chiof beide laatstgenoemde verrurgise , of die van Artis Obstetricia;
kregen hebben , of die bij eene provinciale commissie van geneeskundig
onderzoek en toevoorzigt, als heel- of als vroednieester geëxamineerd
zijn , zijn overal geregligd tot de vereenigde uitoefening der geneesen heelkunde, der genees- en verloskunde, of der genees-, heel- ea
verloskunde, alles naargelang van den wettigen graad, of der qnalitot de afzonderlijke uitoefening van elk dier vaklicatie , w elke zij
ken , verkregen hebben.
De heel- en vroedkunde zullen ook hoedanig de titel ook tot de
afzonderlijke uitoefening dier vakken luiden moge, door hen, die voor
elk dier vakken eenen wettigen titel bezitten , overal vereenigd kun,

,

,

,

,

,

nen worden uitgeoefend.
De Medicin» Doctores, die tevens den graad van Doctor Artis Pliarof als apotheker bij eene provinciale
maceuticae verkregen hebben
commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt geëxamineerd en
,

toegelaten zijn, zijn geregtigd , om ten platten lande of in de steden, volgens art, 6 der wet, van 12 Maart 1818, met het platte

,
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land {Ii-iljl^ {jesti'Kl , ;i;iri Iiiiiiiif palii'iileii
en U'vriis ;t|)ullickris\viiilvil tr lioiiilcii.
In

sti'dfii

wa.iiiii

,

rriic

j^LMiccsiiiiJtlclrii

van

kominissie

plaatselijke
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to

levort-ii

,

};eiioosknn<li;f

lid aan di' Medicina- Dmlores <(nl/.e;Ml ,
loowel {jeneesniiddelen aan linnne patiënten te le\eren, als, {jelijklijdij; met tle ;yeneeslviiiidij|e
praktijk , de artsenijinen;;knnde uil te oetocvoor/i;;!

;;ovcsti;.(l

is,

Ijlijlt

fenen, welken jyiaad ol' ipialillealie zij üveri;;ens viKir liel laatste \ak
zouden uiojfen bei^ilteii.
Eeliler is hun loejjeslaan om , op jjiond van
bel door hen als /.oodaniij verkiejren akadeniiseh diploma , hepaaldelijk
ten plallen lande, of iii de daarmede [;elijk;fe>lelde steden, jfeneesuiiddelen te leveren, zonder cveuMel open apolhekerswinkcls te iiiojjeu houden.
NEDEnLA?IDSCUE ST.iATSCOUR.\'<T tn AlGKMFT.SK LAKBSDniKÜEIllJ.

De yederlandschs

Staalftcnuraiif

zijnde

,

hi;t

rPijcrinjshlad

,

hetwelk

dagelijks, uitjjenomen des Zoudii^s on op vooniauic leesldajyen , in het
licht verschijnt, wordt uil'jejjeven op de ylltjvim-ene Laiidsdrnkkciij

welke onder het beheer staal van eeneii Directeur, aan wien eoncti
en Kassier is tuejjcvoegd.

Boekhouder

DEPARTEilENT VOOR DE ZAKEN VAN DE HERVORMDE
EN A.NÜERE EEREDIENSTEN.
Aan hot hoofd van
rormde en andere
kcn , staat een

het Deparfemrtit

ecredivnsteii
31

i

n

i

s t e r

aljjemeene directie,

Adviseur

is

,

beiialve

vüor de znhen ran de Ilerdie der Rooinsch Katliolij-

van staal,
wien

aan

een

belast m t de
Secretaris ea
»;

toeyevocfjd.

Eene Commissie uit den Raad van State onderzoekt de zaken,
welke de Hervormde en andere Eeredleusten betrcllen , over welke
de

Koiiinir

jroed vindt

haar

te

raadplegen.

De voornaamsle kerkgenootschappen
behooren ,
uitmaakt j

zijn

:

het

,

welke

tot

dit

departement

Hervormde dat het niecrcudeel der bevolking
R e m o n s t r a n t s c h c het Doopsgezind ej

het

,

;

Evangelisch-Luthersche; het H e r s t e d e - L n t h e rsche en het Israëlitische kerkgenootschap.
hel

i

Hervorjid

Ten

Kerkgenootschap.

der Reformatie waren de ingezetenen der NnDEKtA>DEx de
ijndsdlcnsl toegedaan , onder welken algcmeenen naam men
destijds, zoowel de H e r v o r m d e als de L n t h e r s c h e geloofsleer,
begreep, tusschen w(dker belijders, zoo lang de vervolging in be NeBEBLA>DE\ duurde, de bro(Mlerlijke liefde bleef bloeijen , zonder dat
men zich veel met de bijzondere verschillen bemoeide. Maar in
geloofsbelijeene
13G2 werd er , voor <le Nederlandsche kerken
denis opgesteld , welke ,
aangezien de Gereformeerden destijds de
Lutherschen verre in getal te boven gingen , met die van Geneve in overeens'enmiiiig gemaakt werd.
Ook werd er bij de Staten
van H o 1 1 a n d en Zeeland, in het jaar 1^570, besloten, de Evangelisch- Gereformeerde Godsdienst te handhaven.
Rij het 15e artikel
van de Unie van Utreeht , geleekend den 23 Januarij 1379, werd
bepaald, dat die van Holland en Zeeland, voor zoo v«el het
tijde

EfangcUsche

,

,
;
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stuk van de

Godsdienst aangaat
zich zouden gedragen naar hun
goeddunken, en dat de andere provinciën zich mogten regelen naar
den religions-vrede of in het stuk van religie zulk ecne algenieeno
of bijzondere orde stellen
als
zij
tot rust
en welvaart van de
provinciën
sleden en bijzondere leden van dien , en tot bewaring
van ieders goed en geregtighcid zouden dienstig vinden. Die vrij,

,

,

,

aan iedere
provincie gelalen ,
om zich in het regelen
van de Godsdienst , naar eigen goedvinden te gedran-en , is bij de
nadere verkhinnr; van dit artikel , geteckcnd den 1
Februarij
11579, niet weggenomen, maar nog^ meer bevestigd geworden, zegjrende
« dat de meening
niet en is ,
dat de eenc provincie of
« stad hem 't feyt van d' andere
in 't poinct van de Religie zal
» onderwinden.»
En toen men in het jaar 1o83 goedvond, de Unie
van Utrecht te resumeren , sloegen de Staten van Holland voor, om
met algcmeenc steramen onder de Vereemgde rRovi?iciÉN vast te stellen,
dat de Gereformeerde Godsdienst in het toekomende, alleen beschermd
en geen andere openbare godsdienstoefening geduld zoude worden
waarup de Generale Staten , eenige verandering makende in het voorzeide 13c artikel, aangaande de gelatcne vrijheid in de godsdienst,
besloten
« dat
de Evangelische Gereformeerde Religie , daarvan de
» exerciiic openba'-u-lijk toegelaten en aangenomen is gebruikt te wor» den
en ook tegenwoordelijk in 't openbaar gepredikt en geexerceerd
» wordt
zoude vorden gemaintineerd ende beschermd alom binnen
D de
Geünieerde Provivcièv , zonder de openbare Leeringe of ExcrB cifie van eenige
andere Religie in de tegenwoordige Gec?ii£erde
» ^IlovI^ClK^ toe te laten , ende voorts in het verbond toe te laten ach» tervolgende hetgeen voorsz. is. »
door geen naDit besluit echter
dere bevestiging bekrachtigd zijnde, is geen algemeene wet geworden , maar iedere provincie bleef, omtrent die toelating handelen naar
(goedvinden.
De Nationale Synode te Dordrecht, in de jaren 1618
en 1619 gehouden
bevesligde de leer der Gereformeerden , zoo als
die in de geloofsbelijdenis der Gereformeerde kerken ten jare 11575 te
Emden aangenomen, en in de Ilcideïbcrysche Catechismus vervat was,
en verwierp de gevoelens der Remonstranten.
In het jaar 16151
bevestigden de Staten of leden der bijzondere provinciën de Gereformeerde geloofsleer, zoo als die bij de svnode te Dordrecht was vastgesteld geworden , en dit bleef alzoo
voortduren tot op de staatsomwenteling \an 1799, tot welken tijd dus de Gereformeerde Godsdienst de heerschende, of liever de bevoorregte, Godsdienst was, terwijl zij ook wel de Godsdienst tan den slaaf genoemd werd , omdat
de Hooge Regering alleen aan de belijders van deze Godsdienst werd
toevertrouwd , en geen belijder van eenige andere geloofsleer tot
hooge ambten of waardigheden mogt bevorderd worden echter werden,
zelfs reeds in den Spaansehen oorlog, andere gezindheden geduld, welke
vantijd tot tijd meer vrijheid verkregen en meer bescherming genoten,
zoodat men zeggen kan
dat alle godsdiensoefening vrij en onbelemmerd plaats had en dat het eenige onderscheid alleen in de voorregten van de Gereformeerden bestond
wier Predikanten bovendien
uit de inkomsten der geestelijke goederen en gedeeltelijk door de
provinciën en de steden betaald werden.
Dit onderscheid tusschen de
bevoorregte gezindheden heeft met de omwentelin;*' van 17915 opgehouden.
De belijders van elk bijzonder godsdienstig genootschap
werden van toen af even geschikt verklaard tot het bekleeden van
hooge ambten waardigheden en regeringspostcn , wanneer hunne deug-

heid
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bckwaanilicilia

«leu c!i

is

voorn-[ft

ook,

Nodorlandei'

elkrn

lu-n

in lu:l jaar

daarop

1815,

aanspraak
bij

art.
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liehheii

,

jjruiidwet

lm dit
,

aan

tocjjfkiMid.

bcslmir over het llirvnvinde keiLf/vnootsr/Kip is ihaiis aanbeaan cene A I^ on» ceni! S y node , welke eens in bel jaar
bijeenkomt , en «aar\an de Leden , belialve de Seeretaris en de
die aanblijvende zijn, verkozen worden nil de l*rovineial<r
(Jneslor
Connnissie
aan eene Aljjeineene synodale
kerkbeslnren
ii"
van zeven Leden, namelijk: de President en de Secretaris der Sy-

Hel

volen:

l''

,

;

node en vijl andere Leden, Predikanten of Omlerlinjien.
Voorts is bel llijk, ten opzijjle ^an dit kerk;;enuul>cliaj) ^erde(ld in
10 proiinciulc kfiLbtsliircii ; zijnde dal van (j e 1 d e r 1 a n d , van Z n dHollantl, van Noord-Holland, van Zeeland, van Ulrecbt,
van Friesland, van Overijssel, van G ro n i n {j e n , van
No o r d - B r ab a n d en van Dr en tb e. Deze provinciale besln1)«
klasses in
rin-yen verdeeld.
ren zijn \veder In klasses en de
klassisvan .Maastriebt, vvelke in drie ringen verdeeld is, staat ecbter op
,

i

:

zelve, en beboorl lol jfeen der jjcnielde Provinciale kerkbesturen.
J'/urninle kciLbcsttireii beslaan nil de Presidenten der klassikale
besliuen , benevens eenen Secretaris en eenen Uiiderliiijj. De klassikale
besturen zijn belast mei bet onmiddellijk oj)zi;;l over een aantal gcDe riiiijvenjaderinfjen dienen, zoo
jneenten , lol ééne klassis gebrajyt.
lieb

De

om

in

de vvaarneminj der vacalnren te voorzien, als om de bijeenkomjjemakkelijLer te ma,
alsmede ter verslerkin'; van den band der broederlijke lielde

sten der Predikanten, lol éénen rinjj bebüorende

ken

,

,

van

beslnnr.
De PresbijUriaaiisc/te kerken, zoo Enfjehche als Schotschc , behooren bij
de Nederlandscbc klassen en rin;jen. Voor de Jraalselte kerken bestaat
eene afzonderlijke kommissie , uit welke één lid naar de jaarlijkscbe
niet lol nitoeleninu

verjjaderinj der

eenijj kerkelijk

Svnode wordl alVjezonden.

Gelijk

rejjl

is

loejjekcnJ

bet jaar lS:iO benoemde, commissie tot de zaken der
Protestantschc kerken in Nedcrlandsch Oost- en ÏFest-Indië.
Ook zijn noj in alle de provinciën van bet Rijk aanjvesleld , Provinciale Kolle(jiën van toezigt op de kerkelijke adminisfratiihi hij de
Jlerrormden , en voor de klassis van Maastricht een Kolleyic van toeziijt
op de finantiële adininistraticn hij de Protes'antsche Gemeenien.

aan

eene,

in

Er bestaan over bel oebeele rijk bij bet Hervormd kerkgcnoolscbap
43 klassen, 1:29 ringen en 12l2S5 gemeenien, die bediend worden door
1434 Piedikanten,
Het beroep van oenen Predikant bij de Hervormde gemeenten geAan de meeste is bel regl van
scbiedl op zeer verscbilleiide wijzen.
welk beroep ecbter door
vrij beroep door den kerkenraad toegekend
de kerkelijke goedkenriug , en ook door de politieke goedkeuring van
In andere geZ. M. den Koning, baar volle beslag ontvangen moet.
meenten is , of aan den Koning , of aan de Ambaebtsbeeren en Ambelvvelk bun
bacbtsvronwen , bel jus patronalus laïcalis opgedragen
het regl geeft om eenen Leeraar aan de gemeente ter beroeping voor
te stellen,
Dit rer/t van collatie wordt elders, zoo als in de provincie
Groninijen , op die wijze uitgeoefend', dal de unicus collator of de
gezamenlijke collaloren
den Leeraar alleen beroepen, behoudens kerkelijke oroedkenriii"-.
Somtijds beifl de Ambaelilsbeer slechts bet regl
van halve collatie, in welk geval de kerkeraad eene nominatie vormt,
Elders weder heeft hij hel
waaruit hij alsdan den Predikant kiest.
regt, om met den kerkeraad mede Ie sleamien , terwijl bij elders alleen
,

,

,

,

,
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om het beroep van den kerkehet regt van agreatte heeft , dat is
AVeder op andere plaatsen , hebben tigcnraad goed of at' te keuren.
geërfden of floreenplintigen het rcgt. om cenen predikant te kiezen.
Voor de EnyeJsihe Prcshijleriaiien bestaan er 4 gemeenten , met twee
kerken , waarin door 4 Predikanten Mordt dienst gedaan.
De Schotsche Presbyterianen hebben maar ééne gemeente , met 1
kerk, en 2 Predikanten.
Onder liet ressort der JT'aahche commissie zijn 19 gemeenten, die
door 23 Predikanten bediend worden.
,

DOOPSGEZIRDEH.

De Doopsffeziïiden worden dns genoemd , omdat zij beweren , dat
die tot jaren \an
de Christelijke waterdoop
alleen aan personen
onderscheid gekomen zijn en hunne geloofsbelijdenis afgelegd hebben ,
bediend, als den eenigen waren en schriftniatigen doop beschouwd
moet worden; terwijl zij, alle menschelijk gezag in zaken van godsdienst verwerpende
alleen den bijbel als regelmaat van geloof en leven
eerbiedigen. Men noemt hen ook Mennonieten of Menisten
naar 3Iem<o
Sisio>s , een Friesch Leeraar , w iens leer en schriften hij de meeste
Doopsgezinden in groote achting staan.
Geboren den 13 Januarij 1305
\a \Vitmarsun in Friesland, begon hij reeds in den jare lo50
of 1331
in zijne geboorteplaats , waar hij destijds R. K. pastoor
wa« , tegen het Pausdom te prediken
en verliet de R. K. kerk in
In het
het begin van het jaar 1336 , waarna hij in 1361 , overleed.
eerste rekkelijk en verdraagzaam
liet hij zich naderhand bewegen
om te beweren, dat men dezulken, die, wegens oniegtzinnigheid of
verkeerd levensgedrag uit hunne gemeenten gebannen waren , niet
alleen vermijden moert
m.aar dat de ecbtgenooten , indien een van
Het
heide gebannen was . iich van tafel en bed moeslen scheiden.
bannen geschiedde, behalve om de werken des vleesches en grove dolingen, ook om geringe misvattingen en om het trouwen met personen
van eene andere gezindheid onder de Christenen, of zelfs met Doopsgezinden van eene andere soort.
De meeste Doopsgezinden van onzen
tijd wijken, in deze overdrevenc gestrengheid
ver van iMek>o Simo>s af;
makende zijne regte navolo-ers, zoowel in dit als in andere stukken,
tegenwoordig maar een zeer klein getal uit.
De Doopsgezinden waren juist uit hoofde van die gestrengheid in
hunne christelijke gevoelens, vroeger in verschillende soorten ondera t e r 1 a nscheiden.
De voornaamste waren de Y 1 a i n g e n de
ders en de Friezen. Men had daarenboven onder hen D a n t z igcrs, Groningers, Zwitsers enz. Onderscheidene andere namen , met welke men eenige kleine afzonderlijke gemeenten van Doopsgezinden voor dezen pjagt te noemen , zijn reeds voor meer dan eene
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eeuw geheel buiten gebruik geraakt.

De Vlaviinyen en Friezen zijn , onder deze namen eerst omtrent
het jaar 1366, bekend geworden.
Onder de Doopsgezinden in Friesdie met de Friezen
land bevonden zich onderscheidene Vlamingen
in kleeding, huishouding enz. verschilden.
Hier kwamen eenige andere
oneenigheden hij
die zoo hoog rezen , dat de A lamingen afzonderlijke vergaderingen hielden, en sedert met dien naam ^an hunne medebroeders, de Friezen, onderscheiden werden. De // aterJandsche Doops,
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meer d.in tien jaren vroeger bekend geweest. Omlrent
in AVatcr1334 en 1333 beweerden eenige Doopsgezinden
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IOj

men den Chiistelijken ban nk-l niofjt ultMioiar^aande Vfrnianin;;('n aan hon , wiin niea
uiitzf|jjjen.
Deze rekkelijlvln id werd van Ininnu
(a-slreiijje nii'ilid)roediTS M-rooideeld , en de \N alirlanders en l'raneker.s,
daan , za;feu /ieli j^a-noodzaakt alzonderlijke
nu zel\e in den ban
\ an dien lijd al, heelï men ze mei dezu
\er{;adfrinjja'n u|) Ie rijjlen.
benamingen ondersclieiden , \an welke de eerste tot
twc-e bijzond.re
Mj) dezen lijd in wezen jjcbleven is.
Later werden de DuttpN^ezinden
aiUiaiis in de jiioa ineien (ïronin^jcn en Friesland, naai- iiunnc
meerdere of nundere naanwjjezelheid in leer en le\en , in 1 ij n e of
jfrove Menisten Aerdeeld. In de slad G r o n n [^ e n liad meii
nojj voor Meini^e jaren drie onderscheidene Duojisyezinde jjemeenleu ,
namelijk: die d< r Vlamingen, in de ünd-BuUrin}jeslraal, die der
en die der Zw itsers,
in de Hardinjeslraat
andere I>oo[»;jezinden
^a de \ereeni[;in(j hebben
welke door N ermaners werden beslunrd.
zij allen thans eene kerk , {;ele;jen in de eerstjjenielde straat.
de Dcopsjezir.den vroejjer \nu de andere
\ ier stukken zijn er, die
Clirislenen onderstheidden. Zij slaan namelijk den doop der bejaarden
voor, en beweren dat het on^jecorloufd zij eeiien eed te zweren j
^oor zich zehen het veilijjst achtende {jcenc wapenen te Aoeren , noch
Echter zijn
de bedieninjf \an het overlield.sambl waar te nemen.
er eeinjje Düop.-jjezinde Leeraars, die zich nu niet meer zoo als voordezen, iceerlouze f maar triuukluuze Christenen noemen, en o\er het
eedi'.>eereu
ccnc wijze spreken,
eu bet overheidsambt op zulk
dat zij
in die stnkken , niet de andere jjezindhi-den bier te Landu
(jenoeijzaaui fcbijnen overeen te komen.
Eenije vveinijje Doopsjjezinden hebben de voelwasschinj iioj l''*"^ «^l* {jodsdienstijje pleylijjheid ,
in fjiLruik jjeho-idcn. Bij eenijjc anderL.: werd bet jjemeenlelijk gebed
in sulic {jtdaan.
Ue meeste Doopsye/.iiiden komen in de gevoelens ,
die tusselien de Gereformeerden en de llemonstranlen in geschil stonden ,
het naast met de laalstgemelden overeen.
Evenwel ontbreekt bet ook
niet aan Dooj)sgezinde Leeraars, die, in deze stnkken, genoegzaam
de Gi-refurmeerde ge\oelens omhelzen, en zich in bet onderMijzeu der
jeugd en in liet opstellen van Icenedeneii en geloofsbelijdenissen veel
Tan de schriften der Gereformeerden bedienen.
De Leeraars der Doopsgezinden werden vroeger op vele plaatsen, inzonderheid in N o o r d - llo 1 1 a II d eu Friesland, uit de bekwaamste der Broederen gekozen en trokken dan doorgaans geen of
eene zeer geringe v\cdde.
Hierom moesten zij bun beslaan door den
koophandel of eenige andere hantering vinden.
En dit was de voorname oorzaak , dal men op vele plaatsen , naar gelang van de grootte
der gemeenten, zoo vele Leeraars vond, die men B r o e d e r s-\ erin a n e r s of L i e f d e p r e d i k e r s noemde ierw ijl ook hunne huizen
des gebeds vermaningen geheten veerden (1). Elders werden jongelingen . door geoefende Leeraars hunner gemeente, tot de predikdienst bekwaam gemaakt. Ook plagt men wel eenige jongelieden in de kweekschool
land CM te Fianeker ,
dan na drie
OtlcncM
k\'. {fiincvnscliap wilde
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Jaarboekje voorde Doopsgezinde gemeen ie en
saamlijii der Rcmoiistiantscbe gemeenten en Predikanten iu
de No'ierlaiiden, vOOr iSöj iu welk Jaarboekje men, biz, 86-133, eeu
Uezoogcnuemiie Lie fde predikers of OngcstUKJu aantreltigelilcld
iluJecrde Leeraren uudcr de NederlaudscbeDoopsgeriudeu.
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Remonstranten te Amsterdam te laten studeren , totdat
in het jaar 175o, in de verecnijjde Vlaamsehe en Walcrlandsche
te A m s l e r d a m zelf ecne kweekschool heeft opgerig^t
gemeente
vervaarls zich van toen af onderscheidene Doopsnezinde j;nioeliiij>en
be{ie\en hebben, om inde Heilige wetenschappen onderwezen te worden.
Deze school is later de kweekschool der A 1 g e m e e n e Doopsgezinde Sociëteit ter bevordering van de Pre di kdienst genoemd geworden zoo als zij ook nog heet. De Predikanten der Doopsgezinden worden door de Diakenen , met toestemming der gemeente ,
De verkiezing der Diakenen die in sommige gemeenten hun
gekozen.
gcheele leven in anderen echter slechts eenige jaren aanblijven geop sommige plaatsen, zoo als eertijds overal, door de gezameschiedt
te dien einde met de Predikanten en de Diakelijkc broederschap
nen vergaderd zijnde duch op vele andere plaatsen wordt die verkiezing door de Predikanten en in dienst zijnde Diakenen gedaan.
In
sommige gemeenten heeft men ook Diakenessen, die op dezelfde wijze,
als de Diakenen, verkozen worden.
De Doopsgezinden zijn doorgaans bij de hooge overheid van ons
ïen tijde der grondlegging van het Gemeenlland wel gezien geweest.
hebben zij
BEST DER Yereemgde Nedereanden cn ook in later tijd
den Lande, meer dan eens, zoo door het smoren van bommen, bij
als door het opschieten van groote geldsonmien
waartoe
belegeringen
door spaarzaamheid cn ecne eenvoudige werkzame levenswijze
zij
cene eigenschap dezer sekte bijzonder eigen, steeds in staat waren,
aanmerkelijke diensten bew ezen en, alzoo even als anderen door hunne
wapenen, niet weinig tot bescherming der vrijheid bijgedragen (1). Om
deze en andere redenen heeft men hun nu en dan ook bijzondere gunsten
bewezen. Zoo is er dikwijls verklaard, dat men de Doopsgezinden niet
dwingen mogt, om ambten die anders niemand afslaan mogt in steden
terw ijl hun
in plaats van eenen eed
of op dorpen waar te nemen
verklaring bij mannenwaarheid of met ware
niet meer dan eenc
woorden afgevergd ^^erd ook hebljen Ilmine Hoog Mogenden , op hun
nu en dan brieven van voorsclnijving verleend voor hunne
verzoek
verdrukte geloofsgenootcn in den Paltz en Zwitserland.
De Doopsgezinden hebben thans wel geene centrale directie , maar
met uitzondering van vier gemeenten
sedert eenige jaren zijn zij
zijnde die te Aalsmeer op den Uitweg in de Oude Vermader
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ning die te A a s m e e r op den Uitweg inde Nieuwe
Vermaning, die te Balk en die van N e s B a u m - e n Kalium op het eiland Ameland, ioi cenc yllyemeene Doopsgezinde S o1
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Die sociëteit heeft in alle provinciën gemeenten,
n t h e en L i m b u rg. In F r i e s 1 a n d zijn de meeste gemeenten , A^aarom ook die provincie in vier klasses verdeeld is. liet getal
en dat der Predikanten
gemeenten over het gehcele rijk beloopt 114
115, behalve de beide lloogleeraren aan de Kweekschool, die ieder
waarjaarlijks zes predikbeurten in de gemeente te

cietelt

behalve in

vereenigd.

Dr e

,

Amsterdam

Bewiizen hiervan vindt men ia de Proeve van de wederkcerige
(i)
betrekking tussclien de Regering der Nederlanden eu de
Doopsgeziudeu, medegedeeld in het meergemeld JaarbociiLie voor de
Doo|)agezinde gemeeuteu iu de Nederlanden, voor 1Ö37,
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l{uüi;utiiN<:iiAi'.

ceiic {jfziiidlicid , die {j(Miiic;rz;i,un .illci-ii lii on»
daar ouk allocii in de jnoviiuiën Holland ea
jjexonden wordt, lieblien dien naam ontleend van eene ikl' tree hl
ntonslrantie of verloojr, hetwelk zij, in hel jaar IGIO, ter ver{;aderiii{j
der Staten van Holland , iideverden.
llnnne le[;enstanders noemden
hen yirininiaiivn naar Jacodis Ahsimis, die in hel bcjjin der J7de eeuw
De Uemonslrantcn
lloojjKvraar in de j>(»d;jeleerdheid te l.evden was.
doch de jfesehillen over
behoorden destijds tot de andere ller\ornulen
de zoojjiMiaamde vijl" artikelen voornamelijk betrell'ende de Gotldelijke
voorbesehikkinjj , niet heljjene daaraan vast is, bejjonnen toen zoo hevi{>{jedreven te worden, dal er de nilslnitinjf der Uemonsiranlen buiten
Hunne leer v\erd in hel Dordsehe Syue Hervormde kerk oj) vol-jde.
notle van den jare lül8 en 1G19 veroordeeld , iiunne Predikanten af'jjczet , en die, welke v\ei2erden te beloven , dal zij zieh van hel pndikca
zouden onthouden, bij openbare plakkaten ten lande nitjjebauuen. Na
den dood van Prins Malrits en onder hel sladhoudersehap van zijnen
broeder FuKütRiK HE>DniK
bcjjon deze {jeslrenjjheiil te verminderen j
men liet zelis, bij ooj;luikin[j , loc, dal de niijjeweken Predikanten,
de eene na den anderen , in het land lernjjkwamen. Eerianj; hielden
de Remonslraiilen weder openlijke ver{jadcrin|;en en ritftten te Amster dam eene kwceksehool op, om jon;>eliiij>en lot de prcdikdiensl bekwaam Ie maken. Sedert zijn zij duor de hoojje overheid als
vreedzame ondertlanen aanjjemerkl en vcrdraj>en. De studenten van de
kvveeksehoiil der llcmonstranten worden tweeniaal's jaars , door aeht J'redikanten en ceni{>e vveinijje taalkundijje opzieners van de jremeenlen van
en Rotterdam, onderzoeht.
Tot de predikdienst
bevorderd zijnde, slaat het hun terstond vrij
doop- en axondmaal te
bedienen, ook {jenieten zij dan reeds zekere wedde, en zijn vcrpüjrt,
op last van eenen bezorger der openstaande plaatsen , alomme te

Rcmotntruiitcii

Vadi-rlaiid
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Amsterdam
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prediken.
^ oor de Reuionstraiilsche Broederschap beslaat er eene afzonderlijke
commissie, zameniresleld uit drie Leden en 1 Secretaris. De gemeenten
\an dit kerkgenoolsehap zijn in drie klasses verdeeld , welke bij de
namen van eerste, t vv e e d e en d e r d c onderscheiden worden en jjezanicnlijk 19 {femeenlen uitmaken. Tot de eerste klassis behooren de gemeenten van Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Haarlem en
Lcyden- e n-N o o r d vv ij k
tot de tweede klassis: de gemeenten van
Rotterdam , 's Gr a ve n ha g e- en - Del ft , Bc r k cl- en- B Ie i sw ij k , M o o rd r c c h t
a d d n g s v e e n , en
Z e g w a a r t-e nZevenhuzenj tot de derde klassis: de gemeenten van Gouda,
Utrecht- c n - A e r s f o o r l , N i e u w p o o r l Z w a m e r;

W

,

i

m

,

dam-cn-M'^ oerden,
Ilazersvvoude,

en

m

Nieuvvkoop, Oude -Wetering,

Boskoop.

20 gemeenten , die door 24 Predikanten bediend worden.
Jaarlijks kort vóór of kort na Pinksteren wordt er
eene algemcene vej-gadering der Remonslrantsehe Broederschap, beurtelings te Amsterdam en te Rotterdam, gehouden.
Dit kerkgenootschap bezit

^
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LcTBERSCHEn.

De Lutherschen

uclkc

luinnen

naam

ontleenen van den Aug^iiS'
Godgeleerdheid te \\ itteniberj
in het jaar
Martimjs Lcther, die
1483 te EisU'ben in Saksen
geboren was, enden 18 Febniarij lo46 overleed, verschillen grootendeels daarin van de Gcrelürnicerden
dat zij het leerstnk der predestinatie verwerpen en den zin en het doel van het
H. Avondmaal
Zij hebben sedert lang alom in de
op eene andere wijze uitleggen.
steden van INEDEnLASD de vrijheid van Godsdienstoefenino- genoten , met
dit voorregt zelis , dat Imnne
kerken openl)are gehouwen
waren,
die van builen voor kerken konden worden aangezien.
Hel was hun,
volgens onderscheidene bi'slnilen der Staten van Holland en laatstelijk
volgens een plakaat van 9 Fchruarij IGSo
niet geoorloofd, kerken ten
platten lande op Ie riglen , doch hieromtrent had wel eens eenige oogluiking plaats, en men heeft hun de uiloefeiiiiig van hunne Godsdienst allengskens op eenige plaatsen ten platten lande vergund j zoodat er reeds in het
begin der vorige eeuw cine kerk te Zaandam, dat toen nog tot de
dorpen gerekend werd, ééne te Bodegraven, ééne te AVildervank
en
en eene voorde verdreven Salzburger Lutherschen te
G roede bestonden van welke laatste gemeente zelfs de Predikant door de
Algemeene Stalen bezoldigd werd. De Luthersche jongelingen, die genegen
waren zich tot de predikdienst bekwaam te maken, studeerden vroeger in de
talen, historiën enz. op de hooge- en doorluchtige scholen van ons Vaderland , en in de Godgeleerdheid onder eenen Predikant, dien zij daartoe verkozen waarna zij zich, om liandidaat of Proponent te worden , naar
de eene of andere Lnlhersche hoogcschool in Duitschland begaven , of
wel zij volbragten , van den beginne af, hunne studiën aan eene of
andere Duilsche hoogeschool.
Tcr\sijl zij riog sludent waren, mogten
zij alomme in
de JNedeiila^dejj, in het bijzijn van eenen Predikant,
prediken, uitgenomen te Amsterdam, alwaar zij vooraf, AO.)r het
ministerinm of dienaarschap, onderzocht moesten «orden.
Beroepen
zijnde , moesten zij nog ecu beslissend onderzoek doorstaan
waarna zij ,
door oplegging der handen
lot de Heilige d ensl werden ingezegend.
In hunne kerkplegiigheden versclilUen de Lutherschen bij ons meer of
min van die der andt-re lauden. Zij hebben geene allaren noch beelden
in hnnu" kerken , en hunne Leeraars prediken en bedienen hel H. Avondmaal niet in een w il koorhemd , zoo als op sommige plaatsen in Duitschland en elders geschiedt , maar in ecu gewoon zwart leeraarsgewaad.
In 1791 is er eene tweespalt tusschen de Lutherschen ontstaan ,
waardoor zij in twee afzonderlijke kerkgenootschappen gescheiden zijn ,
van welke het eene zich hel Evangelisc h-L u t h e r s e h e en het
andere zich het Her stelde Lu therschc-Kerkgenootschap
noenjl (1).
Het Evangelisch Luthersch-Jcerfcjenootschap heeft eene afzonderlijke ,
ofschoon niet' de Hervormden verbroederde, Svnode, welke eenmaal
's jaars te 's Graven ha ge,
vergadert.
Het bestuur lusschenlijds
is opgedragen aan eene
Synodale commissie, uit éénen President , éénen Vice-Presidcnt , vier Leden en éénen Secretaris bestaande.
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lulibfii.
Mflke {jiiiieinlon ii-di-r 1 ki-rk en 1
Tl' e. 11 r a e a o zijn de (icreronnecrden eii de Lullierselicn vercenijjd ,
Koninklijk
bcsliiil
in
bel jaar IS^d bekraclilijjd is.
lu'UwIk bij
^ oorls iieblicn de K\ an|feliseb-linlbcr>ebeii no^j in de vrüe|jer ons loede Kaap de Goede 11 o o |) 1 [[eineenle
bi'lioord lu'bbenile kolonie
kerk en - 1'redikaiilen , en in de , iiii Kn;;elsciic kidunie , tle
1
uiel
J>erl>iee 1 jjeiuecnte , iiiel 1 kerk en 1 1'redikanl. Ten {fevidjje
van Z. yi. besluit van ü Deeeniber 18iG, is er in liet daarop volwiidc jaar een S e in n a r n iii voor d o E v a n {j e 1 s c ii - L utberseben Ie A ni s l e r d a ni opg('ri;;t waar zij, die daartoe
lubben, tol bel Iieiliy' dienstwerk Morden ojjjyeleid ;
"iscliiklbeid
die den raiijj ^an T/icoluyiuc Doclvr vilieii bekoinoetemle zij ecbter
men alvoiens bet examen daartoe aan tle Jlooijeseliool te Eeulen alle|jjjen.
De JJciali'liI - Litlltcr.sc/icit bebbeii mede een al"/.oiiderlijke Synode,
sterdam verjj.tilcrl en nut die der
dal eens in bet jaar te
llervorinden en E\an;feliseb-Lutberscben verbroederd is. Tul dil Kerk{fenoolsebap bebooreii 7 {yemeenlen met 7 kerken , waarin de dienst
door 10 Predikanten Morilt waarjjenonien.
Te Hoorn bestaat eene V e e e n i d e L n l b e r s c b c kerk, die
noeb tot bel Hersteld - Liitbcrseli
niu'b lot bel Evan;];eliseli-Lnllurseb
kerkjjenoolsebap , of lie\er zoowel tul bet eene als tol bel andere bewaiil bij vacature wordt aldaar de nominatie, «yedi'elleiijk nit
luiort
E\an;;eliseb -Lnl!u'r>ebe , {jcdeehelijk nit Hersteld- Lulberselie 1'redikanlen of Proponenten zaine!i|]esleul.
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(bur de Cbiislenen veelal

Joden genoemd,

is mei geene zebepalen , boewel liet nit zeer ondc en ec'iile gesebriflen
ontegenzeooelijk blijkt , dal zij reeds jrednrende de 13e en I4e eeuw
il)
Brabaad zijn gezeten geweest, terwijl er reden is , om nit die zelfde
gcscbril'len op te maken, dat cenige.
ofseboon weinige leden vaa
die natie zicb mede, zeer lang voor de IGc eeuw, in een gedeelte
der NooRDELUkE jNtDLnLAMDE.ii zullen bebben opgebonden en niet gebcel
onbekend zijn geweest (1); eerst sedert bet jaar 161:2, bebben zij ecbter bier te lande vrijbeid van godsdienst genoten en in dezelfde regten
en viijbeden als de overige niet Hervormde ingezetenen gedeeld. Üiutaenl bet aangaan ^an bnwelijkcn , moesten zij zicb ecliler gedragen,
na;ir de politieke ordonnjintie
in. bet jaar lo80 uitgevaardigd, waarbij bet buwelijk met zoodanige bloed\erwanlen verboden werd, waar-

lieb bel eersl in de NtnEKLANUtN gevestigd bebbei".
kerlieul

,
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,

,

CO

Zij,

die

meer

umtrent

Je

Keuerlanuen wei.schea ie welen,
schiedenis der Jo.len, hier
WtiJi, IIuis7.iUeud leven, O,

vroeijere
Iczeu

Ie
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naar het oordcel der Israëltten , vrijheid verleende
,
ook
stond het Imu niet vrij, meer dan ééne vronw te lunven. \oorls moo-vrocjrer niet geene Christenvronw hnwen , ten Mare
leii de Israciitcn
deze tot de Isiaëliliselie {jodsdienst overging.
Thans staan zij , met
alle and'-re ingezetenen, onder dezelfde Avetoevinjj,
Zij zijn in P or tu{jesehe en 11 oo gdu t s e he , ol', zoo als zij zich tlians noemen,

toe de wet

;

i

N cd

rdui tsch

Israëlieten

De eersten, die,
Portugal herwaarts
overgekomen zijn , en onder welke vele aanzienlijke en vernionende
lieden ge-vonden worden , houden zich niet zoo gestreng aan de inzeltingen der Rahbijnen als immers voorheen het geval was hij de laatsten ,
die uit Polen en Duitsehhiiid , in deze landen gekomen zijn , en er de
eerste, verre in getal te hoven gaan
terwijl zij zich meestal met den
koophandel generen
ofschoon thans velen in hooge beschaving uitmunten. Het besttuu' over het Israëlitisch kerkgenootschap is thans opgedragen aan een algemeen kerkelijk hoofdbestuur
onder den naam
van Hoofd-commissie tot de zaken der Israëlieten, Dit collegic bestaat uit eenen President , eenen Secretaris en vijf Leden
die door Z. M. benoemd worden.
Het komt eenmaal in het jaar te
Amsterdam !)ijeen terwijl permanent loopende zaken worden behandeld door de Leden te 's Gravenhage wonende, als daartoe, overeenkomstig Z. M. bepalingen, gemagtigd en gecommitteerd. Het collegie
van gecommitteerden der Hoofd-conmiissie vergadert eenmaal 's weeks
en bestaat thans uit o leden.
Er zijn 1 18 Israëlitische gemeenten in ons Vaderland
waaronder
4 Portngesche. De Israëlitische geestelijkheid beslaat uit 8 Opper-Rahbijnen , en voorts , naar mate van de behoeile der gemeenten, uit Rahbijnen , Leeraren en Oefenaars terwijl het bestuur der twaalf hoofdsynagogen is o])gedragen aan Parnassijns , en dat der kleine giiineenlen aan
Kerkmeesters.
in

e

de jaren
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1530 en
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onderscheiden.

in grooten getale
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;
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Kerkgenootscuappes.

Kleixe

Behalve de opgenoemde , niet Roomsch-katholijke Kerkgenootschappen
bestaan er nop- kleine, welke ieder slechts op ééne of ten hoogste op
Tot deze
twee plaatsen in het geheele land eene gemeente liehhen.
t e r dam
de Enworden gerekend de Grie ksche gemeente te
en te R o ts t e c d a
g e 1 s c h e E p i s c o p a a 1 s c h e ge e e n t e n te A

Ams
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m

terdam;

de

;

m

m

He rnhu tters che of Broedergemeente

te

Zeist;

Doopsgezinde
en R e m o n s t r a n t s c h e gemeente te D o c k u m de Mulleriaansche vereenigingofPolsbroekers te Zw ijndrecht
de

\

e re e n

i

gd

e

Ch

r

i

s t

e

1 ij

k

e

voorheen

,

;

en de onlangs gevestigde gemeente der

A f g e se h ei d

e n e n van het
Vóór eene eeuw, telde men
onder de kleinere kerkgenootschappen nog onderscheidene andere secde Kwaten
zoo als de Rijnshurgers of K ol 1 e gi a n t e n
de H a tkers, de Deurhovianen de L e e n h o fs g e z i n den

Hervormde kerkgenootschap

te Utrecht.

,

,

,

,

temisten,

enz., die

allen geheel

of ten minste

grootendeels zijn

verdwenen. Ook zijn er nog 7 Leeraars der kleine kerkgenootschappen ,
de Engelsche Episcopaalsche
onder welke de Grieksche geestelijke
Predikanten en de Vereenigde Doopsgezinde en Remopstransche leeraar zijn begrepen.
,
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nil den
101 vorineliie (1 o /ii iii s s e
onderzoekt ook de zaken iler RiKiniscii-Kalliolijk
welke de Konin;}- jjoedvindt haar te raadj)l(;jcii.
blatl/.

i

i

Raad vau State
eeredienst,

over

RoOMSClI-KvTIIOll.lKUN.

Sedert de Kerkher\orniia|f en de daardoor veroorzaakte veranderiiijj
in
de
reu-erin-j hier te lande, werden de llooMisch-kalliolijkeii
YtnEKMüüK NiiDEiiLAMitx te Ronie niet meer als eene kerk maar als
cene bloote zeiidinjy (missie) ol' volk|ilanliii;y vaa };elo()\i;jen onder de
en staan nojf heden als zoodanijf onder
oiireijlzinnijjen , aanjfemerkt
den naam ^an de llollandsehe missie of / c n d n jr bekend.
De Pans be\esli[;de jjeen Aarlsbisscho]) van Utrecht meer, en de
Risdommen van Haarlem, xM i d delbu r <j, Leen warden, G r.on njje u en D e v enter, welke onder dat Aartsbisdom behoorden ,
Ideven ook van kerkvoojjden beroofd, liet zenden van Priesters werd
toevertronwd aan eeiien Ilaliaansehcn Vice - Snperior (plaatsvervaiijjer
vaa den Paus) of aan eenen Aposlolisehen Viearis terwijl de (iodjj-eleerden . door vreemde Risschoppea , tot Triester {jewijd veerden.
De Godsdieasloefeninjj der R. K. was vrocjjcr door geslrenfje wetten beperkt.
Zoo mojjt geen Priester dieast doen ten zij het hem
door de Bnr^jemeesteren in de steden of door de Raljawcn ten platten lande werd toegestaan.
Er mojjten {jecn andere Priesters zijn
dan geboren onderdanen van den Staai. Geordende Priesters IMonnikken en Jeznilen nioglen geen dienst doen.
De Priesters moesten,
in handen van
op hiin priesterlijk vvourd verklaren
de Regering
en door luinne handleekenin;; bevestigen
dal zij eenen afkeer hadden van de stelling , dat de Pans de onderdanen van de gehoorzaamheid aan de Overheid kon ontslaan , en zich verpligten
om het
tegendeel aan de Leden hnnner gemeenten in te prenten
en beloven , dat zij zich niet zonden laten gebrniken
om eeaijf geld of
gcldswaarde, nit deze Landen, naar eenige buitenlandsche kloosters
kweekscliolen of kerken over te zenden.
Zij mogten
geene
panselijke bnllen of andere kerkelijke bevelen afkondigen , of gemeen
maken , vóór dat zij die oorspronkelijk aan de Gecommitteerde Raden
badden vertoond. De Kathoüjken konden, vóór de onwenteling van
het jaar 179o , gecne openbare bedieningen l)ekleeden, dan alleen krijgsambten, nitgenomen dat van Veldmaarschalk. Zelfs werd er in 1738,
hij de Staten Generaal een besluit genomen, dat alle Ollieieren
die,
ten tijde van hunne aanstelling , de Gereformeerde Godsdienst beleden
of toegedaan waren geweest
doch naderhand de Roomsch-Kalholijke
aannamen , of zich met Ptoomschgezinde vrouwen in het huwelijk begaven , van hunne krijgsambten zouden vervallen zijn.
A olgeas het coacordaat , in 18:28 , tusschen den Komng der NeBtRLAMtEX en Z. 11. den Paus aangegaan, zouden Noor.i>- Neüerland
in twee Risdommen zijn verdeeld geworden , maar door den opstand
in Relgie is hieraan geen gevolg gegeven , en alles , voor als nog
,
op den ouden voet gebleven.
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Holhindsche Missie oi Zending wordt bestuurd door c«ncn Vicedie tevens Zaakgelastigde van den H. Stoel

Thi

Supcrior,
b

liet

Koning der Nederlanden

n c Majesteit den
zauiengesleld uil zeven a a

Z

ij

Zij

ij

is

aartspriesterdom van

r t s

Holland

-

p r

i

e

s t

e r

d o

en-Zeela nd,

mmen

dat van
dat van

te

,

is.

weten

:

Ut r echt,

Gelderland, dat van Friesland,
Z a 1 1 a n dn t h e , dat van
the en dat van Groningen. De
R. K. gemeente;? , die niet lot een dezer aartspriesterdommen behooren
,
uorden gerekend tot het voormalig Bisdom of Vicariaat
Gcneraa 1-Apos tolijk van 's H e r t o g e n b o s c h tot het Vicadat ^an

cu-D

Twen

r e

;

Bisdom van Roermonde;

riaat van het voormalig

tot

Vicariaat van Breda, bevattende het H o a n d s c h gedeelte des voormalig en Bisdoms van Antwerpen; tot
het Vicariaat van het Land van Ravestein en Mep-en,
zijnde
een gedeelte van het voormalig Bisdom van
Luikj of tot bet Zeeuwsche gedeelte des Bisdoms van
bet

1 1

Gent.
De Vice-Superior

in de Ilollandsclie

Zending

,

die tevens Bisschop-

Commissaris in het Zeenwsche gedeelte van het Bisdom van
Gent is, benoemt de Aartspriesters, die wederom de Pastoors
en Kapel lanen aanstellen.
Deze benoeming geschiedt in het Vi-

pelijke

cariaat-Generaal Apostolijk van 'sHertogenbosch en
in
het Vicariaat van Breda door den Jd>nini<itralenr Apostolijk ; in het V c a r a a t v a n het voormalig
Bisdom Roeri

i

monde

door den Vicarius Generaal Apostolijk, en in het V ica r aat
van het Land van Ravestein en
door den Vicarius
Apostolijk.
i

Megen

Er
ciim

bns
515

Noord-Nederland

zijn in

.,

met

inbegrip van de stad Maastricht
als: 1 Bisschop in parti-

aniicxis, llo!2 dienstdoende geestelijken,

8 Besturende Kerkvoogden , 7 Aartspriesters 2o Landdekens ,
,
Professoren en Praeceptoren der Seminaricn , 660 Pastoors en 47S
,

Kapcllancn.
Op den 1 Januarij

1837 bestond de Roomsch-Katholijke bevolking
Het getal gemeenten of standplaatsen , anders gezegd statiën
parochiën of pastorijen beloopt 1691.
Er zijn 768 kerken, bijkerken en kapellen.
Het getal der nog aanwezige kloosters
beloopt 11, alle in Noord-B rab and, van welke S5 door 19
mannen, en 6 door 81 vrouwen bewoond worden. Bovendien bestaan er in die provincie nog enkele religieuse gestichten van liefdadigheid en onderwijs
die de hoedanigheid van
kloosters niet
bezitten.
Er zijn nog slechts
als
tuce Beggijnhoven
één ia
Noord- B raband te Breda, en één in N o o r d - H o 11 a n d te
uit

897,871

zielen.

,

,

,

,

Amsterdam.
RoOBSCn-K\TnOLIJKE\ ViN DE OÜDE ClEREZIJ.

De Roomsch-Katholijkcn van
tegenpartij.

de oude Clerezij worden door hunne
Jansenisten gcheelen, naar Cohnelius J.vxse.mus
Bisschop
die, in het jaar 1658 p-estorven zijnde, een werk orer
,

van Iperen
de genade naliet, Angustinus genoemd, omdat het, naar zijn oordeel,
met de leer van den Kerkvader Augiistbnus overeenkwam. Dit Averk
verd door eenen zijner vrienden in het licht gegeven en maakte terstond zoo veel geruchts in de Spaansche Nederlanden en in Frankrijk,
,

,

,

,
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hcsclmUliijde deri

hiMvccide, dal daarin vijf

niet de llooniseiie rejylzinnifj-

1'aiis I>>or.tNTii's \ veroordeelde dcve vijl' slellinjren ,
heid te strijden.
De aanlian<>ers van Jamsknii's vcrwierbij eene hnlie van 51 Mei 1()'J5.
jjen , zoo wel als de l*ans , den Kellersclien zin , die in de veroordeelde
stellinjjen ojijesloten la;f , doeli zij beweerdtni , dal die in {jeineld hoek

a-in^elrolTen.
Dit bewoojf Pans Alkvaider VII , on»
staande hielden, dat de vijl' sleliin^jen in het boek van
den zin door hem beoogd
ol' in
Ja.nsemvs niet jjvvonden werden
Uelober lü-JG
voor
niet veroordeeld waren, bij een bulle van IG
en de stellinijen op nienw
kinderen der boosheid te verklaren
in
dienzell'den zin
welkcMi er J.vNStMLS in beiiojrd
te veroordeelen
verder en cisehie
bij
cene. bulle van 11> Maart
bad.
llij
jyinif no|T
eene onderwer[)in;f al', loosvel aan zijno
16G15 , alle (ïeestelijken
als
aan die van zijconstitutie of vaslstellinj van het jaar 1()!)6,
nen voorzaat iNsiucEitTHJS X. Aldus stonden de zaken in hel bejin
wanneer de voorstanders der jjevoelens van
der aehUiende eeuw ,
Janskmts in de ^'l;nEl;>l^.DE Nederlanden zieh opeidijker, dan te voren,
verklaarden, en daardoor eenen vrij bevigen tejren.stand van het
Roomselie hof te lijilen hadden.
In het jaar 1715 werd de bulle
welke honderd en
l'iiii/pnitiis
of constitutie
niljjcvaardi{;d
in
cene stelling , {retrokken uit hel boek van Pater (^)i:ls.iei, en voor
een «yroot jjedeelle met de leer van jA>SE:<a's overeenkomende , veroordeeld werden. De Panssclijke Nnncii-n deden hun best, om deze constitutie in de VEnEE>n;uE Nedehlande:» te doen aannemen, hetgeen door
de Priesters , die hunno zending van deze Nnnciiin hadden , en door
nog vele anderen gedaan werd.
De verwijdering tnsschen deze aan-

werden

iiiot

ben,

die

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nemers der constitutie en de aanhangers van Jansexius werd ïiitusschen,
van jaar lot jaar, grootcr. De laatsten ziende, dat de statiën of ge
nifcnten. die te voren door Priesters van hunnen aanhang bediend waren
geweest, bij hun afsterven, door aannemers der conslitnlie vervuld werden waren op middelen bedacht, om hel verval dal huuiic parlij hieruit
dat geheel
te duchten had
te voorkouiefi.
liet kapittel van Utrecht
uit aanhangers van Jansemcs bestond
onder oogluiking der
verkoor
Regering, zekeren Cokneliis Sieenhoten tot Aartsbisschop van Ltrecbl,
die in hel toekomende de zending zoude kunnen doen.
Deze werd ingewijd door DüMiNicis Makia Varlet
die door den Paus tot Bisschop
van Babylonië was aangesteld doch naderhand, bet vormsel aan zoogenaamde Jansenisten bediend hebbende, van zijn ambt werd afgezet
en in den ban gedaan. Men verzocht
met veel onderwerping 's Pausen
bevestiging op deze verkiezing
waarbij dit verzoek
doch de brieven
gvdaan werd, bleven onbeantwoord, en even zoo hebben die van de
Oude Clerezij telkens als er een nieuwe Bisschop of Aartsbisschop
hetwelk dan ook
verkozen was de bevestiging van den Paus verzocht
altijd zonder gevolg gebleven is.
Van toen af, zijn zij geheel van de
andere Roomscli-Katholijken afgescheiden gebleven
doch hunne aanhangers nemen meer en meer in aantal af.
,
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Aan

het hoofd van de

Oude

Clerezij der

Roomsch-lvatholijken

zijn

Aartsbisschop van Utrecht en de Bisschoppen
van Haarlem en v a n Deventer. Deze vervullen de openvallende statiën met Priesters van hunne parlij, die in het Seminarium

thans de

Amersfoort hunne
Utrecht, door betv^ elk de

te

nonniken
I.

,

Deu.

de

liet Kapittel van
studiën volbragt hebben,
Aartsbisschop verkozen wordt, bestaat uit 9 KaAartsbisschop en de Deken daaroudcr begrepen. Ouder
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de Kanoniiikcn is er een , die 'iel ainhl van Secretaris van !iet Kapittel
en één , die dat van Keurder dt-i- boeken waan^ccnil.
,
Dil kerkjjcn'jolsfhap teil ihar.s 2-5 slaliën oi' ^>,;mci;nlea en 27 Leeraars, van welke 215 Pasloors en 2 Kapellanen zijn.

beklf^edt

DEPARTEMENT VAN OORLOG.
Aan het hoofd van liet Bvpartement run Oorlog staat een Kon>SS a r i s-G e n e r a al.
Dit departement is in twee Afdeeliiven
gescheiden, die van de Laxdmagt en die van de Zccmanrt.

m

i

L

A N D M

Het bestniu' over de L a n d m a g

raal van Oorlojj

ü ene ra al

is

ACT.

is aan den D i r e c t c ii r-G e n ed , aan uien een Secretari»en onder wien 1 Directeur voor de
1
D i r e c t e u r v o o r de Ad mi n i st

tocverlrü-.iM

loencvoegd ,
en

Militaire Zaken,
tralie verkzaam xijn.

Kom-

koningrijk is verdeeld in vijf Groote Militaire
s , V, aarvan het
eerste is zamenj;eslclel uit de prov. H o II a n d
en U 1 1 e c h t
het
twcech r.it de prov. Gelderland,
V e r ij s s e 1 E r i c s 1 a n d , Groningen en D r e n t li c
het derde
uit de prov. Zeeland; het ricrds r.it de prov.
en het rijfde uit de prov. Limburg.
Aan het 'hoofd van de krijgsmagt staat 1
en

Het

ma n d o

'

;

,

;

Noord-Braband

Veldmaarschalk

1

Kolonel- Generaal.

De Generale staf bestaat uit één G e n er aa -M a j o or
Kolonels, Luitenant- Kolonels, Majoors, Eerste Kapiteins. Tweede- Kapiteins, en Eerste Luitenants.
De Phiutselijke xtaf beslaat uit P 1 a a t s e
k e K o m m a n d a n1

ij

1

:

,

de tweedeen derde klasse en uit Plaats- Majoors van
d<; eerste , tweede en derde klasse.
Tot het Wapen der In fan f er ie behooren , behalve de 49 bataillons
s cl', u 1 1 e r ij
en 8 v r ij w i 1 1 g e j a g e r k o r p s e n , 1 a f d e e 1 i n }j
grenadiers, 2 bataillons jagers, 11 afdeelingen infanterie, 1 algemeen d e p ó t d e r 1 a n d a g t en 4 g a rn z oen s-k o
p a g n i ë n.
JFapen der KavaHerie zijn: 3 afdeelingen kurasBij het

ten van

i

m

m

i

2 regementen ligtc dragonders, 1
n en 1 r e g e m e n t 1 a n s i e r s.
Het Korps Marechaussee bestaat uit 3 kompagnicn

regement

siers,
Il

n

z

a re

kompagnie

Luxemburg,

van

die

van

;

zijnde

:

de

Noord-Bra-

en die van Limburg, en uit een veld-eskadron, dat
twee kompagrnën is zaïnengeslcld.
De hoofdplaats der
P." ArtiUerie is verdeeld in o l)i ree tien.
die der
Eerste Artilhric-Diractie is gevesiigd te *s G r a ven h a g e
die der Berde te V 1 i s s i n g e n ; die der
T'.rccde te N ij m e g e n
Vierde te Breda; en die der Vijfde te Maastricht.
Het Departement ran den Groet mee.'.f er der artillerie worAl belieerd door
eencn Directeur, aan w ien eencn O n d e r -D i r e c t e u r toegevoegd

band
uit

;

;

de

G

h u t g i e t e r !J te 's G r a v
De voornaams Ie Vest innen van he'.,
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Van
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di-

van de Tireede Devenvan de Vierde 11 red a.

Utrecht,

de lioolclplaals

e n en
s s
ii
1
jj
Mineurs en Siiiijwnrs, bestaat uit 'i batailloiis.
verbonden aan de dienst der eorres|)ondenlit'il
De werk/aanilieiK-n
op de luiofdpMnten der teletjniphische liniën , worden door de Adjui

i

liet A'or/(s

,

vestingen
va n do
j) p e r b e v e 1 li e b b e r s
«elke de bedoeide punten rijn {yiplaalsl.
Ii'et
Archief ran Oorlor/ en Topoifraphisch Bureau is fjevesli(jd
De Kaninklijke .Vililaire Akadeinie te Breda.
te 's Graven ba jj e.
Aan de Koninklijke Militaire Akademie worden jonijpllttbui , die
/.ieh
tot bet allegijen van een examen ,
ter bekominjr van den ranjj
onderwezen in alb^ die knnvan oHieier, wenselien bel^\v.^anl te maken
di;jlieden
De studiën dezer A kadewelke da:iiloe vereisebt worden.
dant

der O

e n

Maar'jeiioMien

,

in

,

,

verdeeld, zoodat de kadets {jewoonlijk na
tweeden Luitenant benoemd worden.
De .Vililaire Administratie wordt jjevoerd door I n t e n d a n t e n der
eerste en tweede klasse, Onder-Intendanten der eerste e n t w e ed e k 1 a s s c A d j u n c t-I n t e n d a n t e n A s p i ra n tIntendanten, K a p t e n - K w a r t i e r m e e s t e r s . Eerste
e r
li u
e e s t e r s
en T w e e d e-L u itenantt e n a n t- K w a r t
K NV a r t e r m ee s t e r s. Er i)estaat bij deze dienst 1 balaillou Iransporltrein
1 kompa|;nie werklieden en 1 kompajfnie bos|)ilaal-s<jl(lal.en,
Aan het lioold dir Geneeskundige dienst , slaat een I n s p e e t e ii rGencraal. Het Rijks Ilnspilaal Ier Instructie is jjevestijd Ie
Utrecht.
Er zijn bovendien twee Garnizoens - Hospitalen , namelijk: één te ?« ij m e <j e n en één te Maastricht; twee tijdelijke Hospitalen
één te Delft en
te
G o r n c h e ni j
één
nameéén Militair Hospitaal te Vere ; 8 gartiizoens Ziekenzalen
lijk
te
's
G r a Y e n h a [j e te B r i e 1 1 e te Amsterdam, te

mie

in vier studiejaren

zijn

vier jaren lot

,

,

i

i

i

m

i

.

i

.

,

i

.

:

,

Groningen,
en
als

,

Kampen,

te

V lissingen; twee
te
Ame
te A k m a a r

te

.

l

:

Bergen op Zoom,

te

en

garnizoens

twintig

r s fo o r t

,

te

te

Breda

Infirnierii'ii

Arnhem,

te

C

o e-

orden, te Deventer, te Doesborgh, te Dordrecht,
te Gouda, te Haarlem, te H a r d e r vv j k
aan de Helder,
te H e
u s
te L e e u w a r d e n
te L e fte L e y d e n
e V o e t s
kensboek, Ie Mid «lel burg, te Naarden, te Neuzen, te
AV
te W' o e r d e n te Z n t p h e n
en te Zwolle; eii
e m s a d

V

i

i

1

1

1

1

t

1

i

,

.

,

vijf tijdelijke ziehenclahlissementen
te

Sas van Gent,

drik.

Ook

genboseh,

is

tot

er

de

Sluis

nog een b u

Hospitaal

menten wordt gevoerd
bij

te

:

bij

eu

bij

,

te

,

en
r

g

i

,

e

welen:

Ic

Axel,

te

Hulst,

op het Fort Frederik Henr Mj k Gasthuis t^ 's H e r t o-

De administratie

dier etablisse-

het Rijks Hospitaal , door eenen

Directeur,

ingerigt.

en Ziekenzalen j
de Garnizoens-Infirmeriën door

Garnizoens-Hospilalen

teurs,

,

.

door AdministraMenagemeesters.
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Daar
n

de laatste

ecJiter

ivaarjjcnomen

•wortlcn

a

r

i 9 i

De

t

e

;i

OVE KZ

I

G

T,

fiuictieii voor het meereiuleel
door OfTieierea
zoo wordt hiin ook de benaniinij van A d ni i-

,

°

toejrckend.

r s

Gcnccskiintfific Jiaiist

,

zoo

ds

bij

Hospitalen

,

Ziekenzalen en

Infirmerieii als bij het lc{>pr, wordt v.aarjjeiiomen door Eerste Officieren van gezondheid, C h r u r g j n - 5[ a j o o r s , Officieren van gezondheid van de tweede en van de
derde klasse, Apothekers van de eerste, van de
tweede en van de derde klasse.
,

i

Er

i

een InvalieJenhuis te Leijden gevestigd
waarin verminkt©
worden opgenoiHcn.
Bovendien wordt nog
door het
Fonds tot aanmocdiying en ondcv&tsuning van de gewapende dienst
de Nederhndt'n , onderstand aan verminkte en verwonde verdedigers
des vaderlands
henevens aan de nagclaleae betrekkingen van in '»
lands krijgsdienst gesnenvelden , nitgereikt.
De Generale stuf van het leger ie Velde bestaat uit 1 Veld -MaarIs

,

kr;jirslieden

,

m

,

Kolonel, fungerend Chef van den Generalcn
n e r aal - M a j o o r
belast met het oppertoezigt
voor de dienst der genie te velde; 1 Generaal- Majoor,
Kommandant der artilleriete velde;! Intendant der
eerste klasse, Directeur over de adniinistrative
d e n s t b j h e t leger; 1 L u l e n a n t K o o n e 1
K o mm a n d a n t van h e t II o o f d k w a r l e r c n 1 Kapitein, toegevoegd aan d e n K o m m a n d a n t van h c t H o o f d k w a rt e r.
schalk;

staf;

1

G

1

i

e

,

-

i

!

i

1

,

;

i

Leger

Velde is verdeeld in drie d v s i c n , elk van twee
brigaden. Tot de Eerste brigade der eerste divisie behoorcn de jagers van VAN Da3i , de afdeeling grenadiers; het eerliet

te

1

i

:

het eerste en tweede baachtste afdeeling infanterie. Tot de
het tweede bataillon jagers en de v
f-

ste bataillon jagers, en

der

iaillon

Tweede brigade,

ij

afdeeling

de

divisie bestaat

infanterie.

uil

De

Eerste

brigade

Noord-Brabandsche

de

der tweede

jagers,

de

en

V c n d e en t V, a a 1 f d e a f d e e 1 n g e n i n fa n t e r i e de Tweede
de k o n n k 1 ij k e jagers, de tweede en a c h tbrigade uit
tien de af deeling en infanterie. De Eerste Brigade der derde
Divisie is zaniengesield uit het derde en vierde bataillon der
z e

;

i

i

a

h

(•

l s t

e

a fd e e

1 i

n g

,

en uit de geheele

negende afdeeling

infanterie; de Tweede Brigade uil de N o o r d - II o
jagers, de Groningsche jagers, en de tiende
tiende afdeelin gen infanterie.
De Kavallerie
als

Eerste

:

9

1 1

a n d

s

c

he

zeven-

en

Velde is in twee brigaden verdeeld
afdeelingen kurassiers No. 1 3

bij het leger te

brigade:

de

,

,

m

Tweede Brigade
e n t 1 a n c i e r s No. 10
ge
g t e dragonders No. 4 en S , en het r e g ehuzaren No. 6.
De sterkte van het leger kan , de schutterij mede gerekend, opruim
100,000 man begroot werden.

en
de

,

r c

g

alsmede het
e m e n t e n

r e
1

.'

;

i

ment

Z

i;

E

10

A G T.

staal een Directeur- Generaal
Secretaris-Gen er aal toegevoegd
is
en onder w ien 1 Inspecteur; en 1 O n d e r - I n s p e e t e u r
voor de uitrusting; 1 Inspecteur der m a r t m e g ebouwen;! Inspecteur van 'sRijkslijnbanen;enlHoo f dniacliinistbij 's Rijks stoom vaarldieust werkzaam zijn.

Aan het hoofd der Zecmagt

der Marine,

aan w ien een

,

i

i

;
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e. ra in
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veideeltl
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Hou fil -D
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Jloofil-Dcptirtenirnt tl,r Viiihic rait dr
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|i

Znidenee

,

r

t

iii

e n

Ion,

nis

lirl

Directe

iik-I 1

n

r

Ie

li e l
N' ieii we-Di cjj;
Aius te 1(1 a III en 1 O n d e r-l) ree teii r a a
Viiniie rau de Miizr, iiicl 1 Direcleiir
iiet Hüofd-DvparUmenl der
tc Rottordaiu en 1 On d e rl) r e c l e r Ie Hel Ie vo el s ii is
ra het IIoofd-Depurtrinent der }larinc mn de Sclieldc mei 1 D r e cde f 'uren tonnen t«
s s
n }; e n. Voor liet Loodsirtztn
l e n r te \'
ii

i

ii

i

1

,

i

1

bakens
t e in

zijn

één v o o r li el II o o id - D e p a r
1) e p a r t ce r r e e en één voor de II o o ïi\
a a s e n d e S e li e 1de, benevens 5 <) n d e r 1 n

Inspecteurs

ent der Z

,

,

i

i

12

n

i

(!

munten van de M

als

aan den Helder, 1 te Tersclieiss n j; e n.
eu 1 Ie ^
1 Ie Rrielic
1 Ie
Rijks schifpslintmerwerren als: 1 (e A ni s e r d a ni
Er zijn
rijks lijiil>ancn Ie A inRutterdam en 1 Ie V s s n e n
«Ccrdnm, fe R olie rda m en Ie V s si n jjo n.

«pectcnrs,
1

i

11

{»

,

nanielijli.

Ie (1

1

1

:

rollingen

i

i

1

,

t

i»

1

i

i

j;

;

1

,

7i

1

Liniesdiepen : waaronder 2 van
84 slnkken (de Zeeuw en N e p l ii n n s) G van 71 (Walerloo,
K orlen a a r , J n p tc r , T roni p. de Rnitcr en Piel Hein);
1 van 04 (Zeeland); 2 van 60 (de Waal on Dojyijersha ii k)
«n 1 van 54 (de Rijn); 17 Fregatten, Maaronder 14 van 44 stuk-

De Zeedienst

llians

lieslaal

12

uit

j

i

(Diana, de Ainslel, de Schelde, deSanibrc, de Maas,
Rotterdam, Paleiiil)an«;, Jason, de Zwaan,
Ceres, fie IJssel de Lek eu Holland, on 5 van 52 (Enridicc,
Geraseerde FreKciiau Hasselaar en Maria Rei «jcr sherffen)
gatten ieder van 21 stukken (de Rupel en Aljfiers); 12 Korvetten,
ken

Rellona,

,

'2,

;

.

waaronder 2 van 32 stukken (Juno en Arjjo); 9 \an 28 (de Dolfijn,
Pollux, de Triton. A talante. Nehalen nia , Hi ppomcucs, A j a x
Boreas en t-aslor), en 1 van 20 (d e Eendragl) 1 Geraseerd Korvet

.11

.-irv

,1

1

•.

•.

1

ï

<\

i>

tQ

Il

„»..I,I».>

IA „

Schoenders, i \an 14stukken (de Vli cjjc nde visch, de Postillon,
ndh oiid) en 3 van
deSnclheid en de Arend); 1 van 12 (de
8 (de Gier, de Pelikaan en de Brak); 1 Instructievaartuig van 12
stukken (Ürania); 4 Stoo:nbooten 1 van 8 stukken (Cerberus) en 3
Tan 7 stukken(Curacao, Phoenix en Elna); 3 Transportschcpen[\)ov drecht, de Merwede en Prins Willem Fredcrik Hendrik);
89 Gaffelkanonneerbo-^ten f waarvan 10 a 1 mortier en 3 stukken,
53 groot model a 5 stukken en 46 klein model a 3 stukken en 13
roeikanonneerbooten a 2 stukken.
Het korps Zeeofficiercn der Nederlandsche marine aan welks hoofd

W

i

;

,

;

;

,

1

Admiraal

«jeplaatst

is,

beslaat uit:

V ie

e-

Admiraals

Schou-

;

Luiten -b ij- n acht
Kapiteins;
Kapi tclns - Lu tena nl s
lenants der eerste en der tweede klasse; en Adelborsten
der eerste en d e r t wc ede klasse. Voorts heeft men Schrijvers
en Vict naliemeesters van de eerste van de tweede en van
de derde klasse; Adjunct-Schrijvers; Klerken; O p p er« t ii n r l
e d e n van
de eerste en tweede klasse; O pi

;

;

i

pcrschi])pers van de eerste en tweede klasse; KouTweede Schipstapel-Majoors; O p pe r t im m e rli ed e n
pers;Bootslieden; Eerste Kuipers; en Botteliers. De
^

Geneeskundige dienst staal onder dciuelfden
die van de landiiia'>t.

als

In

s

pee leur

-

G encra

al
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ERZIGT.

van examen als Ofilcier bij de Zeemag^t
worden daarvoor toejjelaten aan bet Koninklijk
Instituut voor <ht Marine dat te M e d e m b 1 k is {jevesl ind.
De gciiecskuudiije dienst bij de Marine wordt waarrjenomen door
Chirurgf ij n- Majoors van den eersten, van den tAveeden en van den derden rangfj Cbirurgijns van de
tweede en van de derde klasse. Ilct Hospitaal der Marina
z en.
is te E n k II 11
Aan bet bnofd van liet korps mariniers staat 1 Schout bij
nacht, tijdelijk Inspecteur. Dat korps bestaat uit tw ee diZij

di« zich tot het aflegfgfen

,

willen

bekwaam maken

,

i

i

visiën.

ReLOOMNB tan XILITAlREn TEE

ZEE En TE LATtDE.

zij ter zee of te lande, in minderen ranj
dan dien
ona%cbroken twaalf jaren bet Vaderland, gelrouw en
gediend lubben
zonder menijjvuldijje malen {jcstraft te Mordcn
be-

Zij, die, het

van

OfTicier

,

,

,

,

komen eenen bronzen medaille, welke na

vier en twinlijj jaren dienst

terwijl bij het uitreiken van
niet eenen zilveren verwisseld wordt,
dezen medaille , even als bij het verlceneu van pensioen één dienstjaar
in tijd van Üorlog voor t«ee gerekend wordt. Hun, die na den opstand
in België, in het jaar 1830 tot bet mobile leger behoord of in de vestingen dienst gedaan hebben , is nog tot beriuneringsteiken toegewezen
een metalen krnis , vervaardigd uit het geschut, dat in deii tiendaagschen
veldtogt op de Belgen veroverd is.
Aan de verdedigers der Citadel van
Antnerpen, in December 1832, is bovendien lot aandenken aan dit heldenfeit eeii afzonderlijke medaille toegekend, en voor hen, die den uorlog op
Java in de jaren 1825—1850 hebben bijgewoond , is mede een afzonderlijke
medaille bestemd.
,

Militaire Regtsfleging.

Voor de Militaire Regtspleging heeft men een Hoog - Militair Geregtshof en Krijgsraden.
Het Ilooff Militair Geregtshof, dat zijne zitting houdt te Utrecht,

negen L eden, de President daaronder
t w e e R e gts g e e e r d e n
drie Officieren
van de Zeemagt, en vier Officieren van de Landniagt;
daaraan verbonden een Advokaat Fiskaal voor
voorts zijn
de Zee- en Landmagt, een Substituut van den Advokaat-Fiskaal, 1 Provoost-Generaal, 1 Griflier enl
Substituut Griffier.
is

zaraengestetd uit

begrepen, te weten

1

:

,

van dit Hof zijn onderworpen
alle militaire en
landmagt behoorende personen en zulks wegens
door hen begaan
voor zooverre
alle militaire en commune delicten
daaromtrent bij de wet geene uitzondering is gemaakt, en voor zoomiddelen en iinver die delicten niet betrelTen 's Lands belastingen

Aan de

andere

,

jurisdictie

tot de

,

zee- en

,

,

,

;

,

water en te lande.
Alle de deCuitive sententën , bij het
oog-Militair Geregtshof ter eerster instaiilie gewezen, worden, alvobinrens die te pronunciëren , aan den Koning gezonden. Bij aldien
nen verloop van veertien dagen, froen beschikking daartegen inkomt,
vorden zij uitgesproken. De senleutiën bij dit Hof in appel gewezen ,
hebben kracht van arrest. Het Hof vergadert gewoonlijk vijf dagen in
iedere week, maar bij zaken, welke spoed vereischen , kan de President buitengewone vergaderingen beleggen.
De Krijgsraden voor de Landniagt bestaan uit 1 President, zijnde
con Hoüfd-OfTicier van het leger, en 6 Leden (meestal 5 Kapiteins
Ëositicn

te

,

,

,

,
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Bij clkcn krijgsraad Moumt t-eii Aiuliluur Mili'n 5 Luitenants).
tair de f'nnrtie van <i|i(-iil>an-ii Aanklajjer en tevens van drillie waar.
Er zijn in tijd van vrede {() .iudUeHrvn-MHtialr; als: 1 vuur N o o r dBraband, i voor (i e d e r a m d i vonr N u u r d - 11 o 1 a n d ,
i

Z

^uor
vour

1

1

Dr en

n

i

d

- II

(1

11 a n

Friesland,
lil e

en

voor

I

d

1

u o r

\

,

Krijgsraad

bijden

1

,

o r Zer-

<i

1

Over sse
Limburg. Thans

1

Jclijke .iiidi'.eiirrn Miiitnir

en

1

v

I

,

ij

als

bij

1

a n d
1 ,

1

voor

I

,

\

«ur

zijn er

( ï

r

l' l

o n

i

bo\endiin

r c e

n

t

en

nojf Tij-

voor elke \estinjj in slaat van

bel lejer te velde,

h

en

jj

lielejf

wt-lke laalslc

«Ie eenijfe Permanente
Krijgsraad is; wordende de oxeiijjc ^
op verïoek van den Andileiir Militair, door den Komniandanl van de
plaats, «aar bij ïijn \erbliji' houdt
uil de OllRieren van bel jjarni,

soen dier plaats,

liijeeiijjeiiK-jien.

voorde

I.andnta<rl

<lat bet

do:)r lu-l

«rtweïen,

inajj

(ieen vonnis, door evnen Krij;f;,raad

tm

uitvoer

{feb-jjil

/ouder
bebalve die,

«orJeii

llooj-Militair (iereytsbol' iM'kraebli^'d is;

welke door den krij;;sraad bij bet le^er
tende deze aan de {joedkenrin;r \aii

te velde

Jen

zijn

;;ele;jd

;

,

moe-

als

l'iins-\ e'ilmaarselialk

ou-

derworjien Moriieii.

De
2ee

en

is

Ari/ijsraflrn voor de Xecmaijt bestaan
,

uit

3

L

e

d

Secretaris,

wanneer een enkel sebip in
doeb auderzius uit 7 L e d e n. Tot F s k a a
word gemeenlijk een Sobrijver ol een Vicluallemecii-

e n

,

i

.

I

tcr gekozen.

DE1'ARTE.MENT VAN FINANCIEN.
Hel Departement van rincmciën beeft aan bel lioofd ecueii Minisdie den titel voert van Minister run Fiiuuicii'ii.
Deze is, ouder
de onmiddellijke bevelen van Zijne Majesteit, persoonlijk belast met
de directie van 's llijks Scbalkisl, met de aljfenieene admiuistralic van
alle 's Rijks ontvanifslen
en met bet bestuur van alle de uitjraven
v*elke uil de scbalkisl gedaan werden.
])c tienjarige en de jaailijkscbe begrootingen van staatslK*boei"ten \\ordeij door hem aan Z. SI.
aangeboden , met voordragt levens van de middelen , geschikt om die
ter,

,

De

,

van Fiiranciün alleen bescliikl over de IbiidRijk behüoreiide . doch niet anders dan
uit kracht van algemcene of bijzondere aulorisatiën , door Z. M. verleend.
Hij zorgt voor de instandiioudlng van het grootboek der Nationale
schuld; voor al wat betrekkelijk is tot de Terevening inschrijving cu
voldoening der uit 's Rijks scbalkisl betaald wordende pensioenen; voor
het honden der registers van de in gereedeii gelde gestort wordende
borgtogten ; en voor de uilbetaling en leiiig;;a\e daarvan. In zijne betrekking van President van bet .Vmorlisatie sijiidikaat, heeft hij het
toezigt over de riglige renteiK-laling der Nationale schuld en andere
aaugeiegeniiedeu dienaangaande.
Het Dcparteuieut van Finuncivn is verdeeld in 11 afdeclingen
als
te bestrijden.

sen

,

tol de

jlinistcr

scbalkisl van

het

,

;

:

deGeneraleSecretarij; de generale Thesaurie; 'sRijks
uitgaven, waaronder ook de pensioenen behooren de directe
belastingen; de in- en uitgaande regten eu Rijnvaart;
<le
accijnsen; de indirecte belastingen; de comptabiliteit; het contentieus; het personeel; en de posterijen en verdere middelen van vervoer.
;

Geserale Secretarij.

De

fi'iirialiScircliirij van

het dcpurtcinvnl raii /(««, tie»

,

\>aar«iedL'

.

,
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een Secretaris
algeniecne zaken.

Generaal

'

belast

is,

heeft

de behanclcllng van de

Thesaurie.

Geiveralb

De Generale Thesaurie heeft het helieer over 's R ij k s schatkist.
De Minister wordt in de directie van 's Rijks schatkist en de aljjcnieene
controle over 's Rijks ontvangsten enz. bijgestaan door eenen Referendaris belast met de Generale Thesaurie.
Alle de gelden , welke in 's Rijks schatkist komen , zonder onderscheidt van bestemming,

Rijkskassier,

worden

vereenigd

bij

die in alle arrondissementen

den Algemeenen
Agenten heeft door
j

middel van welke hij tegen kwitantie alles ontvangt, wat hem voor
rekening van het Rijk wordt aangeboden , en daarentegen de onder
hem berustende fondsen , op last van den Minister van Financiën , beschikbaar stelt, daar, waar die voor de betalingen m orden vereischt,
In elke provincie , is , onder de bevelen van den Minister van FiA d m i u sdie den titel voert van
Financiën , een ambtenaar
van de Schatkist in de provincie. Aan de prot r a t e u r
viiteiale Administrateurs ran 's Rijks Schatkist is opgedragen, het
verantwoording van
de regelmatige
ovcrstorling en
toezigt over
en inkomsten in hunne provincie
te dien effecte ,
's Rijks middelen
dat zij den Minister van Financiën bevordelijk zijn voor de conbetrekking tol 's Rijks ontvangsten,
trole, welke door hem, in
i

,

;

moet worden

uitgeoefend.
Zij
heiiben zelve geen geldelijke kas
ofschoon op hen afgegeven worden de orders tot belaiing ten laste
van de staalsbegrootingen , alsmede ten laste van de bijzondere ,
Tot het doen plaats
zoowel *s Rijks als provinciale , fondsen.
hebben dier betalingen beschikken zij , ten gevolge van de autorisatiën van den Minister van Financiën , bij assignatiën , betaalbaar bij de Agenten van den algemeenen Rijkskassier in hunne
provincie.
's

Rijks

uitgaveh,

In het bestuur van 's Rijks uitgaven wordt de Minister van Finanbijgestaan door eenen Administrateur van 's R ij k s U i tg a v e n. Tot diens attributen behooren het beheer en de zorg voor de regelmatige voldoening van alle schuldvorderingen ten laste van den Staat.
ciën

Tiet Amorfisatie-Syndikaat
ingesteld bij de Met van 27 December
1822, heeft vervangen de generale directie van 's Lands Amortisatiekas
en het Syndikaat der Nederlanden.
liet bestaat uit vijftig Leden en
wordt gepresideerd door den Minisier van Financiën.
Het dagelijksche
beheer der zaken en de voorbereiding van al hetgene door de geheele
j

vergadering
instelling

van

het Amortisalie-Syndikaat

moet worden gedaan

,

,

is

ter voldoening aan zijne
opgedragen aan eene bijzondere
,

den titel van Permanente Kommissie van het
Kommissie
Amortisatie-Syndikaat voeiende, en uit den Vice-President
,

en zeven Leden bestaande. Jaarlijks heeft er eene zanienroeping plaats
van alle de leden van het Amortisatie-Syndikaat in welke vergadering
,

de rekening wordt overgelegd en voorloopig gesloten
alsmede bepaald
die in het volgende jaar tot inkoop van schuld zoude kunde som
nen worden gebruikt.
De Administratie der domeinen , wateren en bosschen , vaarten en
vegen, in Noorh-Nedeeland , vcor zoover die onder het AmortisatieSyndikaat behoort, is toevertrouwd aan twee Administrateurs,
«lie elkeen ressort onder zich hebben.
Hef eerste ressort bevat: de
;

,
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ii

d

.

l

ln-lniiirt

t

r e c

1'"

i

iieitUen.

ran het Grontbork der Anlioiiale Sclnthl is jfe\psfijjd te
De daarslellin|f en in>tandli()itdin{j van dit [fi()iili)oek is,
Ainslerdani.
n|>;rcili;iji,.,i .i;,,, cenc
onder liet loezi[jt \ai» ilen Minister van Fiiianeien
Kedi-ii , vier VNerk^aaiiilielen zii li iiilslrekken tot
koiiiiiiissie van zevt-n
mei iiil/.oiideriii;; \;iii Ju
alles, wat belrekkiiijf lieelt lot liet jjroollioek
belaliiijr (id- renlen
Melke aan lieL Aiiiorlisalie-SMidikaat is ii|iir('<|r;iiii>ii.
Hel alijemeen bitnjerlijk /leitsioeii fonds ^ daar;festeld l»ij Koninklijk
No. !)7
vtordl helieerd door eeiieii
besluit van ^1 Janiiaiij 18'IG
raad, onder den titel vaii llaad van bestniir van liet a 1bestaande nil v ier ,
c lu e e n b u r g e r l j k jt c ii s i o e n i'o n d s ,
f[
Leden
{feadsisteerd door eeneii Scdoor den Koiiinjy te benoemen
cretaris . mede door Z. M. benoemd, uit cene nominatie vau drie
jiersoiien ,
door den llaad voor te dratyen.
Koninklijk besluit van 29 Mei 18:22,
ilet belieer over het, bij
pensioenfonds voor de iimhleuaren , tot 's Rijks
No. 19, daar|;esleld
is
thans iiisjjelijks aan den ge/.ejjden llaad
ontrant/steii belioorende
In iedere provineie bevindt zich een Ontvanger, die iijct
0}){fedra;feii.
den ü.ilv angst der inkouisteu van het fonds en met de betaling der
pensioenen belast is.
Volgens de wet van 21 December 1838 zijn de uitgaven voor 1839
/" 44.2i9.2ö4,ii
als: l,42ü,0Óü voor het huis des kobegroot op
nings j f 534,1(X).00 voor de seerelarij van den Slaat en hooge Coilcgien
f 797. GOO voor het departement van builenlaiidsehe zaken j
/ 1,477,000 voor dat van Justitie
f 3,049,8i>0 voor IJinnenlandsehe
/*
voor de
zaken der Hervormde kerk enz.;
ïiken
1,573,5>00
f 400,000 voor de zaken van de lloomseh Katholijke Eeredienst j
/" 4,7!)0.000
vi>or hel departement van Marine;
f 19,348,374,44 voor
/" 11,000,000 voor dat van oorlog
dal van finaneiën
eu f 93,840
voor dat van koloniën.
De jrezamelijke inkomsten zijn voor het jaar 1839 geraamd op
f 39,284,947,18.

De

'Directie

,

,

.

,

,

i

.

,

,

,

:

,

;

j

;

,

BELASTI^CE^I

Ten
riilke

IS

HET ALCEMEES.

der oude Graven en Heeren in de gewesten , v»aar er
wist men van geene altoos durende schattingen en belevende de Graven en Landsbeercn van hunne eiirene

tijde

waren

lastingen

.

,

goederen en inkomsten; en hadden zij. ten dienste van den Lande,
of wel bij bijzondere gelegenheden, tol hun bijzonder gebruik, meerder penningen noodig
dan verzochten zij die, bij wijze van beden,
Tan de Staten.
Deze laatslen kv\amen ongaarne tot het inwilligen
van eene altoosdurende belasting. Keizer Ka rel V kon zcUs, hoe
zeer hij er ook op aandrong , niet eens eenen stuiver van ieder
morgen lands vaste schatting bekomen , en zijn zoon Fii.ips II
verkreeg niet, dan met veel moeite, eene negenjarige bede om
den oorlog tegen Frankrijk te kunnen voeren. De kostbare en langdurige oorlog tegen Spanje maakte weldra het opleggen van nieuMe en zv\are belastingen noodzakelijk
en men vond toen zoo veel
alkeer van Spanje, zooveel zucht tot het Vaderland onder de ingezetenen, dat, gelijk als Hooft zegt:
«de zaamelpcnningcn uit het
» diepste der borze gevilligh werden opgebraght, ter liefde van 't landt
» en de vrijbeit « en dat de landzaten, gelijk de Groot zich uitdrukt
,

,

:

,
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om

Aha geen tiende pennio})- te
dien oorlog, hebben de Nederlanders,
door den naijver der naburen, weinig i-ust genoten, znodat de lasten
eerder vermeerderden dan verminderden, en hoewel de oorlog nii cu
dan Mei eens door den vrede werd vervangen, konde er dan toeh
uit hoofde van den schnlddenlasl , aan geene vermindering Aan belastin« alles

gaven

» {jevcn. »

,

aan den Hertog van

Na het einde van

gen gedacht worden terwijl do kosten \ixii eenen nieuwen oorlog , meestal
door geldlceningen of vrijwiUige giften moesten bestreden A\orden.
Het zoude niet wel doeulijJv zijn alle de bijzondere iaslen op te tellen , die de ingezetenen der V ereemgde Nederlanden drocreii, en die zoo
menigvuldig waren, vooral in Holland, hetwelk altijd zwaarder, dan de
andere provinciL'n , belast is geweest, dat een onzer vadeilandsclie si:brij\ers
in de
achttiende eeuvr zeide
dat alles daar belast was
behalve de
lucht, die men inademt; terwijl de beroemde Bynkershoek zich daaromtrent aldus liet hooren
« Te Romen had men
om den Vrijenslaat
• volkrijk te maken, zulken , die ongehuwd bleven, eene
schattin»»» opgelegd, maar in Holland en Zeeland, moet men ook >an het trou» Men betalen
ja , het is zelfs niet geoorloofd te sterven , zonder
» boete te geven.» Ondertusschen kon men de voornaamste beiastin"eu
onder deze drie benamingen brengen
Reyten op inkomende en uitgaande goederen; Belasliiu/en op vaste goederen, erfenissen en personen;
en Imposten op de verterinr/en en huisselijken onisUuj. Van de inkomsten dezer belastingen, werd door de Sialen der provinciën, door wiei'
ingezetenen zij werden opgebragt
een groot gedeelte ten behoeve der
provincie zelve aangewend; een gedeelte werd echter jaarlijks in ds
kas van de Generaliteits Rekenkamer overgestort
om daaruit de algemeene uitgaven van het Land , en , onder dezen inzonderheid de oorlogskosten , te bestrijden.
Het bedrag van het gene iedere provincie
alzoo ten behoeve van het gemeene land en de kas der Algemene Rekenkamer storten moest, was, naar het vermogen van elk gewest, over
de provinciën omgeslagen: zijnde dit in het jaar 1612, op eenea
vaste voet gebragt , en deswege bepaald , dat , van elke honderd
£[nlden , zoude betaald worden door
,
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verdeeling der gewone, was er nog eene andere, welke plaats had in bijzondere beden, en op eene eenigzius
andere wijze geschieden, ledere pr^v^incie bragt tot elke honderd
guldens van deze buitengewone beaen bet navolgende op

Doch behalve deze
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lasleu

»'n

moest men ,
Door bet jednri|f te kort komen in 's lands nnddelen
nn en dan, bnilenjjewone maatre{jelen aanrenden waardoor allen;;i»
,

'slands sebnlden vermeerderden. Vooral ^ijn, melen sedert de oniwendeze sebnlden aanmerkelijk toegenomen , zoodat
telinfj van 179J ,
de ojjbren^jsten van vroejfire jaren de betalin;{ der intresten niet konden bestrijden. In 18.") 1 bedroejjen de sebulden aan werkelijke >eliiild
:

naar:i^ |iioeenl 78G,!i.»ü.*i7:i , en aan uit;;eslelde sebiild 1 ,'2().'),1J.)."),.") J2
Waarvan Bel|;le voljjens di- beslissing der
te zanien 1,ÜU0, 488,781.
(jnlden jaarlijksebtt
Londensebe eonferenlie eenc som van j,üüO,OÜ()
,

rcnlen
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Financien staal aan bet boold van bet bestnnr
Aan beni is, voor ieder der
over alle deze belastinjjen en regten.
vier opjjenoenide vakken, loegeNoejjd een U e ie r e n d a r s , terwijl
•voor de drie eerste soorten daarenboven aan bet Ministerie van Financien zijn verbonden: een 1 n sp e c te n r- G e n e r a a l der Dit
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Belastingen.

1<*.
de G r o n d 1 a s t e n , 2°.
naar de 6 grondslagen, te weten: naar
de linurw aarde der gebouwde eigendommen, met de aanboorige erveu
naar de baardstcdeu
naar
naar de deuren en vensters
en gronden
bit mobilair, dat in de gebouwde eigendommen gevonden wordt;
naar bet getal dienstboden en naar bet getal paarden door de scbaten 3" bet Patentregt.
pligligen gebonden v»ordende )

Tot de Directe belastingen bebooren
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Accijxse:».

Tol de ^cciyHseH bebooren: een Impost op het zout; de zeep;
.«^cslachl; het gemaal; het buitenlaudsch gcdistc-

bol
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Tol de Indirecte

Griffie-,

gel-,

Kadaster,

1°. de
en S u c c c s

heJastintjen belionrcn

Hypotheek

en 5°. de

L

o

t

e r

ij

:

Rc
s

i

g

i

e r e

s t r

g

t

,t

e

,

2".

ZeLet

e n.

Comptabiliteit.

De

is belast met het onderzoek en de
ahniede van aHe onvan vcranlwoordiiijj- der Ontvanfjers
kosten en uitgaven , die tiit de middelen worden bestreden
niitsg;aEr bestaan vier
ders met het toezijjt over den borjjlogt der comptablen.

afdcelinjjvoor de Complabih'leit

verificatie

,

,

Verificateurs der Comptabiliteit

de provinciën, als: één voor
voor Gelderland,
één
Utrecht en Overijssel; één voor Zuid- en N o o r d - H o 1land; en één voor Friesland^ Groningen en Drenthe.
Voor de Registratie zijn er twee Inspecteurs-Generaal, een
Hoo f d- 1 n sp e c l e u r , twee Verificateurs der eerste klasse
en een Verificateur der tweede klasse aan het Minis
tcrie van Financiën werkzaam.
Het bestuur der Griffier e gten is met dat van de Registratie- en
Snccessicregten vcreenigd.
De Minister is het Hoofd daarvan even
waarvan hctbclieerin de Proals van alle Administratiën der Belastingen
vinciën uitgeoefend wordt door de Hceren Gouverneurs, daarin geassisteerd door Provinciale Inspecteurs voor elk vak en de noodigc
Inspecteurs, Verificateurs en Controleurs inde onderscheidene
verdeelingen der Provinciën.
De Directie van '/ Kijhs zegel beslaat uit 1 Verificateur der
ies -expediteur.
eerste klasse, 1 Controlenr en 1 C o
Van deze takken van inkomsten is het bestuur in de provinciën
opgedragen aan den Gouverneur, bijgestaan door eenen P r o v i ncialen Inspecteur; terwijl voor het toezigt en tot de ontvangst
in de provinciën gewone Inspecteurs; Verificateurs; Ontvangers en Controleurs-magazijnmeesters voor het

Noord-Braband

en

in

Zeeland;

,

—

,

,

:

mm

buitengewoon zegel
Ook van

Kadaster

bestaan.

de Minister van Financiën het eenig bemet medewerking van de Heeren Gouverneurs. Er
sturend Hoofd
bestaan voorts Provinciale Bewaarders en Bijzondere Bewaarders, welke laatste thans in vereeniging gebragt worden met de
het

is

,

Bewaarders der Hypotheken.
de Koninklijke lYederlandsche Loterij is een Ontvange r-G e n ebelast met de koliekte en de voldoening der prijzen en premiën.
Hij geeft de loten uit voor zijne eigene rekening en risico, ten kantore
generaal in's Gravcnbage , en door de G ek walif iceerde kollektenrs
en O n t va n ge r s , welke hij, in de voornaamste steden tot dat einde aanstelt. Bovendien is er een D i r e c t e u r
die het beheer voert over alles
wat de trekking der loterij betreft, die de zorg heeft voor de bewaring der
bussen
en tevens voor het vergaderen der nummers en der prijzen.
Ten overstaan van den Directeur en verder daartoe aangewezene
autoriteiten en ambtenaren , geschiedt de trekking in het openbaar te
's Gravenbage.
De Directeur zorgt ook voor de uitgave der dagelijksche lijsten gedurende de trekking.
Er mogen j-,ccnc loterijen, zells
Bij

raal,

,

,

,

,
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CoXTEflTlECS.
])c conlentieiisp zitLn
ecne alUeflin;' bi-lunuleUl

katen

zijn,

bij/.onder

aan bet Mmisli'rie van Financiën bij
er in de provineirn Rijks A d v odoor de Adniinislratic tor vcrdcdn;in{j barcr
wor.l.-ii

,

lcT«ijl

rejten aanjesU-ld.
PcnSONEEL.
Afdeelinj; lakiiide bel Persouevl der ambtenaren bij bet Ministevan Finaneicn adsiseert den .Minister op alle zaken, belniVeiido
van amhlenasuspensie en demissie
aanslellinjj,
de bem-eming
ren \oor de Middelen, bet toezijft op bnn jfedra,'j , en de te nemen uiaatrejrelen om die ambtenaren tot bnnnen plijjt te bonden.
alsvan (1ntvan;jer iri;;eslolen
^M-aad
tot den
Alle ambtenaren
mede de Snrnnnierairen worden door den Koninjf die , tnssehen den
door den Minisier,
ranjf van den t)nt\an;fer en dien ^an luinunies
en alle andere mindere beambten door de Gouverneurs benoemd en
aan;r,.sleld. Het opperbestmir over de middelen is in de provinciën opgedra^jen aan den Gonvernenr, welke daarin wordt bij;;eslaan door

De

rie

,

,

,

,

,

,

Voorts bestaat er in iedere
een ambulant ambteden
toezijft op alle de deelen van
naar , belast
dienst, terwijl iedere pro\ineie, voor de administratie der middelen,
in arrondissementen is verdeeld, aan welker boofd een A r r o n d s• c' ni e n t s - 1 n s p ec t e u r is geplaatst , die onder zijne bevelen een
xeker aantal (Controleurs lieeit meer onmiddellijk belast met bet toeliet op de deelen \an de dienst, welke , naar plaatselijke omstandijjbeden,
Er bestaan over bet gebeele Koaan liunne zorg zijn toevertrouwd.
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regtcn en aceijnsen worden geïnd door
evpresselijk benoemd, en gesurveilleerd door

l)e belastingen

i

s e

.

n en

controles.
Ontvangers,

Visiteurs,

Opzieners.

roSTEniJEX EN VEBDEnE MIDDELEN V\N VEIVVOER.

onder bet oppertoczigt van den
aan eenen Referendaris,
bij wien tevens een
Inspecteur-Generaal fungeert. Aan de
dtslributtekantoren ^^o^dt de dienst alleen door eenen Distributeur verrigt. Aan bet boofd dcc postkantoren zijn geplaatst: een
Directeur en een Controleur, of wel een Directeur alléén,
onder wien weder onderscbcidene
en werkzaam zijn. Er
zijn in bet gelieele Rijk
81 postkantoren, 12 i distributiekantoren en 70 stations voor de pa arden poster ij.
Op ieder station iler paardcnposterij zijn één Postmeester en

De Administratie der Posterijen

Minister

van Financien,

is

,

opgedragen

Commies

Postillons

Niemand, belialve Postmeesters der paarmogen bijzondere
van eene speciale commisie
wisselplaatsen aanleggen, wisselpaaiden leveren, of paarden verlmren ,
denpostcrij

om

,

reizigers

aanwezig.

voorzien

van

de

,

eene

wisselplaats

naar de andere

te vervoeren.

Deze verbods-bepaling strekt zicb ecbter niet uit tot de voerlieden der
bekend onder
kleine , niet op veren of riemen hangende
rijtuigen
den naam van vracbt- of voerkarren ; noch ook tot de voerlieden
van all« andere buurrijtuigen , die steeds kleine dagreizen afleggen
,

,

.
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van paarden te verwisselen.
Geen Postmeester mag wisselpanrdon leveren
aan iemand , die de vorifje artikelen mo{jt hebben
overtreden.
\an het vorenstaande zijn echter uitjjezonderd de wisselaangplejrd ten dienste der postwagens, vertrekkende op vaste
plaatsen
da<yen en nren
en die bij hüjetten zijn aanirekondijjd
mitsgaders het
vervoer van brievenmalen
op de plaatsen, waar deze dienst niet aan
zonder

.

,

,

;

,

de postmeesters is opjjedrajfen
mits deze wisselplaatscn nitsinitend
tol de gemelde dienst worden jjebez'jyd.
De Postmeesters hebben de
kcnze van hnnne Postillons , maar zij mogen geen Postiljon van een
ander station overnemen, wanneer deze niet voorzien is van een
getnigschrit't van goed gedrag
afgegeven door den Postmeester, onder wien bij het laatst heeft gediend.
De Postillons dragen op weg eenen armband met eene koperen
plaat
bevattende hel gekroonde naamschrift des Konings
met het
omschrift:
koninklijke IVederlnndsche Posterijen.
Zij zijn daarenboven gekleed in de navolgende uniform
een donkcrblaanw bnis of
rok
met rooden kraag en opslagen een geel lederen broek; een paar
laarzen
een blaanwen rijmanlel of jas, met rooden kraag
en een
gladde ronde hoed.
Het is hnn verboden eenige belooning, boven
de bij de wet bepaalde postiljons gelden , te vorderen.
,

,

,

,

:

,

;

;

;

DEPARTEMENT YAN KOLOMEN.
Aan bet hoofd van

het Departement van Koloniën

is

een

Minister,

die het opzigt heelt over het bestnnr

en de administratie van alle de
bezittingen en etal)lissementen en van
het jnstitiewezen in de koloniën van den slaat; van hare financii'n landbouw nijverheid en handel
in hare beti'ckkmgen lot het moederland.
,

,

OPPERHOÜTVESTERI J
Het Departement der Opper-hoiitresterij staat onder het bewind van
eenen Opper-Jager meester en Opperhontvester, onder
wien een Secretaris en een Commies werkzaam zijn
en aan wien een
Advokaat-consnlent toegevoegd is. Het geheele Koningrijk
isin51jagtdistrikten verdeeld, welke ieder eenen Hontvester
aan
het
hoofd hebben, die Adjunct-Hontv esters onder
,

zich

heeft.

G R O N D.
De grond der Nederlanden is bijna overal vlak en la;';»- , en bestaat,
vooral in de noordelijke en westelijke provinciën meest uit klei, veen,
zand en moerassen. In de oostelijke provinciën is de grond hooger
en beslaat gedeeltelijk , zoo als in Friesland en

Groningen,

(i e 1 d er 1 a n d ,
heidevelden, die eene
voortzetting zijn van de zandiiye heide
welke zich door Pruissen ,
Hannover en de Prnissische provincie Rijnland , van de Oostzee tot
aan de Schelde nitstiekt , en somtijds, zoo ais dit op de \elnwe
en in de provinciën Utrecht en Drenthe het geval is, zandige
hen velen bevat. De veengronden zijn voor dit land , hetwelk geene
kolenmijnen en weinige bosschen bevat, die het van brandstof kunnen
voorzien , eene wezenlijke behoefte
en leveren aan duizenden ingezetenen middelen van bestaan op.
De moeste belangrijke veengronden
zijn
die, welke in de provinciën
Friesland,

uit voortrelVelijke kleigronden
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diisilaiiijrcn

(jcvon-

oridcrijronJ
ontjfiimiiijf

oiidcTgroiid zijn

,

z-t-r

|ju-

sedert de

twee laatste eeuwen, oiideisrlu-ldeiie zeer Melvareiule en \ulkiijke dorDe la;fere veeiien worden e>en als an<lere laafj jrele[reuo
pen ontstaan.
dio(iu;;;elanden ol" polders , door walerimileMS of sloonnu rkliti;;en
maakt , en kunnen daardoor mede iii bouw- en \*(il.inil lier>('|ia|>en
V orden , zelfs, \wniueer de onlba;fjferiii{j {jeene te jjronte waterplassen
J)e boo{jR
heeft j^ciiiaakt , |;roeijen dezen weder met veenstol dijft.
welke lot
veen;;ronden worden met kanalen of vaarten «loorsneden
vervoer van den turf noodzakelijk zijn , en bel land naderhand dienen
oftol aanvoerinjj der mistspeeien en lol afvoer van de prodneten
schoon dan die kanalen, of liever de wijken, welke daarop worden
nan;;e!e;;d , te n.eni;;v nldijf en daar><loor hinderlijk zijn.
Ki;jeniijk.e ber;fenvindl men er evenwel niel , wel hier en daar eeni{;e la;je berjjen
als de V o 1 n vv s c li e berjjen enz., en lan;js den
zeekant , op de uieesle olaalsrn . zandheuvelen vai» 150 tol 100 voet
die de landen, welke la;',er dan hel middel baro
hoojte, (/hih*»// (ycheeten
waterpas der zee <jcle;;.'n zijn. le;fen hetjyeweld der jfoK en beschermen.
Van de vorenstaande bij/onderheden , behoort men evenwel in somnii;je opzijlcn <le provincie Limburg uil te zonderen , waar, onder do
fyeiueeulc Kerk rade, zeer rijke steenkolenmijnen {jevonden worden,
ontdekt heeft,
l t e m
terwijl men er desjjclijks onder de {remeeiite M
die echter noor niet onljrind zijn.
Ook heeft men , niel ver van cerst{yemeide {gemeente, proeven van zandsteeiien j;ev(inden , dic Ier bestralinjr der wegen (ifesehikt zijn; voorts leveren de berjfcn onder Ueer,
B o r {j ^' a k e n b c r {j en B e m m e 1 e n eenen zeer goeden niergc/nabij
steen op, welke, even als die uit den St. 1* i etc r s b e r {f
Maastricht, sedert onheugelijke lijden, tot hel bouwen van huizen
.

.

,

,

.

i

,

I

,

eni. wordt gebezigd.

LUCIITSGESTELDIIEID.
De lneht;yesleldhei(l van ons land is doorgaans tamelijk gezond ofschoon op vele |)laatsen zeer veranderlijk
vooral aan de zeekusten ,
waar het weder niel zelden op denzelfden dag het éénc uur zeer w arm
en hel andere weder zeer güur en onstuimig, of allhans vociitig en
kond is. of omgekeerd, naarmate de zecilampen aan- of afgevoerd worden.
Men heeft er dikwijls regenachtig weder, dat door den groolen overvloed
der voditige dampen
verdie overal in de liielil opgeheven worden
oorzaakt Avordt.
Sedert bet jaar 1716, tol in hel begin dezer eeuw,
heeft men hi<'r te lande Nele noorderliehlen gehad, die vóór dien tijd
hier, zoo wel ais in de andere noordelijke gewesten des aardbodems,
zeer ongemeen waren.
De vreemdelingen houden deze gewesten , wegens de veranderlijkheid van de lucht, voor zeer ongezond; maar hierbij iiccft veel
overdrijving plaats
en bij eene betamelijk voorzorgf
omtrent kleeding en leefregel, welke beide men hier, cncu als overal,
wanneer men zijne gezoridheitl wil behouden , overeenkomstig den aard
van hel luelitgestel moet regelen , kan men zelfs daar, waar hel weder hel meest veranderlijk is , zoo gezond als op andere plaatsen leven.
Men vindt bij ons dan ook vele voorbeelden van mannen en
vrouwen, die tachtig, negentig, ja somtijds, hoewel zeldzaam , overd»
honderd jaren oud worden.
,

,

,

,

,

,
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WINDEN.
De li{J{jin[f van de Noordzee , ten Westen en Noorden van deze landen , is misschien oorzaak dal de zuidwestenwind hier meer dan eenig^c
andere waait
waarom de molens te voren , toen zij non" niet naar
de windstreek, konden [fedraaid worden , tegen het zuidwesten vast gebouwd Avaren.
Nalunrkenners hebben waargenomen, dat hier , alle
jaren, bijna evenveel westelijke, oostelijke en andere winden waaijen ,
en dat, hel ééne jaar door het andere gerekend, de noordenwind hier
twee en veertig dagen in het jaar waait , de noordwestenwind drie
en dertig dagen; de westenwind zeven en vijftig; de zuidwestewind
acht en zeventig;
de zuidenwind drie en dertig; de zuidoostenwind
les en twintig
de oostenwind drie en vijftig ; en de noordoostenwind drie en veertig dagen. De westelijke winden die over de Noordzee komen
brengen ons vochtige dampen en dikwijls regen mede de
noordewind , die uit koude streken naar ons toe waait , brengt door{faans koude en de ooslewind brengt ons warmte aan.
Wij hebben ,
zoo als uit de hier bovenstaande opgave blijkt , in dit land veel ooste•winden , hetgeen er de lucht in den zomer dikwijls zeer koel maakt.
Des winters brengt deze wind bijkans altijd vorst mede. De grachten in de steden en op het land , de binnenwaters en rivieren zijn
;

;

,

,

dan

;

met

niet zelden

ijs

bedekt.

LANDZIEKTEN.
Jicht en scheurbuik of blaauwschuit plagten bier vroeger de gewone
landziekten te wezen
doch zijn , sedert eene halve eeuw , veel zeldzamer geworden , zelfs verklaren oude en ervarene artsen , dat men
Tan de scheurbuik, sints jaren, niets meer aantreft.
Het
,

mondzeer ( stomacarc ) hetwelk nog vaak voorkomt , is ook van
geenen scheurbuikigen aard.
De vochtigheid, de koude en schielijke
veranderingen van het weder inzonderheid in Holland, Zeeland,
Friesland en Groningen zijn de oorzaak, dat de verkoudheden
bier zoo algemeen zijn. In den nazomer en de herfst regeren er vooral
koortsige en koortsvrije zinki ngziekten die van alle de in onze
g<^westen regerende ziekten , de mcuigvuldigste zijn
alsmede galkoortsen, die na heele zomers, inzonderheid na de hondsdagen, wanneer
die gepaard gaan met zuidelijke zoele winden en onweders
hoogstzelden als die veel vergezeld zijn van noordelijke, vooral van noordooste winden
op de kleigronden
en op deze bijna ook uitsluitend ,
regeren , en zelfs soms vrij algemeen becrschende zijn
voorts vele anderendaagsche dubbele anderendaagsche derdendaagsche en
dubbele derdendaagsche koortsen, die evcnw cl zelden besmettelijk
zijn. Dat de t
y p h e u s e ziekten, die echter hier niet zoo geheel zeldzaam zijn, in deze landen minder dan elders heerschen, is aan het vermijden of Meeren der ophooping van meuschen , vooral van zieken, in kleine,
lage woningen, toe te kennen.
Terwijl een groot aantal, vooral van
de mindere volksklasse, aan de gevolgen van hel onmatig gebruik van
sterke drank weggerukt worden
geelt men algemeen het onmatig gebruik vaij kofflj en thee als de oorzaak op der maagkwalen die
hier , vooral onder de vrouwen , heerschen
getevens moet men
deeltelijk aan het voortdurend misbruik van warme dranken, die,
inzonderheid in onze meestal laag gelegen en vochtige landen , de vezels verslappen en verteederen , de thans meer dan vroeger hier voor,
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door

ook,

dti

hoofd- en liarlvcrj)ostende , romaiieske jji-sclirlllen , verzcnuwjjeslel
spelen enz., «elke de jfevueli;;lieid van
In-t
lm)aiii;];i'ii
i.iuuati}» \eilioi)|yen, tlic «icklen >indseen reeks van jaren allenjjs nn-er
en na-er in nieni;;\id(li;;lnid lielihen loej'enonien , en, als jfclij ken tred
\eL'l\iiIdij'e

,

,

liondende met de zooj^enaanide loiiunivinle bcsclutriiuj niet alleen in
lioe lan^jer lue meer
ujaar nu ook r^-eds len plalten lande
de sleden
vooral hij de vionwen, de |>laals vi'r\an;;en \an andere, voorlieen iii
zoowi
de sleden
als len plalteii lande , niet zelden , en nu sleehls
>paar/aani voorkoinemle
zieklen.
.

,

,

I

,

,

ZEDEN
De Inwoners van

E.\

GEWOONTEN.

KoMNcaiuk oi;i\ Nkukiilandex zijn over het
De landl)on\v , vet hoederij , nielkerij
en het znivelniaken , worden niet alleen door de mannen, maar ook
door de \ronwen , mei de meeste vlijt \\aar;;cnomen. Laa;js tie zeekusten {jeneren zieh de mannen met de visseherij terwijl hunne vrouwen,
In de
op onderseheidene plaatsen zieh 0|) den lanlhonw toelejrjren.
In somsteden wemelt hel van allerlei and)aeiitslieilen er. vvinkidiers.
alnrenicen

hel

naarslijf en arheid^saani.

;

,

provineien hloeit de kotiphandel en zeevaart zoodani;» , dat niet
de meeste inhoorlin;|en , maar nojy een aantal vreemdelinjjen er
den kost mede winnen, hoezeer op ver na niet in die mate, als in het
Lejyin en midden der vorijje eeuw. Daarenle;fen is, in sommijje andere provinciën, denijverheid tol eene verliazende lioojfle opjieklommen. Di; koop-

iui'[e

sleeiils

lieden hier te lande hehben van ouds bij de andere volken als eerlijk en

en dezen roem heb,
hetwelk, gevoejjd bij hunne
naarsli[;heid, aibeidzaandieid en uilnemende bekwaamheid tot den handel , veroorzaakt, dal de vreemdelin;;en liever bij ons dan elders te
inarkl «jaan , en humie v\aren gaarne aan onze handelaars afzetten. De
vunzuehl en gieri;vheid , misschien twee hoofdgebreken onzer landlieden,
hoewel zij thans bij sommigen voor de tegenovergestelde gebreken , spcelznchl en verkwisting-, hebben moeten onderdoen , hebben menigen koopman bedorven en tot eenen bedrieger gt-maakt. De spaarzaamheid , die
vóór weinige eenwen als de hoofddeugd onzer landgenooten opgegeven
v\erd
en maar al te vaak tot kleingeestige inhaligheid oversloeg , heeft
{jelronw aan

ben

zij

hunne verhindtenissen

overhel aln;emeen

te

boek geslaan

no<f niet verloren

;

,

plaals gemaakt voor eene nilspallcnde weelde, verkwistingen onmatige zucht tot prachlvertoon
zoodat men niet zelden kooplieden vindt, die, niet Ie vreden niet hunne huizen op eene bijna
vorstelijke wijze in te rigten , koets , paarden en prachtige landhuizen
hezilten.
Overdaad en spilzucbt hebben dan ook menigeen te gronde
geholpen.
Voorheen stelden de Nederlanders, vooral de Noordhollanders en Friezen, er eene eer in, dat men van hen zeidc
zou men
die man wel aanzien, dat fiij onderscheiden tonnen f/onds bezit; nu
vergenoegt men zich veelal met den schijn, en streeft, in liet navolgen
der mode en zwicrigbeid van kkeding, de andere volken naar de
kroon.
De vroegere zucht, om de overwinsten voor den ouden dag
en zijn kroost te hesparen, is thans vervangen door de zucht, om
door het gehecle leven heen te genieten.
Overigens is de Nederlander opregt , openharlig
vrij en rondborstig in het spreken, dapper,
onverzaagd , grootmoedig, ondernemend, standvastig, herbergzaam
bedaard , stilzwijgend , bescheiden
vindingrijk
vermiftig
getrouw
aan zijn eeus gegeven woord, bijzonder vicedzaftm, in zaken van twist
bij

velen

j
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erdraagfiaam en lankmoedig, maar eens {jcterod of beleedig^d, niet
liljt tot bedaren te brengen, en vordt liij mocdtloos
dan herstelt liij
zich spoedig veder, om zijne pogingen te verdiihhelen.
Ook is hij
zeer verknocht aan vaderland
godsdienst en goede zeden.
Hoewel
,

,

godsdienstigheid wel eens in het ovcrdrcvene valt en somtijds
zelfs tot dwceperij overslaat, ontaard zij toch nimmer in
die wreedheid en bloeddorstigheid
waardoor sommige andere volken in de 'geschiedenis geschandvlekt staan.
De vrijheid, vooral die des gewetens,
zijne

,

is

hem boven

alles dierbaar , zoodat hij gecne gevaren ontziet , om
het uiterste te verdedigen.
Men moet zeer bescheiden met
omgaan en hem vooral niet met trotschheid bejegenen. Weet
zich eenigzins naar zijne inborst , aard en geneigdheid te schik-

die tot

hem
men

ken , dan kan men hem leiden
zoo als men wil
heto-een Keizer
Karel \ van de Nederlanders deed zeggen, dat er geen volk was,
hetwelk, wanneer men het vaderlijk en met eenen goeden glimp behandelde den naam van dienstbaarheid meer vervloekte , en inderdaad
zich zelven geduldiger gedroeg, dan de Nederlanders.
Die beredeneerde standvastigheid van karakter die onwrikbare vastheid van zedelijke beginselen
waardoor de Nederlander niet zoo ligt
als andere volken van het erne denkbeeld tot het andere overgaat
,
blinkt in zijn bedaarden ernstig voorkomen uit.
Gewoon te bedenken
en te overwegen, eer hij tot een bcslnit komt, bezit hij niet de
levendigheid en geestigheid van de Franschen en vele zuidelijke volken ,
maar heeft integendeel een juister oordeel, meer omzigligheid in zijne
besluiten, meer vastheid van zeden meer onvermoeidheid in het volvoeren van eens gemaakte ontwerpen.
Ofschoon, wel is vaar, die vastheid van karakter bij sommigen wel eens in stijfhoofdigheid
en het
rijp overleg in beslniteloosheid
ontaanit
door den
en bij anderen
invloed van Fransclie zeden
tot w nftheid of liglzinnigheid overslaat.
De menschlievendheid en mededeelzaamheid die van oudsher kenschetsende trekken in het volkskarakter waren, hebben nog himnen
zetel op NEDEnLA>DscnE> cro>d gevestigd
vNanneer het algemeene rampen vooral van vuur of watersnood betreft, en nog, even als in vroegere
dagen
strekt Nederi,a>d ter schuilplaats van uit hun land verdreven
en verdrukte vreemdelingen
die er steeds met minzaamheid worden
opgenomen. Die herbergzaamhcid en de verdraagzaamlieid in de godsdienst
welke vroeger onze landaard boven de meeste rijken van Europa
gunstig deden onderscheiden
gevoegd bij de voordeden van den handel , hebben op verschillende tijden een aantal vreemdelingen zich in
,
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,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ons land doen vestigen
hetgeen echter veel heeft toegebragt , om een
gedeelte van het oorspronkelijk volkskarakter vooral in de zeesteden te doen
verloren gaan. Dit is inzonderheid het geval geweest. gedurende de overheersching der Franschen
hoewel men in de landprovinciën , en onder de
landlieden
minder dan elders het nadeel daarvan heeft ondervonden
Aan die vermenging met vreemdelingen meenen wij dan ook hoofdzakelijk de minder uitwendige godsdienstigheid , den minder algcmeenen
ijver voor de ojienbare godsdienst, de meerdere zucht tot uitluiizigheid,
en de grootere liefde tot het spel
die wij thans bij onze landgenootcn
ontdekken, te moeten toeschrijven.
Meer rijzig dan klein van gestalte dragen de landbewoners , inzonderheid in Groningen, Friesland en Drenthe, in hun
gelaat , forsch gespierde ledematen en meer blonde dan donkere haren ,
de doorslaande blijken van niet geheel van hunne voorvaderen ontaard
te zijn.
D« vrouwen zijn doorgaans welgemaakt van lijf en leden , eu
.

;

,

,

,

,

,
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hebben veelal fraaijc en rc(jclmali{;c
selioon haar \aak l"} "» "Ül"'''
hijhlijll, iieljjeeii .rrouteiitleels aan de j;cinali|;ile leefwijze toe Ie
leeftijji
naai'.>.li;;heiu, zin^ ooral woiihn zij om liare kni>eliiRiil
sehrijveii is.

Ig

blank van

tiitslck

yelaalslielvken

Zij

vil.

hel

ler«ijl

.

j''ii;;tiii;e

,

en naauw^jezellKid iii hel ^e^zo^;ïen harcr
hoewel de vronwen in Ni:utnLA>u meer vrijheid |fckinderen jfeprezeii
nieten dan hij vele andere nalien het ;;e\al is, aaii;je/.ieii de Nederlander tereyt in haar de hesleiidijje {;ezellin op hel jiad zijns levens ,
zijne hul|) in \oorsjioed en zijne troosteres hij rainjieii hisehoiiw t.
In liet aanwenden \an ior(y voor hel onderwijs en de opNoedinjj vaa
d.-lijivheitl

lm\Mlijk>tniu\v

,

;

worden de Nederlanders iiiiss<liien door jjeen \oIk oj>
Iioewel meii ook hier reeds ziet, dal do

hunne kinderen

.

aarde

jjeslreeid

zijde

oj)

;

zoodal knuleren, die men vroespelen, tlians maar al te dikwijls
e\en
als mannen hel hoo|{i' woord voer ii. 3ien laai hnn niel sleehts toe
als onderen M\n dajjen , mede Ie spreken , maar men dnhllzells, dal zij
leeftijd, ten nadeele van hnnnc
lieh in nojr jenjjdiyen , zelfs kinderlijken
Ixzoeaiui hel tahaksrookiii gewennen, de kollijhnizen
{jezondlieid

jenjfil

ger

zi<h ho\eii hare jaren

noji

met

tol, hal ol

verliel'l

;

hoej)el zajj

,

,

,

,

ken en zieh daar reeds

vroejilijdij;

aan hel jjelnnik der zinht<lwelmende

Om

zijn, moet
itillijk te
ver(h'r\ende sterke dranken over|jeven.
eehter erkennen, dal hel \eihelerde sehoolonderw ijs , vooral op
liet land en hij de };erin{;e klasse in de steden, veel heeft loejTchrajjl ,

«Ml

men

om de vroegere lomp- en dondieid Ic overwinnen en door ceniyzins
Lesehaafdere zeden te doen vervangen.
Voorheen was de gewone drank der Nederlanders bier; thans echter
Mordt er meer koflij en thee gehrnikt , waar\an de geringere lieden een
zeer .slap aftreksel maken.
Onder de bnrgerstand heersehl nog bijna
algemeen de gewoonte, om kort voor hel middagmaal een zoogcnaanid
boriellje of niorgenslokje , meestal nit jenever beslaande te gebrniken.
Ja in de laatste jaren is het gebrnik van sterken drank op znlk eene
schrikbarende wijze toegenomen, dat, in de provincie G e ld erlan d, vaar,
in het jaar 18:i8, eene bevolking \an 288,8.j6 zielen 1 15,300 opcenten
voor de belasting op de jenever opbragt in hel jaar 183G , eene beTerwijl het
volking van 5:26,4:20 zielen daarvoor 162.968 betaalde.
,

.

,

met de belasting der overige provincit-n gebleken
dat Gelderland thans nog de minste is in hel gebruik van
sterke dranken , en dal er provinciën zijn
die , naar evenredigheid
der bevolking, bijna eens zooveel gebruiken (1). Zij die middelen hebben , om wijn Ie drinken , gebruiken dien meestal niet overdadig
maar daarentegen heeft, sedcrl de laatste vijf en twintig jaren, bet
geregeld bezoeken der kofTijhuizen en herbergen des avonds meer en
meer veld gewonnen. In koopsteden drinkt men des avonds in de
uit eene vergelijking

is,

,

meest wijn, in de mindi-re herbergen bier; welke drank
de kleinere sleden ook doorgaans aldaar gebruikt wordt , hoewel
men op sommige plaatsen , 7oo als in Friesland en G r o n i n g e n ,
bij den geringeren burgerstand
de gewoonte heeft van ook des avonds
jenever te drinken.
koflljhuizen
in

,

(i)

-Men

leze

boekje Tan ouzen

over

de

van het gebruik der sferlie dranken, het
medearbeider O. G. Heldring, de Jenever

nadeelcn

verJienslelijken

erger dan de Cholera, een volksboek in voorbeelden en cijfer»
voor arm en rijk, oud cu )Oug, waarin Trien, op eene tabel tegenover
bl,

Jb

,

hel hierboven gez -gde zal geslaafd vinden.
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der Nederlanders is aardappelen en zelden
of armen een middagmaal houden , \saarbij
deze aardvrucht , met \lce.>^ch en boter gebruikt , niet eene voorname
\oorts {^ehruikt men des zomei s , veel Aerscbe groenplaats bekleedt,
ten, peulvruchten en mocskruidcn en des vinlers innelcde groenten,
gedroogde peulvruchten of op andere vijzen voor bederf bcAvaarde
voortbrengselen van den grond.
De mindere volksklasse voedt zich ,
met vele mcelspijzen groenten en brood ;
behalve met aardappelen
dit laatste voedsel v. ordt evenvel hier te lande niet in die hoeveelheid
gebruikt
als uel in Frankrijk en België
hocAvcl het roggenbrood bij
onzen boer en bij den geringen stedeling overal ook dagelijkschc kost is.

Het

ziet

Hevelingsgereryt

men

,

hetzij bij rijken

,

,

,

;

,

de

Ofselioon
beerlijk

bet algemeen als minder onontworden, dan wel elders phTats heeft, wordt er
een middagmaal zonder vleesch of spek genoten.
gebruiken het vlec'ch meest gezouten
en het spek

vleeschspijzen hier over

beschouwd

bijna nimmer
De landlieden

,

,

gezouten of gerookt.
AVeinigc huisgezinnen vindt men ten
platten lande , die tegen het einde des jaars niet , naar evenredigheid
eene zekere hoeveelheid vleesch of spek in de
van hunne talrijkheid
knip steken en in den schoorsteen hangen , ten einde dit , in den
•winter, met ingelegde groenten of gedroogde peulvruchten, en in den
zomer, met helgeue de tijd mede Jnengt , te nuttigen. Spek wordt
in sommige streechter ten platte lande meer dan vleesch gchiuikt
ken wordt , niet alleen bij de mindere volksklasse maar zelfs bij de
meergegoede landlieden , alleen des zondags of bij builengcwenc gelegen^ iscli
vooial Acrsche, dien de zee, welke de
heid \leesch opgedischt.
en de talrijke binnenwateren, die het land in alle
kusten bespoelt
wordt door de meeste
rigtingen doorstroomen , in overvloed opleveren
Nederlanders als eene lekkernij beschouwd; tervijl zij zich ook gaarne
op den haring, te regt NEèiiLAXDS zeebankct genoemd, vergasten. In
den winter stellen de stokvisch de labberdaan en de gedroogde visch
menigeen voor het gemis van verschcn visch schadeloos.

meest

.

,

,

.

,

,

,

,

VOLKSVEBMAKEN.
van ligchaamshouw en van een gezond gestel
Vroeger?
de Nederlanders tot alle ligchaamsoefeningen geschikt.
a 1 ië n , kegelen, kaa t se n enkol ven de gclielwaren dan ook het
koosde zomcrvei maken van de stedelingen en landlieden , maar deze
spelen hebben gruolendeels het Acld moeten ruimen vcor het biljard;
zoo ten platten lande als in de steden , het
lervijl de kaarten, helaas
even als bet v e rkeerb ord en het
edeler spel der k ege Is en k o 1 fbal
damspel hebben verdrongen. Het damspel is evenwel zoo geheel met
inzonderheid onder den buruit het gebruik geraakt of er worden nog

Doorgaans sterk

zijn

m

!

,

.

gerstand, lieden gevonden, die hierineene zeldzame bekwaamheid bezitten;
even als men hier te Lande ook beoefenaars van het aloude schaakspel
aantreft, die voor de beroemdste meesters van andere landen met
behoeven onder te doen; zoo is de s c haak- s o cie te it van Amsterdam vóór eenige jaren, in eenen wedstrijd met die van Antwerpen
overwinnaar gebleven.
Ten tijde van de kermissen, die niet slechts in de groote steden ,
maar zelis op de meeste dorpen , eenmaal 's jaars gehouden w orden ,
hoewel niet meer zoo uitbundig als in vroeger
geeft het landvolk zich
,

dagen, aan

ten,

in

luidruchtige vrolijkheid

schier

alle

onze gewesten

over.

Het

papegaai schie-

voorheen zeer

in

zwang, heelt

,

VOLKS V EllMA KEN.
bijna overal opneliomlon.
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im-cr

,

meeste dorpen, in liel koek hakken, of in het dansen, en men hoort veinijj meer van die he>i>;e Aeehtpartijen jjevagen , die \roe<;fr jjeeiie zeUl/aaiiiheid op eciie llollanilsehe , ^oo^di\leer
Brahandsehe ol' (iilileisehe kennis vaieii.
iun;laiis daii liet
dansen, luhooieii hier, en vel hij/oiKh-r in Friesland, hel kaatsen of halslaan, en Mioral de ha riUlravcr ij en dat ({elielkoosde
te huis.
Deze laatste hreii;;en oiijjevolksveiniaak der landi'aten
twijlehl haar nut mede, daar zij niet v.einijj lol de aaiimoe(lij[in{r
De meeste heelt men
van het veredelen der paardeiirassen hijdrancn.
In 1S37 heeft men ter stede van
e n en Friesland.
in (i r o II II
zell's den
hiiiten de Ehhiii}[epoort
K(iniii(f op eeiie
G r o II II [] e 11
praehti};e haiddraxerij oiithaahl. In soiiimij;e streken van ons ^ adeilaiid,
xoo als onder anderen in Zeeland, heel'l iiojf oj) Keniiistijdtii naar
den r i n {f rijden plaats, hij velko {jelcoeiiheid hij die de oM:rvvinnin;; behaalt niet zelden op eene bespottelijke wijze zijne vrenjjdc
aan den daj; le<yt.
Het s o II a a t s o n r ij den, dat zoo oude IVederhindschc volksvermaak ,
hetwelk reeds in de 14p eeu\v onder onze voorvaderen beoefenaars
vond
behoort zoo jn'heel in de Neueri.amien thuis , dat zeker geen
De Friezen en
Milk ter vereld met hel onze tlaariii kan wedijveren.
GroniiijTirs munten vooral in het snel rijden uil , zoodal een rijder
niet zelden eeiieii afstand van vier of Aijf uren in één uur lijds afle^jlj
maar do Ilollaiideis wiiimn het in sierlijkheid van zwaai. Dal die kunst
nog even goid hare heocrenaars heeft, als in vroejyerc dajjcii , hebben Klaas en ^^ ii.lïm Oosiindien te Koog aan de Zaan nog
in den vinter van het jaar 18!2i2 getoond, door op ééncn dag, zijnde
den 29 Deeember van dat jaar, de sleden Alkmaar, M e d e mblik,
E n k h u i z c n , Hoorn, E d a , 31 o n n i k e n d a ni
P n r ni e r e 11 d e , A ni s t e r d a in , ^V e e s p , M n i d e n 1\ a a r d e ii
en Haarlem, op hunne sehaatsen te bezoeken; waartoe zij
alleen
door omstandigheden buiten hi'n
aelil uren langer besteed hebben dan
Claes Aris Caeskooper in '1676 op cencn dergelijken togl had gedaan.
Onder de Friezen vindt men er, die alle de elf steden ^aii hiin gevest op éénen dag bezoeht hebben.
I>ij
eenen wedloop op sehaatsen,
die den 30 .lanuaiij 1838 te llarlingen plaats had
reed F. U. IliiZEjiSTRA van Tirzoohj ,
tot tweemalen, de lengte der haan van 160
Kederlaiidsehe ellen , binnen den korten tijd van 14 seconden af',
zoodat hij , indien het mogelijk vare in de zelfde snelheid voort te
rijden
de afstand lusschen 11 a r 1 i n ge n en
in 2
unr, 2!2 min. zondckunnen afleggen (1). Wanneer des winters de sneeuw
het veld overdekt, ziet men den rijke, in de sierlijkste arresleden,
met kostbaar uitgedoste paarden bespannen , ronddraven . terwijl de
op de

,

,

i

j'

i

.

.

,

m

,

,

,

.

Amsterdam

,

(l)

Zie deie

en rog meerder opgaven

vrn

snelriic'en

der Friezen,

in

het

Iets Over hrt Schaatsenrijdeu der Friezen, door A. Wassenbbrgh,
medegedeeld in de Friescha Volks- Almanak voor het jaar 1859.
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minder gejToede, op schaatsen , zelf de slede voortschuift , en zich deze
yernioeijende inspanning {jctroost, om het voorwerp zijner keuze mede
in het ijsvermaak te doen deelen. en de nijvere landman dit voertuijj
gehriiikt , om de vrucht zijner noeste vlijt marktwaarts te hrcngen.

BETREKKING TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIË,
Aangezien het Traktaat der 24 Artikelen, waarhij de scheldinj
tusschen het Komncrijk der Nederlamie> en België hepaald \\ordt,
onder het afdrukken van dil Algemeen Overzigt onherroepelijk is
vastgesteld,

meenen

v^ij

dit

Overzigt

kunnen

niet heter te

hcslui-

dan met de opgave der onderlinge heirekking , die er, ten opzigte
van het grondgebied, ingevolge het hovenstaande traktaat
tusschen
Nedeblasd en Be tg ie zal blijven bestaan.
De ualerlooziiig voor Vlaanderen
zal tusschen het Kosingrijk der
Kedehlandes en België geregeld worden
in overeenkomst met de bepahngen ten dien aanzien in art. VI van het definitief verdrag vastgesteld
dat den 8'"=° November 178o
tusschen Zijne Majesteit den
Keizer van Duitschland en de Stalen Generaal, gesloten is.
De beschikkingen van art. 108 tot 117 ingesloten, van de algemeene
akte van het Congres van AVeenen
betrekkelijk de vrije scheepvaart
op de stroomen en bevaarbare ri\ieren zullen toepasselijk worden gemaakt op de stroomen en bevaarbare rivieren, die het Belgische cd
Kederlandsche grondgebied vaneen scheiden of gelijkelijk doorloopen.
ten

,

,

,

,

,

,

,

,

Er

zal door de ïSederlandschc regering

op de raart op de Schelde
een eenig regt , van
f l,bO per ton, voorden geheven, te weten: ƒ1,12 van de schepen, die, van uit de volle zee
komende
de
ester Schelde zullen
opvaren
om zich langs de
Schelde, of door het Kanaal van Neuzen, naar België te begeven
en / 0,38 per ton van de schep'en
die, langs de Schelde
of door het K a n a a 1 v a n N e u z e n uit België komende de
e s t e rSchelde zullen afvaren, om zich naar de volle zee te hegeven;
zullende de hefRng van dit regt, door de Nederlandsche Agenten te
en te Neuzen, plaats hebben.
De schepen, die
uit volle zee aankomen, om zich langs de W' e s te r -S c h e ld e naar
Antwerpen te bege%en, zullen, als zij van, luet betrekking tot den
gezondheidstoestand
verdachte plaatsen komen
de bevoegdheid hebben , om , vergezeld van eene gezondheidsvvacht , zonder verhindering
of vertraging , de reis voort te zetten , en zich zoo naar de plaats hunner bestemming te begeven.
De schepen, die zich van Antwerpen
naar ]N e u z e n of omgekeerd, begeven, of op de rivier zelve zich
met de kustvaart of de vischvangst bezig houden, zullen aan geenerlei
en

Jiare

monden,
,

W

,

,

,

,

,

W

Antwerpen

,

,

regt onderworpen zijn.

Het loodswezen en de hetonning , zoowel als het onderhond der
zeegaten van de Schelde heneden Antirerpen, zal aan een gemeenschappelijk toezigt worden onderworpen.
Met wederzijdsch overleg
zullen gematigde loodsgelden worden vastgesteld
en deze gelden
zullen voor de schepen van alle natiën dezelfde zijn.
Het zal aan
de keuze van elk schip slaan, dat zich langs de Schelde, Aan
uit de volle zee naar België, of van België naar volle zee begeeft,
om zoodanigen loods te nemen als het zal verkiezen en het zal
diensvolgens
aan beide landen vrijstaan
om langs den gebeden
loop der Schelde en aan haren mond, de diensten voor het loods^
wezen te vestigen , die voor hel verschaffen der loodsen noodzakelijk
,

,

,

,

BETREKKING TUSSCllEX NEDERLAND EN BELGIË.

k'iJe iTjiiTiiifyoii zijn [rfhoiidcn , ieder voor
de bevaarltare ze(';r;it<Mi vaii de S e h e d »?
onderlKHideii, eii daar ii<Midl;;i- Idimi-n ei» ixieijeii

De
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|il.iatscii
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hare

N.'i'ii

om

der rivier,
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1

dr/e

dat

.

1de,

in

naar Antwerpen en de n U
loop

1831

.

,

niet jjeene

dan die
op de V aa r t

l'iezwaard,

I.i'Iiiko

lijken slaal

die de Ouster-Si /telde

(H)rdi;;e ])laatselijke jjesleldlieid niet lol

{relieelen

15S

ij

de v a a

r t

lieel

v a

ii

lilijvi-n.

de te-fcn-

l)ij

,

de

m {jebrnikl wordende, zal,

>

o

I i

e

zee

lanijs zijnen

oi" loljfelden kunnen \\ orden
Aan Menlz, van den 31 .Maart
Gorinelieni tol aan de vuile z ee worilen

lioojyere

rejjten

\uljjens de tarie^en

\an

,

De sc/ieijiraurt op dr biiinaar evenredi;;heid der afstanden.
lusschtn de Sclulde en den lHjn , om Aan Antwerpen
veitiratcrtii
zal wederkeerijf vrij Mijsen ,
naar den Rijn Ie komen en om;;i'keerd
die \oor
en sleelils aan 'rcniati'ule lol|jelden worden onderworpen
{[(•lieven,

,

.

.

Indien naliinrlijk(,»
den liandel der heide landen dezelfde zidlen zijn.
pebenrlenissen de hiervoor aan;rewezene wq;en in het ver\olj; Aoor de
zal de Nederiandsehe rcjjescheepvaart onhrnikhaar mu;;len maken
aan de Hel;[isehe seheepvaart , ter vervanifinjj der j;eae;[de. dan
rinff
,

.

wejjen

onhrnikliaar jjewordene,
wefen. die even veilig;,

eneven

voor de
{foed en

sehe(])vaarl

,

andere zoudanijre

{gemakkelijk zijn, aanwijzen.
de beide landen doorsnijden,

Wel gebruik der kanalen , die te jjelijk
Men zal wedervrij en aan de iiiijezetencn daar\an jremeen zijn.
keeriir en
op dezcllde voorwaarden daarvan {jenot hebben, en van
wederzijden zullen sleehls {jematijjdc rejyten voor de vaart op die kazal

nalen worden {;ebeven.
De handels-ijemeenschap docr de sleden Maastricht en S it tard
en onder [jiHMierlei voorwendsel belemmerd
zal {Tcheel vrij blijven
die deze beide steden
Hel {jcbrnik der we{]en
kunnen voorden.
zal
Dnilsehland {jeleiden ,
van
{jrenzcn
doorloopen en naar de
sleehls aan de belalintj van een niatijj tol[yeld voor bet onderhoud
dat de trandier wejjen onderworpen zijn , op zoodanig eeue wijze
sito-handel aldaar {{eenerlei bludeipaal kunne ondervinden , en dal die
,

,

,

Me;fen
tlien

door middel der bovenjjenielde loljyelden , in cenen {joeden
handel jyerij\ enden , staai onderhouden worden.
.

,

en

er in Beljjie een nienire ueg luojyt zijn aanjelejjd, of een
kanaal zijn {je[jraven
tegenover het ISederUindsche kanton
Sittard aan de Maas uitkomende, zal bet aan Bel{jië vrijstaan,
om aan het Nederiandsehe jjoiivernement te vraijcn , hetwelk zulks in

In

{rcval

iii'euw

,

deze veronderstellinjir niet zal weijjereii, dat {jezejjde \ve{j ot {jczeo;de
vaart , in overeenkomst met betzclfde plan. {fcbecl en al op kosten
en voor rekening van Beltjiü , door het kanton Sittard been, tot
Deze weg of dit
aan de grenzen van Duitsehlaud, verlengd worde.
kanaal, die alleen tot bet onderhouden van handels-gemeenschap
zouden kunnen dienen, zal, ter keuze Aan bet Nederiandsehe Gouvernement, aangelegd worden, betzij door ingenieurs en werklieden,

gemagtigd zoude worden daarvoor in het kanton Sitgebruiken, hetzij door ingenieurs en werklieden, die NedeblAVD zal leveren, en die, op kosten van Belgiü. de bepaalde werken
zullen aanleggen, alles zonder eenig bezwaar voor Nederland en zonder
benadeeling der uitsluitende reiften van souvereiniteit op bet grondgede beide
bied
hetwelk de bedoelde weg of kanaal zal doorsnijden
j)artiji'n zullen met gemeen overleg bet bedrag en de wijze van beUlng
der regten en tolgelden regelen, die op zoodauigcn weg of kanaal

welke

België

tard

te

,

znllcij

,

worden o-eheven.

,
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Te rekenen van den l^te" Januarij 1839 , zal België , uit hoofde
der verdeelinj} van de openbare schulden \an het Kokingrijk der NeDKnLA-sDKN , niet eene som van vijf millioen Nederlandsche guldens aan
jaaiiijksche renlen heiasl blijven, VNaarvan de kapitalen van het debet
des yVnisterdauisehen groolboeks of van het debet der algenieene Rijkskas van het Koningrijk der INederlanden , op het debet van het Belgische grootboek ziillL-n v\ orden overgeschreven.
De kapitalen en
renten, wellve dien ten ge\olge lot een
gezamenlijk bedrag van
0,000,000 Nederlandsche gnldens aan jaarlijksche renten , op het
debet van het Belgische grootboek zullen v.orden overgcbrayt en
ingeschreven, zullen geacht worden een gedeelte der nationale Belgische schuld uit te maken; en België verbindt zich, om noch voor
het tegenwoordige, noch voor de toekomst, eenig onderscheid te maken
tusschen dat gedeelte zijner openbare schuld , hetwelk uit zijne vereeniging niet Neüerland voortvloeit, en alle andere reeds gemaakte of
nog te maken nationale Belgische schuld. De ailietaling der hierboven vermelde som van 5,000,000 Nederlandsche guldens aan jaarlijksche
renten, zal regelmatig, van hailjaar tot halljaar, hetzij te Brussel,
hetzij te Antwerpen
in
gereed geld plaats hebben , zonder eenige
korting, van welken aard die ook niogt zijn, noch voor het tegenwoordige, noch voor de toekomst.
Door middel van het voor zijne
rekening nemen der gezegde som van 5.000,000 guldens aan jaarlijksche renlen, zal België van alle verpligting jegens Nederland, uit
hoofde der verdecling van de openbare schuld van bet Komngrijk deu
Nederlanden, ontlast zijn.
De werken tan openbaar of bijzonder vut , zoo als vaarten , of andere van soortgelijken aard , die geiieel of gedeeltelijk op kosten van het
Koningrijk der Nederlanijen aangelegd zijn, zullen niet de daaraan verknochwaarin zij gelegen zijn.
te renlen en lasten aan dat land toebehooren
Er zullen geene regten mogen geiieveii v> orden op den uitvoer van,
erfenissen j en de Staat zal geenerlel regt hebben op de nalatenschap
van een overleden vreemdeling , ten aanzien van de personen en goeen Belgen in Nederland.
deren
der Nederlanders
in België
De
voor zoo
ver het bezit
hoedanigheid van gemengd onderdaan ,
van eigendommen betreft , zal erkend en gehandhaafd worden.
De pensioenen , waclilr/ehhn en iraciementen ran non-actiriieit en
reforme , zullen van wederzijden, zoo in het burgerlijke als in het
die daarop, in overeenkomst
niililaiie, aan allen uitbetaald worden,
met de wetten , vóór den 1 November 1830 in werking geweest
zullende de boxengemelde pensioenen en tractementen
regt hebben
der rcglhebbenden
die geboien zijn op het grondgebied, hetwelk
thans België uitmaakt, ten laste van de Belgische schatkist komen,
en de pensioenen en traktementen der rcglhebbenden welke geboren
zijn op het grondgebied, hetwelk thans het Koningrijk der Nederlanden vormt
ten laste der Nederlandsche schatkist blijven.
De vonnissen, in burgerlijke of handelszaken gewezen, de akten
van den Burgerlijken sfand^ en de akfen voor eenen Notaris of ander
openbaar ambtenaar verleden
tijdens het Belgisch beheer , in die
gedeelten van L i m b u r g en van het Groothertogdom Luxemburg,
Avelke weder in het bezit van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Groot-llertog van Lu xemburg, komen , zullen in volle kracht
en werking worden gehandhaafd.
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A.
AA,

hiiiut in

AA

[xilil.

.

in

HijnUind.
liijiilaitil.

Zio

Ade

,

Ouder-Ade of Oud-xIa.

Zie A.vroLüKR.

Veijen'j run 's llerlogenhosch , prov. JSoordver l)oven hel dorp llensel onlspringl , en, noordwaarts aanstrooinende, zieh beneden Lage Mierde in de Rciistd oi\l\ast.

AA(1),

Ilnibaiid

\A

inde

riviertje
<lal

,

niet

onder dezen naam ontsprinjjt in Munsterland de Overijsselsche
de Sciupdekk. Zie voorts dat woord.
AA, voornialijje riv. in Overijssel^ thans Zwarte Water geheetcn.
Zie voorts dal woord.
AA , water in Bijnland , pi'ov. Zuid-Holland ^ dat onder Alkevuide
nit Ae Keverpuil komt , en , niet oenen noordoostclijken loop , zich in het
Ilaa riem merttwer ontlast.
,

rivier

AA,
in

watertje in Twen the, prov. Overijssel, dat zijnen aanvang neemt
het jjehnclit Drijne . gemeente Lonneker , langs Hengelo en Borne

noordwaarts aan vloeit
en in de Almelosche Aa nitloopt.
AA, een heslolcn , en van de t e u ie e Vecht doorsneden, riv.
in Salland prov. Overijssel , dat zijn aanvang neemt | u. O. van Zwolle ,
bij hel gewezen slot Westerveld
zich in het Zwarte Water ontlast
en daar ook wel de WtsiEuvELDscHE Aa genoemd wordt.
AA, riv. in Limburn. Zie Gratuemerbeek.
,

N

.

,

(i)

Aa

talfii

wa

Aha,

of
l

e r

;

en

liet

vau ddKr

da-rmcde Tfrwanlscbapto Ao of E e beleekent in de meeste
er zou vele rivieroii gevouJin worden, die dezen naam

d.it

dra;;en.
I.

Deel.

1.

,

.

AA.

.2

AA

of

Aade

in het Nederkwartier , prov. Utrecht.
Zij ontten N. van Breiikelen,, loopt eerst zuidwestwaarts ,
en vervoljrens nooitlwestwaarts tol bij llnwiel, van vaar zij, na eerst
eene noordelijke en vervolgens ecne oostelijke rigtinjj »enoinen te heb-

ecu

sprinjjt

,

riv.

weiiiijj-

ben , met ecnen noordelijken loop naar Nicinver Ter Aa vliet, alwaar
zij den naam van Asgstel ofKROjHMF Angstel aanneemt.
AA, oudtijds AiiE, riv. in de Meijirij ran 's IIer tnrjevhosch , ^ro\
Noord-Jirahand , die in het hoogste van de Peel, uit ecne menip-te
beken van meerdere of mindere grootte , vvaai-van het voornaamste
uit bet veen Zeven Moeren komt,
ontslaat, verxolgens met verscheiden kronkelingen noordwaarts door of langs Someren , Asten ,
Lierop , Helmond , Aarlc , Beek, Gemert,Erp, Veghel Dinther, Heeswijk, Middelrode en Berlicum, naar 's Ilcrtogenbosch stroomt, waar
zij ,
na door eene waterpoort de Kleine Hekel genaamd , binnen die
stad gekomen te zijn , zich met den Dommel vereenigt , hebbende
zij eerst
in lo44 haren tegenwoordigen loop
gekregen, daai- zij
vroeger om 's Hertogenbosch ,
welke stad toen nog niet haren tegenwoordigen omvang had , heenliep. Ten jare 1669 had de Kommandeur van 's Hertogenbosch , Tuil van Bclkensïein , buiten do
Hinthamerpoort dier stad , eene visscherij aangelegd
om deze van
genoegzaam water te voorzien
deed hij een gedeelte der rivier de
Aa daar doorheen leiden.
De stroom kreeg dien ten gevolge zulk
eencn sterken scheut , dat het bed der rivier binnen de stad droog
lag , weshalve de regering den Kommandeur verzocht , de afleiding Ic
stoppen
hetwelk deze weigerde , waarop de regering zelve die deed
tocmakcn.
Daar echter de Kommandeur den dam weder weonam , waardoor niet alleen het bed der rivier binnen de stad
maar ook de grachten van het hoornwerk en het ravelijn aan de
Hinthamerpoort , droog liepen
vervoegde zich de regering hierover bij
de geniagtigden van den Raad van State, die zich toen juist te 's Hertogeidjosch bevonden , ien einde alles in oogenscliouw te nemen , waarop de regering vrijheid kreeg, om de afleiding buiten
de Hinthamerpoort te doen afdammen.
De Aa ontvangt in haren loop de Astensche Aa, de Ylier- of
Bakelsche Aa, de Esperloop, de Mi er Ie, de Rups, de
Beekgraaf en de Lcibeek, nadat deze laatste zich met de i^j' re /: e /
vereenigd heeft. Er zijn bewijzen voorhanden
dat de Aa , meer dan 130
jaren , van Helmond af tot 's Hei'togcnbosch toe bevaarbaar is geweest
lang naderhand bleef zij dit van Koks, eene biuulschap van Gemert, voor
kleine schepen en platboomde schuilen
thans is zij dit nog van de
vier uren van 's Hertogenbosch.
sluis van Erp , ruim
De schaarschheid en duurte van brandstofl'en hinnen die stad waren ooi-zaak . dat men
in 1623 in bedenking nam , om de Aa van haren oorsprong af bevaarbaar
te maken , ten einde alzoo de Peel-turf en het brandhout , uit de Meijerij ,
jTcmakkelijk en met minder kosten binnen 's Hertogenbosch te brengen.
Diensvolgens werden cenige gevolmagiigdcn benoemd, om de rivier van
den Slipdonkschen molen , onder Liei'op , tot aan de stad toe te onderIn
zoeken.
het volgende jaar kwam men met die van Helmond.
Aarlc, Bovtel en andere plaatsen overeen, om de sluizen te verv.ijdcn , of eenige nieuwe te maken, en in 1627 en 1628 waren die
sluizen reeds in behoorlijken staat gesteld
en de rivier op eenige plaatsen verdiept, v.aartoe de Koning > au Spanje aan die van 's HertogenTen ge\o!ge van de kort daarop gevolgde
hoscli vrijheid verleend had.
belegering van die stad door Frepebik Hendrik, Prins van Oranje, in
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wecU-r
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1798, «U wanneer,

lot in

lilijvcn i>ti'keii

Slaalsrejrclinj;-

|jc\aarl)aarMiakinjj- «liT

aan

zaak

i\eie
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i-e|iiililiek

iMaar

«eril.

unidatinen,
zonden

nit

,

liel

nuk luen
hij

|»1.m»

tot

liicr-

is

naileru inza{je

\oorts|)riiiten

,

niet

de onkosten, die hel werk zuiide \eroorzaken.
De l)reedle der Aa. voljrens zekere o\ereenkninsl tnssehen de [rcniaffti'fden der stad 's Herlo|;enl)oseli en van hel kwartier i'eeUand , hepaald
zoo jjchisllfde Uaad \an Slate der \ ereenijjde Nedtrrhindcn , in
rijnde
hel jaar 1751, den llaad en Kentnieesler der domeinen van Hrahand
om ih'zi- rivier oj) die heraanide hreedte Ie »loen l)ren[jen en voorls t»

konden

o|)\\e;>en

tejjcn

.

De

\an Asten naar 's Ilerloj^fenhosch
10 nreii.
Door <le Aven hare lakken v^ohlen \erseheiden molens in l)ewej;in}j
Keizer KAUtt
v\aaro[) koorn , run en oliezaad [fchroken vvordl.
[fehrajfl
heelt, aU ilerlojf van Hrahand . in hel jaar 1151;» om iiel onder vtater
\
rni |)hikaat uiljje7.etl<Mi der landen door de Malernndens te helelten
vaardi'nl, waarbij de hoojrte van hel water, dal elke molen schnllen

doen honden.
is

,

men

als

lenjjle dezer

liaren loop voijft

rivier

unjjeveer

,

,

,

,

nu>;>l,

bepaald werd.

AV

Mnnster ,
rejjdistr.
Aha, ri\. , die in het Prnissiseh
<d"
omtrent twee Dnilsche mijlen van hel sleedje Coesveld , ontsjirinjjt
met eenen westelijken loop door Boekholl, ten Z. van Dinvperlo,
aan de [jrenzen van (ivUlvrland komt, waar zij zieh mei de, nit hetrejjdislr.
komende, 11 alt w ijker beek vereenijft , om,
relfde
ffednrendt' een half nnr, in eene noord\\eslelijkt^ strekkinjy, de jfrenss<'heidinjf tnssehen ilie |)rovineie en hel 1'rnissisehe levoi'menj voorts,
hlijftzij in dezelfde riijlinjf voortloopcn ,
ons Vaderland l)innendrni;[ende
en ontlast zieh , ^ n. boven l Ift , onder Gendrinjjen , in den Ouden IJssel.
AA of Aha, ook wel DiiE.>rnscHK Aa jieiioemd maar thans henedenwaarUs ineer onder den naam van hel IIooiosche Dikp bekend
luissehien naar hel voorheen onder Helpen [>elej|cn Tionnenklooster lil aria
op d en II oorne. Deze riv. ontstaat uit eenen zaïidifjen jirond . een weini;f ten O. van de bnnrsihap Öehoonlo , in de prnvineie /^reH/Zic; \ loeit
van daar meteenen zaeiilen stroom noordweslwaarls voort, tnssehen
(lej|emeentei: (lielen en Holde door, bekomt, een v\einijf beneden Taarlo,
bij (ïasteren, eenen aanmerkelijken toevoer van water uit bet Taarlosebe diep (dal hoo;jerop den naam draajrt van Loon der- enDunrs e r <1 e p) , hiermede vereenijfd stroomt zij niet meer kraeht , altijd in dezelfde rigtinjr tnssehen de gemeenten \ ries en Anloodoor
langs de gehuchten ( Hdcmeulen Zeegze en Scbipborjj , telkens haren naam
naar
die der plaatsen
welke zij bezoekt (in OLDEiiiEtLER Diep , Zeeczeu Diep
en Sr.uu'BDRGER DiEi') veranderende tot dat zij , na cene mcnijilc van
hooilanden
in haren loop
bespoeld Ie hebben
omtrent de oude vervallen schans lUanekeweer
hel (jroninjier jjebied aandoet.
Tot hiertoe
kan zij niet bevaren worden . maar naauwclijks raakt baar regtcr
oever de provincie Gro/i»//(/e;i
of zij is dieperen tamelijk breed, hoewel niet dan voor kleine scliepen bevaarbaar.
Na alzoo een half uur
lan{>[ tol jyiensscheidinntnssehen Groninqen en Drenthe verstrekt te
Iiebben, vi-rlaat zij deze laatste provincie, bij Oosler!)roek , van waar
zij.
door eene verpravintr, niet eenen bijna rejrlen loop, lanos de
kleine meertjes van bet Hamrik afgeleid vvordl, terwijl hare vorige
kil
die nojT een lanjj- eind ver de [grensscheiding uitmaakt
opgedroogd
en niet dan met moeite hier en daar te kennen is.
Nu stroomt zij door
Groningerland , altijd bare noordwestelijke rigting vervolgende , maar
,

,

i

.

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

A

4
krijgl, even boven

A.

hol dorp IfnrtMi
weder eeiien buitengemeen kronloop, die baar lot. aan de slad Groninoen bijblijfl, waar zij
zicb tiians stort in het Si]niilc!i<Jii'p , eu den naam \-<m l\i;rmiEP aanllovig- is vooral in den winler of jia zware
neeml.
re<>envlar[en
d«
stroom dezer rivier , lietwelk aan haar sterk verval
vooral in DrenZie voorts Reitdiep.
the , moet tocjTcsch reven worden.
,

kelijfen

,

AA
TEE
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ook wel Kalte Aa of Koude Aa

AuA ,

gebeeten

sisohc

,

kleine riv.

.

Miinsler

,

rejjdistr.

sladjc Coesfe'.d

.

ontsprin;!t

,

dat is Koude A\'a,
in bet westelijke deel van het Prnisbijna 3
nren len westen
van het

die

,

meteenen

noordwestelij ken loop, door bet
en Alstede vloeit, ter hoo'^te van bot
voorts in eene W, N. westelijke ri"-,
niet ver van Goor , in de Reg //e valt, of die

Wessem
Oc-erijssel komt

stadje Ahaiis en lanjjs

Wilteveen in
doorslroomt
tot
rivier helpt vormen.
tinjif

,

AA,

Wep-rreis,

zij

,

V/eegreis

of

W'Er.REizE

,

in de

riv.

Baronij rem

Breda, prov. ]\ oord-Brahand , die zijnen oorspronjy neemt uit twee
aderen, waarvan de eene boven Brecbt, en de andere boven Westdoorn, in de heide van Antwerpen, ontstaat, den naam van Bijloop
medcdraoende
aan de grenzen eerst de K 1 e i n b e k c en nog een
ander riviertje ontvangt.
Onder Zundert en Wernbout in ons Va-*
derland komende
loopt
de Aa door die gemeente alsmede door
llijsbergcn en Prlnsenbage
naar Breda waar zij zieh voorheen in
de stadsvesten ontlastte
en voornamelijk diende , om den thans
afgebroken
grooten watermolen in beweging te brenp-en
bet overige water
dat door dien molen niet kon verzwolgen worden , liep
beide nog in w ezen
door twee kanalen
waarvan bet eene genaamd de Ga m pel, J>innen de stad hovende tolbrng en bet andere
de Donk gebeeten, beneden die brug zicb in de Merk ontlastte.
In hel jaar 168^ heeft men echter den loop Aan dit riviertje geheel
en al gestopt
en het even boven Breda in de Merk goleid. Door
,
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,

deze alleiding der Aa zijn bare spranken de Gampel en de Donk
mede ten eenenmale afgesneden en deze krijgen nu bet water alleen
door den gewonen vloed uit de Merk.
De Gampel hoeft , door
middel van eene sluis in de stadsvest, zijne uitwatering wel behouden,
maar de Donk loopt tegen den wal te niet.
Onderde gemeente Rijsbergen wordt een korenmolen door het water
dezer rivier in beweging gebragt.
,

AA (ALMELOSCHE)

riv. in Twente, prov.
,
Overijssel, die, met
op de grenzen van Hannover
in bet gehucht
Mander, onder Tubbergen, ontspringt, voorts ziiidwestwaarts naar
Almelo loopt, en, na die stad doorstroomd te hebben, dezelfde rigling houdt,
tot zij zich met de Vriesche
verecnigt , met
welke zij eenen zuidelijken loop neemt, om zich, tusschen Enteren
Rijssen , in Ac Beufje te ontlasten.
AA (ASTEN SCHE) riv. in de Meijerij van 's IJertogenhosch , kw.
Vcelland, prov. Noord-Brahand , die omstreeks het gehucht Neerkant
gemeente Deurne en Liesscl , met verscheiden adertjes in de Peel ontspringt, noordwestwaarts aanstroomende langs Liessel vloeit, vervolgens tnsschcn Vlierden en Ommelen doorloopt, en , beneden Lierop
1 u. boven Helmond, in de yiaoï Ade valt. Tusschen Vlierden en Omnielen
drijft de Asteasche Aa een watermolen, de Belgerensche molen genoemd.
Men wil, dat zij door de bebouwing van nieuwe gronden langs hoe waterdie even beneden de
rijker wordt, zoodat de vaterniolen Aan Stipdonk
plaats
waar dit riviertje in de Aa valt op deze laatste rivier gcvon-

verscheiden

talvken
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VLii:n, riv. in Ac Viijcrij nin

ol'
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slaan.

te

l\iU(tiid , prov.

k\v.
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.\unr(l

Braband

,

's

dal oikIit de

llvrtoijtn
['«'nnMMiti'

fu Lii-ssi'1 uil df Peel voortkomt, tiiss<'lii'ii Dciuiic cii Hakri
vcslwaails aaMsliooiiil
ni zich, iia dt' Kawijsi-lic Loop <mi
de O II de Aa i>l Uauksrlic Loop opj|fHonHMi U- lichixn
Mj Iii;t
Zij vcinll ook wel
Gnldi-tiliiiis te IUnIiI. niet de ./« of-Zf/c vriTciiijfl
hmiil onder llakcl en Miilic/t',
et'iis , \o(iial li<iicdcii Srliaap>tal , «••iic
waar zij ^o<lrllll•ll (•(•ncii olicniolt-n dici'!'. de Schwi'stm.sciii; A\ jfcnoL-incL
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,

AA

(lUll.N
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Zio

Aa

(Stke^wui^kii).

vn (irouiiujv».

Zie A.i olWnv

,

A.*.

Fm

(FIN Kli) of
(iroiiiiiyvii

riv. in Oicrijxscl.

Av,

tl.

doili dt>(n;;aans nikil de Fivki. «yfnoi-md

die oudtijds iiaii-n oorspi(iii>r had in de Imojyc

,

/.iiidclijk('

\an vaar zij iioordwaails stioonidf lol Willi'\im l)uirs^^old
Aldaar M-rdct-hU- zij zicli in t^vl•^• lakken, \Mdkcr noordelijkIan[Ts Weslcr Luiden uilliep in eenen zeeste en texens \oornaamsle
boezeni
die toen bc/.iiiden liet Zand en (ïarsliiiizen zoover landwaarls
indroiijf
maar de andere lak nam den loop naar Apjiiiijjadam , en loostle
op de lioo|]le\an DeH'/ijl de watereu in den iiiüiul van de J'lcms. Dan
omtrent liet jaar 1^58 stopte een zware storm den noordelijken inham ,
en \nlde dien [geheel mei slijk.
Dit deed Wesler Einden, voorheen
eene \ ermaarde zeeplaats merkelijk verxallen, en daartejjen Aj)piiiiradam ,
vaar nu alleen de uitloop der F'i\el-A.v oxerhleel', in vermojfcu rijzen.
Sedert liet graven
van het ti'jjenin het laatst der zestiende eenw
Moordige Dnmstcifh'ep
loopende van (iiouinjjcn naar Dellzijl , verlot)r
de Fi\EL, v\elke een gedeelte van dat diep uilmaaktc
geheel liart.n
\oiigcn naam.
(Kik zijn de sporen van haar vorig noordelijk hed
thans zoo onduidelijk en veinig heduiilend ^ dat zij niet nicei- als rivier kan opgeteld vonlen.
Het voormalig kwartier /'/r e ///o ontleende
van deze rivier zijnen naam.
AA (("iR()(3TE) , graeht te Z nolle , prov. Overijssel, die haar water aan
de Oostzijde door eene v\aterpoort gemeen met de Kleine yla, uit
de vest ontvangt . en , na de stad dcjorslroomd te hebben, zich aan de
^Vostzijde, bij de ^ ischmarkt , in de vest ol" bet Zwarte WaVffiU'ii

,

wicrnni.

.

,

;

,

.

,

,

,

,

,

,

ter

ontlast.

AA (HAVELTER),

riv.
in Ih-enthe ,
die, een weinig ten O. van
eenen zamenloop van verscheiden beekjes ontslaat
ver\olgens lol omtrent Dwingelo westwaarts afloopt van waar zij,
zich meer zuidwaarts wendende, op eenen kleinen afstand
langs llaxellc
loopt , en
hier en daar eenigen toevoer van water bekomen liebi>cnde ,
eene menigte graslanden , ter wederzijde van haren stroom ,
besproeit; lot dat zij, eenvNcinig ten IS. van Meppel
de AVold-Aa
ontvangt, niet welke zij door die stad been stroomt, om zich, een
weinig lager, al spoedig te vereeiiigeti met de Reest en met deze de
meer belangrijke rivier, het zooijenaamde ^leppelcrdiip , daar te stellen.
Zij was vooibeen,
tut bij Dwingelo, vooi pramen bevaarbaar.
Nu is
/ij het voorname
voediii;;siniddel voor de in
bet laatst der vorige
reiiw gegravene S in i Ide rrn a r t , die , door bet reeds genoemde Meppclerdiep en bel Zirarte water , de hoofdstad en bet vooritaamste gedeelte der provincie Drenthe met de Zuiderzee in verbinding stelt.
AA (llOOtiKN) , onder dezen naam komt het geb. lIoo(iK Aaule prov.
.^oiird-Ilriihinid, geinrenÜjk xonr.
Zie Aaiilp. (Hoogk).

het dorp Reilen

,

uit

.

.

,

,

,

.

AA

(lil

Nt^E-), riv.

in

Dnnfhc

en (ironiiKjea.

Zie

lli>si..

,

AA.

6

AA
AA
AA

riv. in Overijssel. Zie Aa of Aha, ook wel Kaite Aa.
(KERK-) riv. in Noord- Ilollund. Zie Aa. (Ooster)
(KLEINE), gracht Ie Zwolle, prov. Overijssel, die, niet tle

(KALTE)

,

,

Groot e Aa

eene waterpoort, uit de vest in de stad vloeit
te hebben , aan de westzijde in de haven valt.
AA (KOEKANGER) , vatertjc in het Dieverder Din f/spil, prov.
Drenthe, dat bij het jjehucht Oshaar onder het dorp Koekaiiffe
ontspringt, voorts eerst noordwest- en vervolgens westwaarts aanslroomendc , zich in de Wold-Au ontlast.
AA (KOUDE), riv. in Overijssel. Zie Aa, ook vel Kalte Aa.
AA (MUSSEL-) of Müsel-Aa, riv. die in Drenthe uit de Bargcrveencn voortkomende, tusschen Einmcn enRoswinkel door, haren loop
noordwaarts neemt, en voor een gedeelte de oostelijke grenzen der
provincie Drenthe bespoelt, waar zij ook wel de \ alter Mussel-Aa
genoemd wordt; voorts de provincie Groningen binnendringt, zich
aldaar, bij Onstwedde, met de uit de A allerveenen voortkomende
Onsf tcerff?er-_-ia vereenigt, en vervolgens meteenen sterk kronkelenden loop noordoostwaarts voortstroomende , omstreeks ^Vedde, met de
Ruiten - a , de Westwoldin(jer-Aa vormt.
AA (NIEUAVE RUITEN-), vaart in JFestenvoldc , i>ro\. Gronimjen,
uit de Ruiten-Aa voortkomt en
die, een weinig beneden Sellinge
langs de Sellingerdijk naar het fort Bonrlange loopt.
AA (N1EÜWER-ÏER-) , d. 'mhcl Nederhrarticr ,fTO\ en arr. Utrecht,
kant. en 1 groot u. van Maarssen , gem. en i u. N. O. van Ruiriel , \ n.N.W

en

,

door

,

na deze doorloopen

,

.

.

,

A

,

.

.

eene uitgestrektheid van CO biind. 09 v. roed.
2;2 V. ell.
A roegcr stond op ecnen kleinen afstand van dit dorp, hctM elk door de landlieden gewoonlijk Duaai wordt genoemd , eene Ridderhofstad Het IIiis Ter Aa geheelen (Zie Aa (Ter) of Ter Aade) , welke het
tot eene
ambachtshcerlijkhcid verhief, die thans toebehoort aan den
H. E. H. G. Heer J. P. C. Baron va> Reede va>- Ter Aa en haar
eigen regt had tot op de inlijving van ons Vaderland in het Fransche
rijk, wanneer zij met Loenen werd gecombineerd, doch na de her-

^an Rreukilei.. Het

stelling

ht>elt

van ons Vaderland

kel erwaa

is

zij

Aereenigd met

Rutviel

en

B r en-

r d.

Er is eene school w elke door 70 kinderen bezocht wordt ook hebben de Hcrv. er eene oude kerk niet cencn dikken toren welks kap
ten jare 11568, door de Spanjaarden in den brand gestoken is, zoo
De gem. waarvan
als nog uit een opschrift aan dien toren te zien is.
de Ambachtsheer de collatie heeft wordt door een Predikant bediend,
;

,

,

,

De hier
van Urtrecht, ring van Mijdrecht behoort.
wonende R. K. behooren tot de statie van Breukelen. De voornaamste middelen van bestaan der inwoners zijn de veenenen de landbouw.
AA (NOORD-) , watertje in Rijnland, prov. Zuid-Holland , dat , van
het Zoetcruteersche meer afkomende en noordw aarts aanstroomende , in de
Weipoortsche Vliet uitloopt.
Het was langs dit water, dat de vloot,
die onder Boisot, in 'lol^i, het benarde Leyden te hnlp kwam, uit
het toen nog onbedijkte Zoetermeersche meer naar de Vliet stevende.
die

tot de klass.

AA

(OLDE).

riv.

in

Aa (Stee>wijker).
de prov. Groningen. Zie Aa (Mussel-).

Overijssel, zie

AA(ONSTWEDDER),riv.

in

AA

(<X)STER), breed water in Waterland, prov. Noord-Holland
naam van Kerk-Aa, van het drooggemaakteBelmerraeeranvOmende met eenen bogtijTen loop, noordwaarts langs Zuiderwoude stroomt,
voorts inde
esn weinig noordelijker den naam van Oostef, AAaanneemt
dat, onderden
,

,

zelfde rigting naai

^lonnikcudam loopt, en zich aldaar in de Zuiderzee onilast.

,

AA.
\A

AA
AA

(DUl)-), Imurl in Uijnluinl. Zie Aue, Oiolr Aiit ui' Oud Aa.
(Hl '!>-). oml adellijk liuis , prov. lUrvrltl. /ie ()ii>a.in.

(OIM)K)

w.iler

,

Miilmi/.cii aikonieiide

den

Does

AA

7

\ei>lerkl

(O! 1)K)

Zuid-Hollaml «lal, vaiiZ,c
slnwml, cu hij ilott;;iiiailc duur
den naam \an Wuuk Aa aanneenil.
'u\

liijidmul

,

Iaiop,

Uaaksciik

«tl"

prov.

,

,

/niiUiosl>w»arls

,

,

in

riv.

run

ülvljcrij

tic

//ir-

's

under

do
luee aderljes
van hier hondl hel eeinwi
die «iel»
n. O. van N'lieiden >ereeni{jenj
noordvu'slelijken loop tol oiijre\eer ^ w. Z. van Rakel, aiwaai- hel zieli
Materlje is zomers altijd drooj;-.
T>it
in de IUkii.si.mi; A v ontlast.
tof/itibiisc/t

Pirlhud,

kw.

,

nenrne-en-Iaessel

•;cni.

IVoiird-Iiriibantl

piov.

de

in

JWI

<lal

,

nu-l

o:ils|)iin{;l,

'j

AA

1)1'.

(«)l

l'KKKIi)

voormali;>e

,

Zie

(irouiiujeti.

in

riv.

Aa

(l'hkEL-).

AA

(Olil)K

A\

(OVKll-),

UF.KKKU-),

i-iv.

Groni,„jru.

in

Aa (Ukkkiu-).

Zi.-

Harontj run iin-da, prov. !\ onrd-linihiiiid
air. en kant. lirvda . dist. {jeni. en 1 u. Z. \an l'riiisrn/iat/i- -^ n.
\V
van Galder, 1 n. N. O. \an l\ijsher;>en aan de Aa of Weeireis.
de

in

'>eh.

,

,

,

.

AA

(l'KKKIi-)

,

Groniiii/rii

in

riv.

voortkwam, na eenen

uiicr

scliot er/ijl

.

den

\i\\\

NV inseholen

voortijds nil hel llnvtnutiis-

die

,

ho;;li{;en

,

noordweslelijken loop

konieiuhn

11

e n s e

1

hij

opnam, en

Win-

zie!»

hij

Na het aaule;;jjcn der
de ihilt in de H'csliroldltujvr-.ia onlhisüe.
is
zij
evhter door
veendorpen Onde-l'ekel-Va en Nieu«e-lVkel-Aa
een hevaai'haar kanaal ver\anj;en
dal a.ii hel Sitidshaiiaal. eencn aanM\»[\ neemt, en, in dezelfde ritjtinj;- , mei Yermijdiiij;- der \eelvn!di{jc
ho'jten , lan;;s de .j!rfze<^de dorpen voortloopt, tol hij Slioohos , Maar het
in hel onde hed valt. en, van daar lol aan de uil\ loeijinjy in de ff estDaar dit kanaal
:roliliii(/rr-.l<t
denzelfden onvi-randeiden loop hoüdt.
ins'jelijks den naam Nan
e k v I - 4a aaiijjenomen iieei'l , Morill het
(Mule lied d'/.er rivier, Ier onderseheidin|<de Üukk I'i.kkl Aa jjenoemd.
.\.V (l\EKkf-ll-) , riv. in fi;f)HÜ((/</f
die, aan de P.-kehTveenen ontstaande, eerst oostwaarts aanstroomt, vervolgcas . eene iioonh lijku
nemende, tot voorhij lUijham loopt , van waar zij, met ocnc
'''!V''"ir
,

.

,

P

.

,

sterke westelijke hojft

,

in tiezeUde

naarde

ri;>liM;;-,

ff eslwuidn;(/'er-.'Ja

stroomt, in welke zij zieli hij W inseholerzijl ontlast.
Op de meeste
kaarten komt zij onder den naam van Oi de Kukkeii-Aa voor.
AA (RlI^KR-) , riv. m Drenthe. Zie \i (Wüi.d-).

AA (RIITEN-)

11iite>-Aa
riv.,
die in i>re;«//(e
nit het Zwarte
,
de veenen van Noord- en Znid-Barge en Sehooneheek , hij
<le ijrenzen
van Hannover ontstaat, met \cclvnldif>e kronkclinjjen
noordwaarts tol hij l\osv, inkel vooitloopt , Aoorts , op Cironinfjcr grondjfehied
komende, altijd in dezelfde ri|;linjv, lanjjs Ter Apel , Ter
Haar, Ter Wiseh A eldhnis , Jipsinj>huizen AVellinohiii/.en Weende,
'tVeldhnis en Ellersinohnizen vliet , hij welke laatste plaats zij zich
in
twee armen splitst, waarvan de eene lanijs Smeerlinjy en Ter
Wipping noord westwaarts vloeit, en zich lejjen over AVisslnjjhuizen in de Miissfl-.i:i
ontlast; en de andere, in eene meer noordelijke strekkinof,
lan;js Alantwedde en
Yeele loopt, en, zich bij
Wedde met dezelfde Musset- ^'la vereenioende , de fFestirohlin<jcr-Aa vormt.

meer

.

,

,

in

.

,

,

AA (SCilAAPSTAI.SCHE) riv. in
AA (STEEN WIJK
ook wel

Nonrd-Bniband. Zie Aa (Bakelsciie).
riv., die iu
Olck Aa oenoenul
het ffehncht Witteilc , onder Diever, onder
.

I'"r»)

,

>

Drenthe, hij
den naam
van
AV apservee^iulr
Aa onlsprinjjt , vervolgens westwaarts lanjs AVapjerveen naar de kolonie 1'iederiksoord slreonit . al-

<le

prov.

,,

AA.

8

niet eenen zuidelijken loop , in Overijssel komt, waar zij, venolonder den naam van Stee!<wijker-Aa zuidwestelijk en later westelijk vloeijende, langs Steenwijk stroomt , vandaar , lot eene haven vooi'
den naam van Steenwijker- of
de scheepvaart hekwaam gemaakt
NiELWEDiEP aanneemt (dat omtrent een uur lager weder door de yJa
aan de zuidzijde wordt verlaten , die als een heslotcn water , onder den
naam van Oude Aa , naar het Giethoorn sche Meer loopt) en , onder dien
naam, in dezelfde rigting , door de gemeente Steenvvijkerwold langs
het gehucht Muggenbeet voortloopende , bij Blokzijl in de Zuiderzee
^alt; van Blokzijl af wordt zij ook wel de Blokzuler Aa genoemd.
Voorheen had dit Mater van Muggenbeet af eenen meer noordelijken
loop. en viel toen even bezuiden Blankenham in zee, maar reeds in
de 16dc eeuw Averd van daar af eene gracht gegraven , die eene zuidelijker rigting had
en ter plaatse^ waar deze uitwaterdc , legde
men eene sluis aan , toen de Groote zijl genoemd , hetwelk de eerste
oorsprong der stad Blokzijl geweest is.

daar

,

jfens

,

,

,

AA (STERKSEL-)

of Klei:se

Rul

,

riv.

,

die in Belgisch

Limburg

uit

de Peel voortkomt, vervolgens J) oord-Brahaiid binnen dringt, langs
Heugten en Stcrksel N. W. aanstroomt , en zich bij het kasteel te
Heeze , in de Bul ontlast.
AA (TER) of Ter Aade . geh. prov. en arr. Utrecht, kant. Loenen
gem. Loenersloot-Ouhoop-en-Tcr-Aa , 1 u. Z. van Locnersloot , i u.
W. van Nieuwershiis , aan de Aa, die een weinig noordelijker, te
midden van het dorp Nicuwer-Ter-Aa , den naam vau Krommen Angstel
aanneemt. Het wordt gemeenlijk genaamd Loe>ersloot-Ter-Aa en de hofsteden vanditgchuchtliggen zeer ongeregeld tusschen die van Locnerslootin.
AA (TER) of Ter Aade , in oude brieven ook Avel Aha gespeld wordende , voormalig kast. of adellijk huis , dat op de gcmeene dagvaart der Staten 's lands van Utrecht, op den 27 Octoher 1356, verHet lag
klaard Mas te behooren tot de vrije riddermatigc hofsteden.
in de provincie Utrecht , tusschen de KieuMcrsluis en Breukelen aan de
op een half kwai-tier afstands van
Stadswetering . bezuiden de Vecht
dat dorp, vaar nu het dorp ^icuwer Ter Aa gevonden wordt en
was reeds ten tijde van Keizer Otto I bijgenaamd den Groote^ bekend
maar aangezien deze zich ten
als bchoorcnde aan zekeren Graaf Otto
jare 993 aan de keizerlijke majesteit vergreep , werden alle zijne goederen verbeurd verklaard en voor het meerendeel aan Bisschop Balderik
van Utrecht geschonken. Later is het langen tijd bezeten bij een
adellijk ofcslacht
d.it daarvan zijnen naam ontleent , en waarvan men in
In 1672 werd het door
oude brieven veel gewag vindt gemaakt.
den moedwil der Franschen , die zich toen in deze streken genesteld
zoodat er in het begin der
iiadden , in brand gestoken en vernield
vorige eeuw weinig meer dan een gedeelte van eenen zwarcn ringmuur
en eenen achtkantigen toren van over bleef; thans vindt men er geene
overblijfsels meer \an . maar de grond is een eigendom vanden H. E,
H. G. Heer J. P. C. Baros va> Reede tain Ter Aa.
AA (TER), voorheen het Hiis te Berlicim geheeten , voorm. kast.
,

,

,

,

;

,

.

.

kw. Maasland, prov. Noord-B raband
3 u. N. van Boxtel , aan de riv. de
Aa , bij de kerk van hel dorp Berlicum. Het is voor omlrcnt twintig
of meer jaren geheel gesloopt geworden.
AA (VRIES'CHE). riviertje in Twen the \no\. Orcnjsiel , dat op de
onder Tub•Sfrenzeu vaullannover. ten N. van het gehucht Gecslcreu
ontslaat. ver>oIgens door andere spranken.
hergcn
in de vccncü

in de .Vcijerij rim 'sllertogcnbosch,

kant.

rniu. van

's

Ifertoyciibosch

,
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A A.
uil

(lif

(Ic

dra

lainK'f

ziiidwoslclijlvfii luu|)
f

>

o|i;;iMi(iiiifii

zifli

vtTCciiijifl

i-ii

lifcll

,

,

laatslf iiu-l

li'ii

afkunun xcrhlnkt wendt. KitsI
maar iiadal zij hij \\ iii«lcii tic II ol-

\ ricstnvct'u

oiiistivkci» \aii

zij ceiifii

hfcil

J)

AA (W APSKIIN KKM>KU)

of

W

.

nei-iiil zij
»lc

yll

iii

v l

zuidelijke

ci-iic
it

s v

\i's\Kr.Nni

Aa

riv.

in

hv

.1

livi.iij,- in

.

rijjliiiy

,

ii

l),eiil/ic.

Aa (SriiwMJUin).

Zie

AA (NNKSTKiW !.L;»S(:IIF.),
AA (WKSTKRWOLDSCIli:)

I.fslt>lni
oi"

W

Om-ijsscl.

Av,

ksi\\.ii.i.im.i:m

v\s

Zie
.

A.\.

ffts

in

iiit di- xereeiiijjiiijj'
die, oinsl reeks \\ (dde
en iiiiilvii ./ a mei iiinj aiiileif wateiljes, onL\an daar ai' reeds een \oor tamelijk jjMKile schepen lie\aaii)aar
>.laal
Maler Mordl, dali-erst noordelijk naar W <'dderl)er;j;en ^hel . \an daai' mei

tvrwnldi'

pniv.

,

Miissel

der

Groniuijt::

yl

,

,

ii

,

,

naarde rn'.llinjfwidderSelians en Noorls, mei
eene noor<loosteiijke ii|;lin{j
eene jjroole h»t;jl , noord«aarls huipl lol aan iu-l Unllster \ erlaal waar
zij niijj \ermeerderd wordt mei de yVAe/-./« ; \an hier ai weder n<ior<l(loslwaarls slroomeiide komt zij aan de Oiide/.ijl, Itij de l,an;|eakker
Selians , waar zij Moder eene meer noordelijke rijjtinjf aanneemt . «>m
zich, door de Slalenzijl , in den JJnllarl te onllaslen , na nojf eerst
het W ij m e e r d c p Ie hehhen oj)[;inoinen.
AA (WIJDE), breed valer in Rijiilaml prov. 'Auid-Holluiid
uil de \ereeni|finjy der
yJ a met de I) o e s ,
dal
hij lloo;;ma(hontslaat, i-n noordooslwaarls aanstruomende , zieh in hel Jiriiassinivrwirr ontlast.
AA (WOLD-), ^\ OLDtR AAoIRtiMin Aa, riv. 'n\ Dicrrrdcrdiii f/spil
adertjes uit de Jü/ilvnsvi'ciien komt ,
prov. Diciifliv, dat met twee
zieh een weinip; hoven Ruinen \ereenidie, zuidwaarts aanloopende
^en. ^ oorls
zijnen loop , in dezelfde rijyliii''; lanjjs Ruinen en Rninoiwold voortzellendc , valt de ^V om)-Aa een vx-inijj- ho\en ]\1ejipel
in
th' llurvlhr Aa.
A V (ZK\ KNAAl\SCIlE),indcZ/»yj//erï, prov. GvldvrUmd, ihauK slechts
eene hreede slool
vruejjereen bevaarhaar riviertje, stioumende Insschen
Zevenaar en Uud-Zevenaar.
Op oude platen ziet men zelis vrij jjroojjeleijcn.
te schepen, voor het toenmalige Sevenler. ilaarop
\V aarschijnlijk is het verdroogd, toen de Rijn, die eenmaal lan[>s Üud-Zcvcnaar stroomde (j;elijk uit de oude stranjjen daai' noj; aaiiwezijj blijkt),
steeds meer en meer zijnen loop naar de zijde van Herwen^ Aarlh en
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Oude

,

.

,

.

.

.

,

,

;

.

.

Pannerden

nam.

AABKOKK

polder in de lutrotiij run Breda, prov.
of Akkuek
^oord-Iindiatid arr. en kant. Breda, dislr. en »jem. rrinseiiliaije
lan<i[s
de Merk
ten N. van Breda gelcjjen , tegen die stad aanpalende
onder cciien afzonderlijken dijkgraaf slaande
en 92 biind.
78v.roed 14 v. ell. groot. Hel land ligt ü lol 8 palm hoven A.1'.
AACKl.NGE , AcKi>(.A of Akcki^ce. huurt in Friesland, kvv. Zerviiiroldcn
griel.
Steüinyiierf-Oosleindo
arr.
llccrciiricit , kant. Oldeberkoop , ^ n. Z. O. van Appelsehc.
AACKMARIJi' Akmahup of EkMARijp A. \n Irii stand. Zie Ackmahijp.
AADE , riv. in Ltrcild. Zie Aa of Aadk.
AADE of Ouder-Aade , b. , prov. Znid-IloUand. Zie Aüe (Oiiikr-).
AADE (TER), geli. en kast., prov. Lbechl. Zie Aa (Tm) of
,
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,

,

,

.

,

Ter Aa de.

AAGDORI'

ook wel Aagtevuorp en.

verkorting daar\an.

liij

EatniRip

genoemd, buurt, prov. I\oord-IIoUaud
arr. en 1^ u. N. AV
van
Alkmaar, kant. yJlkmaar ^o. 1, geni. Schoorl-Groit-f/ari/errn'Cavip
,
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u.

7,,

van

Srhuorl

,

~

u.

N.

van Bergen.
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Oudtijds behoorde

hit
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a z o n

G.

run liiiderode
daa

en mcii voiuUr de

,

AAGDOilPEKPüLliEll,

pold. in liel

^

piov. Noord-Jlolhind , arr.

AAG!ITEM)1JK,
AAGilTEXDOllP
dal

VS

in

J Ik maar

Brc-

Siïioorf-

;;eiii.

,

Hel groolsie

tleel

A'oord-HoUaml. Zie A.vGrE>DijK.
onde naujen van Bkveuwijk.

AA(;iiTK>Ki;iiK

,

van

Zie

oord.

AAGIIÏENWEG
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dijk
ol"

Baljuwscrutfj van

voorin.
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1<S9 bunders {riool.
dezen polder l)elioorl tol de bnnrl Auffdcrp.
dcrudi'

luiizcii l*o c-

1

(HET),

Gr nnni(/ ei!
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dijk in
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arr.

j\oord-I[oU(uid.

laarveld, niet

rnlni
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kant.
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Zie A\(;te>dmk.

grond , in Jfiuisiin/n ,
insum, tnssebcn de dor-

nioerijjen

V

pen Eenrnni en Hoorn
bet welke eerst in bet bc^in dezer Eeuw , niet
sloten in refielnialigc stnkkcn lands verdeeld werd.
AAGT (SANCT) oude naam van Bkvkrvvjk. Zie dat woord,
,

,

AAGTE

(ST.). d.

AAGTEKEIIKE,

,

prov. lYoord-Bruband.

geni.

arr. Middclbtirr/ yknui.

,

prov.

Zie

Zeeland , eiland

At.atha.

(St.)

If alcheren

Tere (lm. k.,5s. d.), nil bet dorp

A

a

,

dist.

en

jytekerke

Het is eenc beerlijkaanbel {j;eslael!t Tuibaut tocbeboort en thans in ei}]endoni bezeten wordt door de H. E. II. G. vronvxe WiLiiEtMüSA (]orm;lia
en

ecnijfe ^(r.spreid li^jiende woninjien bestaande.

iieid

.

die sedert laiiy

,

Graxin vak Limhurg Stirum j>eb. Thibact va:^ Aaktekerkk.
Zij
aan Dondjurg' en Üoslkapelle. ten O. aan Oostkapelle cn
Grijpskerke, ten Z. aan M'estkapelle en ten W. aan Weslkapelie en
Donibnr;]-.
Men beeft er eene Hervormde kerk, die dooreen predikant
marmeren gcdenklceken prijkt, ter
l)ediend «ordl, en met een v\it
van den Heer Hendrik Tuibaut , in leven Ridder van St. Mieere
Heer der plaats. Na de Hervorminjy was Aagtekebke kerchiel en
kelijk met Dondinrg verecnijjd en sebijnt eerst in 1024 een bijzonhoewel Leo'.ard Moovaert ot' Moderen predikant te bebben {jekre{>en
jAERT reeds ten jare löOo als Predikant van Aaglekerke vermeld wordt,
lietïjeen echter zal moeien verstaan v\ orden als medebelper van Gabriel
Happart of Hai>pa\rt. desiijds Predikant te Dondjnrgf en Aafrtekerke.
Het beroep van den Predikant geschiedt door medestemminj van den
Kerkelijk behoort de gemeente tot de klassis van
Ambacbtsheer.
])e gemeente lelt 340 inwoners, die alle
Middelbiircj ^ ring van Tere.
lol de Hervormde godsdienst belioorcn en in den landbouw bun beHel getal huizen beloopt bier b6 ook is er eenc dorpslaan vinden.
scbool, die door 80 kinderen bezocht wordt.
Aagtenkerk , of Aacbtekerke , liiji Ü u.
Het dorp Aagtekerke
1\".
W. ten W. van Middelburg, 2i uur Z. W. van Vcre , 3 u.
Men zag voorN. W. van Vlisslngen , i u. Z. W. van Oostkapelle.
heen ten Z. O. van dit dorp, de oxerblijfselen van het gewezen
Zie voorts dat woord.
Klarissenklooster Waterlooswerve.
A AGTEKLOOSTER (ST.)orKLOosTERVAis' St. Agatha, kloost. van de orde
der krnisheeren , in bet Land van C'uyk. prov. ]\ oord-B raband, arr. en8 u.
kant. distr. en 2 n. N. ten W. van Bomieer , geui.
N. O. van Eindhoven
1'ind;-en-St. yJ<jaflia \ u. Z. \ anCnyk , cn even zoo ver N. van OelTelt. Reeds
deii 2 Eobruarij 1571 v, erd de j^rond dezer stichting gelegd door Diederiu van
Heurjne, Heer van Per iv ijs en Buffel , die als voogd van Jan IV Heer van
tot welwezen van
Cuifk , over deze landstreek liet bewind voerende.
n zijne ziel en die ,'.ijner opvolgers en vrienden aan de orde van het H.
eene kapel , welke ten jare 1500 gebouwd en
n kruis gaf en afstond
jACi»BA

,

jfrenst ten IN.

,

;

,

.

,

,

,

>

>>

aan de H. Ac.atha toegewijd was.

>>

AAG.
Korl hinojj

twee

lji;l»bcn

liLl

kluoslcr te A«i|)fren

litl

\.iu\d

liji

enie

kerk

i)ai'liien
.

liellniis

\lu>'lten

men

de
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oiiderselieiden

/on weidi'ii aelilei-\(d;|ens liMnne klll<l^le^;];(•l>^l||^^(n
diiel
ineerendcel der daarluc helioon-nde jfoederen de. rlijk \er-

len

;

eeiiij;e

Inninei kloo.slerlnoeders jfeNankelijk naar Jiiminicl en
Dien len nexüljje
kleeislanil \\ejfj>eM)erd.

Uleijenlieek in

weder

der

de nieeslen

l'tSii

Krnisheeien eer.st
en kwa,
kloosler , vóór liet jaar

aelileijjehlexene

OelVelt en van daar naar (ïeniu-})

liel linis lvle|i|)( idier;; l)ij

niel

den taeiilijjjai i;jeii u(ii'lu{r
malen aan niisli.indeiin>;en van

(Icdiueiide

weid.

\er;{ii)ot

Iiel

wocsl en zells

naar

,

ealeeiiiseieii eii |irfdikeii

{>aaii

kl»(<i>leiliii;;eii

;;([)liinderd

naar

llt'lhiiid

in slaat

sidiideii <le

luide

Ie

Zuid

kapel aaii>;ekoclil en daaiop eeiie «oiiiii;; |;e\(sl , die zij zicli
/.a;;eii lol eeii kldusler Ie \ei li<iii\H-n , In wijl de kapel

i\fH'

«•.liaim
Idl

Cu\k

\aii

^all

jjoosti-lijkrii

iii

,

11

in liet jjernsl

van

bezit

hef

\an iMLifs Wii.i.km, l'rins van
Oiiiii/e, die zijn vader als lieer van (ïra\e en den l.aiide \an (aiyk
terwijl zijiu' broeders Maliuts en
i.nrcxol.r,! \,as. werd ternifiyejfeven
Inin de \rijlieid serleenden , om de noodiye jjouwslüflen
luKWuiikllKMniiK
tot hersti'lliii'v \an lul kbiosler vrijelijk lan<;s de Maas aan Ie voeren.
len {jevoloe van de plakalen \an retorsie, geNadat zij zieh in 1G36
noodzaakt ;;ezien hadden , andermaal het klooster te verlaten en drie
jaren daarna we.ler derwaarts jjekeerd waren, werd dit {jestieht met al
ten voordcelc van den Prins
den 8 Jannarij lüii
zijn toebehooren
van Oranje, verbeurd verklaard; en nadat Inin in het beijin des jaars
161S aan<yezejfd was om te vertrekken, v\erden de jfeestelijken , beslaande toen uit aehttien priesters . twee klerken en clt' leekebroeders ,
Later
den 14 Aiijjnslns van dat jaar , met ^'eweld daaruit gedreven.

hun

als waiuH-er hel

l()(H).

dtior jjiinsle

.

,

,

.

,

de jyeeslelijken weder

eeliler verkre-ren

vrijiieid

om

het

klooster te

be-

wonen mils doende eene jaarlijkselie nitk<'erin{r van ÜOO (yuiden aan
de domeinkamei van zijne llooiflieid en deze vcr{junninfr hebben zij
lot nu toe behouden, hoewel de jyezejjde som later tot op 1700 jjiilden
die zij aanvankelijk hadden, oxn
\erhoo.id werd. Ook is de vergunninjr
hun later weder ontnomen.
nieuwe leden aan te nemen
,

.

,

.

Het

maar

is

kloosterjjcbonw is vrij {yroot , beeft weinig of geen sieraden,
van eene netle bibliotheek , len gebrnike van de geestelijken ,

voorzien, waar 1'raaije liandsibrilten uit de 14 , l-i en lGd(' eenvv , met
gekleurde en in goud afgezette voorletters, gevonden worden, onder
anderen ook een nilinuntende fraaije en net geschreven bijbel. De kerk,
die een vrij goed orgel heelt, is ruim en luebtig en dient ook voor de
dat aan de stichting van liet
ingezetenen van het dorp St. Agatlia
klooster zijn aanwezen verschuldigd is , hoewel deze eigenlijk lot de
Zie voorts Acatha. (St.)
statie van ('m/k behooren.
AAGTE.NDI.IK (ST.) of St. Avctenw^u. oudtijds AACflTE>DijK of
St. AAGnTi;.vvvE(..dijk in ^oord-IIollanff , door («raaf Floris\ aangelegd om
Zij loopt buiten Beverwijk , langs
bij storm bet zeewater te keeren.
voorbij hel adellijk buis Adrichem.
het Aloniiikenvi'ld
IJij den water\loeu van 4 en ö November 'Uil o brak onder anderen ook deze dijk
door. hetwelk veroorzaakte, dat een groot gedeelte van Waterland
.

,

,

,

onderlit'ii.

A\(jTE\ÜORl*, buurt.

AAGTENDORP

prov. Nooid-lïolland.

of AAGT£>iKERK

oude naam van

,

7av Aagdoiu'.
Bevliivvijk.

Zie dat

woord.

AA(iTENKtRK

AAGTEN WEG

prov. Zeeland.
d. en gcm.
Zie .A\r.TEKtr>KL.
(51.). dijk in Nnord-HoUand. Zie Aagte.ndijk (St.).
,

,

,

A A

12

AAL,
Itrabaiid

vcKiriiialnj
1f

tlisl.

kasl.

Land

lid

in

aaluijk

l:

jvciu.

i;in

IJvuMkn,

Jf' ijk-cn-y^luJbiirrj.

jirov

.

i\oüril-

deu
door dit; van Bümaiel veiljiaiid.
A AiJiEfcK oI'Albeeck hmirl in hel Land van Vuikf:ib!ir(/,pro\. Lünhiiiu/,
dislr. air. en 2i u. N. O. mui Va as l richt , knul. en 11 ^i. N. O. Ion Ó.
van Mverssen^ gein. en ^ u. \V. van llulsbery ;' met een kasteel.
AAL BEUG, d. en hccrlijkh. in-ay. J\novd-Brabaiid. Zie ALCuno.
Ü7slcn

,

,

]ltt

Wv-rd

üj^l

Aiij>iistiis

,

,

AALBERGEN

,

.«reh.

AALBEllTSBERG,
AEr.REciiTscERr.

adellijk huis

ook

,

prov.

.

prov.

,

Iac Alberoen.

Oren'j.sscl.

A\LBUEeilTSliEUG

veeltijds liet lliis

Nnoid-HoUaud

AEEaERTSliEur.

,

AlDERTSDEUC of

,

te Bloeme:^daal

felicotcn

o'.id

,

W.

i u.

van Bloenieiidaal , in de
toejrcsehre^ n wordt aan Graal' Eloris J!
,

duinen, waarvan de stichtinjif
de Veile, die in 1122 overleden is.
In eeiien oorlojy die
tiissehen zijne beide zonen Dirk ^l en Fi.oris de Zwarte ontslaan \>as .
weid hel door dezen laatsten in brand gesloken. Naderhand weder lierboiiwd zijnde, diende hel tot hol'eii sehatkanier der Graven , /oo als blijkt
uit de bezegelde brieven aldaar, ten jare 1284
1288 , 1291 en 1292, door
Floris V en, ten jare 1313, door Ja>- II
iiiljjegeven.
Om dit te beter
in gebeufjenis te honden
hebben latere eigenaars , ter jjelenfenheid van
eene verliiunierintf aan hel gebonw , in den muur, naar de zijde van
den boomnraard op hardsteen doen stellen
Hic quondam Hollandiae
ciiRiA , d. i.
Hier nas roorhecn liet hof van IloUavd Er is liier ook
nog lang een kapelletje geweest aan de Heilige Petroisella toegewijd ,
maar dit is tegenwoordig verdwenen, ofsehoon daarin zelfs nog tot in
de 18de eeuw dienst schijnt gedaan te zijn. Thans is de streek , waar
dit bnis gestaan heelt, nog onder den naam van AALBERTsuERr. bekend,
en maakt een gedeelte der gein. IJlocmendaal-Tctrode-Jalbcrlsbcrg- en
dc-Vofji'lcvzav(j , arr. en kant. Haarlem, uit.
AALB()R(iH, d. en heerlijkli., prov.
oord-B rabavd.
Zie Aaeburc.
AALBRAMSWAARD. pidd., prov. Z«?V/-//o//«rH/. Zie Albrandswavrd.
AALBRECHTSBERG oud. adell. hnis , prov. ]\ oord-Holland. Zie
,

hijfjenaanul

,

,

,

,

,

:

N

,

Aalbertsberg.

AALBLRG

,

Aaleerc of Aalrurgh,

naam van Albiboh voorkomende
Heasdeu

,

in 'slands

is

oude geschiedenis onder den

een d. en

lieerl.

,

in hel Lrt«r/ »•««

]\oord-Braband , distr. en 2 n. N. O. van Ifaaluijk ,
arr. en 3 u. W. ten ]N. van 's Uertoijenbosch , kant. en § u. N. W. van
Ileiisden, gem. Jf ijk en Aalburcj , 1 ii. Z. van^\ijk. Men heeft ereen koreiiiuoleii,ruim 60 huizenen onge^eer 400 inwoners, van welke de Hervormden
kerkelijk met
eesbccn gecombineerd zijn , hoewel die dorpen ieder eene
kerk hebben; die te Aalburg, welke niet zeer groot en van eenen niet zeer spitsen toren voorzien is , staal digi aan de Maas
bijna op den dijk, waarvan
zij door den kerkhofsniuurgescheiden is. De weinige Roomschgezinden , die
hier ge\oiiden worden, behooren onder de pastorij van Hnisdcn. Men
heeft hier ééne school.
Den 27 Augustus loll werd dit dorp door die van Bommel aan
die ten
kolen gelegd.
In 1809 werden hierdoor eene oversfrooming
gevolge eener dijkbreuk te Rijswijk, nabij AVoudrichem
plaats had,
vergezeld ^all eenen hevigen stormwind, meest alle huizen beschadigd
.

fTO\.

H

,

,

,

terwijl

sommige geheel

inslortlen.

J

AALBÜRG-EN-HEESBEEi\

oord-B raba nd
kerkelijke gem. , prov.
,
en ring van Heugden. Hel is eene combinatie, die twee kerken
heelt, welkedoor éénen predikant bediend worden. Zij telt -)40 zielen en de
predikant wordt bij agrea! ie van den Ambaehlsheer van Aalburg beroepen.
AALDEN of Alen , geh. in Znidcreld prov. Drenthe , kant. en 1 i u.
N. vau Dalen f^ gem, en i u. Z. van ZuciToo,
klassis

,

,

,

,

A

AMiDOMv.
moni.'f
Ilcl

,

iji'li-

VdOlllCCM

teil

A M-I'IIJKKK

san

mmI>.i>Ii'iIii;;

.

en

ijciii.

t

ti.

N. van Hocr-

(UUtmihi,

\aii

ii.

hllff.

lll-|'lo*r(|(MII

llCl

ca 11

aiT.

distr.

,

van Horst,

\.

<'ii

IllllOlinil'

Liinhiini

|ir.t\
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V L.
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;|root,

III
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."('»>

Zie Ai.iu.

\onnl-/>rah.iii(l.

in

(!.
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f
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7S
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l>rl/I„„>L prov. Z„i,l-ll„lhiii<l

.|)olil. in

SS

v. nu'd.

DDv. nu-d. 'jiv.'ll.

117)1.1111(1.
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,

v. uil.
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;f(Mn.

Uiias-

hiid en GS limid. iil) v. nifd. 1)0 v. dl. onder riiKiriliiii/rr- hnhurlitdie midcien-Kahbvrspohhr. Hij wordl licnialfn diKir ciiifii «indninlin
,
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lUaii.iliinil
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Iliitlcidam

air.

41 V. (dl.
JUaaslaud y

l'l'i:\l'01J)KU. |.nM.in Ihl/hnid

[jiool

l liuirdini/ni

kanl.

,
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.KH)

Andmchl-en-HtMii'isjiidder
Hij «unit
f'ldiardiiifffii.

v.

fii

rocd.
l'-i

lO

T»!)

\.

Si

,

Zind-Holl,tud

|ii(iv.

liiind.

dl.

1)7

9G

loi'd.

v

itndcr

v.

v.

rord.

«11.

ondfr

l'liinrdingpi-

Gi v. idl. onder
door twee windmolens, l)oi<lc onder

1)miu1.

luMualt'ii

v. locd.

,

>taailde.

.Vtni'./iinil

A

Imnd.

iü7

\\aar\an

,

1'2\)

,

VLMKKK

meer

droo|;{ioiuaakl

,

A \I.MKK(H) of AvLaKLOE

in

krinicnirrldiid.

luov. Orerijsxcl.
i\oord-IIolland arr.

slad

,

,

Zie

Hwi, atun.

Zie Almelo.

.Inistvrdnm
pakanl., prov.
A A1..^M1.K11
\V
aan iiel Haarlemmermeer. N. aan hel kanl. NieiiwerAmslel. \V aan de prov. l treelit en Z. aan de prov. Zuid-Holland.
Hel beval de \ol;>fnde i jjeni Aalsmeer- en- Kn del staart, K.alslajjen - en - r>ilderdam , Leymniden - en - V riesekoop en Thaoppervlakle
van
ruim
eene
en beslaat
me II - e n - L t hoor n
,

,

lende N.

,

.

.

:

i

i>7()0

.

bimd, met 1G(K) inw.

VAL.'^MKKll, d. en kant. hoofdpl. prov. yoord-IIoUand , arr. en
kanl. .iuhiiiccr , jjem. Aahmeer-en-KaZ. W \un .linslerdam
aan den ooslelijken oever van iiel
dilstdctrt
^ II. W. ^an Kndelslaart,
Haarlemmermeer, die vroeger den jrrond \an dit dorj) \aii lieverlede zoo5^11.

,

.

,

dat hel in IGl'i 1900 morgen 4iy| v. roed lands
danig aikablxdde
en in 173^ sleehls 1G90 morgen 'ól'.i\ v. roed. terwijl het
Bij revroeger nog grooler verandering moet ondergaan hebben.
de Heeren Staten van Holland en
solnlie van hnn Ed. Hoogniogende
\V ostfiiesland
dd.
Maart 1767, werd besloten tot het daarslellen
\an zwaar paalwerk, waaraehter eene steenen glooijing , langs den
oe\er van gemelde meer, hetwelk hier zooveel vreugde veroorzaakte,
dalSelionlen Schepenen, benevens de geqnalificeerde Ingelanden van het
ambacht . uit aanmerking dat hierdoor het ovcrsehol van de bezittingen
zonden kunnen beveider ingezetenen , onder den Goddelijken zegen
ligd en bewaard blijven, besloten, jaarlijks eencn plegtigen dankdag te
honden , v\aar\an de eerste gevierd is op den tweeden Pinksterdagf
1767 en de andere vervolgens alle jaren op den Bsten Maart, zijnde de
voortging tot
verjaardag van Prins Willeji A' , en waarmede men
toen
dit gebruik
in 1793 ,
afgeschaft is.
Aalsmeer zonde vobvens
somminen
om de lirfrinT
,
^
O
oo o tiissclien ondcr^41
scheidene poelen , eigenlijk eene woord verbastering van Alles-meeh ,
Alheer zijn
naar anderen, om de menigte aal, die in het nabijgelegen Haarlemmermeer gevangen wordt, zoo veel als Aal-meer beteeke.
nen
mij komt het echter niet onw aai schijnlijk voor dal bel zijnen
naam ontleend heeft \an een meer van dienzelfden naam, waarvan men
bij oudf schrijvers gewaagd ^indt.
,

besloeg,

,

.

,

H

,

,

;

,

,, ,

AA L.

1 i

van Aalsmeer !s door 's Laiicls Stalen nooit
de Graallijlvh.'id diT jiio\inrie {jehleven
zoodat lii'l dorp onmiddfllijk onder de Staten van Holland en WestHel werd van ouds onder EijiiUmd (rcrckend
Friesland jfeslaan liecll.
later behoorde het lol liet baljuw seliap van Kctiin-int'rluud , waarvan
in
179-j werd het weder
liet toeu het zuidelijkste dorp uitmaakte,
onder het hoo<jlieeniraadscliap van lujuUnid gebragt.
Nopens den tijd der slichting van Aalsmeer valt niets met zekerheid
Ie bepalen
vast gaat het echter
dat het een zeer oud dorp is , hetwelk in oude brieven onder den naam ^an Alsjhar voorkomt, hoewel
liet in
genoemd
een brief van Graaf Floris \ van het jaar 127o
wordt het yEE>LANn v.v> Aalsmeer.
De opgczetenen zijn van oiids , door 's lands Graven , met verscheiden
voorreglen beschonken geworden.
Zij waren tolvrij in Holland , Zeeland
en Friesland en mogten binnen Leyden niet bekommerd worden
dat
stad in
is wanneer zij om personele of loopende schulden . binnen die
bewaring genomen waren
mogt de Schout en Geregte van Aalsmeer
hen afschrijven als wanneer Schout en Geregte van Leyden zoodanigeene afschrijving moesten doen gelden
dit voorregt werd door deze
dorpeiingen genoten, omdat zij, nevens onderscheidene andere dorpen
geld geschoten hadden tot het bouwen der Aischbrug, ter gemelde
stede, Mclke brug, van de vroegste tijden af. het uitpad en de overgang tot de Rijnlandsehe dorpen over den lliju geweest is, van waar
dan ook die dorpen verpligt Maren , haar te helpen onderhouden.
Het onde raadhuis, dat in '1619 gebouwd was, is in 1780
opafgebroken, in welk jaar het tegenwoordige geheel nieuw
getrokken is , hoewel hel jaartal 1619 nog in den gevel gevonden wordt.
De Hervormden hebben hier eene oude kruiskerk, die vóór de Reformatie aan Sr. Pieter en Pallls toegewijd was, en toen ter begeving
van de Abdisse van Rijnsbiirg stond. Zij staal digt aan het Haarlemmermeer, opeen netkeikiiof, dat eenige voeten hoog ligt om de graven
van eene aanzienlijke grootte en heeft eenen vrij
is
droog te liouden
Boven een der ingangen staat het jaartal
Jioogen en spitsen toren.
lo49, hetwelk men voor liet jaar der stichting zoude kunnen houden ,
indien zulks niet wcdersproken werd door eenen ouden brief, volgens
\< eiken
Joitax va> Scretter , kanonnik van Oudmunster , te Utrecht
Zoodat men
reeds in lüio de pastorij van Aalsmeer bekleed heeft.
dit jaartal, even als dat van 16-5Ö , hetwelk boven eene andere deur
gevonden wordt , voor de aanwijzing der tijd van vernieuwing of verDe gem. behoort tot
grooting van dit gebouw te houden hebbe.
de clas. \an Amsterdam , ring van Jf^eexp, heeft een vrij beroep wordt
Er zijn twee
door eenen Predikant bediend en telt 1000 zielen.
Menn. gem., welker kerken in buitenbuurlenstaan een van de vereenigde A laamsche en Waterlandsche , die een vast Predikant heeft, en
De
een van de Fricsche , die door liefdepredikers bediend wordt.
R. K. behoorcn tot de statie van Kudelstaart ; die van de Oude
anders gezegd Jansenisten , hebben bier ook kerk en pasCler.
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Voorls zijn nog in dit dorp een diaconie- wees- en onde mannenen vrouwenhuis . dat in 1176 voor rekening van hel dorp aangekocht werdt, eene school, met 120 leerlingen en een departement
dat den 16 Januarij 1814
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
epgerigt is en 13 leden telt.
,
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\our

{fi'U-jïi-iihriil

di-

visstheiij

vooral

,

ukmi er omK-rsrlK-idin luMjiiilvNvtMlveiijeu eii friiitdr aar.llH'/.irii , dit- nu-i'sl Ui
hovoii , in/.oiulcih.'iil is licl hi-kt-iid door
Amst.rdaiii Ier markt j;.-l)ra;;i Mor.lfii .-ii waarin. I.- ni.-it liiiT \cldcii
van ;50 lot ^iOO roeden he/el Ninill; er lijii zelfs jann jjeweest. vaarin
\aii

ook

Italiiijf,

\iiidl

\eerli;; lol drie en veerli;? dni/.end ;;iil<Ien o|d)raj|l.
Voorheen waren hier ook aan/.ienlijke kaloeid.le.kerijen \o.ir de loeii
één«
Anislerdani l)eslaande kaloi iidnikk. riji n
in den onilrek \im

de/e vruelil \an

.

en leerUtoijerij.
lu de {jesehiedenis wordl \an dil dorj) weini;; [Jfwajf ;nniaakl ,
aUeen lozen wij dat liel in 1 i;20 nul iiel nal)ij;;eh-;;rn en sederl ISll
daarmede vereeni(;de k ii(h' Isl an rl iloor die \an llreehl onder liiandsehallin;; [jesleld is, en dal in 1 ;>:')() aan de tlorpelinyen loeytstaan
werd \ijriienlionderd ponden te niojjen omslaan , tol herstel van de
ver\allèn lasten hunner kerk; maar eersl in 1(»18 verkrejjen /.ij van
den Prins \an Oranje, een reglement lol hel \erkle/en en aanstellen
Me\erij

,

,

van J?nr{jenieesleren , Schepenen enz.
Hel Mapen \an Aalsmeer is fi'ii klimmi-iide roode leeuw, op een
blaanw veld, houdende in zijne ^uor^le poolen eeiien krtinkeienden palinjf.
AAI-SMKI'.ll , \oorniali;r water prov. .\oniJ-I/ullati<l. Zie ALixHiiEr.E.
,

AALSMi;KU-li.N-lvlHKLSTAAKT,

jTem.

kant. .ïalsiiiccr (4 ni. k.

arr. ^imslciilant,

.

,

8

jyoorJ-JIulland,

prov.

s. d.).

Zij

hevat de dorpen

Kndelstaarl, hene\ens de bnurlen IJezw orenIerkerf, de Kleine Noord, üosleinde, Weslcinde.
we en Zijdv\efj, en beslaat eene oppervlakte van rnini 161M) l)nnd.,

Aalsmeer

en

l

i

jy

welke 1100 llerv. , 600 Menu.,
onder
de Oude Cler. of Jansenisten, 15 Luth.
2 Reuionst. en iiO Joden. Kr zijn in deze jrenieenle twee llerv.
kerken
\an welke die te Kudelstaart door den Predikant van L'ilhooni
Menn. kerken, met 1 vasten Preen K iidclr.iti(ul bediend wordt. 3
dikant en acht Liefile|)redikers. 1 R. K. kerk met éénen Pastoor en 1 van
de oude (]ler. of Jansenisten in,>^;;e!ijks met éénen Priester, de inw. van

inel

rnini

4jO

11.

iiótX)

inw.

,

100 van

K..

.

,

behooren lot hunne respeeli\e [jeuj. te Amsterdam.
51en heelle" i seluden, Ie zauieu een "etal van 300 leerlingen iiebbende.
liet wapen der jjemeenlc is beUelide als dat van het dorp- Aalsmeer.

de

overijje jfezindheden

Zie hierl)u\en.

A.\LST

kw en 7^

u. Z. AV. van Tiel , dislr.
van Zalt-Jiutnmel , gem. en
\ II. van J'ücderoijcii , la n. van Arnhem, aan de Urielsehe en Welsche
het had eertijds een oud kasteel , waarvan nojj
AVclerinif
eenige overblijfselen te zien zijn.
Men lelt er ruim 400 inw.
die bijna allee,
behooren , welke hier eene
tol
de Herv.
{jem.
kerk met eenen Predikant heeft , en lot de klass. en rinjj van
,

d.

prov. Geldeiluiid

,

Bonnnelernaard

,

,

kant. en 3^ n. Z. AV

.

.

,

ifoMJi/ic/

guekcnd Mordt.

door een

v rij

beroep.

De vervulling der
De 11. K. kerk die
,

predikantsplaats geschiedt
hier vóór de reformatie

waarin eene vikarij opgerigt was ter eere van de
Aintomus , stond onder de parochiekerk van
ff ijk in bel JAiiid raii Ili'iso'en ; thans behooren de weinige , bier wonende U. IC. lol de pastorij van yJiucrzode.
AALST. d. en kast. prov. CeWe;7a/u/; distr. Crcrk'/i/jre. Zie Andelst.
AALST, buurt. prov. Gelderland, kw !2i u. N. O. van Tiel ^
dislr. JYcder-Betitire
geni. en \ n. Z. van Licndcu , met ruim 130
inw en een fraai hecrcuhuis , Kol vcnsc holen gcheelen.

gevonden werd
II.

Maagd

,

Maiu.v

en
en

St.

.

,

.

,

AAL.

Ui

AALST,

ia de JllciJcriJ van 's Ilertofjenbosch , kw. Kempenliruhand , tllstr. Oirschot , air. en kant. Eindhoven ,
(3 111. k. , ü s. tl.) jricuzcndf! iLMi N. aan Gestel- en- Blaarthem , ten
VV. aan Waalre, tc.i Z. aan Doninieleii en ten O. aan Heezo.
Hel is
«^one heerlijklieid , beslaande nit hel dorp Aalst
en de geli. Achtereind, E ken r 00 y en Laareind, die met Jf aulre en Valkensiraard) aan eeneii lieer behoorde, zijnde in 1326 een nil het{jeslacht van
IIoRSEs; in lo'jl weixl zij door het geslacht van Rotsel.ver bezeten
,
on ginfrcn toen bij koop in dat van van der Clüzen over , dat
ze in '1772 verkoclit
als uannecr Waalre en Valkenswaard weder
van deze Heerlijkheid gescheiden werden.
Er zijn in deze gem. ruim 1500 inw. en eene R. K. kerk
welke omtrent een kwartier ten \\
van het dorp , van alle huizen afgezonderd
staat , en tot het voormalig bisd. of viear.-gencr. apost. van 's Jlertoijcnhosck in liet dek. van Eindhoven, behoort.
De weinige Herv.
die hier
wonen, worden lot de geni.
Valkenswaard, Doinmclen-lf aalre-en-Aalst gerekend.
3Ien heeft er eene school, linnenweverijen en langs het riviertje de Tongclrecp , dat er doorstroomt
goed wei- en booiland.
Hel dorp Aalst, ligt 4 u. Z. O. van Oirschot, 1 n. Z. van Eindhoven,
aan den straatweg van 's Hertogenbosch op Maastricht en aan hel riviertje
de Tongelreep. Het is lang doch nietbreed , hetgeen aanleiding gegeven
heeft tot het Kempcnlandschc gezegde
lang en smal gelijk Aalst. Voorheen was dit dorp volkrijker en welvarender dan tegenwoordig , daarliet
zijnen bloei te danken had aan de menigte hier wonende voerlieden , anders de pracht van Aalst, genoemd.
Deze voerlieden reden heinde en
verre met hunne waren en bragten zeer veel geld terng
dit heeft echter
sedert lang opgehouden.
De Hceren van Aalst hadden hier vroeger een
goed huis , het Huis te Aalst geheeten.
AALST (HUIS TE) , voorm. adellijk huis , in de 3Ieijerij van 's Herfogenbosch , kw. Kempenland , prov.
oord-B raband , distr. en 4 u.
Z. O. van Oirschot, arr.
kant. en 1 u.
Z. van Eindhoven , gem.
Aalst. Het is sedert bijna eene eeuw in eene boerenhoeve veranderd.
AALST (TER) geh. in de Baronij van Breda , prov. NoordBraband, arr. Breda, kant. gem., en i u. van Oosterhout.
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AALS TRAAT

geh. lu de Baronij van Breda, prov. Noord-Bra,
en 4 u. Z. O. van Breda, kant. distr. en 3| u. Z. Z. O.
van Ginneken,
gem. Gilze-en-Rijen , 5 minuten W. van Gilze ,
te midden der heide.
AALSUM of Aalzum , d. prov. Friesland, kw. Oostergoo , griet. OostDongeradeel , arr. en o| u. van Leenwarden , kant. en \ u. N. van
Docknm, even zoo ver Z. W. van Metslawler, 1 u. W.van Bornwerd,
aan de Paezens, zeer hoog en schoon gelegen. De landerijen van dit
dorp loopen tot aan Docknm , Avordende die stad grootendeels daardoor omringd; zelfs behoort de voorstad van Dockum , de Streek
genoemd, aan de Ee gelegen , tot dit dorp. Gedurende de belegering van
Dockum door de Gelderschcn onder Arkelens was hier een leger opgeslagen. Onder dit dorp liggen de buurten Sy b r a n d a hu is , en de
arren , vroeger ook de staten Stinstra en Mokkeraa benevens een nonnenklooster.
Er loopt een rijweg van Dockum naar
Ook kan men door de
de dorpen in bet N. dezer grietenij door.
Paesens lot
vóór
Dockum varen. De kerk en toren , welke op
ecnen hoogen heuvel staan, behooren aan de Herv., die kerkelijk met
1f' e t s e n s gecombineerd zijn.
De R. K. worden tot de statie van
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Mtormalijf

dal rcrsl oiuliT liot dorp ,//./.;•«/« in Vliiiijemliccfl , waar Iwl in d«
di-vl , aan den iidordkaiil der IJonino, {ycslaan
liissclicn di; licldiT.-.clii' on Bonr;voiidisflit» Vorsicn, lol venK
iu)rloj;c-n
viMstorkle inlcofiiii;j dii-iidi- , maar in WrlX ;[cln-cl Jil-joldaiid zijnde,
•
Ooxl-Dont/rradcvl.
vcrl rokken dt' /iistcrs naar Aahiiin in
T.iistiTS

Fiicshiiif!

in

WLSI

,

M-K\-\\ KTSKNS,

k.-rk.

j^oni.

.

i)ro\".

f,u-sl,ni,/,

ond.-r

Hel is ciMii' {oiiibinalli; wrlkc Iwi-cr
Zij Icll ISO
die iliuir ééiien predikant liediend «orden.
kerken lieen
aielen en de predikaiil v\ordl door de (lorecnpli{jrn;en lieroepen.

ili-

klas.

i'ii

iiii;f

\ao

Jhvkiiiii.

,

AMiSVOOlVr,
f'rdf'niid,

arr.

en

;j«li.

U n.

in

luM.

O.

N.

Jjanil

van

r<ni
's

Ravcsli'in

llcrtoijciihoscli

,
,

pro\

.

kaïil.

iWtorddisir.

W.

van lio.vmcvr, {;eni. en ^^ n. van Jlcr/jvti.
A\LTK\, kanl. , piov. Gchlvrland, arr. Ziitphen , palende ten N.
aan de kant. W inters-wijk en rnoenlo ten W. aan hel kanl. Terboreh
len Z. en Ö. aan de Prnissisclie lUjnpiovincieii. Hel bevat in de 2 {jcni.
\ a t e 11 en l) n x p e r 1 o ruim 7800 inv.onr rs.
AAIiTKN fjem., inhe^ voorni. fyraafsehap Ziilp/irn, prov.^(.'Wer/«>/<^, kvv.
en arr. Zittplwn dislr. Bredcvoari kant. Jallcn, (11 iii. k., 7 s. d.) op de
ten N. lijfiyen de ;<em.
IVnissiselie jjrcnzen die liet ten Z. O. liepalen
Winterswijk en Lielilcvoorde ten AV. Wiseli , en ten Z. Diinperlo.
en daarin 2
Zij
lieval
liet
dorp Aultv» , liet stadje lircdcvoorl
Gereuinneerde , 2 Roomselijjezinde kerken en rnim öjOO iinv.
Hel dorp Aalten. is 8 n. Z. O. van Znlplien , i n. Z. \V van
Ilredevoorl , aan de Slinjerbeek , die omstreeks dit dorp den naam van
Aaltenselie beek aanneemt , zeer aangenaam op eenenai'lieüenden berg- gejyelejen. X roeM;er behoorde het tot hel drostamhl lii-edcrcorl, en er was
liier onjyemeen veel doorloj>t \aii karren , die nit Dnitschland kwamen ol
«lerwnails vertrokken, maar loen de redering van Arnluni als Heeren
van de luvrlijkheid AVestervoort , bij bel dorp van dien naam, eenebrnj[
over den IJsscl hadden doen leggen, die eeliter in 1815 v\eder afgebroken en door een veer vervangen is , nam deze doorlogt merkelijk a'i',
hetgeen zware onccnigheden lusschen het kwartier
van Zntpbeu
en de slad Arnhem heelt doen ontstaan.
Thans is hel dorp nog
zeer neringrijk en heeCt een vxclvarcnd aanzien.
Men telt er 19!5Ü
inw. . die twee
katoenspinnerijen, bombazijn- en dicnictfabrijken,
eene fabrijk van gestreepte doeken, ccne nitgestiekte bleekerij , waarop
diemet en bombazijn door ecu stoomv\crktiiig wit gemaakt worden ,
eene fabrijk van weefgoederen, steen- en pannenbakkerijen , olie- en pelmolens, looijerijen , branderijen, en brouwerijen hcl)beii . lerviijl zij
zich ook met bijenleelt en landbouw
bezig houden.
De kerk der
Herv. , welke van Infsteen
gebouwd is , en niet een zeer fraai ,
voor weinige jaren bijna geheel vernieuwd orgel prijkt , is te klein
voor de gem. , die , behalve
uit de inwoners
van het dorp
ook nit die van de daaronder bchoorende bnurscliappen lldurl
Ihitrne , IJzerlo , Linfelo , Dalen en I'arlo liestaal , ruim 4200
zielen telt, door
twee predikanten
bediend
wordt,
en tot de
klass. van Zutphen ,
ring van ff iiifcixitijk behoort.
De R. K.
Iiebben
hier ook eene
slatie,
onder het aartspriestersehap van
Gelderhnid , die ongeveer 700 zielen lelt , en waarvan de keilv
I. Deel.
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Toen luen uier bczi;; was cm
door eóii pastoor bediend wordt
eon nti.'iiAv \sooiiluiis Aoor den tweeden predikant Ie houwen, op een
stuk land dat daartoe door Z. 31. den koning- gesclionken was , werden
pnt ter diepte van 29 v, , cenige noten van
])ij het graven van eune
Dikwerf vindt men in den omtrek
cene zeer jjroolc soort jje vonden.
van dit dorp iets dat versteend isj zelfs zegt men, dat een mcnsehelijk ligciinam , in de kerk beoraven , geheel versteend zonde zijn.
Er worden hier twaalf sterk bezochte jaarmarkten gehouden , bij welke
gelegjenheid er veel handel gedreven wordt.
Voorts is hier eene school
en een departement der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen , dat
den lo Ocioher 1817 opgerigt is en 24 leden telt.
AALTIiNSClIE LEEK , watertje in Gelde iJand , dat onder den naam
van SLi>GEnE'-.EK uit Pruissciien komt, en in de gemeente Aalten eerst
den naam van Bredevoortsche Beek en vervolgens dien van Aalte>sciiE Beek aanneemt, waarna het zich in twee takken, de Bielheimer
Beek en de Slinge splitst.
AALTENSCIIE BPiOEK of Aaltesbroek, geh. , in het voormalig
griafsehap Zufphen, prov. Gelderland , kw. arr. en 8|^ u. Z. O. vai»
Zutphen, distr. en 1 n. Z. W. van ^rer/croor^j kant., gcm. en f u.
Z. W. van yJ alten , aan de jïnnstersche grenzen.
AALTJES MEEIl meertje in Friesland , kw Ooatergoo grietenij Daninmadeel , \ n. Z. W. van Rinsumagcest, 1 n. Z. O. van Birdaard , 1 n.
\. O. van Oiidkerk en § u. N. van Roodkerk.
AALZÜ3I. Zic Aalscm.
AAM, geh. in de j?t///j/e, prov. Gelderland, kw. arr. en 7 u. N. Q.
van Tiel, üistrikt Oicrhchtne ,kant. gem. en \ n. N. O. van Eht , i u. Z.
van Arnhem met eene brug over de Linge.
.
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AAN DE POORT VAN VALKENBURG

,

geh.

in

het

Land van

Zie\ii.T.

Valkenburg.

zVANÜIJK geh.
Axel, dhtr.

in A.veler

,

kant.

AANDIJK,
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prov.

,

oudtijds AAM)icK,d. en fycni.jyvov

AANE buurt
AANGENHEY
.

arr.
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IS

pord-IIoUa nd. Zie Akdijk.

Zie A>e.

Oicrijssel.

in

Zeeland,

gem. Zaamslag.

doorgaands DE Hey genoemd, geh. in hei Land van
,
Valkenburg ,j)ro\, Limburg, distr., arr. en 4 n. N. O. van Maastricht,
Het is in de laatste jaren
kant., gem. en Iju. N. \V van Heerlen.
zeer toegenomen, zoodat er nog in dit jaar (1837) cene kerk zal worden gebouwd. Er is ook een kasteeltje. Idees en b rock genoemd.
AANSCHOT , geh. , in de Meijcrij raii 's Ilertogeubosck , kw.
Peelland , prov. 3'. Brahand , distr. Oirschot, arr. Eindhoven , kant.
St. Oedenrodc , gem. Son-en-Breugel.
.
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uoordcü.slelijken loop, de selieidin;j liis-
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iiil-

loop aamiemeii-

Kuojimf, Aau verkiijjjt , die zij bij den zooijonaamNooidi'indsehen molen verliest, om, oiidec haren jjewonen
naam, nuordwaarls door de {gemeente Ter-Aar te loopen en zleli onder
Nieuw veen bij liet Huis Ie Dieelit anders gezejfd liet Tolhuis , op de rjrenzen van Noord- en Zuid-Holland, in de Drecht te ontlasten.
^ oorlu-LMi zijn er verselieiden overeenkomsten tusschcn de naburiofe

de

den

,

naam van

deii (ial{je-

ol'

,

,

Aar jyeslolcn. Doormiddel vau dit water
hebben de veenlledeu uil den omtrek bekwame «gelegenheid , om hunne turl
naar Vinsterdam en elders te vervoeren, terwijl zij mede een gedeelte
Om
uitmaakt van de troLvaarten tusschen Amsterdam en Lcyden.
eehter de vaart der sciirpon van Gouda op Amsterdam korter temaken,
heeft men later eenc vaart gegraven, die onder den naam van j\ ieuwe
raarl , tegeu o>er de Goiidsche sluis , door de Rijnbrug, uit den Rijn
koincatle. over cene lengte van 2000 ellen naar de Kromme Aar liep.
Wanneer deze vaart gegraven zij is met geen zekerheid te bepalen, zij
schijnt echter ouder te zijn , dan de Hcimanswelering , die ia het jaar

.Tinbaehlen over het jjebruik van de

1603

is

aangelegd.

Ia den jare 182i en 182'i , is opliet voorsiel van den Heer Jakob
DE Jong , Dijkgraaf van den Amstelen Nieuw cr-Amstel , door eene verlen-

ging van t/t' .1 ü-wire f' aart, tot aan den Galge- of iSioordciiidschcn molen ,
aangezien daardoor
de vaart langs de Aar nog merkelijk bekort,
de Kromme Aar geheel veriüeden ^^ordt, wordeüdc deze verlenging thans ook ket K\>aal en het bestaan hebbende gedeelte veelal
de ÜUDE A \R geheeleu. 'lerw ijl , al mede op voorstel vau gezegden Heer , de
AiB, en het K.iSiAL , over hare gehcele lengte, van de Rijnbrug onder Aariauderveen af, tot aan hare vereenigiiig met de Drecht toe , tot
op ruim drie el beneden AP. uitgediept en alzoo. even als de Drecht en de ylm»
.<:<e/,voorgrootcschepen bevaarbaar gemaakt zijn. Op dat water liggen thans
<lrie bruggen, allen voorzien van dubbele vallen
en tusschen de hooi»!
den eene wijdte hebbende van 8 el , 7 palm, 9 duim, benevens
nog eenc bijzondere doorvaart voor de vlotten. Vóór de verandering
aan deze vaart waren er twee shiisjes op de Aar, die beide thans uil,

,

AAR.

^0
ceneniale

vernietigd zijn ; maar ui bumif jdaals is Oj*
van het huis Ie Dreeht , eonc geheel nieuwe
steeiien schutsluis aaii;yelef>d.
Lailjys
deze vaai'l is , van den Rijn
nf lol aan <len Galjjeinolen . eon jreheel nieuwe dijk jyidej'd .'jeworden , ter breedte van 7 ellen op de kruin en in Jiet inid'dt;n 4
grcliajild

eii Icii

do DiTclit, in de

iialMJlifid

.

paun en 2

diiini verheven boven AP , zijnde behoorlijk nist zand en
overdekt terwijl de m aterkcerinji- over de andere zijde der vaart
op zoodanige breedte is aaii;;H'leod , dat de kruin daarvan eenen be-

j)uin

;

iioorlijk bepuinden rij^eo- oplevert, Ier breedte van 3^ cl, tevens niet
verseheiden voldoende nithaalplaatsen voorzien en ter wederzijde beplani
welke weg- voor de jjemecnschaptussehen Aarlanderveen en Alpllcndienl.di(levoren, over de utivernielinde Galjjinolenbruo-, langs de KudiiME en Kon;

TE A.vn

Op deneerstgenoemden

plaats liad.

dijk zijn, bij den aanvau"

en aan het einde der Kromme Aar, twee vaste bruggen gelegd , ter breed'
fe van ruim o^ cl
dienstigtot vereeniging of invaartvan gezegde Korte en
Kromme Aar in de Nielave A aart , zijnde de verders over dezen gcheelen dijk of weg van onds gelegen hebbende bruggen meestal verbreed
en die, welker gebruik zulks toeliet, verlaagd
zoodat hij nu
niet alleen dienstbaar is voor de dorpen , daar langs en in de nabijheid
gelegen, maar, in vereeniging gebragt met den weg op Gouda, levens
den koristen A^cg lusschen de steden Rotterdam en Amsterdam oplevert.
AAR (DER) Oude naam van Ter Aar. Zie Aar (Ter).
AAR (KORTE) water in Tlijnland. 7Ae Aar.
AAR (KORTER), d. of liever buurt in Rljnlainl , prov. Zuid-Holland, arr. en 4 u. N. O. van Leyden , kant. en 1;^ u. O. van Jf'onhruqfjc , gem. yiai\ Zie voorts Aar. (Tkr)
AAR (KROMME), water in Rijntaud. Zie Aar.
AAR (LAiS(iER-) d. of liever buurt in Rijnland , prov. ZuidlloUand , arr. o\ N. O. van Leydcii ; kant. en 1 n. O. van JFonbrufjfje , gem. Ter ylar.
Zie voorts Aar. (Ter)
Aar (OUDE) , water in Rijnland. Zie Aar.
AAR (TER-), ook wel oudtijds genoemd Der Aar, on op de meeste kaarten onderscheiden in Langer- en Korter Aar, eene der meest
noordelijk gelegen gem. der prov. Z)iid-IIolland, arr. Lcijden , kant.
Jf onhrnijfje (20 m. k. , 2. s. d. Ic afd.), ten Z. van de Noord-Ho' handsche gem. Kalslagen- en- Bildcrdam en Leymuiden-en-A riesekoop
alsmede Aan NicuAween en Zevenlioven., ten W. van de gem. Nieuwkoop en Aarlanderveen , ten N. van Aarlandervcen en Ondshoorn-enGnephoek en ten O. van A\ oubrugge en Rijnsalerwonde.
Het ambaclit Aan Ter Aar, maakt met Zwammerdani en Reeuw ijk
de Heerlijkheid der Dorpen en Landen van Voshol, Avelkc heerlijkheid
thans in eigendom bezeten wordt door den H. E. H. G. Heer Jonkheer G. J. I)EELDSM.1DER , tC Ulrecllt.
Het Avalcr de Aar, dat door deze gem. zijnen loop neemt, Aerdeelt haar in tAvee deelcn , Avaarvan het Avestelijke gcdeelle LangerAaren het oostelijke Korter-Aar genoemd Avordt , om reden dat de
Avestzijde met meer lengte langs de Aar ligt dan de ooster. De gemeenschap lusschen deze Iavcc deelen Avordl door middel van de Aardammerbnig, en
\ \i. gaans noordelijker, door hel zoogenaamde l'apeveer
Deze gemeente bevat bchahe de dorpen of liever buuronderhouden.
ten Langer Aar en Korter Aar, de buurten de Aar dam, en
Zij beslaat, aan de A\cstzijde van de
de zoogenaamde Kerkbuurt.
Aar. uit de Langcraarschc of Noordeindschc , do Middelen üiteindschc polders, beneAcns gedeelten Aan de Vicra mbachl s,

,

5

,

,

,

,

,

\

m W assc naaispoltli' IS m

auii

.

ti-raarso

Sc

kt!r- e

il

II

Zi'\

<•

Il

eii

lie

ii

11

lokhnnl

lloi-l'-fii Si-

a inliaclitsj)

oldcrs

>.c lic

hou
N

dl'

V

ih

R.
«Ic

ooslzijtlf

jkiUIcis

Icii
icii

,

dor Aar, uil

Itciu-veiis

polders

imi

mui

iK-

jjctli-ullcMi

Koi-

\aii

de

dcii zotujL'iiaaindfii

wküOj)srlie J)ruu|yiiiakt'

rij

,

cii

kadaster 18(38 Itiiiid I v. ittcd. ciil)7v. «il. {rioiil. 31cii
dir iiu'fsl iii den laiidlidiiw, cm IccIdci ij \aii ci«lei» ,
U'il er 1700 iiiM
uciilcii CU buuiicii hun beslaan \iiidcii; zijiule de \cciideiij(ii , die vroejfcr aldaar jjevoiidcii werden, jjeiuiejfzaani niljjepul en \oor hel ||rtiütvol{jciis

Li

liet

.

;;edeelte

ste

De

llerv.

in
}|eiii

droojjooniaakt houw- en Mciland \craiiderd.
van Teu Aaii, die, len jare 11)89, door den dienst
.

haar bestaan kreejf . hi'zil eeiie wehjelinuwde
der lu'ehlslormin;j in lljüü hej|onneii en in l'MiH \<dlodid is.
Toen ïij noj» hij de 11. K. rehruikl Mcrdl, was /.ij aan ile
Aan den toren,
//. ViKKjtl 31aui\ en den Martelaar Ahiuams toejrcwijd.
die niet zeer hooji , niet eene achtkanle spits o|t;fehaald is , werd, blijkens eeiieii in den ninnr {jeplaalslen steen . in l'MM den eersten steen

Aan

lli;>nu.is

kerk,

ilie t«Mi

I\kv>eih

lijde

IVze kerk staal, exen als de predikantswoiiiiijj . die in het
17öi <;el(dnwd is , beiie\ens hel sehdolhuis, in de drooiyniakerij der
\ icr anihaehlspdlders
eii /.ij zijn oiiiiinjjd van e»nen dijk, oji dal luiiine roiulciiieiilen door hel wqfloopen \aii hel water niet zonde >erzakken.
De llerv. jjeni. behoorl thans tot de klass. van Lvijdvu^
ff oirdcii, en teil ruim dOl) zielen. De predikanlsplaals is cene
riii;f van
cdllalic \aii den Amhaehlslieer \;\\\ \oshdl.
De 11. K. kerk staal iii
den \\ assenaarsehen pohhr, en iiidcl reeds kort na de rcl'ornialie beslaan hebbi'ii, maar is e\en als hel Imis \an den pastoor, in 1710
herbouwd.
De statie behoort onder hel aarlspr. van Jlollaud- vii Zcef.tiid. tot het dek. van liijnhind en telt iets
minder dan HOO zielen.
In deze jjeheelc {jeni. is sleelits ééiie school en één korenmolen.
De }>em. Ter- A\u heelt {yeeii ei;feii wapen , orschoon men als zoodaiiijj
wel eens opjjejyeven \iiidl dal van het 'reslaeht van Aerse.n Beveren, hetwelk
jfclejfd.

jaar

.

MOi'jfer in hel bezit «Ier heerlijkheid A oshol geweest is , beslaande uit vier
kwartieren, waarvan hel Isleen ide jjoMden schilden zijn. doorsucden met
eencii zwarten balk . op welken ccn Si. Aiidries kruis Aan Schaak (mod ea

het 2de en 5de zijn ieder weder in vieren {jehet Isle en 4de g-edeelle blaanwc en zilveren Beijersche
s|)illen, het 2dc en 3dc gouden schilden, dragende ieder ecnen klimmenden leeuw, van welke 2 zwart en 2 rood zijn.
wil)

is

<leeld

,

aljfcbeeld

;

zijnde

AARCEN. d. in Limburg. Tac Aucex.
jVAIID, d. in Gclderlaiid. Zie' A.vrdt.
AAllü(DE.\), ookwclllooGEXAAHD genocmd , gch. in de Baron ij van
lireda, prov. iVoord-Hrahand, arr. Breda, distr. Priiiseuhaye , kant.
gcm. Gilze-cn-Iiijcu , te midden der heide gelegen.
(TER), geh. prov. Drenthe Zie Aekt (Teb).
AAR DA.AI, buurt, in Rijnland, prov. Z. Holland, arr. Lcijdcn
kant. // ouhrn<f(jc, gein. Ter Aar, niet eene brug over de Aar , naar
dit
gehtielit de Avr.DAMjiERDraG genoemd.
AAHDIJvKR^ EKN. oude naam van Aarlanderveen. Zie dat woord.
Giinidrii

,

AARD

.

.

AAR DE\ HEIUïER-GRACUT, vaart in Orerljssel. Zie Areïbergergracut.
AARDENBROEK, b-.nincli. op de J'clnwe prov. Gelderland, kw.
Jrnhem, distr. Miildel-Fehiwe arr., kant. en 1 u. N. M. Aan Zut,

,

plien

,

gein.

590

f'oor.sl;

A ARDEMüKG

gem.

iiiw.

in 'iel voorm. Slaals-f laandercn. prov. Zeekant. en distr. Sluis ('i m. k.. 9s. d.) . len N. vaa
ilrjjcni. Ecde, ten O. \an Heile en Sluis, tnn Z. Aan Oostburg en ten

l'iiid

.

,

arr. Middrllinrf/

,

,

,

AA
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R.

Kruis. Zij bevat behalve tle stad Aardenburg. ooi nog^
ten N. de Isabelle- en Di omede - polders, ten O. de Oude Stad
Aardenbnrg, ten Z. een gedeelte van de polders Be oost e-

W. van St.

Bew est cr-Ecde -bez uIden-St. -P Ie ter dij k ten
en
de Oude ba ven van Aardenbnrg en een ocdecitc van den
polder Bcwest er-Eed-b enoor den -St.- Pi ctersdij k, licclt 34:2
ruim 1400 inw. , onder uelke bijna 1000 Hcrv. , 580 R. K.
11. , en
üO Mcnn. en 3 Lutb.
De Hcrv. geni. Averd vroeger door twee Predikanten bediend ;
thans beeft zij ééncn Predikant en behoort tot de klass. van IJzeiidtjkc ,
De Predikantsplaats A\ordt door oen vrij beroep van
ring van Sluis.
De ec^'rste , die vij als Predikant te dezer
den kcrkcraad vervnld.
plaatse vermeld vinden, is Jc^A^NEs IJserhan of Istniaw.
Hij v.erd in
bet laatst van 1778 alhier beroqien , en bekwam het volgende jaar zeDe statie der R. K. wordt tot
keren Thomas Brlsciie?» tot ambtgenoot.
het Zeruicsch ffcdeche van liet Bisdom Ge«f gerekend , staat als zoodanig onder ccnen Bisschoppclijkcn Commissaris , en beeft éénen Pastoor,
De Mcnn. kerk wordt door
die onder het deken, van Iliiïst behoort.
De Lulli. bebooren tot de Gemeenéénen vasten predikant bediend.
te van Groede. ^ oorbcen bestond hier ook eene Fransche geni. , die
echter tegenwoordig bij de Ncderduitsche ingelijfd is.
De stad AAUDEXBrnc , die tot de steden van den tweeden rang behoort, ligt 7 u. Z. van Ididdelhtirg , ruim IJ u. Z. O. van Sluis,
3= 16' 23" N. B , 1" 6' 43"
Belgische grenzen,
1 tl. van de
Zij was Aroeger Roden birc gehecten , niet Roode>bcr(i
O. L. van Parijs.
zoo als vele scJirijvcn, alsof deze naam van de roodc stadsmuren zonde
ontleend zijn. De naam komt af Aan het Angelsaksische A\oord rode, dat
ree ot rede betcckent, en zinspeelt op dcAOortrcft'elijke ligplaats Aoor schepen , die bier A'roeger gCAonden Averd. AVanneer echter die naam in dien
van Aarde>burg overgegaan zij , is met geene zekerheid Ie bejialen.
In een der privilegiën van hel jaar 1201 draagt zij A^el reeds dezen
laatsten naam, maar men vindt er nog van later dagleckening, tot in
1243 toe, Avaarin zij onder dien Aan Roni:>r.iRr. voorkomt, ^óór het
stichten van Brugge Avas zij van zooaccI belang, dat zij Aoor een der aanzienlijkste sleden \an \ laandercnenvoor de hoofdstad der zeeplaatsen van
ditgcAvest gelionden Averd. Zij bad cene haven A\aarvan men opgeteckcnd
vindt, dat zij auI zeshonderd schepen koude bevatten, terwijl hare Avallen
nagenoeg 70 bnnd. lands besloegen. De stad zelve had 2000 schreden
in baren omtrek , 74 stralen, b markten , 2 andere mime plaatsen, 12
voorname gebouwen en 4 poorten van a\ elke laatsten nog céne onder
den naam van ff af crpoort hekend, van uur- en slagwerk voorzien, aan de
van deze is de vernieuAving in sleen
Aveslzijde der slad gevonden Avordt
bevolen bij oclrool van 11. H. M. de Staten Generaal der Vercenigdc Nederlanden , dd. 22 April IG-iO. Toen Margarftha, f*r«rm van
Vlaanderen, in de gGSchicdcnis onder den naam van de Zivarfe Margriet bekend, ten jarc 1266, drie gercglshoven oprigtte , werd een
derzelve te Aardenbi rg gevestigd , de beide andere te Brugge en te
Oudenburg. hocAvel zij slechts tA\ee jaren oj) die ijze in A\crking bleven ,
De handel, dien de Aardi-uburpn vervolgens één collejjie uitmaakten.
gers dreven A^ as zeer aanzienlijk. Reeds in 1258 voeren zij op de OostEede,

W.
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,

,

,

;

a'.

zij aldaar,
door Graaf Anoi.r van Hohtein, voorde
werden vrijgesteld van zekere to]b:n op den graanhandel, terwijl
de Engelscbe Koning He'vdkik III lam in Februarij en Junij 1261 en

zee, als wanneer
helft
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.
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opvolger Eoi'AriD iri
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ooi al \\i>U-ii de (iraveii

Mioidfclijji' |>ii\ili'[;ii^" te lic^iiii>li;;rii

,

van \

duor liaariml
Spanje, Diiilseli-

laaiidcirii

d»'kmijdit'ili'ii \aii

,

J)c
laiid en ainlere ;jc\\eslen uil Ie lukken, oniop deze ^lad Ie liandelen.
daarnil \ouitNliieijende Melxaarl niauklc niet \\eini;>; den naijver van liaic
naliMieii jfaande, \>aaiüni de (iraven ^an Holland, <li>or allerlei vooneijlen , «Ie Meenide koojjiiedeii , <Iiej;e«oon varen oj) deze slad Ie handelen,

{linnen Ininne landpalen /oelilen Ie Itdvkm . ten einde alzoo ook eeni;j(leel
aan die \oordeelen Ie heldien. Ook hloeiden de moI- rn laken\\e\erijen aldaar reeds in de Idie en 13e eeuw , eii in liJi5 liad de slad \an 'Iiiomas^
v\M Saxüïi:, e<-|il{jenoot van Jüuanna, (Iravin van l ltniii<liifii , veilol'
verkre;;en om «'en kanaal te jyraven , dat in zeenilliej), lieijjctüi den liandel
der stad nielvveiuijj l>eviirderlijk was.Sonnuijfen beweren, dal AAiiiii-Nnrr.ci.lieupvens eenijje andere N'laamselii- sleden. ondlijds lol Zeeland beliooid lielihe.
In vroeger eenwen moeten deSiu-ven. die <lo(n' de Franken lol den
Jleneden Uijn doordron[]en , en hel land^ dai /ieh vanhier lol (ïallii- nilslreklle \ervvoesUen , zieli ook hier verloond, en onder anderen Roiiex
J)aar
BURG, locii reeds eene aanzienlijke handelslad, verinand heldien.
hen nory in deze streken aanlnd',
ËLiuirs, in hel midden der \ 11 eenw
sdiijnen zij zieh op de eene of andere wijze, hier j]e\esl!|;d Ie hehlten. Ten
door de Deenen anderlijd(; van liUiiKvviJi; de I rome wei il Kodümiijiig
maal \erl)rainl. Sedert is zij wel weder herbouwd maar ninnner lol havvaarloe veel bijbrnot , dal zij {jcsladi'f
ren onden Inisler opjyeklonnnen
aan oorlujjsrampen ol' walervloeden ten doel stond, want in 'loOO viel
hier een {ïevejft voor, waarin de A rij lal en ui' die van het \ rije van
doch onder de
Sluis en Rr!i[;;];e door de Fransehen jjesla^jen werden
rejrerin;>; van IjOdevmjü , Graat" van Vlitaink'i-cv , v\erd de stad vruchteloos helejjerd door de (jenlenaars, die na verloop van zes weken onvenijylerzake moesten al'lrekken. Slechter vergin;;- het echter deze slad in Ï585 ,
toen de Gentenaars , vereenijjd met de Enj^yelsehen haar plunderden , uiluioordden en verbrandden . tcrw ijl zij , den 19 iSovendjer 1 lOi , door ccnen
watervloed he\i|y jjeteisterd werd. Naanwtlijks was zij deze rampen ceni;yzius te boven, olzij werd in 1415- no{ymaals verbrand door de Gentenaars, die tcjycn hunnen Graaf, destijds l'nii.n>s f/t* Goede, Ih'rlojy van
Bourtjondie aan het muiten v\ aren. T)e overstroominjy van Oetober 16112
heeft hiermede veel schade aan<>eri»>i. Ook leed, nadat de Slaalschcn zieh in
den Spaansehcn oorloj] lueesler van Oslende gemaakt hadden , het platte
land om Aardknbiug veel van de bezeUing, die in de gemelde slad lajy.
De opjyezolcnen weiden er gedurig door gebrandschat , en de brandschatlingeu met zoo veel geweld ingevorderd, dat de Aardenbnrgers , benevens andere A laniingcn , den Aartshertog Albehtvs van Oostemujk bewogen , om liet beleg van Ostende te ondernemen.
Gedurende die
belegering , in het jaar 1004 , viel AAIlDE^BURG zonder rlag of stoot in
handen van de Slaalschcn , doordien zes vaandelen Duilschers, die er
in bezetting lagen
op de aannadcring' van Prins ^Iavhits, in alierijl op de
vlugt sloegen.
Deze vorst deed de stad merkelijk versterken en voorzag
haar van bezetting.
Na het sluiten van den Munsterschcn vrede, in
1(548, liet men de vesting werken echter weder vervallen en men nam
zelfs voor, de sterkten geheel te slechlen
maar de provintie Zeeland
begrijpende, dat, als Aarkkmjukg in 's vijands lianden kwam, niet alleen
Sluis maar geheel Staa's-A'laanderea verloren zoude zijn, waardoor Zeeland voor alle vijandelijke aanvallen bloot zoude liggen, deed daartegen ,
zoodanige ernslige verlo'yen , dal d!e slooping als toen niet plaais liad, hoewel het vcrvalleuc ook niet weder hersteld wed.
lu USl'-l bad de Generaliteil andermaal lieslolcn d-' ovrioe vesliu" werken van AAnoEMSvnG f»
,
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An'uv.iüi en

uilvoerbrenginjjvan dit besluit was, op aaiiliüiulen vaï?

<lie

\aii

Aardemjlrg

zl-Koii

,

iioji' L-ciiijjeii

lijd u ito eslelil^

loeu do Fioii'H'licn , den ^G Jniiij \aii dat jaar, 'sinorgeus onislroeks twee
ure, uict 8000 uf 9000 luau Noor het sladjc kwamen. Van binnen
de aarden wallen v.arcn onvoorzien van
>Nas schier geen voorraad,

en mot niet meer dan ncjjen ligte stukken gesehut be,
van -«elke slechts vier bruikbaar waren
de grachten hielden
De bczcllin<r, onder
0|) ccnijre plaatsen naauwelijks twee \oct water.
aanvoering van den kommandant Joa> Cau, was
kort voor de aankomst der Franschen naar Sluis in \ laandercn uitgetrokken zoodat
jialissaden

zet

,

j

,

,

er

maar

zes

en

,

of acht en dertig-

man

onder hel bevel
van den vaandrig Elias Beekmax , in de stad waren gebleven en men
niet meer dan
17ï> weerbare burgers op de
been konde brcno-en.
In dezen hagcliclijkcn toestand werd de stad door de Franschen besprongen , di(' , ouder het geschreeuw^ van sla dood ; sla dood , op de
landpourt aanvielen, maar dóór de burgerij en bezetting, na eenen
storm van anderhalf uur, teruggedreven werden. Twee later beproefde
aanvallen even vruchteloos afgeloopen zijnde
trok de vijand den 28.
Junij af , met achterlating van 620 krijgsgevangenen , onder welke noren
oflicieren waren, terwijl hij zelve het Acrlies, voor deze stad "eleden
,
op vijflienhonderd man rekende de Aardenburgers daarenteoen verloren geen enkel man , en badden slechts twee of drie ligt fi-ekw etsten.
De vrouwen hadden bij deze gelegenheid zoowel haren moed beloond als de mannen.
Eeue der aanzienlijkste
Marcareta 8andra ,
bulsvrouw van den voorzillenden schepen Pieter Rooiian va> Haarlem ,
üit met ccnen
hoop jongens op hare stoep , de kogels , die te groot
varen, midden door te hakken, en zond die bij hoeden vol naar den
Deze dappere tegenstand was alzoo oorzaak , dal de stad bcrtal.
iouden bleef.
In 1747 moest zij evenwel voor de magt der Fransciieu
Ouder Lo^vE^DAUL bukken , die op den 17 April aldaar zijn inlrek nam,
RU haar, lot na den Vrede van Aken, in 1748, bezet hield.
In 1794
werd dil plaatsje , zonder slag of stoot andermaal dom- de Franschen inj^enomen ,
aan wien het, even als geheel Sfaats-\laandcren , liij
liet
alliantic-tractaat
van 16 Mei 179o, werd afgestaan, en die
bel in 1814, zonder ccncn aanval af te wachten, Aveder verlieten.
Ook bij de laatste beroeringen , die ons vaderland geschnkt hebben ,
niet ongemoeid gebleven , A\ant den 30. Oclobcr 1830
is Aardesbiirg
werd zij bezet door zekeren Ernst Grecoire , zich noemende Belgisch
Koionei, aan hel hoofd van ongeveer 600 man, zoogenaamde geregelde troepen, en 1200 of IüOO baanslroopcrs , zijnde een zaamgeraajile
Jioop Yhnaingen , meest uit de helTe des volks, waarbij zich in den
naelil nog' ccne dergelijke bende van COO man, onder welke bet schuim
van verschillende natiën, meest erbler Franschen , onder het bevel van
den Yicomte I'oNTEcoiiAM , voegden. Na 800 guld. uit de stedelijke kas
en verder de kas vanden ontvanger *.an's Rijksbelastingen gcligt en eenen
vriichleloozen aanslag' op Ooslbiu'g gewaagd te hebben , verliet riiiKcoiRt
mei zijne bende den volgenden dag reeds weder de stad. Niet lang
echter bleef Aardenburg van dezen overlast bevrijd , want reeds den
2 Novcndjer werd zij andermaal door Greaoire bezet , die nu weder
de kas van don onlAanger ligtle en, lot geruslslclling zijner troepert
welke meenden dal de burgers geweren verborgen hadden , len einde ben om te brengen, ^ier gijzelaars
vorderde, die hij naar
7ïlaldegheui deed M'r>oercn , maar des andeiendaags weder slaakte. Na
vier dagen toe\cns, werd .Aardobith; andcrweri Aan deze lastige gasnojy
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o\cr
Mal-

en de vijaiid<-lijke liallerijen al,
en tijdens dien veldlojjl zijn di' polders aande znid/.ijde der slad en laiijjs de {jelieele [jrensliiiie \an dil disUiel ,
op lie\»l \aii «len Kt)lonel LrittL . als een verdedinjfsniitldel lejfcn Am
vijand, deels niel zoel, deels niel zonl waler [jeïniiiideerd jjeweesl , en
alzoo {;el)leven lol in de maand .Innij 1.S55.
Te \Muu:Miu\ii waren vóór de llerMMininif beliaKi^ <le paroeliielverken
aan de II. V(/(/«/f/ .M \r.i v (in hel jaar l^iJidoor l'aiis l»oMru;MS lol eenc
Ivee kapellen aan St. Jacob en
alulij verheven) en aan St. IJavo jjew ijd
aan St. Jüuis jjelieiii;j»l benevens vier kloosters. Ten jjevol^e vanden beeldenslurni v\ aren op hel einde der lÜo en in lieL bejjin dtr 17e ecnw de
t!e|jlicni

ilaar

IwfL'niaal

.

vernield.

oMMiuri'sloid

\ óór

,

.

.

kerk|;chon\\en te Aardeid)urjj zoo gehavend , dal , loeii dtr slad in lieL
Itl(i(i(/(l
alleen het
jaar KJOiaan de Stalen over{];ii>[]; , van die der 11.
nmnrwerk , twee torens en eei;i;fe pilaren oven-nd stonden , sedert is
zij jjelieel {]e>loopl jjeworden.
Die van Si. JJ.vvo is thans hij do lleiv.
Hel is een aanzienlijk gebouw , prijkende sedert 1809
in jjebrnik.

met een zeer }i[oed orjjel. Zij moei, naar men v\il reeds in 910 yehetsliehl. maar de voorkerU in het he;;!!! der \'óv eenw vernieuwd zijn
geen sommioen heelt doen vermoeden, dal zij toen cersl jfehouwd is;
de aebterkerk v\erd eerst in 1G67 nil haren vervallen staal hersteld.
Dil laalsle »v<Hleelte hel rnimslc en schoonste, wordt niet meer
,

,

.

*^

.

.

.

.

van de jyodsdienst j|ehniikl. l>ij deze kerk staat een
\ oorhoo^e tloeh niel zware toren, v\aarin twee klokken haiijfen.
heen had de kerk twee torens, maar de kleine, in den vorm van eene
piramide, zonder uurwerk of klokken, is voor cenige jaren , ter ontlasting van het dak der kerk, afnohrokcn , zijnde de stoel daarvan ,
o\erdekl met een kapj(r , nog aanwezig.
De kerk der R. K. is niet
groot , zij werd in 18()4 gestieht , en heeft een orgel en eenen
tois mede
ren met eene kleine luikiok zonder uurwerk. Die der 31enn.
niet grool
doeh zeer net en voldoende voorde kleine gem. , heeft geen
lol

niloei'eninji

,

in 171)3 geheel vernieuwd.
De kloosters zijn sedert het
jaar IGOi verbou\ul en tot andere gebruiken ingerigt.
Onder de openbare gehouwen kan men hel stadhuis, staande op de

toren en

is

groole markt

dat in lGi27 gekoehl en in order gehragt
en vroeger alleen door hel
beeld der geregliglicid
dal in eene nis in den voorgevel stond , van <U:
andere huizen onderscheiden v\as. Sedert eonige jaren is echter dit
beeld aldaar niet meer aanwezig, ten gevolge der verandering en veris,

,

rangseliikken

maar uitwendig

.

niets bijzonders heeft,
.

in den voorgevel. Men bewaart er d(! sladsv\aaronder een aantal op peigament geschreven charters en
ge.leelleiijk veorzien \an de zegels van eenen Duilschen Kei-

plaatsing der vensterramen
areliiven

brieven

,

,',

van Koningen van Engeland, Hertogen van Roiirgondicn Graven
van Vlaanderen, van Valois van llolstein enz. Het oudste sluk dagteckent van l!201, het jongste en tevens hel eenigste uil de 17e eeuw
is van lï. II. 31. de Heeren Stalen Generaal der AVreenigde Nederlanden
rn draagt lul jaarlal 1007. Vuo:ts wordt hier nog gevonden ecu
zer
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,

,

,

A AR.

i(i

'

dat oiiilicul hel jaar löóO ZL't-r nel cp iici;]amenl gescTireCU waarin kopijen van omle clmrlt-rs, uiel Vlaanische \erlaliiijjen er lc<jen over, «geboekt zijn.
Men verloont er ouk den degen vau
den dapperen vaandrijy Ei.i\s BrtKBAN , den verdcdiocr \an AardesBURG bij hel beleg van 167^ bier\orcn vernield
A\aarbii is jjevoejrd
ecne zeer nel op perkament {jesehreven {jc^eliicdcnis van liel bedoelde
belejf, beide ten jare '1781 door den Heer 1). Raderm vciier , Heer van
A i'einrcikerk enz., aan de stad ten f>eselienke jjcgevcn. De de"en lianpt
in een opzellelijk daartoe vervaardijrd kaslje , waarbij hel navolgende
bijsehrill van Rellami gevoegd is
lejjistcr
\eii

ib

,

,

,

:

BEEKMA^s degen, in wiens onverwinbre vnist.
vege Nederland , door 't l''raiiseli geweld vcrgnisd
üp d'Aaidenbnijfsehen wal nianhailig deed herleven ,
Door Radermaciieks gnnsl den roest des tijds ontheven.

Dit

's

Hij

't

,

Eene sebilderij, in eene der zalen van hetzelfde gebonvv opgehan-a-n ,
en deze heldhaftige verdediging voorslellende .is insgelijks tol een aandenken , door den Heer .Iacobis Fret van A üssingen aan de slad gesehonkcn.
De slad heeft door middel van eenen straatweg gcnieensehap ten
N. met Sluis , Oostburg en Creskens , en ten Z. met Maldegheni of
België.
Men vindt er een gasthuis, een burgerweeshuis twee korenwindniolens (op een van welke eene garste gortpelderij is) , eene
tabaksrabrijk , eene leerlooijerij , ecne Ncderdnitsehe sehool , v>aarin tevens de Fransehe h'.al ondeiv.ezen v\ordt
en des maandags eene
graan- en veeiunarkl , waarmede de slad is begunstigd bij Koninklijk
besluit van 51 Mei 18i2ö , no. 118, alsmede eene vrije jaarmarkt of
kennis, inxallende op ócn eersten maandag na het Pinksterfeest , waarin de slad is bevestigd bij eencn brief van Gly van Dampierke , Graaf
van F laan (leren gegeven op Pinksteren van hel jaar 1:299. Eene maatsehappij van kooplieden bonv.de in 1734 te Aarde>birg ecne meestoof,
doeh zij koude zich niet staande houden , en is sinds jaren verdwenen.
De haven dezer slad v^erdin 1813 door den Eranschen Genei'aal va>' DaïBE , metlocstenmiing van den Franschen Keizer, weder loegcdijkl enalzoo
tol pohh-r gemaakt, sinds v\ eiken tijd deze j)laats geene noemenswaardigeu
handel meerheeft. De ingezetenen leven van den landbouw, inzonderEn hoewel alle vroegere bronnen van bestaan
heid v;ni den graanhandel.
dezer plaats verioopen zijn zoo lieeft zij thans nog bij a oorldm'ing het v oorkomen van welvaart door de voor als nog niet ongunstige gesteldheid harer
ingezelenen.
Geene piaals , hetzij stad of dorp , in dit dislrikt kan ook
in fraaiheid van omstreken met haar vergeleken worden.
Het v^apeii uer slad is een gouden veld , beladen met ecnen dubbelen burg
Aan keel (rood) , daarboven een gouden kroon met vijf flenrons en ter weder zijden vasl;;e!iouden door eenen klimnu-nden leeuw van keel.
AARDENBl.ilG, Huis te 's Gravenliage in het \ oorhout, vroegeronder dien naam l)iken,d als behoorcnde aan de erfgenamen van 's lands
Advocaat Joüan van Oltienbar>eveld.
AARDE.NBIRG (OUDE HAVEN VAN), pold. in lut vocrm.
Zie Haven van Aardenbürc (Oide).
Staats-Vltiaiidevdi.
AARDENBLRG (OIDE STAD), pold. in het voorm. 5.'Hc/.v-r/«rt»dcren.
Zie Stad Aardemii i\fi (Oude).
AARDENBURGER-AMBACHT, voorheen ecne streek lands in Vlaanderen, palende O. aan Hnlsler-Ambacht , Z. aan bet Vrije van Brugge,
W. aan Dammcr-Auibaehl en de Noordzee, en N. aan het Noorde
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Lel Laiul \aii (Jad^aiul eit aaij Ou.xtLiiijjir-Aiiibailil.
kcrspt-leu Si. Kruis. St. Luiirciis, ()ii£(;L i e > e - V r o uw»'- h i- / u i il e ii , O n z e - L p \ e - V r o u we - b e(] o \ \ «1 e .
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\aii

[fi'ilctlle

Hel bestuiul

uil
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Sluis,

e. O ad

zand,

en St. Ilaals, oii hLlKioidc
na
l)(lial\i'
aan Slaals-ViaaiHUr<-ii
Si.
Ijanrens, dal tol Oostci.rijjvs-Vlaandorrit [ycn-kcnü werd. Hel jjcliei-lc
cu iiiaakl lliiiiis
Slaalsrlic ;jodicUo was (iii^;i'\rcr 770 himdcrs [jrodl
ren ;;fd(illi- \aii licl dislrikl Slitis iii de |iiii\ iiicic Ziilaiul uil.
AVKDKMIOIT, bosfli, piu>. yoonl-J/ulland Icu Z. W ^all Haarlem, t( II \\ \aii de [.eulselic \aaii. De iiaaiii iimel naar iiioi wil,
zooveel heleekeiieii als de aiulcrc hoiil dl' de /»rref/c /i»m/ zijnde tie rrm/c
jfemeenlijk enkel dm Jloiil jn-nticind , an <le (i\ei7.ijde der i.exdseiie
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vaarl j<elej{en.

die liet d[ilev«'rl .
WC'jeiisde liektiiirlijke waiideldre\eii
de bewoners \aii llaaileni en de oiiistrelwcn /ieii aldaar ilikwijls

gjiaii

,

TtM'lMsti|;cn.

A VIiDT,

.\.vni>oi"A\UT, d.

de

in

lictiiirc ,\)\o\'.(iili/frliiii(/

,

k\*., air.

Z. O. van .inilivin, distr., kant. on j u. Z. van ZtrriKUtr jjeni. ni
^11. N. van Jlrrirrn. De kundi;je ondlieidkeiiner K.>r.Ki.BKUTS wil ,dat Aiii;vA-

en 4

II.

.

. \>aar\an
men in de reistalel van ,\>t(.nvn, o|) de kaart >an PrniNUEr»
en Mj Tacitus jjewajy jjemaakl viiidl
ter dezer jdaalse j[e!e;;eii belihe.
N eleii meeneii
liel oude Aiiknaci'm
dal liel lejjenwiiorilijje ytriilitin

i:vfl

,

,

,

anderen dit wciler Ie Kiiclivtn ol' .hir/iriii bij
l>iiroii
v\illeii zoeken; de
in de nabijheid van Anjjereii en (ïenl , inde
In-luwe, onUlekle Uomeiiiselie oudheden , doen ons eeliler bier bet
liel'sl deze oude Uomeiiiselie
biii;jl jilaalsen.
Men lieell Ie Aaiidt i'ÓO
inw. . oen kasteel , \an oiids loebeboorende aan bel adillijke jyeslaeht
VAi lIi'CK^roTH , en ecno Ilerv
welke voorheen eeiien eijyen
kerk,
l*rodikant bad, maar sedert 1627 met JI er ir en jy<-conibineeid werd,
v\ aarbij
later ook Pau tierden oevoe;fd
is,
van w.ikc eonibinatie
de pastorij nojj in Herwen li'jt.
])e hier v\onen(lc R. K. behooren lol
til'
stal ie van yiaidl en II enten.
AARDT (rOLI)KR VAN), pold. in de Jlehnre prov. Gcldevlnnd
kw. en arr. .Iriihrm, distr. en katil. Zercnaar , jyem. J/erurn.
Deze liep bij den walervloed van 18ii0 [yeheel onder.
AARDT-KN-liKRWEN , R. K. statie , aarfspr. Gelderland, mcl eene
kerkte Herwen, die door ééiien pasloor bediend wordt. De geni.

jfeweest

zij,

terwijl

.

teil oii.veveer

1000

AAREK.

\'A

d.

zielen.

Pcclland.

AARLANDKRAEEX,
irnnbrn'jfjc (20

m.

{rem.

Zie Aakle.
prov. Z. Holland, arr. Lvyden
,

,

kanl.

2 afd.), ten Z. 0. van de «jem. Ter
yïur , waarvan le.-t door den Aaidijk yesebeideii wordt, leti Z. van
Sloin , le;i Z. \V van Nieuwkoop, ten N. \;\i\ Zwammerdam en Alphen
vu'lke beide dorpen ieder met etne ophaalbriijf ovei; den Rijn
met deze gein. verbonden zijn, en ten W. van Oulslioorii-en-linephock , .welke {jcin. langs de Aarbriig met Aakla-vderveen ffemeensrhan
beefl.
Zij
bevat het Noord- en Zuideinde en bet dorp .\ a r1 ander veen.
de Lajje zijde van den Rijn over Alphen
rn deLajje zijde van den Rijn o ver Z wanim erda m . en daarin
drie belangrijke- bebouw di- stralen, als bel dorp A a r a ii der vee n
zelve, de Lajje z ij d e v a n den Rijn
over Alphen en de
Lage zijde van den Rijn over Zwammerdam voorts nogdevicrnnvoljrende
Ko r Istcke r -p ol d er
polders, de
de geeombiiieerde
IV o o r d - e n - Z u i d e
n d e r - p o 1 d e r , I' u 1 m o t ol A 1 b r c e b ^ \ i ek.

,
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rendeel van «l e n li o s c ii de D r o o g ui ;i k c r ij West t ij d t
i e ii w ko o p se h c Ur oogen een gedeellc ^an de zou-yenaauide
in a k e r ij of Z e v e na ju Ij a e li t s p o 1 d e r s.
De liier gevonden wordende gronden zijn op zeer vele plaatsen met de
beste soort van veen bezet geweest, vaaromdan ook al vroeg hier een begin
j;einaakt is met de groaden uit te vecnen . zijnde de uit deze iiitveening
voortgekomen plassen reeds sedert vele jaren drooggeiiiaakt welke gronden nu de sciioonslc , vruchtgcveude landerijen opleveren , alwaar
levens de fraaiste boerderijen gevonden worden.
Itet ainbaeht vaii Aurlanütivecn is 224G , buud. 2 v. rocd. ,
15
v. ell. groot,
behalve nog ongeveer -190 bnnd. in de
jVic.nwkoopschc Droogmakerij , en telt thans 564 li. , ruim 2G00 inw.
onder welke 17130 Herv. , 760 R. K. , 30 Lulli. , 20 Remonst. eu
,

i^i

60

Joden.

Men

heelt in

eene Ilerv. en cene R. K. kerk , ecne
vóór omtrent drie jaren geheel vernieuwd
en plegtig ingewijd, ecnc zeer beroemde Frausche kostschool, met ongeveer üO , eene Nederduitschc school , met een gemiddeld getal van
140 lecriingcn , 1 korenmolen 1 trasmolen . 1 pannenbakkcrij , de vvijdIsraëlitische

deze

gein.

ringsijnagogc

,

,

vcrmaarde zoogenaamde Alphensche l)esehnitbakkcrij
vele pijpeii-fabrijkeii , 1 goudsmederij
terwijl overigens de inw. meest lum bestaan vinden
in veenderij, vlasserij
landbouw, graan- en veeteelt en handel;
zijnde er aan de lage zijde van den Rijn vele belangrijke eu fraaije
winkels en langs Ai^w Rijn de uituiuntendste landerijen en bouvMiianswonlngen, ^ele kaaspakhuizen en zes watermolens.
liet doiji AvRLAMiLnvEEN, vai) ouds Akleveev
en thans nog veelal door
lic landlieden bij
verkorting Aarleveen of ook wel Hareevees gcheetcn
tcrv. ijl de sticht ingsbrief van het St. Pancras kapittel te Levden
liet
als Aauijeke\een opgeeft, wordende ook wel ter onderscheidingvan de Aarlamlerve.vnacUc Rijnhuurl de AARLAVDEUvEEVscnE Kerkbuurt
genoemd ligt 4 n. N. O. van Levden, l^n. Z. O. van Wonbrnggc
1 n.
N. van ZwauMnerdam en even zoover W. van Nieuv\koop; ontleent
waarscJiijnlijk zijnen naam van de ligging in de veenen en aan de
Aar, CU strekt zich omtrent dö kerk, met ecne dubbele rij huizen
,

5

,

,

,

,

langs

,

den

Aarlandervecnschen dijk, zoover die bestraal is, uit.
die alle blijken draagt
dat zij van oude dag,
teekcniiig moet
zijn , is een
ruim kriiisgebouw
dat aan iedere
zijde eenen kapelgevel heeft.
Zij is nel bevloerd en met leijen gedekt
heeft aan de voorzijde eenen bijzonder fraaijen vierkanten looien gehad,
nu echter ecu toren met achlkanten koepel , van klok en uurwerk
voorzien, en op bet midden van het dak stond vroeger ook nog een
vierkant lorenlje.
De gemeente , die, ruim 1000 zielen teil , endoor
cénen leeraar bediend wordt, bel-oort lot de klass. van Laijdeii,
ring van Jfoerthn.
De predikant vAordt door den kerkeraad beroc])en maar de And)achtsheer heeft bet regt van agrcatie o\er dit be-

De kerk der Ucrv.

,

,

De eerste llcrv. leeraar alhier , v\as Floremius 31ari . die in l-iOO beroepen V. erd. DeR.K. hebben hier ook ecnezecr nette en v.elingerigtckerk ,
die aan .loiiA>?iEs den Doopcr toegewijd is.
De static, die 260 coiniminicanlen lelt en
door
eenen l'astoor bediend wordt, wordt
ouder het aarlspr.
van HoUand en Zeeland, en lot bel dek,
van liijiilaud gerekend.
Tot de Isiaëlilisciic riagsijiiagogc , waarbij een voorlezer de dienst waarneemt, behooren 17 omliggende dorpen.
roep.

Ook

heeft men er eenen korenmolen ,
cenc zeer fraaije , rniuie
dyelmalige ingeri;;te en in 1850 geheel nieuw opgebonwdc dorpschool

.
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lu
met Z\»aiiiiiiii-.l;iiii
fot JViit van 't llt/i'ini-vn , «lal il.ii
CU iJ!> lellen lelt.

omlcrwiUcrswonin^

th'piiiloiiK'iit
oji.;iii{jt

is,

lu-i-lt

II.

dit

«lorp

ecu

ISIH

tK-lolu-r

in ile.'.t; landen >je\.illen
Toen (leFrJiiiseiieu «lie inliet j.ini' lü7i
Maren en lul 's (u-aviniia;»!' iLieliten door te dringen, de/.en toeleg
hok eene jninm-r Iteni'.en o|) Nieuwkoop al", om dat doq»
nii>.liilvl zn;;'en
maar de Ualjiiw van Nieuwkoop I)ra;|t ras eeni^rc gewate plunderen
pende hoeren op de heen onder welke i'uU ook eene koiiipajjnie van
,

,

,

,

,

,

Aarlanderveen hexond.
Deze >ielen de l'ranselien aan en \erdreven
hen, waardocM' linn voornemen ^erij(Ii•ld werd en deze slreek \an linn
AAr.i.\M)i;iiM.i >
een
tVik hadden die van
hezoek \erseliooiid hleet'.
aanmerkelijk aandi-el aan den opstand der inwuni'is \an AljiluMi en Oudshoorn te<>en de 1'raiisehen in ISI-».
Het wapen \ au Aviu.AMttuvKKN is een zilveren sehild waarop een doodshoofd , onder helwelk l«ee zwaarden kruislin;;'» o\er elkander lijfjfen , mei
cenen horen daaronder.
AAKLAM)K11VEE\ lïN VULMOT. Onder dezen naam is de [ycniernhekend, als eene heerlijkheid die vroe-yer in
tc Aarlanili-rxeen
bezit was \i\ii de lleeren van Dudsiiooiin ,'*inede liezilleis van de heerlijkheden Oudshoorn en de Gneplioek , van de hoo;fe heerlijkheid van
Vrijhoevo en ^an de hofstede Rijnenhurjy onder llazerswoiide , welke
I»ij afstand van
lieer Dikk
hofslede voorheen een HoUaiidseh licn was.
VA^ iXitsiiooRN , anderen ze;y>ren hij zijn overlijden, in het jaar 13:21 ,
werd zijn zoon. Heer ^Vll.L^:M, met alle deze heerlijkheden \eilijd.
Heer \\ ille.h in den tweespalt tnssehen ]Ierlo|>- \\ ili.k.m van IU:i.ikiik\ ,
vw diens moeder , Keizerimie MAUGAnicET , de lloeksche zijde dat is die der
Keiz^-rinne ojekozen hehluMide , werden alle zijne Heerlijke ^<Toederen , in het
jaar löfJl
door den llerlo;f verlienrd verklaard, en, in di-n jare 15üi,
verkoeht aan Heer Ar>oi.i) va> Usselstein , van Avien zij zijn o^erJ>•e{jaan op Heer Adhiaan va> liAAriionsT , in wiens {yeslaeht die {yoeileren
eeninen lijd (jehleven zijn.
Naderhand zijn zij »jeraakt aan den hnize
van KiiLE:sDrr.r. doeh vervielen hij het o\erlij(len van Jasper van IviiLENBi'RG , Aveder aan den kunino' van Spanje, als Graaf \an Holland,
die ze \ erkocht aan Heer l\oi;LA>D i.e Fevhes. A ervoljjcns is deze heerlijkheid
hezelen hij de ^jtbroeders Ja>, Imiancois en Roela>ü vas Heemrtewe , en
naderhand nojjhij hnnne nieht . ^ rouwe A\>a de Baucoirt. die tijdens
het afzweren \an den Koniu;»; van Spanje aan hel Hof diens Koiiiujjs iiaar
v aarom zij door de Stalen van Hollaiul en A\ es t friesverblijf hield
land verbeurd verklaard , en in lö93 , <Yan Eii>st vA?i Mansvelo , Veldmaarsehalk in dienst der Stalen , in miuderiuj;' zijner achlerslallen
ter
leen jjejji'ven weiden. Thans is zij een eijyendoni van den W. E. \\
Heer Ueimiard Jas van der Meilen, Predikant te Amsterdam.
AAULANDERVEEXSCHE KERKVAART, vaart in Rijnland, prov.
Zuid-IloUund , arr. Leijdcn kant. 1' ouhntgfjp , {yem. Aarlanderveen ,
dievrocj'i'r , uit den Rijn komende, tnssehen den Noord- en den Ziiidnaar het dorp Aarlanderveen liep , en de gemeencinderpoldcr door
schap lusschen dat dorp en den Rijndaarstelde. De Sluis het kcrksluisje, noij ten huidiuyen dajjca zoo genoemd, is weggebroken, waardoor hel gebruili dier vaart opgehouden heeft.
De ingezelenen ^an het
dorp kuimen eciiter door twee sluizen, als éénc in het dorp zel\e, en
ééneaanden Galge- of Noordeindschen molen, met vaartuigen in het
kanaal en den Rijn komen.
AAKLANDERnEENSCHE RIJNBUURT of Lage zijde van den Uuïn
oTtn Alphen en Zwammluuam in /{//'«/««(/; prov. Z. Holland, arr. en
.
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Z. van Aurlundcrveun.

vau Lnyden

scliciden

slrekt
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kaul, en 1
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zij
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u. Z. O. van tf'ouhriujijc
gem. f«
,
Ten N. door den Rijn van Alphen ge-

de

van

Aarbrng^^

over

de

llijnbnijy,

tot

langs den Rijn, lot aan de rivier de Ziende,
{zijnde een groot niir gaans) uil, is, nithoofde van hare ligirino- lanos den
Rijn, zeer levendig' door de drokke scheepvaart , en een gedeelte wordt
voorbij Zwauinierdaui

,

T ukfjiarkï

omdat hier , in vroeger danen , eer
,
was , verscheidene tnri'sehuren , lanr^s
den Rijn staande, gevonden werden.
Pe inw. , onder welke 900 lïerv., hooren van den Aarbriic, tot
kerkelijk onder Alphen, terwijl zij niet
even over den llijnbrng
die van Oiidshoren-en-Gnephoek in de inkwartiering
deelcn.
Ook
was van oudsher hier de gewoonte , dat , wanneer burgers in oorlogslijden te dienste van het land werden opgeroepen , als ook wanneer
het wapenschonw was , de inanseliappen alsdan op Oudshoorn en niet
Hierover ontstond zelfs , in het
op Aarlanderveen werden opgeroepen.
jaar 1629, eenig geschil, dewijl de schout van Aarlanderveen begeerde .
dal de bewoners van dit gedeelte der genieenle zich met hunne wapens
naar zijn dorp zouden hegeven , als vvezende zijne onderhoorigen zij daarentegen weigerden zulks jnjaar wilden wel te Oudshoorn verscliijnen
waarop
alsloen door gecommitteerde Raden den 2 Julij 1630 , uitspraak is gedaan .
dat de bewoners behoorden tot de wapenschouw van Ondshoorn, Hierdoor en door hare ligging legen o\er Alphen , waarvan zij door den
Rijn, en palende aan Oudshoorn, waarAan zij door de Aar gescheiden is, wordt deze buurt nienigmalen verkeerdelijk, als ondereen dier
jjcmcentc behoorende, opgege\cn.
Er is bier ecnc panncbakkerij , een trasmolen en ecnc zeer blocijende kostschool. ïusschen de Aar en de Rijnbrug stond vroeger het
Zie voorts dat woord.
lUddernialige buis Be er en d recht.
In dinjare 1672hadin dit gedeellc van Aarlanderveen , bij de Zwammerdanimcibriig, tusschen de rranschen en de ingezetenen van Aarlanderveen
on Zv\anuncrdam , een gevecht plaats, hetwelk de vcr^^oesling van Zwajumerdaiu ten gevolge had en in 1787 , dacht het volk Aan den Rijngraaf
VAN Sal.ti zich hier te nestelen maar de ingezetenen hadden zich in de
liiervorcn genoemde pannenbakkerij en naburige huizen verschanst , en
noodzaakten hen door een wel onderhouden vuur, na een kort eu scherp
ffevccht, den aftogt te blazen.
AARLE , d. in de Meijerij van 's Ilerlorjsnhosch , kw. Pcelland
oord-B rahund , distr. en <5 u. O. vau 0'nschot , arr. en 3 \u
prov.
N. O. van Ehtdhoren , kant. en ^ u. N. W. van Ilelmoiid , gem. AarIe- Jii.rl cl , l u. N. W. van Rixlel en Jji u. Z. O. van 's Hertogenbosch.
Men wil, dat dit dorp oudtijds Adelre of Adelree genoemd werd,
uithoofde de adel zich hier gemeenlijk ophield, ten einde digt bij het
zoo als nog al dikwanneer de Hertog van Braband
liof te wezen
terwijls jilaats had , zich op het kasteel van Helmond bevond ,
wijl eenige adellijke huizen, die hier staan of gestaan hebben , tot staving
van dit gevoelen worden aangehaald. Ha^evvinkel (1) gist , dat men
Aakle vroeger Aderee nocuide , omdat bier misschien ecne overvaart
ook wel de
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wtlk..- liviiT
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de*

wiijtns

biiil.n

hare

i».--

hel ilikiiiaals . zcUs nog U'[;fiiwoonli|. , hijiia uiidoüiilijk
Hiervan
iinalvl , (1111 aan «Ie noordzijde dil dorp nit of in Ie [;.iaii.
zoo als ih; Meijeiijer.oude Adeuee , Aakek en jjcniakslialve Aakle , of
Meer aannemelijk komt ons eehnaais ze;jj;rn , A\le jjenoeind /.ijn.
tpihet jr'evoelen van den {'eleenlen W. C. Ackeusiiuk voor, die Aablb

vcrs

tri'ilLiiJt.'

,

plaats (tan de Ja (I);
voor eene verliasterin;; houdt van Anriiu», dal
ten niinsle dat deze jilaals lany \oür lul he-taan \an den Urahandsehen adel is bewoond ;;eweesl, seliijnl len dnidelijksle Ie blijken nit
bel;;een ons dour IhivM^vijE Nenntdd wordt, nan;elijk . dal bi.r , op
'v-,

w

17e eeuw , Roineinseiie peudurp ook veelal AAULtuEr.K
landlieden het uitspreken, Aaleuekk , zijnde zooveel
ui, 'zoo als de
vanl hel hier kortbij {jelejfen
maar te ome;;te
.ds Aaulk en \iu:w
A'eeit is een afzonderlijk dorp , d;a ook tol eene andere jjemeente behel"laalsl der
nio'n-n

IGe

"cxonden

in

der

het be^in

Men noemt

zijn.

dit

,

.

hoorl.

kerk , die , len N. W. van hel dorp af;f<'zonderd in de
een nel en tamelijk [jrool kruis|febouw , niet cenen fraaijen
toren , vroej'er {jedekt niet eene vrij hoopje en seberpe sjiils , dii'
Iiij
storm van 9 ^ovember 1800 om\er{);e«aaid is, waardoor
ilen
In hel
hel Noorder- of Lie\ e-Vrouw ekoor zeer besehadijyd «ord.
vob'cnde jaar werd er wel weder eene andere spils op dezen toren
Dt /• kerk wordt
jTosteld , maar deze is sleclils 11.:29 voel hoojr.
De
thans in combinalie met die \an llvlinond en /f /.r/t/ bediend.
sehnurkerk te Aaulk , die tol de U. K. {fodsdiensl jfcbruikt wordt ,
^a de veroverin»; van
Maajd Makia.
vierl
als jiatrones de II.
Aakle en liixlel, altijd door
zijn
llerlo^vnboseh in IGliO
's
doeh nu Rivlel als parochie vernielijjd
éénen pastoor bediend ijeweesl
is, maken zij te zaniea de paroehie van Aaule uil, die, onder het
voormalijT bisdom of vicar. gener. apost. van 's Ilertoijcnbosck, tot het
Over de benoeniinjjdek. van Ihliiioiul behoort en 1100 zielen telt.
tot <ie pastorij \dn AvuLEwas in 1809, onder konin"' IiO:)E\vuK, eenifje
nunij.'lijkheid ontslaan , welke in der minne is bij;;cle;jd , en de vrije
'Je
benoeminjr on inslellinjf is aan den vicaris aposlolijk verbleven.
Aarle is nofy vcne kapel in wezen , cersl gebouwd omlrcnt het
Zij is voorzien van een torentje en uurwerk , en thans door
jaar 1j97.
eenen nnmr in tweeën gescheiden, zijnde hel eene gedeelte een raadhuis JU het andere tot eene dorpschool ingerigi.
\ oor omtrent twe«
eeuw<-n was deze kapel zeer vermaard , wegens een Lteve-Vrouue-bceld
bekend onder den naam van 0}ize-Liere-P rouw fe ylarle in 't zand
wilde, wonderen verriglte , waarom dan ook jaarlijks
ilal . naar men
lieden
omstreken . herwaarts eene bedeonderseheidene
nit de
vaart deden, hetgeen niet weinig levendigheid aan het dorp bijzette j
thans
worden vele vreemdelingen dcrwaaris gelokt door de beide
jaarmarkten, waarvan de eene dingsdags na hallvaslen. en de andere
dingsdag na den tweeden zondag in Julij invalt , zijnde de eerste vooral
vermaard door de menigte fraaije paarden , die dan uit alle oorden dwller\
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waarts worden gcbragl.
De inw. van Aable

gen

zich

hel laten

met

uitbroeden

(i) ZiP hetzelfde

wier getal thans ongeveer 4^0 beloopt . logop het ontginnen van woeste gionden en
van jonge ganzen en hoenderen , hetwelk hier
,

ijver toe

werk op dczolfJe Hailx»

,

AAR.

dü
ceiuMi l;ik van

uitmaakt, wordende cj op elke n dondorda/v
van liier naar 's llcrloff^nboseli en voorts
Ook iieMien de drie broeders HE>r.icus
Ai.i;>iiiJS on
EvERT 1'evit liier ccnc klokgieterij opocrio^t die met zeer
veel voordeel aan dejj jjanjj wordt jfchouden , en waar zeer fraaije
van allerlei {jroottc gej^oten worden.
klokken
De oude llcrtojjen van Braband liebben , uit erkentenis voor de bewezen diensten . aan de ingezetenen Aan dit dorp de vrijheid Aan ja-H
en visscherij gesehonken.
Den 4 Deecmber 1300 werden de ",.nieene hei- en wei-gronden te Aarle door Jan II aan die van Aari,e .
Berk en Ri.rtel nitQcjrevon welke uilyiit den 19 Mei 13o9, door Hertogin JoA>.>A en haren .«yeinaal \V ENCESLAüs VAN Lixebbcrg nader bevestifd
Aarle werd in 1o98 jyebrandsehat en geplunderd door de Spanjaaris.
den, die er hel Aoljjende jaar het weinige, dat zij overjjelalen haddt-n . no;< kwamen Avegrooven.
Bij den inval der Fransehcn
in 107i2 .
had hi t almede veel te lijden , en dertig jaren later Averd het door
hen afjvebrand. Toen , in 1792
die natie Avederin ons land viel. moeshen de dorpelingen, ten dienste der troepen Aan DtaotRiEn , hooi,
stroo en haver le\eren , en Aderden aciitervolgens , nn
eens door de
Franschen dan Avedcr door de Bondgenooten verontrust.
AAllLE, geh.iu ddJIcijcriJran 's Iler/of/cvhosch k\\ .Kewpcnlaucl , prov.
IS oord-B rahiivd, arr. en 2;^ ii.N.W. Aan Eindl^oren
distr..kant. en 1 u.jN.
O. van 0/r.sf//'/. geni. eni u. ^V van Bist. aan deuAveg van datdorp naar
Oirsehol. Het is door houtgewas omgeAen en doet zich zeer aangenaam voor ,
daar de meeste huizen, op eenigen afstand van elkander, rondom een
door hoog geboomte digt belonmierd grasveld , gebouwd zijn.
AARLE (HOOGE) ookAvel, hoewel verkeerdelijk, IIoogev-Aa gespeld,
geh. prov. Noord-Braband . distr. en 1^ u. ?V. van Helmond; arr.
en ö^ u. N. O. Aan Eindhoven , kant. gcm. en ^ u. Z. \V. Aan
Gemcrt.
AARLEBEER , verkeerde benaming van het dorp Aarle. Zie dat
koöpliaiuL^l

Qonigu honderden knikcns
naar llolland verzonden.
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Avoord.

AAREE-RIXTEL gem. . proA*. N. Brahand , distr. Oirschot, arr.
Eindhoieii , kant. Heimond , (29 m. k. . o. s. d.) grenzende ten N.
aan de gem. Beek-en- Donk , ten N. O. aan Gcmert , ten O. aan
llchiiond . ten Z. aan Mierlo , ten ^^
aan Stiphout en Lieshout.
Zij bevat
de dorpen Aarle en Rixtcl, benevens de gehuchten
A SC h donk. Koudcnberg. het G r o e n e av o u d , Overbrug,
de K ij- of R ij 1 1) r o e k e n en S t r ij p.
In IGiO werden deze dorpen, Aoor 6500 gulden, verpand aan Johan
.

.

Francois van DoN(iELBERr.E , maar die penningen daarna Asedcr afgelost,
A\aard(!or zij onder de Staten-dorpen terugkeerden.
Men telt hier ongeveer 1200 inw. en de oppervlakte beslaat 1142
bunders, er zijn eene R. K. kerk, cene HerAormde kerk, een
selioolgcbouAV , en cene klokgieterij.
\ oorheen as aren er vele kasteelen ,
of adellijke huizen, die thans meest gesloopt of in boeren-hofsteden her-

schapen

zijn.

deze gem. eene besmettelijke ziekte , die
lands regering spoedig gestuit Avcrd.
AARLEVEEN . d. in Rijnland. Zie Aarlanderveen.
AARNE3IL IDEN , stadje op het eiland Jf alcheren prov. Zccdavd
In

1809

heersehte in

echter door de zorg Aan

's

.

Zie AfiAEMrinEN.

AARMIEM of Aarnbeim stad. prov. Gelderland. Zie Arnhem.
AARNOÜTSBERGEN voormalig d. in dengrooleuZuid-iloUandseheu
,

,

Avaard

,

dat bij i\en

Avalcrvlocd van

18 Nov. 1421 verdronken en nim-

,
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boveiigekoiiien

iiiri

wotlf'i
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luoet {jelejjeu Lebben.
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AAUSLMSJE

is

wpcl evenwel

niet juist

de plaats, waar

AncEit.

Zie

,

3.1

voonnalijj sluisje op

de ylar

,

in

pro».

Hijiiluml ,

Zuid HoUiind ,i\vv. Liijdfn , kant. ff'oubriif/ffe, jfeni. Tvr Jnr tiusohen de Kattenbni;; enden Aaidani, ter keerinjf van bet Auistelwater
,

luaar bij de verbelerinj; van de vaart op deze
,
Het had
uitijebaald en jjebeel vernielijrd.
en IS^o
tnsscben de slai;slijlen , en was voorii.'U
slecbtseene Mijdie \an ii.(j-2el
uiet overlej{;fers ter boojyle van 1,71 el, boNen Al*.
AA KT. d. in de 7/e/«He, prov. (itldt'iliiiid. Zie Aardt.
A VRT (DEN), [jeli.up de yeluwf, prov. (nldcrland, kw., arr. en 7 n. N.
van tnilivni distr. \ider-feliiire, kant. |;eni. en O ii.van liunnvcld.
AAKT-F.LUlJK.NnOSCIl. pold. in den Kiesbowh, jirov. Ztiid-lloUand,

den Rijn
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bet Hou\\enin|vs\\ater en de. riv. de .Mer«e, boven
(TKK), ^^eil. in Drentbe. Zie Akht (Tek)

den

Hoojjkil.
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.XAK'l'SKEKCiEN^ ondadell. kast. in Zuid-I/otlaiid. Zie HEERAAiiTSBEnr..
AAKTSNN .\AKT, ArnTSvwEiiTüf Aertsvveeude in onde brieven 11aHaubsweerue, IIartswaarde ot' Hekesvvaaiit {jenoenid , en
>05A>AKi>,
\an V ili.\ Hlhewardis bereeds onder den naam
in de l^e eenw
kend, \ oormali;; d. in den Groofeii Zuid-JIollaiidschen ff' aard , aan den
Alm. Het vas t-en der 54 dorpen die , bij den walervloed van 18 Novemverdronken, en sedert niet voeder te voorseliijn gekomen zijn.
ber l'«iJl
AARTSWOLÜ, bij sommigen ook E erts wou de genoemd, d. , in de
f icr .^aürder h^oggen, prov. Noord-Holland , arr. en 3 n. IS. W. van
llooru , kant. en 2 u. Z. W. van Medeuiblik , gem. Iloogwoud- eii^hirlsifoud , 1 n. N. van lloogwond aan den Zeedijk , in welken bier
Ofschoon dit dorp
eene slnis is , onï het binnenwater te ontlasten.
uitmaakte, Iiad heL
vrije heerlijkheid
altijd
niet Hoogwoud eene
\oürbeen evenwel eenen ai'zonderlijkcn regtsban , die ruim 210 bunders
laiids besloeg.
Het d. beeft twee buurten, die op eenigen afstand
van malkander gelegen zijn.
De Herv. , die eene gemeente van 530
zielen uitmaken en lot de elass. van Hoorn, ring van Spanbroek , behooren , hebben hier eene kerk , niet eeuen vrij zwaren vierkanten
toren.
Men ziet tegen eene balk in de kerk het jaartal Ibla, heiMelk doet gissen, dat zij te dier tijd al gebouwd zij. De gem. wordt
door ccnen Predikant bediend
die bij agreatie van den Ambachtsheer
De R. K. behooren tot de statie van Hoogwoud.
beroepen ^^ordt.
Er is hier ook eene sehool met ruim oO leerlingen.
AAS (DE), nlaatsop de Z. O. kust van het eil. Terschelling^ prov.
N. Holland , arr. Alkmaar , kani. Texel, ^ u. van de Hoorn.
AASDOM , gedeelte van de gem. Abcoude-Proost dije-en-Aasdo7n , in
het 3WerAMflr//>r, prov. en arr. It recht , kant. Baambrugge , Umchen
den Krommen-Angstel , de Oude W averen de Hoolendrecht. Het bevat
met Aasdom-Proostdije ruim 950 bunders , in twee polders , den H ol endree hter polder en den Waa rd - en- A s sakk ers polder, die
ieder éénen molen hebben.
De inw behooren kerkelijk onder Abcoude.
\ olgeus sommigen zoude het aasdomsversterfregt van deze streek zijnen naam ontleend hebben.
AASDOM IN 'T \ EEN polder in het Nederkwartier, prov. en arr.
Il recht ,
Abcoude-Proosdije-tn-4nsdom
kant.
Baambruggc ,
gem.
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De llerv. inw. behooreii
K. tot de static van Ibcoude.
AASUOAI-rROOSTDIJE, \wUpr in het jycdcrkuartier , prov. en
arr. Ltrecht, ]i.m\i. Baambru(/fjc, g'em. Ahconde-Proostdijc- cu Ansdom
grenst N. aan de Oude Waver, O. aan Vinkeveen, W. aan Waverveen en Z. loopt het Insschen de beide laatst^femekle jjem. in een
punl uit. De lï^-rv. inw. behooren tot de gem. Vinkeveen ^ de R. K.
tot de statie yan IFarerüeen.
AASPRANG. riv. prov. Gelderlund , dat ^ u. van den uitlooD der
Aa of Aha in den 0;;den IJssel , uit het eerstjenoemdc riviertje voortkomt , eerst noordwaarts aanstroomt , vervolgens , bij het huis de Bontebrug , eene meer noordwestelijke rioting neemt , en eindelijk , met
eenen zuidelijken bool zich j u. beneden Lift ouder Gendringen in den
40")
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goh. in Limburg, zie Asterberg.

,

prov. Friesland ,^\\

,

.

ff estergoo

,

gviet. ff ouxcradeel

en 2 u.
^au Sneek, kant. en 1 u. Z. van Bohnard , onder
Tjerknerd, en £ u. van dat d., aan een watertje . dat hier de grensscheiding tusschen Wonseradeel en W vmbritseradeel vormt, liet behoort kerkelijk onder de gem. Tjerkwerd-en Dedfjuin.
AAXTERWIJK. d. in Waterland. ZieAxwuK.
ABAI , riv. en haven in Oost-Indie. Zie Abej.
ABBEGA , ook Abecea en ABnoA genoemd, d., prov. Friesland , kw.
Tf'esterfjoo , griet. fFifnibritseradeel , arr. , kant. en L' u.
van Sneek .
If u. N. W. van Iht. Men telt hier nagenoeg 190 inw. De Jlerv.,
die hier eene kerk met een fraai orgel hebben , behooren tot de
gecombineerde gem. van Oosthetn-Abbega-en-Fohgara , de R. K.
tot de statie van
I Isl.
\ oorhecn had men onder dit dorp de volgende adellijke sloten , Heringa en
bij de buurt
i g m a n a
A bb ega s t er- Ry g e Attama, Sytinga en Bonninga in het
buurtje Morra; voorts Baugama in de Oosterburen.
ABBEGASTER-RIGE. b. prov. Friesland, kw. ffestergoo, griet.
Wijmhritseradeel , onder Abhega
en \ u. N. van dat dorp gelegen.
Hier lagen oudtijds de staten Heringa en
i g m a n a.
ABEJ of ABAI , riv. in Oost-lndië , op de Noordoostkust van het
fil. Borneo.
ABEJ of ABAI haven in Oost-I ndié' , op de Noordoostkust, van het
pil.
Borneo, aan de riv. van denzeliden naam op 60° 20' N. Br.
114"^ 3' O. L.
Het is de voornaamste haven in die streken. Men
wint in dezen omtrek, die goed bebouwd is, rijst, peper en kaneel.
ABBEKERK voormaals eene smalstede, thans een d. in de Vier
Noorder Koggen, prov. i\ oord- Hol land , arr. en 2 u. N. van Hoorn,
kant. en 1^ u. Z. W. van Medemhlik , gem. Ahbekerk-en-Lambertschagen. De Herv., wier kerk eenen toren met eene spits heeft , waarvan
in 16o6 de eerste steen gelegd werd , behooren tot de gecombineerde
gem. van Abhekerk-en-Lainhertschagen , de R. K. tot de statie Lnmarr.
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ABBEKERK-EN-T,AMBERTSCHAGEN,

gem. , prov. Noord-Holland,
Hoorn, kant. JJedemblik ( 4 m. k., 5 s. d.), grenst ten N. aan de
Zuiderzee, ten W
aan de gem. Hoogwor.d-tn-Aartswoud , ten Z.
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r 11 i-ii dfii polder liciien üSO inw. , die iii laiidijoiiw en veelei II liiiii ix-slaan
vinden , en ond.r welke 100 llerv. . 'I'jOIX. K. . -Mi Menu. en 4 Lntli.
Do Herv. jieni. vaii AuBtKERk-E.\-liA.iiiiEKisr.ii\(;i:>i liecll tweo
zijn.
kerken , die door éenen predikant bediend worden eabehoorl lolde klass.
vaü Hoorn , rin;f van Mtdiinblik. De II. K. iiebiien bier [{een kerk
maar bebooren lol lie >latie La-iibciisclKtijeii-de-frcere-t-ii-Sijhecarspef
de Meun. tol de ;[eni. \an Tirlsk-en-.tibLkeik , de Lntb. lol de
die 470 bunders groot
Er zijn in deze jjeni.
gem. van .Vcdtutlilik.
«jeniiddeld door ÜJ leerlin|jen bezoebl vvordeii.
is , 2 sebolen . welki-

van
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ABHKlvINüKllKN op soninii;fe kaarten verkeerdelijk under ileii iiaani
van AFtknuKKtx voorkoineiide , buurt, iii Ziiid-llfrtliiud , piov. Zvi-lnml
dislr. arr. kaïil.en^ u. Z. O. van Gm-s gein. en ^ n. Z. \an Klovlimje.
ABBKMA , voorin, state, prov. Fiii'sland , kw. Ousicrtjuo , griet.
Idaurdcnidvcl , Z. W. van Gronw en daar tegenaan palende.
ABBKMA, voorm. stiiis prov. Fricsluud , kw. ZtiLii wolden griet.
Utint/iiiidit'l, h')j Akinarijp , reeds voor meer dan eeiie eeuw afgebroken.
ABBIvMA , voorm. ^late prov. Fn'eshiinl, kw. Zcvenwoldcn , griel.
l tiiit/nadicl omler .ikkriini , waarvan men zelfs iiiel meer v\eel , waar
,
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geslaan beeft.
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gfnhet Land van f oom , prov. Z. Holland,
,
uit het dorp Ai!Bi;>en kaïil. Biiclle (11 ni. k., 7 s. d.) ,
BKOEK, en eenige verspreid liggende huizen bestaande, is eenebeerl.,
die , blijkens eenen daarvan nog bestaanden leciibrief bij hel geslaebt
DE Vos V v> Steewvuk. iii het begin der 13de eeuw , door Graal Flouis IV ,
als leengoed geschonken is, en vroeger ])ezelen werd liij de lleereii van het
geslacht van dien naam , van welke een mei name Gekiut va> Abbe>biiüek
A BBKN BROEK.

'^

arr.

,

,

een der hoofden van de Kabcljaanwsche partij te
boek staal, zijnde hij in 1181 bij een gevecht aan de Vaart bij L'treclit
nevens zijnen zwager A\ ule^ va> V alke>stei> , door de Hoekschen krijgsgevangeii gemaakt, terwijl hij in 1189 melde Rotlerdamscbe Hoekschen cene overeeukomst leekende
waarna hij in 1 194 overleed. Thans
S'os
is zij een eigendom van de
11. E. II. G. Hceren J. A. Baron de
V.4M Steenwijk
genaamd vax Esses , en H. de Vos vax Steenwijk , die
in

de geschiedenis

als

,

.

de regteii tol voordragl van den JJnrgemecstcr , het gemccntebeslimr
tol benoeming van eenen Dijkgraaf, Hcemraden en schoolmeesteren lollalie van Predikanten bezitten , terwijl vroeger aan deze heerl. liet
Jus vitae et necis (het regt van eigene reglspraak) etc. , verbonden was.
is
Zij
ruim 1000 bund. groot en grenst ten N.
ten
aan lleenvliet en Geervliel , ten O. aan Biert-en-Slomperl
Z. aan Zuidland en Ondenhoorn , en ten W. aan Nieuwenhoorn.
Men heeft er éénc zeer fraaije , in 1831 geheel nieuw gebouwde
school, ruim 610 inw., die in graan-, vlas- en aardappelcnteelt , alsmede iu den graanhandel Inin beslaan vinden , en eene kerk, een groot
gebouw met eenen dikken toren , die vóór de Hervorming aan den
II. EoiDics
toegewijd . en waarin op den 11 Mei 1481 , een kapittel
van 8 kanoniken gesticht was ook bestond hier toen zekere broederschap , ter gedachtenis van de zeven vveeiin der H. Maagd , en er waren in deze kerk zeven vikarijën
vvaarvan elk haar bijzonder altaar had.
In het jaar 1747 stortte door hevigen stormwind een
der kapelgpvels aan dezt, idzijde rrehe"! in waarna, ter vermijding van
groolc kosten, de muren vierkant werden opgetrokken.
A óór den
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B.

twee groole zerken , waaiomler de lyrafkelders der
Sedert de Reformatie is deze kerk in {jebriiik
bij de llerv. gem.. Van uelke wij reeds in lo74 als Predikant vernield
die tot de klassis van Brielle
vinden llERaANrs GriDRErs. Deze (yeni.
rin;j van Geervliet, behoort, telt 650 zielen, en heeft eenen Predikant.
De hier wonende R. X. behooren tot de statie van Brielle.
Het M anen dezer héerl. bestaat in een rood veld , waarop een {jcheel openstaande broek , zonder bovenhand , van wil of zilver laken
niet eene ;«oiidlakensche voerinjj , zonder banden aan de knieën.
Het d.' ABnE^8R0Kk ligt 2^ u. Z. O. van Bridle , i u. Z. AV.
van Zuldland . in hetN. O. der gemeente^ niet ver van de Borni^se
iiit welk riviertje eene haven komt, Maardoor het Mater van eene nabij
het d. geleofen -kom of vijver ververscht wordt, door welke haven het d.
vroeorer nieikelijk in welstand toej^enonien is. Men wil , dat hel zijneri
naam ontleent va»i zekere moerassisie gronden omtrent )30 roeden vart
hel dorp jyelcgcil', 'die voorheen onder den Abt van Echternaeh moeten
behoord hebben , en niet anders dan bij drooge zomers te bewandelen
zijn ; alswanneer men door de bovenste korst eenen stok of lat kan steken,
die tot 18 of 20 voet diep gaat , zonder vasten grond te raken.
sehijnt van
Het dorp dat in een langwerpig vierkant gebouwd is
zeer hoooen onderdoin te zijn , hoewel het jaar der stiehting onbekend is. Het moei vroeger veel grooter geweest zijn dan thans aanmen ten Z. van het dorp langs en beneden den dijk
gezien
in eene tusschenwijdle van 100 roeden de grondslagen van eene rij
aaneennebonwde huizen, vindt. Het heeft in de Hoekschc en Kabeliaanwsehe tA\isten veel geleden, uit hoofde dat Gerrit van Abbex'broek
die Ridder en Raad van Keizer Maximiliaa> vaa' Oostenrijx en van
zijnen zoon FilipsII. Graaf van Holland, was, de zijde der Kabeljaanwschen koos, hetwelk de Hoekschen niet weinig op hem verbitterden. Ook
is het onderscheidene reizen door watervloeden deerlijk geteisterd , vooral
Het geweld des vnnrs heeft het almede meerdoor die van 1576.
malen aangetast; zoo als in 1640 en 1644, bij welke laatste ramp
de freheelesckrelarie afbrandde , tot onherstelbaar verlies van vele merkpredikslncl

lij^^jy**»

ïleeren VA\ ABi!£>Bni)KK zijn.
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,
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waardige zaken.
Er is hier een fraai regthuis , dnt in 164^, door den Graaf van MeKODE voor drie vierden en door den Heer Nicolaas van Abbe>broek voor eeit
vierde
als gezamenlijke Heeren der lieerl., gebouwd is, en thans door
burgemeester der gem. , in eigendom bezeten
den heer ft. Bodde
wordt.
De wapens der beide stichters, die vroeger boven de deuren in
Het huis
steen uitgehouwen waren, zijn daar nu niet meer te zien.
van den Heer van Abbenbioek is een zeer fraai vierkant gebouw , dat op
het einde der vorige eeuw^ geheel nieuw opgetimmerd is.
ABBENBROEK of Velpebsduk, voorm. kast. in het eiland Tholen,
prov. Zeeland, distr. Zierihzee, gem. Oud- Vosmeer.
ABBENES of Abenes. cil. in Rijnland, prov. Zuid-Holland , arr.
Lei/den kant. Jf nubrugge gem. Alkemadc , ten N. bepaald door hel Lan"e-Rak ten O. door het Haarlemmermeer , ten Z. door de Hnigslool
en ten W. door het Kogermeer.
VBBENWIER , voorm. stins , prov. Friesland, kw. Ooslergoo , griet.
Bauucrderhem , arr. en 2^ u. N. O. van Sneelc , kant. en | u. W.
ten Z. van liauwerd, 20 min. Z. van Irnsnm. In het jaar 1462 werd zij
door de A etkoopcrs onder Janko Douwama , nadat deze eene volkomene
overwinntuT op de Schieringers behaald hadden, geheel uitgeroeid.
Thans vindt men daar ter plaatse eene buurl van denzelfden naam.
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Icaiil.
3 n. Z. van den Helder.
ABBE\VEKR, jieh. in /Innsini/u, piov. en 3 ii. N. van Groninijen
kant. en ^ ii. N. van
arr. en 4 u. W. ten N. van .tppliitiiil<nu
ff til Slim ,rr('iii. 011 20 min. Z. O. \an liaflo, ondtr Tiiialliinje en 10 min.
Z. O. van dat d. y;ele;>eii
Het «as vioejjer eene hecil. met een adell.
huis, waarvan jviaelilen en sin;;els noif kenliaar zijn.
De omliek. Iieslaat uit lajje doeli zware kleilaiiden , die beier voor liebeirabrijkeiv
dan voor de jjraanteelt gesebikt zijn bevallende tevens otUioin (ijzer
oxyde) , door welke bet vater
klooien, veelal bleekrood of
in de
hoojr asebjjeel van kleur is.
AHhKW IKIl voorin, stale, pntv. Friesland arr. Oostergon, griel.
Oost-Doiit/iiiiditf onder ylnjitin en ~ ii. O. van dat dor]».
ABHlNCiV ol'AuixiA , voorin, stins, pvo\. Fncslund , k\v. Ooslirgoo
jyriel.
om\fv Jliiiziim en ö min. Z. O. \:\n <lal d. ,
Ltciiirurdt'iudcvl
^0 min. .\. Ü. van Gonlinn en ^ n. Z. ü. van Leeuwarden , iii
1S37 ar;;ebndien , vroe<yer doon de jyeslaehlen Addint.a Üoimv, Stumiprov. i\oor(l-IIolluii(l
gorii.

i'fi

Y

II.

,

;nr. cii

5 u. N.

van Vulandsoog

N. O.

Alkiiiaai.,

,

.

.

,

,

,

,

,

,

.!>'

en

Si.iiiMiDi.ir.K

AlllWNCJAWIEU,

ABBO

of

"\\

AY

liewooud.
in

<1.

Aimo

,

Frieshtiid.
riv.

Zie

E>(:vvii;n.

üoslliidië

in

,

resid.

y/iiihoi'na

,

ell.

Bovro
die nit een binneninoer komt, zeer dik en drabbijy is, maar
slil
van water, ten ware in Lel rejreiisaisoen , wanneer zij met groot
geweld naar beneden komt storten , en alles dreigt onder water te
zetten eu weg Ie slepen.
Het is de groolslc rivier van bel eiland^
zoo als zij zieh in baren loop ook
liet verste
van allen uitstrekt
maar met zoo vele boglen en kromten, dat sommigen die v\el op
388 begroolen
opv\el
drie dagen ver de rivier
o«^k kan men
varen , eer men aan den grond geraakt , ol" genoodzaakt v^()rdt aan
land te gaan ,
hetgeen e(!rst in eene Logt , die zeer ver nit het
gebergte haren oor.sprong heelt, plaatsvindt, nadat men door vele
kromten nog drie n ren hooger opgevaren is, waar raen, hij Biikel ,
heginl te vernemen , dat het drooger wordt. Aan wederzijden is deze
rivier meest met iiipa- en mangimangiboonien bezet
laugs welke zij
met verseheidene lakken, waarin zieh vele kaiinans onlhoiiden, na zieh,
0|> haren Z. \\ eslelijkcn loop, bij hel d. \\ av Saiuma
met de groote riv.
// aij O el o e vereenigd te hebben
door de bogt vaii Cajeli, in zee stort.
ABCOLDE , bij verkorting Abcou , d. in bel J\ edcrkwaitier der
prov. l tracht , arr. en 5;^- n. N. ten W. van Utrecht, kant. en ^ u.
N. van Bauinhru/ffje , rwim 1^ u. Z. AV. van AV eesp en even zoo ver
Z. O. van Ouderkerk aan den Amstcl , ter plaatse waar de Kromme
Angstel zieh in twee lakken splitst, waarvan de eene den naam van Gein
aanneemt, de andere dien van Krommen Angslel behoudt. Het v\as voorheen eene heerl. , die onderden naam van Auekevvalda, reeds in 10815
voorkomt, in een verdrag. Inssehen de kerken van Si. Maakten en Si. Jan
te L treeht, door Bissehop JvoE^r.AAu gemaakt.
In de 14de eeuw vindt
men het ABCkornE en Abbekoide en in 1 110 al AncoiDC genoemd. De
oude adellijke lleeren , die van dit dorp of liever van het daarbijgclegcn
slot, als het slambnis
bunnen naam onlieend hebben, Maren ie
gelijk bezitters der Heerlijkheid V/ijk bij Dniirslcde. Zekere ("•usbreci:t
V \> Abcolde , lot vro'nve hebbende ccnc dochter van W'iii.tM, Heer vvn
GvASBEEK in Brahand
bekwam daardoor, na het overlijden zijns
schoonvaders. Gaasheek en meer andere heerlijkheden
die echte;'
daarna, in liOT , aan het huis va\ GAVjBtiK zelfvervaüe! zijn; n^^
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melijk aan Jakob yam Gaasbeek , broeders zoon van meergemcklen WilAlle die heerlijkheden , benevens de daaraan onderhoorige Iceneh ,
in 1440, door gezegden Jakod , aan het Sticht overgedragen zijnde,
stonden daarom onder den naam van (iaasbeehsclie leeneu bekend.
Thans is Abcoude verdeeld in twee ambachlsheerl. , die ieder erne burjrerlijke
gem. uitmaken , namelijk Aecoüde-Phoostdije e>-Aasdom en
ABCorDE-BAAMBRUfiGE (zie beide hieronder afzonderlijk behandeld).
De kerk van Abcoude , slaande op het grondgebied van AhcoitdcProost(lije-en-Aas(lom , is eene fraaije en groote kruiskerk met eenen
Aan het koor staat eene prachtige
hoogen toren en twee klokken.
tombe , door eene der Ambachlsvrouwen tot eene bijzondere begraaiS'aats opgerigt. Yóór de Hervorming vas zij aan de H. II. Cosais en
AMiAM's toegewijd, en er waren daarin van ouds verscheidene altaren en
Volgens sommige handschriften zoude zij onder
vikarijcn gesticht.
den Koor- Bisschop van Utrecht gestaan hcijbon in andere uordt gezegd ,
In het begin der
dat de Proost van St. Jan er hot bcwiud over had.
vorige eeuw sloeg de bliksem in den toren dezer kerk , zoodat de
maar kort daarna werd zij wegeheel afbrandde
spits of kap
Na de Reformatie is de kerk in gebruik
der op nieuw herbouwd.
1G35 met die van
bij de Hcrv. gem. , die tot in bet jaar
brugge gecombineerd was, en tot eersten Predikant had Akdries
na de scheiding dezer beide gemeenten was de eerste
Oosterbeek
Thans behoort zij tot
Predikant te Abcoude Ar^oldis Schoonhoven.
de klass. van Lfncht, ring Aan Mijdrecht , telt 400 zielen, wordt
De statie
door eenen Predikant bediend , en heeft een vrij beroep.
kerk hebben , behoort tot het
hier mede eene
<ier R. K. , die
van HoUaml-eii-ZeehnHl , dek. van AmxtelUind, en telt
aartspr.
442 comni. Vroeger stond hier een regllmis, dat zoowel Aoor de
A b c o u d e - B a a b r u g g e , als voor A beo ii de-Poos tffem.
diende , en met het v, apen van het kapittel
d ij e - e n - A a s d o
van St. Pieter en dat van Le Leu de AVilkem pronkte, terwijl het eiin het midden tusschen beide gcAonden
fl-cnlijke wapen van Abcoude,
werd. De vergaderingen dier beide gemeentebesturen worden thans gehouden in de logementen, waarvan een onder Ab c o u d e-Baa mbru^ge en éénonder Abcoude-Proostdije-en-Aasdom gevonden wordt.
lem.
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Er is hier eene dorpschool, en Abcoide heeft met Ifflrt 7«&?-?f^r/e een
depart. der Maatschappij tot Nut ran ''t Algemeen^ dat den 1 ]Vo\ember 1824 opgerigt is en 2o leden telt. De paardenmarkt , die op den
laatsten Donderdag in Augustus gehouden wordt , is zeer beroemd.
Dit dorp heeft vele rampen ondergaan zoo in de binnenlandsche
oorlogen als in die. welke de Itrechtschen tegen de Hollanders gevoeid
Den 7. November 1G72 zonden de rrauschcn die toen meester
hebben.
van ttreehl varen, een hoop krijgs\oik derwaarts, dat in het holste
Aan den naclit het dorp op verscheidene plaatsen in den brand stak
en de inwoners op de vlugt dreef, in A\eerwil van de bezetting op
het kasteel , die te zwak in getal %vas , om dien post te kunnen verlaten ,
maar door seinseholen de noodzakelijkheid van bijstand aan de onige,

deed kennen , hetgeen ten ge\olge had dat dadelijk uit de
AVcesp eenig volk aankMam, hetwelk, daar de Franschen reeds
vertrokken waren dr brand in de kerk benevens eenige huizen , die reeds in
vlam stonden, bluschte zoodat nog een derde grdeclle Aan het dorp
behouden bleef , en toen de vijand den 30. November terug kwam, om
bood de behet nog staande gedeelte insgelijks in de asch te leggen
zoo \eel
die inmiddels versterking bekomen had
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den adel en de [;eestelijkstiehl Aan litrecht was {jevallcn ,

der

o|)

na liet oplirekrii \m\ hel l)eh';; voor iict shit Ie Vreehmd , Aerhrand.
Hel helioorde <iiis toen reeds aan den IJisseliop \nn lUreehl , vanwieri
i\faar omtrent
lieer (iijsutnr va\ Akcoiiie liet ter leen had ont\an'>en.
hel jaar
i»Kii

ol'

I.IOO

is

hohhondo Zwkhot overjjO{>aan aan die van Zlm.i.v
13^«S herbouwde, hot bijZiali:n . dio hot in
;

A^sl^;ul's \a\

huwelijk, zoo hol sohijnl, vorkrojyen van dio \an Assl;^BEn(.ll , vi-orcndo
holoeeu sotnnujjen hot oude
eeneu zwarten
moU" in 't zilxor,
loon jjcmoldo Hoer
In laler lijd
Ma|ien \an Abeondo noi-men.
Zwiaiiu, \\ ii.Li:.M IV . (iraaf \:\n lluUand eenijje hnljilroeju'u loejfi'zonden had, word dil slot, in loió , door Risschop Jav va> Aiikel
weder bole;;ord on injjenomen , als wanuoor Z\m:i)i:u, te {jelijk mol
/ijnon zoon CiiJSbEHT VA^ Abcoi lu: zieh jjcnoodzaakl za;f molden Hisscliop
een \er<lra;< aan te jyaan , Avaarliij zij. ouder andoreu, alstaud deden van
oonijio hun tookomeiulo rojjlon
on zieh vorboiulen om don Dissohoj»
liijsland te vorleonen
demonen die Item hiiulcifn in'llcii of
tojifou allo
tr;'!<ft'ii.
AiicoimE ook te lellen onder do
:Mi«sehi<'n is hol Slot van
zo\ontioii Hooksohc sloten . wolko , omtrent dien tijd. door do Kaboljaauwseheu zonden verwoest zijn. Jakod van Gaasuicek , Ileor van /*a</c/;.
«'u Striji'ii .
dien men, om zijne ouderseheideuc; vorrijitiii{yeii , in onze
vaderlandselie jrosoliiodonis ,
vermeld \indL. lieer \an Abcolde gewcMtleu zijnde
bekende , in het jaar lil 2 , deze Jlooriijklioid bencvojis
hel slot, van het Slioht van Ltreelil ter loon te houden , maar later
de Ulreohlenaars . lojjon haren Bisseliop lltnoi.rn \ a:n Dikpiiült . dien zij
uit do stad jiedroveu hadden. Lij jcstaan hebbende, on bij 's Bisscliops
toiiiokouist l)!une!i d{\ s!ad {yevau[yen jycnomon zijnde , za^ hij zich genoodzaakt
alle zijne heerlijke goederen in hel Slioht
aan de Mcstzijde van don IJssel |>elegon
alle slaan, behoudende alloen hel vruchtjftbruik daarvan gedurende zijn gelieole loven.
In vervolg van tijd
hebben de Hollanders het weder veroverd en iugchoiulen tot in 1490,
wanneer Bisschop David van Botnr.oNDiö hol van die van Amsterdam
terug kroeg , en sedert heeft hot ter woonplaats van de ^Maarschalken
van hot Nedoikwarl'i'r verstrekt , die daarom dikwijls ulaarsehalken
\an Abcoude genoemd werden ook heeft men er somtijds oeuig krijgs,
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volk in gelogd om do inlandsehe oidustcn te stuitj'u.
In ïó^ll kwamen
oenige Slichtsehe roo\ors , dio den Golderschon toegedaan waren , naar
«lii slot, waaro|) de Bisseliop kort Ie voren eoüig volk had doen loggen,
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dan in <le handen d(!r ongenadi;;o boeren vervallen. Graaf Joüan Maiihts van Nassai'
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1672 daarop post gevat hebbende, Leletle toen de 1'Vanscheii die aaderniaal gekomen waren om Abcoude te Terwoesten , dit hun boos
opzet ten uilvoer te brengen. Sedei-t is dit slot van tijd tot tijd in
verval geraakt , en in het begin der vorige eeuw was men voornemens
het af te breken , maar op bevel van hooger hand werd dit gestaakt.
.

Kort daarna door de Stalen van Utrecht aan den Heer Theodouls be
Leeivv verkocht zijnde , deed deze een gedeelte van het slot herbouwen . herstelde de twee torens , deed er fraaije spitsen opzetten
en een daarvan lot een landhuis inrigten , waaruit men een uitgestrekt
gezigt over de omliggende landerijen had.
Thans slaat er nog slechts
een half vernielde toren bij eenc boerenwouing.
Aan de dikke muren
hooge en zware torens schietgaten , holen en verwulfde kelders , die
er nog in onzen lijd van te zien waren
kon men de oude sterkte van
dit slot erkennen. De grond , waarop het gestaan heeft is thans een eigendom van de eigenaars der ambachlshcerl. Abcoude-Baambruo-ne.
ABC0UDE-BAA3ÏBRUGGE gem. prov. Utrecht, arr. Utrecht , kant.
Baamhruf](je (4 m. k., 2 s.d.), bevat het dorp B a a
b r u g g e met een
gedeelte van h»t voormahg geregt van A b c o u d e , en daarin den Oostzijdschen polder, de Gecombineerde Hoog- en- Groenland,
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m

polders

sclie

Roodemolen polder

den

,

,

den Donkervlietschen

,

het Slotspoldertje , benevens de helft van den Kleinen
Winkelp older. De gem. is ongeveer 1500 bund. groot en grenst N. aan
Abcoude- Proostdije- en- Aasdom en Nichtevecht, O. aan Vreeland, Z.
aan Loenen en Loenerslool-Oukoop- en- Ter- Aa en W. aan Vinkeveen.
Het is eene heerlijkheid, die in het jaar 171o door de staten der
provincie Utrecht voor een somme van twintigduizend vier honderd gulden verkocht werd aan de Heer Theodorus de Leeuw thans wordt zij
in eigendom bezeten door de erfgenamen van den Heer Mr. Jan dé Wijs.
Men heeft er eene Herv. en eene R. K. kerk , eenc dorps- en eene
Fransclie school, 182 huizen en ongeveer 1200 invv.
die meest in
landbouw en mclkerij hun bestaan vinden.
Het wapen der gem. Abcoude-Baambrügge , bestaat uit drie zwarte
zuilen, twee naast elkander en een daaronder, op een rood veld.
polder, en

,

;

,

ABCOUDE-PROOSTDUE-EN-AASDOM, gem., prov. Utrecht, arr.
Utrecht, kant. Baatnhrtifjfje (4 m. k., 2 s. d.). bevattende het dorp
met de polders Broekzijderpoldcr , AVaard- en As-

Abcoude

sakker polder
Eigenpolder,

Holendrcchter polder, Proostdijer polder.

,

en de helft vanden Kleinen Wink elpoldcr. Het
is eene hcerl. aan het kapittel van St. Pieter te
Utrecht toebehoorende,
ongeveer 1300 bund. groot en palende N. aan Bijlmer-

meer W. aan Ouderkerk en Waterveen
Z. aan Vinkeveen en Abcoude-Baambrugge en O. aan Abcoude-Baanibrngge en Nichtevecht.
Men heeft er eene Herv. kerk 1 dorpschool 16G h. en ongeveer 1100
inw. die zich meest op landbouw en melkerij toeleggen.
Het wapen der gem. Abcoide-Proosidije- e>- Aasdom bestaat uit twee
,
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.

,
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^ roeger lag het op den heu\el yiiim Iln.
liet stond in het
die o\er 381 zielen, 8o weerbegin der vorige eeuw onder eeneii Patti
bare mannen en6i dati's gebied voerde. Oudtijds maakte het drie afzon-
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ABROEK
ABSDALE

Amaica

A ni a II a ,
en Amatoeli genaamd.
1f eslergoo , griet,
kw
ffijmbrilf ro\. Friesland,
kanl. en | n.N.W. van Stieek, onder Yshreihtum , en i u.
nit.

h.

,
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,

waar vroeger het klooster Ïuabor geslaan

pold. in I\ oord-B rahand.

.

ABTSDAAL

heeft.

Zie Aabroek.

Jmbacht , prov. Zeeland,
Goes , distr. en kant. Iliihl , gem. St. Jan S/ec».
Hij grenst
ten W. aan den polder van Eerdinandus, len N. O. aan dien van Bieten \\ nlfsdijk ten N. NV. aan den llavikpolder ten O. aan de stad
Hulst en ten Z. aan de poldeis St. Jan Steen en Clinge. Nadat deze
poider . die . nit hoofde van den in het midilen der Kide eeuw in deze
gewesten gevoerd wnnlenden oorlog . onder waler gezet was . wi rderoni
was bedijkt oulslond in d« maand No\emher i'óSïi een versehrikkelijk
of

,

pold. in JIuLsler

arr.
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ABS.
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waardoor bij andermaal jjelieel ondeilicp.
onweder en hooge vloed
In hel voI<}eiide jaar wederom lte\erschl /.ijnde schijnt hij laler andermaal
doorifesloken te zijn , daar men leest , dat de stad llulsl , in de jaren 1608
en '1609 , door het wassen van het water in dezen polder in merkelijk
gevaar verkeerde. Nu hleefzij blank lijjjfcntol in 1617, toen zij weder
beverscht werd en Avas van loon af onpfcschonden tot den 26 Junij van het
jaar 167^, wanneer men om de aannaderin<f van het Fransche lejjer, bcslootden zeedijk van Absdale, omtrent 17 ol" 18 roed. van de sluis door fc
steken, waarna de pold. wel meer dan twintijf jaren in denzelfden slaat
later weder injedijkt zijnde, heeft hij echter bij voortdujfcbleven is
riny de kracht van het zeewater niet kunnen keereu en een {yroot
bij
eene doorbraak ontstane Haljyedeeltc van zijnen jirond aan de
afslaan.
In
dezen toestand gebleven tot in het
ster kom moeten
jaar 1788, is bij in dat en in het volnende jaar vederom jyehetl
zoodat hij van toen af lot oj) heden een vruchtbare polingedijkt
der van ruim GOÖ bund. land frebleven is.
ABSDALE of Abtsdam,, b. van cenijrc huizen in Huhter-Ambucht
distr. . kant. en J u. W. vaa
prov. Zeeland arr. en 7 u. N. van Gocs
Hulst, rrexn. en ^ u. N. ten W. van St. Jan Stcenin den pold. Absdnlc.
ABSHOYEN . geh. in Limhnry , arr. en 4 u. N. O. mui Maastricht ,
^ oor de verkant. en { u. Z. van Siftanl , oem. jlliinsterf/eleen.
eenioinp- met Frankrijk behoorde hel lot hel Hertogdom Giilik.
ABSTADE , oude naam van Abtstede. Zie dat woord.
ABT (DE), zandbank ten N. O. van de Zuiderzee, tusschen de
Friesche kust en bet eiland Terschelling ; bij deze plaat ligt gedurende
de zomermaanden een recherche-vaartuig tot in- en uilklariug der schepen.
ABTSDAAL pold. en buurt in Zeeland. 7Ae Absdale.
ABTSKERKE , d. in Znid-Bereland. Zie Heeb-Abtskerke.
ABTSPOEL , adell. huis in Rijnland, prov. Zuid-Holland , arr. en
y u. N. W. van Lei/den , kant. en 2i u. Z. ^V. \an J\oovduiJk rtrm.
aröeffsf f/eest-e n-Poehjeest , ^ u. Z. W. van Oegstgeest , aan den
inonder of Poelo-eesler weg en aan de trekvaarl van Leyden naar Haarlem
Het ontleent zijnen naam van het
niet ver van het AVarmondcrhck.
waarop het gel)ouwd is door Heer A\ illem van
inoerassiio-e land,
M.VTUENES , dertigslen Abt van Egmond . wiens opvolgers het naderhand tot lusthuis diende. Volgens sommigen moet de stichting in 1424
hebben plaats gehad , het geen ons niet geheel onwaarschijnlijk voorkomt
Ook heeft ^'lCüLAAs ue
daar Willem va>- Mathe^es in 14o8 overleden is.
Nova Terra of va> Nieuvland, eerste Bisschop van Haarlem, nadat
,
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bisdom aan Godevaard va>' Mierloo had
zijn
ten iarc 1S69
hij ,
Filips I, Hertog van Bourgondië ,
a%cstaan, aldaar verblijf gehouden.
om in de duinen omtrent
fraf aan de bezitters >an dit huis bet regt
Én-mond te mogen jagen en in Abtspoel vier paar zwanen te mogen
houden.
Gedurende de belegering van Leyden in lo74 werd het door de
Op den 30 Oclober 1S91 werden de landen van
Spanjaarden afgebrand.
Abtspoel. groot 14 morg. en 94 v. roed. (12 bund. 41 v. roed. en 74 v. ell.)
met het vervallen huis door de Stalen van Holland en VVest-Friesland verkocht en overgedragen aan Foy vais Broekkove?< , Baljuw
van Rijnland en Schout van Leyden, die in 1610 overleden is , nadat
Thans behoort het in eigendom aan
hij hel huis weder herbou\\d had.
den H. E. H. G. Heer Diderik va> Leyi)e> Gael van Ylaari)im;en , Lid
van den Rand der stad Leyden, wiens voorzaal riEiXR CoR^EL!s van
Li;vDE.>. het in 1672 aangekocht heeft.
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.

aan

Z. H.

«clko

,

die er

.

maar

kii'zcn

.

pold.

.S'c/i/Vr/nw

aan den Hanffpcddor

.

AIMSKl'.dT.
ditin

JJtl/Jaml

in
.

Noin'd-Kclelsclicnjxildcr.

air. Jioltirddin
<lcn

|u.ld.

Si/inildin

43

den

\an K|finjjczi'loncn

Ah)

di'r

ctMi

liiii/.fii.

luicdcl

te

iii(i;«i-ii

liet n'<j[ls<|i'l>icd

naam

/ijncn

plaat.s

oiitlcciid

lufll
licstond no'f tot in lii'l jaar IöOj, torn die van .vdtsukjt licl
MKir i'Ciw som m\\\ /rsliondcrd ijnldcn van de Heereii Stalen van
De lieerl. , die on<;i'veer 107
Holland en \\ esl-Friesland alivoehten.
Imnd. j'jrotil is. Itrlioorl tlians aan liet <loiiiciii, en mei zijn waterof lieemrejjl onder Dijkjfraal' en lloo;jlieeimadeii van Ihijhnid.
Zij
ten ü. aan de Seliie , ten Z.
{;rensl
ten N. aan \ rijelian
aan
aan den Ziiideiiidsclien v^e<]^.
den Ackerilijkselien vvefj en ten
Men heeft er onjcveer iiOO inw. , die in landhonw en veehandel hnn
van velke zoowel de U. K. als de Her\. ondeihi'slaan vinden , en
Selii])lniden hehooren , verwaarts als ook te J^eli't en te Delfjjaauv* de
kinderen ter sdiole jjezonden worden.
beladen mei Iwee
liet Mopen van Abtskect is een sehild van zilver
waarop een Ijisschopsmijter van
kriiisselin|;s jjeplaatsle hissehopsslaveii
rood
jjesierd met |foiid.
.

,

.

W

.

,

.

.

AFVrSTKDK.
arr.

.

kant.

hij

jjem.

.

naam van de

Mr;i.is

Stoki:

Abditdc

en 5 min. Z. O. van

abdij van Cistereieiister

jjelieelen.

Ltiechl.

nonnen

,

1).

.

prov.

Ltrcc/tf,

Zij ontleent

haren

die hier vroeger jjestaan

en v\ aaruil de jjeestelijke znsters door A\ ilbram> vw Oliiknbi m;.
Susten Lissehoj) van l Ireehl
omtrent liet jaar ll227 . naar het
door hem ])iniien l Ireeht •jesti<'hte Si. Servaasklooster overnebrarrl
verden, ofsehoon deze veiplaalsinjr togen den v\il der nonnen «rcscliiedde, die liever te Abtstede {Gebleven varen.
Het is eenc zeer aan"-ename hmirt . die wegens hare veelvuldige ooftboomen, liaaije tuinen ,
vxelijro akkers en
groene welden
vaak door de stedelingen bezoeiit
wordt. A roeger had het. even als een dorp, zijn eigen regt en regthaiik.
FLonis de Zwarte, de broeder van Dirk A , Graaf van J/ollaiid ,
werd hier in hel jaar 1132. van weinigen vergezeld , op de jant zijnde ,
door Hermax Heer vav Akevbsbkrg en (iodevaart vav Ivuik , Biirggiaaf van
T'trcelit. onverhoeds overvallen en toen liem
door het struikelen van
zijn naard
het vlugten belet werd , wrcedaardig van het leven beroofd.
AlJTSWOLDE. oudtijds PvrsworDi: en bij de landlieden meestal
TVwrsur geheeteil . b., iii Delfland , in de yJbtswouderpolder prov.
,
Zind-J/oHand arr. en 2 u. ?S. W van Jtollerdaiti kant. en o min.
Z. van Delft, te voren ;;e(leellelijk behooiende lot de gem. yihisrerjl,
thans geheel lot hel Hof ran Delft. A oürhecn sehijnt de A b t s w o u d e rpolder onder den naam Paapsvvoiue eene heerlijkheid te hebben
uitgemaakt , die aan de Abten van Egmond behoorde
althans }]v(.u
VA> Haarlem
die in bet jaar 1326 tot 23sten Abt van Egmond verkoren
werd en in 1515 overleden is. gaf voor , dat alle. die op de landen
van t\r a!)dij van Egmond op Aehlhocven in Papswoiub- vooiidcii vrij
heelt,
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,

.

.

,

.

.

;
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.

,

AI>T.

44

des Graven bede eu heervaart . maar aanu^ezlen hij fjecn
brieven van die vrijheid verluonen kondc , wees Willem III ofV/e 6'oe</e,
Graaf van Holland, Lij opene brieven, gegeven te Gcertruidcaberjj , des
Vrijdags voor Allerheiligen van het jaar 1533, dat, zoo lang de Abt

>Raien yaa

van Egniond zoodanig voorregt nietkonde !)ew ijzen, met verlijbrievenvan
den Graaf of zijne voorzaten , of niet betere bescheiden dan den Graaf
tot dien tijd
toe vertoond waren , die van Papswoudf. , welke geen
welgeboren lieden waren, des Graven bede en heervaart met zijne
lieden van den liovc van Delft gelden zonden
even als zij dit voormaals gedaan hadden , bij der voorgaande Graven tijde.
Abtswoiue is vermaard als de gcboortepl. van den landman Hibeut
KoR>ELisz. PooT; die er den 29 Januarij 1689 het licht zag. en den 31
December 1733 te Delft overleed, na zich als een voorlrelïelijk dichter
te hebben doen kennen.
ABL brandende berg in Oosl-Indië. Zie Aboe.
ABLBU of Abobo, d. in Oosf-Indie , op den Z. O. hoek van het
Ambonsche e\\. JSovsalaut, \ u. van Titawai. De weg van Tilawai is
aangenaam , loopende meest door het bosch , langs het strand. In den
omliek vindt men eene groote verscheidenheid van geboomte , als
sago, pisang, gabba gabba
kanarie en klappers
maar het water,
dat van de bergen in beekjes aistort, is er slecht, als hebbende eene
klenr van zeepsap of flaanvv melkwit , hetgeen waarscliijnlijk aan den
aard van den grond, v^aarover het vloeit, moet worden toegeschreven.
Het staat onder eenen Patti , die in het begin der vorige eeiuv over
697 zielen, 188 weerbare mannen en 12j dati's gebied voerde. In
1823 waren er 400 zielen. De Herv. gem. , die er een aardig kerkje
heeft, telde toen 116 leden, en de school werd er door 103 kinde,
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,

:

,

ren

j

bezocht.

ABW EILER
burff

,

geil.

,

in

Liuciitburf/

,

kw. en 2

u.

Z. van

Luxem-

gem. Betfembiirg.

ACARA^iO

in ]\ edcrlandsch
, kreek
Guiuita, kol. Suriname , die
woest, onbewoond bosch voorkomt en zich, met eenen Noord
oostelijken loop , in de breede Coppename ontlast.
A(jAT , eil. in de Oost-Indii'. Zie Akat.

uit een

ACCARIBO

,

snikerplant.

'\n

]\

ederlaudsih Guiana

,

kol.

Suriname,

aan den linker oever der Snriname, titsschen de snikerplant. Wateilaud ten
Z,
en den verlaten grond Smalkalden ten N. , 2380
akk. groot, met 140 slaven.
ACCODA of Akoüa, d. en factorij in Afrika , in Opper-Guinea. aan de
Goiidliisf , op de O. pnntvan Kaap der drie Punten (Ca b o de TrexPunfas).
,

ACCONORIBO

koiïijplant.

,

in Jtederlandscli

Guianu,

kol.

Snriname,

aan den regter oever der Coltica , ten O. door ^ielI\v Mocha , ten AV door
de verlaten grond ^ laardingen bepaald en 1000 akk. groot met 190
slaven.
Het is eene der beste van de kolonie woonhuizen , gelionwen ,
tuinen enz. zijn met zeer veel smaak aangelegd.
De Negers noemen
.

;

deze plant. Boeje.

ACHAMBOMj
in

Anton

d. in

,

het rijk ylkim

aan

,

Afrika, in Opper-Guinea, run de Goudkusf
den voet van eene rots, vNaarop hel fort

ligt.

AdHEKX AcnEM AcniJi, Atsjix, koningrijk op iSf/wwfra. ZicAtjieii.
ACHEENSHOÜFD, in het Eng. Aciieen-Head kaap in Oost-Fndir,
op het eil. Sninatra, zijnde het N. W. einde van dit cil. -i" 2()'
.

,

,

N.

B.

113" 19' 40" L.

AGIIEM

of Acni.li

,

kuiiingrijk op

Suinntra..

Zie Aisjieh.

,

A c

\^

ir.

ook wel AcuTELtï gchcptoii il. |ir<>v. Fneslaiirl , kw. ff''fsIi-ii W. v;m Leeuwarden ,
arr. en 4 n. Z. W
kaiit. «Ml 1 11. 'A.W. van Fruiiekvry 1 u. Z.0. ten O. van llarlln;;<'n tii iJ n.
aan crnm binnendijk, die de Slaeliledijk en
\. \V. van llolswaid
Hel
(laar in liel bijzonder de Achbinier-Slaeliledijk [yenoenid wordl.
is
«al de landerijen en boerenplaatsen belieft, zeer nit;;estrekt hoepel de keiklmiiii niet zeer •riool is, endoor de onie;reliiiati;fe plaatdie lot
aanzien beeft; ook zijn de landeiijen
siii'f der liiii/en weini;|
om bare vlakte en baren soinlijds onljruikbareii aanl
doi|) brbooren
<lil
Ouder dil doij» li;',|j;en de [febnebleii K s e ii m a b ii r e n ,
liikeiul.
Voorbeen bad men bier ook
n e d ii ni en S o [) s ii m.
(ieiterp,
O Iti n a b u z e n en lieuysten, benevens een
dl'
stalen,
De kerk,
Iiel
Ivlooster
A e li 1 n m e r kon vent penoemd.
waarin ;;i"en or;;el |>c\oinlen wordt, staal op eeneii vrij boo|reii terp,
laalst der Vüri[je
is loens \an eenen s|)ilseii toren voorzien, die op liet
riiiw fjebonwd is . en waarin de beicb' klokken uit den ouden sloinMen beeft iiier eene jjoede sebool en
zijn.
pi'ii toren overjjebra;rt
sedert de Keformatie niet die van Ilit;>IM) inw. , van. welke de Herv.
Toen de paroeliiekerk van Aciinn nojj aan
Miin jrccombineerd iijn.
lil11.
K. belioorde , slond zij onder bel dek. van Fiaiicker, en moest
aan de St. Jaiis kerk te Utreebt Jaarlijks lÜ sebiblen (iJ7 {jnld.)
Tbans bebooren <le bier wonenden van die «jezindte lol de
Iiilalen.
statie Nan Fruiieker.
VCIILLM-EN-IUTSIM, kerk. p,em. ,prov. Frk-sl. , klass. van llarZij beeft twee kerken en eenen 1'redikaiit
hiiijeu
rinjj Min Fmiieker.
overal in Friesland bet
die. even als zulks, op weinijye uilzoiiderin;jeii na
'i'val is. door de lloreenpii;',ti|ifen beroepen wordl. en telt 1)00 zielen. Ileeds
\au de Kerkbervüiiniii^r af beeft flcze combinatie bestaan, en is door
eiiien 1'redikant bediend jjew orden, die om den derden zondajj 's voormidda'fs te J/itsinii moet prediken , en er tweemaal in bel Jaar het
H. A\ondmaal bedienen. De eerste Predikant, dien men bier vermeld
\lndt.was JlE>Ricrs OnTELA>Ts , die er in lï59i> nojj in dienst was.
'nder de later bier geslaan bebbende leeraren verdient meldinj de
door zijne ;jedriikte leerredenen beroemd gewordcne Domimcis Goi.tziis.
ACHM .MER kO^^E^T, voormaligf klooster van reguliere kanoIf cslergoo
niken
\iio\. Fn'esla ml , kw
[jriel. 7'Va«e/.crrtf/ee/, bcwesten
(b' kerk van Aebliim.
Het was door de kanoniken van Ludingakerk
ryestiebt
boewei bet niet altijd aan dil klooster scbijnt onderworpen te zijn gebleven . maar bet is vermoedelijk na de vernederinij van
Ludiufjakirk
een fresticbt op zicli zelf of wel daarmede aan een
ander klooster onderworpen geworden.
Het werd tijdens den Spaanscben oorlog verwoest.
ACHT of Agt ook wel Op Acht, geb. in de Meijerij van 's IIer~
fogptiboscli ,
kw Keinpenland , prov.
oord-B rahand, dist. en 1^ n.
Z. O. van Oirschot
arr. , kant.
en 1 u. N. W. van Eindhoven geni. ff oensel-en-Eckart, 1 u. N. W. ten W. van Woensel.
Het bestaat nil een vijftigtal , tussehen den straatweg van 's Hertogenhoseh op Eindboven en den dijk van Oirsebol op Eindboven in de
heide verspreid liggende woningen.
Men wil , dal deze beide wegen
voorheen, ter hoogte van dit gehucht zeer onveilig waren.
^ roeger
stond bier eene kapel , die echter sedert lann- M-rvallen is.
ACHT EN ZESTIG MORGEN (DE), pold. \n hal Land van IJxelmonde, prov. Zuid-Holland arr. Dordrecht, kant. Ridderkerk , Qcm..
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ACIITEUBOEnKENS
.Yoonl-lJitibaml

in do, Haronie van Ereda , pror.
(1). pold.
Prinsenhiifje , arr. Breda, kant.
Oudenboavh

tlislr.

.

Etlcn-en-Lpur, ondtM'

jrt;m.

l(.

hi!t

bestuur van ccneu Dijkgraaf staande.

ACHTEIlliOSCil geli. iu de Meijerij van
Peelland, prov. Noord-Brchand
distr. en 2

kw.
Helmond, arr. en 5 u. N. O. van Eindhoven , kant. en 2 u. Z. A» van
Gcmert , gem. en 1 u. W. van Lieahout.
In dit «relincht worden
goede steenen gebakken
die in de nabij gelegene dorpen vrij vecL
,

's

u.

,

HerUxjenhoscIt

N W.

,

van

.

,

aftrek vinden.

ACHTERB03CH
Meijerij van

''s

,

ook

eenvoudig Boscn genoemd , geli. in de
j\ oord-B ruhand , distr.
arr. en o u. N. van Eindhoven , kant. , geni.

-wel

Hertcf/enbosch ,k\\\ Peelland, prov.

en 2i u. N. O. van Oirschot ,
en i u. van Sf. Oedenrode.

ACIITERBROER

b. , in de Krimpencnraard, prov. Zuid-Holland
,
N. O. van Rotterdam , kant. en 1 u. Z. W. van Haastrecht gom.
Berkenu'Oude-en-Achterhroek \ u. N. van Berkenuoude.
])e tot deze biuirt beliocrende laiiderijeu ^vorden gewoonlijk op ruim 8o

en

arr.

bund.

u.

2-1

begroot.

ACHTERBPiOEK

.
geli. in de Meijer ij ran 's Hertofjenhosch , kw.
Peelland, prov. j} oord-Braband , distr. en 1 u. Z. van Helmond,
arr. en 3 u. A\
van Eindhoven , kant. en 1^ u. jN. AV
van Asten
gem. en ^ u. van Licrop.
ACHTER DE 110^ EN , dus noemt men een rij- en wandelpad prov.
Friesland , kwart. Oostertjoo , griet. Lecuwarderadeel , hetwelk door
de Z. oostelijke omstreken van Leeuwarden en voorbij bet d. Huizuni
loopt.
Het is ecnc onafgebrokcne rij tuinliuizen hovingen en moeslanden.
ffier legde Prinses 3I.vri.v Loiisv een fraai buitenverblijf aan ,
Marien burg geheeten , lietwelk nog, verkleind, over het exercitieveld , beslaat.
Deze weg \an -^ u. lengte, tusschcn den grachtswal en
het ^ liet , is eenc der meest bezochte wandelingen van de inwoners
van Erieslands hoofdstad.
ACHTERDEKERK , pokier in Bijnland , (^em. Alphen-e n-Rietveld
Zie GkCOTE PoLDtR.
ACHÏERDEMIAAG buurt in het graafschap Buren, \n'o\. Gelderland, kw.
arr. en l^ u. N.
W. van Tiel , distr. Buren-en-Culemhort]
kant. en ii u. Z. O. van Culemborr/ , gem. Buren; met 40 inw
.
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,

,

ACHTERDIEP,
ACHTERELND

Z:cHl>se.
van 's Hertofjenhosch , kw.
Kempenland, prov. sVoord-Braband distr. en 4 u. Z. O. van Oirschot, arr.. kant. en 1 u. Z.\an Eindhoven , gem.enlu. ^.Vf. \an Aalst.
ACHTERHOEK, buursch. op de Jelune, prov. Gelderland, kw.
arr. en 9 u. ^an Arnhem,
kant. en gem. JMjkerk; 170 inw.
ACHTERLAND huurt in den Z wijndrechtschen jcaard , prov. ZuidHolland arr. en kant. Dordrecht, gem. Groote-Lindt-en-Bortniond.
ACHTERLAND pold.
in
den Alblasseruaard , prov. ZuidHolland , arr. Gorinrliem , kant. Sliedrecht , gem. Groot-Ammers ,
ten N. bepaald door Celkenes
ten Z. door
ten O. door Langerak
Graveland en ten W. door ecne wetering van Streefkerk en Brand^^a\cr in Brei: the.

geh. in

,

de Meijerij
,

,

,

.

,

,

,

,

wijk-en-Gijbeland gescheiden.

Hij

staat

met Amniers-Graveland en

(i) AcHTEK-.
Alle da woorilen die aldus beginnen, en bier niet gevonden worden, zoeke men op de nameu ran ondersclieiJing , bijv. Acuter-Enk op Ekk (Achter).
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Ivato.-nplanl. ia

xMalaiipii

akn-ck
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iVr-^/^i

dr

O. van

{|iool.

kcinicinrrlanrl

in

nioi^-

^uo^•nl.

.

l'i'iiiiiii;;iiit'<'>lir.

1

U„\. Siirninntf

.

Hi'cmr.Kl.-ii

7

shii

cii

w

ii.

r.

/Voon/-

prov.

,

kant. en «;eni. .//Ai/iflar , dal in IlUifJ dro.ijT.jeniaakt
Ovi'idije polder,
is, pal.iide Icn N. aan Alkmaar, Umi O. aan den
Deze pold. beaan het Rielnu-cr en ten \V. aan de Dije.
Ifii Z.
Avhter'
lioort tot de ffecomhineerde beniaiinjf van de polders Ovenllje
Ilolhitd

aiT.

,

,

,

meer, Groeiieinttir Koot/meeren h Itip/tolder h 3-j hnnd. 43 v. roed.
die den
en 9i V. ell. jpool en v\ordt door 1 molen nilyemalen
G (Violier llJ7i do.)r de Spanjaarden, liij hel opbreken van hel behjjmaar later weder op;jebouvd is.
\an Alkmaar, werd in brand jeslokeu
At'.in KUl'OnU T, puld. in de kiimpvinrmnirtl prov. Zniil-Ilolland
kant. en -jem. Iluasheclii , ö\ blind., () v.roetl. en
arr. Hnttevdnm
,
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,
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,

,

,

iJ7 V.

|;root.

i'll.

ACH rKUSKNBOSClI

jfeh.

,

Mtijerij run

de

in

llciloyeuboich

's

.

distr. Helmond, arr. en 4 u.
Peellaiid . \irvi\. .\oonl-Jlrabund
N. O. van Js(eH
en iiO min.
{jem.
van EindintriH . kant. .

kxv.

,

O.

\an

Z.

I n.

\ lierden

en

AdilTEUSTh STKKG
Limburg,
Siveuum.

en

distr.

ACHTKRYELD
,

kant.

jjem.

en

kant.

ACHTHOEK

,

Liessel.

voorm. Oppcr-Gelder , \tra\.
kant. Horst, geni. Horst-en-

.

W.

ten Z.

geb.

,

in

van liarnereld.
hel

Yederkuarlier

,

prov.

en arr.

gem. Sf. Maartensdijk , met 115 inw.
prov. Noord-Holland
den Haarlemmerhout

JUattrssen
,

bet

gemeenlijk Acteveld geschreven , bmirsch. op de
71 N. ^V \3in Arnhem distr. i^eder-Veluwe

n.

I

van

.

lioennondv

arr.

Ar,HTElV\VKTERING
Itreclit.

^^

in

kvN., arr. en

l'ilxtue
.

,

u.

>reb.

1

,

plaats in

,

.

naar men v\il. omstreeks bel jaar 1748, dikv\ijls tot eene verzamelplaats gestrekt heell van bnrgers uit Haarlem , die elkander over
de toenmalige staatkundige aangelegenheden van het \ aderiand onderdat door den Haarbielden.
In lu'tjaar 18:23 is bier een monnment
lemsehen steenhouwer Doeglas , onder het bestuur en naar de leekening
van den arebiteet J. D. Zocuer, uil Bentheimorsteen vervaardigd was ter
eere van den uitvinder der boekdrukkunst, LAt'EE>s Janszoon Koster ,
opgerigl , en den 10 Julij van dal jaar, bij de viering van het vicrdL!
eeuwgetij der uitvinding van die kunst, p'pgt'.nf ontbloot.
ACHTHOE^ EN voorm. d. in den (irootcn Zuid-Hollandschcn Waard
prov. Zuid-Holland
dat bij den vvatervloed van 18Nov. 1121 verdronken , en nooit weder te voorschijn gekomen is.
Hét moet gelegen
hebl)en ten N. O. van Strijen en ten Z. O. van Cillaartshoek.
ACHTHOVEN , gem. in bet Land van Jlontfoort , prov. Utrecht arr.
Itrecht , kant. IJsselstein , (o ni. k., 1 s. d.) ten ^V grenzende aan
Monlfcort en Linscboten
ten N. aan Veldhuizen , ten O. aan IJsselstein en ten Z. aan Blokland. Zij bevat de heerl.
en
II e e s w ij k , beslaat 368 bund. en lelt ruim 100 inw
die,

,

,

.

,

.

,

Achthoven

Acutuovex ligt 2 u. Z. W. van Utrecht, 'li u.
van IJsselstein, ten S'. van den IJssel . en is 2iJibund. groot.
Zij vTas voorheen leenroerig aan de Provincie l trecht en werd in het
jaar 1760. door de Staten, op Jonkh. Mairits Kakel van Ltemjove
Heer van Botttstein verlijd thans is zij een eigendom van denH- E. H. G.
Jonkheei- Ja.\ Oarel M'exoel Stuii.k v\> liivscHOXEv.

De

N.

heerl.

W.

.

.,,,

A

48
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ACIITIIOVEN,

mn

heerl.
in
het Land
VUiur.i , prov. Zuid^
Gorinchein , kant.
lanen , jrein. Lcksniond-AclUhoven^
en-Lakeneld zicli nilstrekkende launrs den Lekdijk lot aan de plaats ,
vaar liet Zcdcrik kanaal in de Lek uitloopt. Zij is thans een eigendom van den H. E. H. G. Heer Mr. A. H. va> den Bergu van Leksmond.

Ilollaad

,

V

:\vv.
.

,

ACHTHO^ EN

pold. in Rijnland, prov. Zuid-Holland, arr. en
Leyden geni. Leijderdorp tea W. door de Does, ten Z.
door den Rijn, ten O.
door de gem. Koudekerk en ten N. door
Woubrug-jre bepaald
en onder het Hoojjhceniraadschap van Rijnland

kant.

,

,

,

,

slaande.

ACHTHUTZEN
arr. Brieile

,

,

kanl.

geh. in het Land van Putten , prov. Zuid-Holland
Sonunelsdijk , «jem. Ooltgensplaat.

ACilTKARSPELEN
BAGT, prov.

oude naam van het ambt of landschap

,

Groningen.

Mid-

Middagt.
ACUTKERSPELEN of AcHTKARSPEi.EN , griel., prov. Friesland, kv.
flosfcr//oO; voor verre het grootste gedeelte arr. Leeuwarden, kant. Buitenpost, behoorende alleen het d. Rottevalle tot het arr. Heerenreen
kant. Beetsterzwaag (8 m. k. , 4 s. d.). Zij wordt dus genoemd naar de
acht kerspelen , waaruit zij voorheen bestond zijnde A u g u s 1 1 n u s g a ,
Buitenpost, Droge ha ui, Harkema-Opeinde, Kooten,
L utk epost , Surh u z u
thans heeft men er
en T w v z e 1
buitendien nog drie kerkdorpen:
Gerkesklooster, Surhuist er veen
en Rottevalle, hoewel er slechts zeven ïlerv. gem.
gevonden worden, namelijk: Augustinusga-e n - Su r huizu
,
'Lic

:

m

i

;

m

Buitenpost-en -Lu tkepost, D rogeham-en-Harkema -Ope inde,
Gerkesklooster, Rottevalle, Snrhuistcrveen en Twyzel- en-Ko oten
die gezamenlijk 9 kerken hebben welke door zeven
Predikanten bediend worden voorts is er ook nog écne Doopsg. kerk ,
maar R. R. kerken vindt men er niet , behoorende de weinige inw. van
Eertijds stond deze grietenij
die gezindjieidtot de statie van Dockum.
ten opzigte van het geestelijke regtsgebied,onder den Bisschop van Munster,
terwijl de overige deelen van Friesland den Bisschop van Utrecht tot geestelijk opperlioofd hadden
de reden hiervan Mas, dat die van Groningen,
van het eil. Ameland, Terbaud en Achlkerspeleu , door Ludgerus , den
eersten Bisschop van Munster, tot het Christelijke geloof bekeerd zijnde,
hem uit erkentelijkheid, voor hun geestelijk hoofd erkenden. 3Ien
,

,

;

5

9 scholen , te zamen met 800 leerlingen. Zij
grenst ten O. aan de prov. Groningen , waarvan het door de Lauvers gescheiden wordt,
ten Z. aan Smallingerland, ten W. aan
heeft in deze griet.

ten N. aan Dantumadeel en Kollumerland, en telt
1178 huizen, bewoond wordende door ruim 7000 inw. onder welke
ruim 6600 Herv.
560 Doopsg., 20 R. K. en o Luth. De inw. generen zich meest met den landbouw en veeteelt maar hebben ook

Tietjerksteradeel

,

,

,

drie jeneverstokerijen

,

12 smederijen, 4 schecpstimmerwerven

,

1 pel-

,

3 rogge- en 3 gorlmolens.

Men

heeft hier weinig

Dockum er

wateren

;

de voornaamste

zijn

:

een gedeelte

Kor nel sKolonel-Casper -Robles-diep, eene
vaart van Surhnisterveen naar het Kornelsdiep
en van daar naar Buitenpost, en de O u d e V e e n s t e r-

der
d i ep

of

liever

trek vaart op Stroobos,

het

:

vaart.
De landerijen dezer grietenij zijn meestal zandige bouwlanden , die
Ook vindt men
echter wel bemest zijnde , goede vruchten geven.
vooral in het oostelijke gedeelte, goed weiland, alsmede vele hooilaa-

,,

il-rn

in hot

;

iniddcn

vt'ouen.

li(K>'>-(;

In liol jaar ni)<S
(liavc van Holland,

<l<

r

([i'U'tcuij

h^[\^'

,

ea in

\M-i;;('itl<'ii (k-

i-n

/.ij

lu-t

znidtiyksti-

;yi''(l.'t4l.'

zoo als lia/.t ii, jialiij/.i'ii enz.
Arhtkfrs|M-liTS dr cijiisliaarln'id aan «Icji

Jifclt ci' nccI Klein \\\U\

lUi'ii

waren

alU'cn

,

onl)i'\n'(!sd

\oor lul dreijjcud

[jiv-

en andere l'rie/.en, Iniiine kloekwerden daardoor aan;[e\nnrd , om zieli insjjelijks
nioedi';lieid ziende
»e"en llerlo;;- \i.iiiu;r.iiT va-s IJki.ikuk's , (ïraal' van Holland te verzeilen,

\aar.

]>)•

Sl('llin;;\wrvcr>. Sclioolcrlandcrs
.

aardoor, de llullanders zich |;cno(idzaakt zaj'en , Friesland Ie onlrnien de Friezen, voor clien tijd, van hnnne dienslliaarlieid Ie
,
Ondi-r alle <le Friezen vvan-n de Aelilkers[ielers wel hel meest,
onl.slaan.
Hollanders verltillerd , en men wil , dal «les Herlo;;s vtdk
o|) de
destijds, voornamelijk «loor hnnnen le;jrnslantl , tol het verlnlenvan
v\

uien

Ot)k helihen zij nojj, toen de Hollanders
Frieslaiul j>,v noodzaakt werd.
aflndvken , twee hnnner srhopon , die door stille aan den oever opjjehonden werden, in hrand ;',esloken en de inanscha]» op de vln;;t jjeiaa;;il. Vele weder\«aardi;;lieden heelï de/e jjrieli iiij moi-len uitslaan in d<;
oude oorlo'jen en verdeeldheden Inssehen de Sehieriiijjer;» en ^ elkoodie nit
(«roninjjen fjeweken
laatsten de eersten ,
v>ant deze
pers
waren, in lilJ hij Noordhorn oosla-jon hehhende , vielen kort daarop
met eeni;;- krijjfsvolk in Achtkkuspeleji on plunderden hot (yeiiool uit.
)n den Nederlandsohen oorlo;'; tejon Spanje Iicolt <!ezo jjrielonij al:

mede

voel

te

lijden

,nohad.

voor eeno kork mot aelit zijvan een spits opiijzend lorenlje
voorzien
vorhoeldonde du;, een zamonslel van iwhl kerken te v\ozon.
ACHTMAAL . uiljjoslrekt goh. in do Jiuronic rnn Jtretla , prov.
M oonl- li mini nd , distr. on 3 u. Z. W. ton Z. van J*itiiseiiliaf/c , arr.
en 3^ u. Z. Z. W. van Ilrcda , kant. on 3{- u. Z. W. van Glnitvhcn ,
jfem. Ziiinint- cn- If'enihont , 1 u. N. W. van >Vcrnhout, l2 n. O.
van Nispen.
ACirrSCHK HEIDE, nilgostrokt heideveld, in do Mciji-rij rnn 's
Ilerloii>iihosili , kw
hciiijHiiUuid , prov. Noord-Hrnhaiid, dist. Oirsclinl
zich lussohen den slraatwejj van 's lIerto{>;enhosch on Eindhoven, eu
uitstrektien «lijk, die van Oirschot naar deze laalslo slad loopt,
kende. He! ontleent zijnon raam naar het daar oplifyoonde jjchüoht A eh t
en is vermaard door de wapeusehouvvin|v, die aldaar don Üf) Auj;usIus
1831 door Z. M. don Konino , ver»yezold van hooosldos'/cHs^jehcele familie, naden lernj>lo;>t van ons zegevierend le;>er uil lioijjii' ,])laalshad.
ACHTTIEMKWEN gom. in het Nederkwuriier , \mo\. en arr. ('frrc/it,
kant. Na (lissen (5 m. k. , 5 s. d.), palende W. aan AVesthrook
N. aan Nienw-Loosdrecht, O. aan St. Maartensdijk on Z. aan do
naam van
A echt.
heerl. ,
onder den
Hol is coue
voorheen
EvEncKEsnor.r hokend , en toon aan de Proostdij van St. Jan te Ulreciil,
maar im aan hol domojn toehehooronde. Er is noch kerk noch gehucht
in deze jyemoente , maar te vor«'n moeten er achttien hoeven ot horsle—
don jjoslaan hohlien , van welke zij haren naam oïitlecnd lioelt. Zij
bevat rniin 7115 hund. landen telt 370 invv. van welke de llerv. tot
du fjem. 7/ cslbrock-vn-/ic]ilt!enhoren behoorcn , en de R. K. tot de
statie van ^hiarsacn gerekend worden.
ACirrTlEMlOVEN , ;;em. in het 's Lnnds cn Groot IFaterschap
van ffoi'rdcn, prov. Znid-Jloüand , arr. Lcijdcn , kant. 1f^ oerdvii
(^t) m. k.
5 s. d. 2 ald.) grenzende N. aan Nieuwkoop en INoordcii
en aan AVilnis , prov. lUroehl, W. aan Nieuwkoop. Z. aan Zegveld,
prov. Utrechten O. aan Wilnis e» Kamcrik IlonUliikcn
prov. l trcehl.
,
'
liet

panden

wajjen
(lor

van AcuTKimsPELF.N

wederzijde

vier)

,

stolt

elk
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ACH.

.H(J

Hot

thnus in eijjcndom bezeten wordende, door Mevr.
Cats gcb. van Loon, te Woerden.
is
Zij
4:26 Irnnd.
40 V. ell. f>root , en beval eene bevolkin;y van 0Rj>eveer
^O
140in^v., die in veenderij en landbouw hun bestaan \iuden, en kerkekelijk onder j\ oorden bi-hooriMi.
Belialve bet bfbouwde jjcdcelle van de {jcm. ligt daarin nog een
gedeelte lands ,
bekend onder den naam van den Hack, vaarin
eenc bofstede is gelegen, de Vrije Hack gebeten, welke voor 1794,
door de regering- van Oude Wetering of den anibaehte van Alkemade
geadministreerd werd, en eene streek land de Bos eb, met eenc
watering, genaamd de Bosch w a ter ng, waarnaar de gem. waarscbijjilijk AciiTiE>novE>-E>-DE-Boscn
genaamd wordt.
In het bebouwde gedeelte , 6^ u. W. van Leyden 2 u. N. van AVoerden , i II Z. van Noorden, op de grenzen der provincie Utrecht, lint
eenc sluis , bebooreude aan de stad Woerden en daardoor genaamd
het AV o e r d e n s c h e \ c r l a a t.
Deze gem. beeft geen afzonderlijk wapen.
ACHTZIJL\ ESTEN , oudczijlvestcrij in de ^to\ .Groningen , die opzigt
liad over de waterleiding len W. cu ten O. van Groningen, naar en
in de llunse
alsmede over de daartoe bebooreude dijken.
ACKERSDIJK of Akkersduk pold. in Delfland , prov. Zuid-Holland , iivr Rotterdam , kant. Delft, gem. ylckersdijk-en-Vrouwen rerjl,
grenzende Z. aan den Scbiescben polder , O. aan den Berkelscben polder, N. aan den Zuidpolder van Delfgaauw en W. aan den llotterdamscben weg.
ACKERSDIJR-EN-VROÜWENREGT . gem. in Delfland, prov.
Zuid-Holland , arr. Rotterdam , kant. Delft (13 m. k. , 9 s. d.), bestaande uit den A ckersdijkschen polder, de Zwet, een gedeelte van
den Rotlerdamscben weg enz., en grenzende N. aan Alitsregt, O.
aan Berkel en Pijnacker , Z. aan Overschic , en AV. aan Ketel en Hof
van Delft , waarvan bet door de Scbic of Rottcrdamsche vaart gescheiden wordt. Deze gemeente beeft noch dorp noch buurt en is eene vrije
hccrl. , die aan bet domein behoort, 544
bund. gronds beslaat en
ruim lyO inw. telt , welke kerkelijk onder Overschic en Pijnacker
bebooren.
A oorheen hadden twee welgeboren mamien dezer beerl. zitting in de vierschaar van Rijnsburg.
ACKERSLOOT , d. in Kennemerland. Zie Akersloot.
ACKERSTEE , voorm. havezate , prov. Overijssel. Zie Arkestei.\.
ACKMARYP,d. , prov. Friesland. Zie Akmvryp.
ACODA, fort op de Kust van Guinea. Zie Accoda.
ACQUOA' of ACKOOY, d., prov. Gelderland, kw.,arr. en 5 n. AV.van
Ticl, distr. Buren-en-Culemborg , kant. en 2^ u. Z. ten AV. van Culcinl^org ,
gem. en | u. Z. AV. van Beest, aan de Linge , door korenlanden en aangenaam geboomte ouuingd.
Het behoorde vroeger
lot het Graafschap Leerdam in Zuid-Holland , van welks boofdst. het
•Ju. O. gelegen is. Accjüoy werd in 1140 door Jan A III, Heer \nnArkel,
gebouwd, nadat hij van zijnen kruistogt naar bet H. land teruggekomen
was , en is eene baronie, die voorheen aan de Prinsen van Oranje
toebehoorde , en thans een eigendom is van Z. M. den Koning.
Er liggen hier sluizen in den Diclclijk, v\aardoor het overtollige water
uit de Graafschappen Culeraborg en Buren gedeeltelijk uitgeloosd wordt.
Dit dorp telt 56-J inw, van welke de Hervormden
die bier eene
kerk hebben , tot de gem. Gellicum-Rhenntj-en-.Acf[uo]i bebooren , en
de R. K.
tot de static Renoy gerekend worden,
Acoioï is de
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hel aan hel CuMul.sehe jjeshichl van Tuist, >\aaroni hel dcKlijds in de
De lenenwiiordijje naam
Tkist-en Tum werd jjeheclen.
wandelinj';

door den dirlilcr IIodbkiit llb>,\Kou , die Jiaar
den bernehlen aeliehandel \an 17^0 een aanzienlijk
forlnin Ie lieMien \erwor\en.
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Op
seliijnl, dal deze vloot haren we»- langs de Rotle {ronoinen lielihe.
AcTiEuovEM is nn-r een vij\er , die soniniijjen honden vooreen wiel, dal
zijnen oorspronu te danken heell

aan de/.e insnijdinganderen wildoor eene doorbraak ontstaan zij, hoewel zij meer het
aanzien van eene gejjravene graolil heelt. Tlians is Actieiiovlx , waarvan het huis hiiiiu-n koi Ie jaren nienw opgebouwd is, een eigendom
van den heer A. Guscekti Hoüem'ul , die haar ook bewoont.
A1).\MA (IIET IILIS), voorm. adell. huis in de Z^aroH/f j'flH b'retfa ,
u. W. van Budit , kant. en !2 n. O. l<^'n Z. van üiifhiiarr en
van Prinsfiihugc , gem. Jïllcii- cn- Leur,
disir. en I5 n. V>
hosch
in het .Voleiieiiid , ~ n. van Ettcn , en onder dat dorp gelegen.
Het
eene kostschool voor jonge jiilvrouwen ingcis voor eenige jaren lot
rigt , en wordt, omdat dil gesticht onder het beslnnr van geestelijke
duclilerssla.it, thans meestal hel Imoosïei; v.w Kttex genaamd.
AI>ANAUA, AniwnA, Ade^aue oIOd-waua, eil. in den Oost-Jndisi/icii
.1i-chijnl, ten (\ van den Z. O. hoek van het eiland Floris , waarsaii liet
door de Straal van Floris gesojioiden wordt, ten N. van het eil. Solor en
ten W. van Lombalta, T^'jS'Z.B. en l:20"'i6'O. L. Vroeger heette li.-L
Serbite of Sabrao , en de l*orliigezen noemen het nog Srhrno ; maar thans
vordl het meesl door de onzen , naar de vooinaamsie plaats , Adasara
liet is van het O. naar het AV. omot' ook wel Ouanara gcheetcn.
trent 7 mijlen lang, van het N. naar het Z. 5 ol" 4 m. breed, .zeer
hoog- bergaeiilig en boselirijk en op de oostkust door eene riv. bespoeld. Belial\e Adanara, had men nog op dit eil. Carma ol" Carmang, Labetau, Lama se, Lamhale en Toerang.
De strandbewoners, die Mahomedaansch zijn, worden thans in drie
negerijen verdeeld, als: in Ada nara , Lamahala en Tronv, die alle
onder den Radja van Ad a n a r a staan.
De Porliigczcn, die vroeger meester van dit eiland waren, cn er
nog een klein gedeelte van bezitten, Woeri genaamd, hebben er vroeger veel werk van gemaakt, cn er eene bazar opgerigt, waarop nogdagelijks vele menschen vergaderen.
ledere dag is voor een bijzonder
artikel bestemd, maar Maandags worden er allerlei koopwaren te gelijk gebragt.
In plaats van kleine munt bedient men zich van vierkante lap|)en lijnwaad.
De handel , die van weinig belang is , wordl
meest met Koepang- gedreven.
De Portugezen hebben op Woeri gecncn Posthonder, maar de inw.
hebben de Portugcsche vlag en belijden de II. K. godsdienst.
U^n, dat

zij

i2.'.

,

,

.

j

,

A D

A.

ADANARA

.^Vdw.vra , Adexare of Odaxar,v, nej]. in Oost-Indii' ^
Westkust van het eil. van denzelfdon naani. Het is de voornaamste plaats van het ell. en heelt eene haven.
ADDINA , kast. in Opper Gtiinea op de Gondhust. Zie Georce del

op

(Ie

Ml^A

(St.).

ADDINGA oud slot prov. Groningen. Zie Wedde..
ADE, riv. in Noord-Brahaiid. TAe Aa, oudtijds Ade.
ADE, Oldek AdeoI' Old-Aa, huurt in Rijnland y^nov. Zuid-IIolland^
arr. en 1^; u. N. O. van Leijdca, kant. en 1 u. N. W. van ff'ouhrnrfffe,
,

,

gem. yllkemade aan de Oude Aa, waarvan het zijnen naara ontleent.
Hel heeft ruim 100 invr. van welke de R. K. hier eene pastorie en
kapel hebhen Üic tot de static van Oud-Aa-en Rijpiveterinfj belioort
De Herv.
in velke laatste buurt de kerk staat.
die hier wonen
worden tot de gem. van Hoogmade-en-Rijpxcelcring gerekend.
ADE (TER) geh. en kast., prov. Utrecht. Zie Aa (Ter) of Ter Ade.
,

,

,

,

ADEGEEST

adell. huis
in Rijnland, prov. Znid-IIolland , arr.
N. O. van s' Gravenhage kant en 2 u. Z. O. van Katwijk.
Het wordt gcjjem. en in het oosteindc van het dorp T' oorschoten.
houden vóór het jaar 1100 {Tcl)0u\vd te zijn , en behoorde vroeger aan
het huis van Wassenaar, maar werd, den 14Februarij lo94, door Dirk
aan Hertog Aldrecut
VAN DEN RosscHE , voor scliepeneu van Leyden
van Reijeren opgedragen die het evenwel weder aan van den Rosscre ter
Het huis werd in de Spaansche beroerten bijna geheel verleen gaf.
woest doeh is later Mcder opgebouwd , en behoort thans aan den Heer

on 2^

,

n.

,

,

,

,

,

Pihk Dorrepaai,.

ADELEN,

voorni. slins,prov. Friesland , kw. Jf'estergoo, griet.

van welk

d. het

Bar-

min.

N. gelegen Atas.
Zij zoude, naar men wil, in 840 gesticht zijn, maar is thans alleen
kenbaar aan de wier (hoogte), waarop zij gestaan heeft. Het adellijkgeslacht
Koningvan Friesland, die, bij
Adelen stamde af van Adcillus II
en twee dochters naliet; eene
zijn overlijden, in 759, twee zonen
dezer dochters , Conovella , huwde aan Adelcricus , edelman ie Sexliierum , on uit dit huwelijk kwam de stamvader der Adelens voort.
Een andere zoon van Adelbricus en Conovella , Frederik van Adelen
{^eheeten, was de achtste Risschop van Ltrechl en is door de Roomsche
Kerk heili»" verklaard. Een neef van dezen Frederik , Adelbricts van
Adelen, wordt door Winsejiil's als de derde Potestaat van Friesland
Het geslacht van Adelen is eerst tusschen 1718 en 1728,
oprrenevcn.
in den persoon van Claas van Adelen, uitgestorven. Zie de belangrijke
gcslachtsiijst in Ferwerda, wapenboek. D. III.
ADELEN, voorin, state, prov Friesland, kw. Wcstcrgoo, griel.
Deze state is sedert lang in ccne
If'onscradcel , in het d. Pingjum.
boerenplaats herschapen.
ADELIIEDI , d. , prov. oord-B rahand. Tac Alem.
ADELRE , d. prov. Noord-Bruhand. TAa Aarle.
ADE MzVNTOETOE , voorin, koningr. aan de N. W. kust van het
voor
eil. Timor , in de Indische zee, aan eene smalle, lange baai,
De laatste
welke zich eene rif 1 mijl Aor naar het N. W. uitstrekt.
Konin"' van dit rijk werd door de Portugezen verdreven waarna iiij
zich in 1680 naar Amboina , \ervolgens naar Randa , begaf en Christen

radeel

,
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bij den doop, den naam van Salo.hon Speelman,
ontvaii'n nde
naar CoKNELis Speelman , den toenmaligen Commissaris over de drie(H>sAmboina. Randa en Tcrnate , die later Gouterscbc landvoogdijen
verneur-Generaal van Ncèrlands Indië verd.
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Ottsl-linUh'^cn
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Anhrjwl.

Akvmmiv.

Zie

AJMvN W l'.TKUINCi (iiitlc naam van Oüiit \V liiiiiix;. /ji; dal \\(i(inl
>ui)i'iii.
l>(isi-|i,
j)rov. J\(n>i<l'Ui>lliin(l
dat iiiorl
A lU'ilU'.MW 1S(!II
,
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y
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onislrcoks

lu'bhi'ii

«rcslaaii

stn'klc

van

/icli

AIMvW

IMll).

AIMIII>\(>.

tot

tlaar

d.

In

waar nu hel dorp
aan de Zaan uit.

JUiinuncnie

li;jl;

l»i't

Zie AiuiAun.

Cioniiii/iii.

ii-sid.
en rcjji'iil.
hrl ril. Jutut
de lirr[;Tn van -iingar.
A IUIEI).\RAN(i, d. in Oust Indic , cil. Java rcsid. i\\ ti-n W van
Jidiijiifiiiiis, ti'u N.
van hel nici-r Pa;jarakan-Ni)i'ka , in rt-iu' schaars
hcvidklt' slrcck.
DiMO{f van hii'r op 1'ajjarakau-Nooka h)opL over
slciK' lioo'jicn iMi
v^ouden, vsaar uii-n schii-r jjci-n
(h»or uiljyeslrcklc
lil houw dlTusschon AnjiEB.iKA^c en Davoi; liOcliocL
lauch-u aantrefl.
hiopl de v\c|j door ci-n dijt bosch van handiocs.
ADINAUA , oil.cnnojj. in don Oosl-lndisihcu .Jnfiijxl. Zie Ai)\v.\u\.
AI(t)lil'"SI,AM)
hi'crl. in hot Land van Puiten. Zie OoLTdt.vsn.Avr.
ADON oi .VDÜl) , slranddist. in .Jfrihi, in Oppev-Guineu , o|> di;
Hel slaat
(toiidkiisf
(nssihon do rivier van Anouber en de Si. Joan.
iwuh-r |;oon Koniujy
maar is aan eene rojyeriug' van vijl' of zes der
voornaamsion onderworpen, en was voorheen zeer junjiliij- , doeh is, zoo
door de oorKi;yen met de naburen . als door den slaveidiandel, aanmerkelijk in vermogen en bevolkiu;;- afjjenonien.
Hel land is zeer vnujilbaar
en levert kooru en andore aardjijew assen , niet alleen ten gebruikc van
deinw. , maar in zoodaui^en overvloed, dat zij er nojy een jrroot deel
van kminen verkoopen.
Ook had men er vroe<jer jjoudmijnoii , die
vrij hel;»ii;jrijk waren.
De hevolkinjj is van oenen vvreeden en oorlo<r/.tu-hli^en , aard en de handel is hier altijd van
vveinijj beleekenis
yowoest.
Mij bezitten hier hot Tortje S t. Scb as liaan.
ADORP {yeui. in Iliiiisiiirjo, mot eene smalle strook van het Jf estcrhvavtier , die. waarschijnlijk door hrt vergraven der oude Hunse aan
de O. zijde van het Reildiop jjckouien is, prov. Groniiujci, arr. .Jppinkant. If'insuin (6 m. k. , 3 s. d.), palende N. aan de
ffcdam
jjcni. Winsuni , O. aan Beduin , Z. aan Groningen en W. aan Aduard ,
v^aarvan het door het Reitt./ep gescheiden is.
Zij bevat de dorpen
Adorp, ^V ie
ten O. het Reitdiep , Dorkvvert ten O. het
Reildiop, Sauvvert en Welsinge, benevens de gehuohlen Hekkum,
en llarscns, telt 1000 inw. en heelt 3 Herv. kerken en 4 scholen.
Hel dorp Adorp ligt 1 u. N. W. van Groningen, 15 u. V/. van Appingedam , 1^^ u. Z. van Winsum aan den leveudigon rijweg van Groningen naar A\ iusnni , op eene niet hooge wier (boogie), aan de Oude
llnnse ol" het Reitdiep , van uitnnmtende zware kleilanden en vetv^eiderijen omgevtn.
J)e Ilerv. hebben hier een klein kerkje ^ op v^cIk&
AV. einde een niet hoog naaldlorenlje staal, en behoorcn tot de gern.
yidorp-en-J/nrsi'tis;
de
R.
K. worden tot de statie van Bcdi.in,
gerekend. Dit dorp telt, met de daaronder behoorrtide geh. Ilekkuni
en llarsens. 280 inw., en heelt eene dorpsoliool,
ADOlll'-EX-llARSEXS. kerk. gom., prov. Gvonnujeu , oridor de
class. van Middehtum
ring van Jf iiisinn.
Het is reeds setlerl de
Hervorming eene condiinatio , welke slechts éónc kerk heeft, namelijk
Ie Adorp.
Zij telt oi50 zielen en het beroep is eene collatie van de;i
Hoer van AVotsinge.
De eerste, dien men als Predikant dezer gom.
vermeld vindt
v\as nt>r>!cis Ziidlakels, die in 1611 hei-v\aarts over-
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ran Gnincd.
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ADRIAAN-PIETERS-AMBAClfr, gcm.
prov.

Ztiid-HoUand.

Zie

ADRIA^APOLDER,
arr.

in

den Zwijndrcchtschen waard,

SANDELisc-AjiBAcnT.

pold.

ia

Ovcfakkec

,

Zuid-Holland,

prov.

BrlcUe, kant.

Goeden-ede , ^cui. SleUvndam , in 1769 bedijkt.
(FORUM) , voornia!ij;e Roiueinsche burgt in Zuid-U uliand.

ADRIAM

Taü Aremsburg.

ADRICIIEM, Adrichus, bij crkorling veelal ARKtageheclen, oud adel).
Imis inliet Baljuusclmp van JJinis, aan den Aaglcndijk, prov. IVoordJloUand , aiT. ca 3 u. Z. van ^lUnr.aar, kant. en o min. (J. Icn N. van
"v

Bevcruijh gem. en 1 ii. O. van 1f ijk aan zee, voorheen aan den oever
van het nu drooggemaakte ZMaansmcer. Het oorspronkelijke kasteel
was de verblijfplaats der Hecren van Adrichcni uit het huis van BrePERODE
en moet van zeer oude dagleekening zijn, aangezien Kakel
Martel
die ten jarc 741 overleden is
het reeds in ziju testament
waarbij hij het aan de kerk van Utrecht schonk , vermeld heelt , als
gelegen in de landstreek Kinheim boven de rivier van Velzen, daar
de zee aan de andere zijde vloeit.
In de plaats van het oude slot, dat in de binnenlandsche onlusten verroest vas
is, in de laatste helft der 16de eeuw
het tegenwoordige
huis gebouwd door Amo.mj va> der Blrg
die er van moeders zijde
erfgenaam van v^as.
Het wapen der Ileeren Adrichem bestond in een goud veld met eenen
ruodcn klimiticnden leeuw, gebroken met een zwart radertje in een
schildje (Ij) de borst van den leeuw.
AIJIIICIIEM, voorm. kolTij-plant. in JVedcrlandsch Guiana , kol.
Surinaine , aan den linker oever der riv. Suriname, thans vcrecnifrd
ii.et
Jf' a t e r la 71 d
palende AV. aan Rencontre, O. aan Accaribo
940 akk. groot, met 73 slaven.
x\l)RI(]IlEU, kaloen-planl. in i\edeil{ind.scli Guiana, kol. Suriname,
palenile N. aan Livonia
W. aan Barbados, Z. aan Kuilenkanipsiiriiit
en O. aan de Matappicakroek uOO akk. groot, met löO slaxen.
jVDtARD, gcm. in het 7f cslcrk nar lier, prov. en arr. Groninijen,
kant. Zuidhorn {3 m. k.
Is. d.), palende N. en gedeeltelijk O.
aan Ezinge voorts O. aan Hoogkerk en Adorp , van welke laatste
gem. het door het Rcitdiep geseheiden is, Z. aan de Leek , W. aan
Zuidhorn en N. AV. aan Üldehovc.
Zij bevat de dorpen Aduard,
Frausnm, den Ham, Leeger Meeden ca de geh.^ Adnardcr
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A'oorwerk
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Fransumer-A oorwerk, Hoogc Meeden, den Horn

de Knijp, en AVierum ten
en heelt 4 Herv. kerken,

Addard, maaktmct Garnwert,
AV

ierum en H

telt ruim 1800 inw.
Meun. kerk en 5 scholen.

A\ csten het Rietdicp,

1 R. K. kerk,

oge Meed e

Oostum

1
,

Fransum, den Ham,

n «ene heerlijkheid uil

, die, vóór de Kerkhervorming, aan de abdij van Aduard loebelioorde. maar nadien tijd door
de staten in bezit genomen eu verkocht is, in 16-J9, aan het geslacht
van Lev\e, bij lietMeik het huis te Aduard vele jaren een fideïconimis
v»as, lot dat alles in 1814 door Jonkheer Carolis Jdstis Levve en 3Ie\r.
Marcaretra JosivA Levve, geb. van Bloemersma , verkocht v> erd , waarna
bet huis gesloopt is.
De grond dezer gem. beslaat nit alieibest Meien hooiiand , vooral de noordwaarts ligj^ende zware kleigroud.
Hel dorp Advard of Adward voorheen Aedtwerth, Auiv\eriii, AdvvARin, AntWARTR, Advvertii of korlhcidshahe AiivvERin geiieelen, beteckeucnde zoo veel als de Oude Jf icrde , ligt 2 u. N. V,
van Groningen , 5 11
O. van Zuidhorn
strekt zich van het
N. naar
hel Z. uil, sluitende ten N. mei het einde aan den \\v<x.
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119:i, jjcsliclil zijiuk-

was

Z.

Ifii

ilior

nieuwe

,

du
veel

die niel \ ier torens prijkle en \olkonieii jrclijk was
praiHili'jer, Ie lituiwen
aan die van de al)dij van Klaar\alle (('.lair\au\) in ('.lianipa;riie. \oorlieen aldaar door den II. 15lu>audls de sliehlerder C.islercienser orde. jjei)oiiwdj(
Meer dan t\>ee honderd lekehroers verkU'n (je<lurende drie en twinlijj jaren
aan ile kerk van hel kloosler te Adiauu. /uodal er tnssehen di- Kenis
De ahdij die iloor
«n de Lan>vei-s ;jeen deflijjer kerk (p-vonden wi-rd.
alle ile van lijd lol lijd ilaaraan ;;-eilane jTÜIen /.ooze<rr in vernio;yen lociiain , dal de land-slanden , in löl:! , hij openbaar plakkaat , den {jeesU'lijken verbieden lUücslen , meer landerijen en andere jjocderen aan
en rnnu. met eencn sterken mnnr eii
Ie koopen , was zeer jfruot
eene wijde {yraelit om;yeven , terwijl daar binnen eenaantal jycbonwen en
tuinen {jeNonden werden zoodal zij van bnilen naar eene stad jyeleek ,
en men haar, >üór dat het j}roi"{;eseIuit in al;|eineen n;ebrnik kwam,
Ouk bezat zij het
onder de slerke plaatsen van Grunin;jerlaiid lelde.
rejflsjfebied over AulaHu en de voorzeide zes nahnrijje doi'pen , voorts eene
beroemde seliool en vertnaarde boekerij. ]\laar in lj20 werd haar liet
re;rlsjjel)ied
benevens het rejit van patroiiaalschap over Znidhorii,
\Viernm en de Kapel op Gaicki n jad ij k. bij uitspraak van {joedtr
mannen, ontnomen, welk vonnis het {jevoljj was vaneenen moord; begaan door eenijje kloosterlin;jen aan twee broedersnit het adellijk «jeslaeht
van GvickiNCK., wier voorouders, en voornamelijk Fukderikvw (jaickivca ,
die zelf Abt van Adiaijd «jeweest was aanzienlijke ^roederen aan dit
Het ^[rootste onheil is echter dezer abdij
kloosler gesehonken hadden.
in l'-Jöl overkomen, als wanneer zij, bij buUe van Paus Pus IV, den nienw
benoemden Bisschop van Groninjjcn, Joannes Ivmif, tot eene bruidschat
werd vereerd. Dit vond evenwel ;>rüole tegenkanting van de zijde der monniken , die de overjyifle voorkwamen door hel aangaan van een verdrag, in 1157Ü, waarbij zij beloofden, den Bisschop jaarlijks zesduizend
Intnsschen was in het jaar I068 de toren der
gulden op te brengen.
abdij door den bliksem in brand geraakt en ter lengte van ccnige ellen
in de asch gelegd , maar door de zorg van den Abt werd hij spoedig weder
In I08O werd de abdij door het krijgsin den vorigen staat hersteld.
volk der Staten, hetwelk die plaats verrast had , en, op de aannadcring
van REv>E>Ei;R(; , daar niet durfde vertoeven in brand gestoken , waarbij
de kostbare boekverzameling. benevens de oude gedenkstukken van het
klooster, eene prooi der vlammen werden. Dit ongeval en vele volgende
aanslootenvan het slalenvolk, tol in lo94 toe, deden de monniken verloopen. In het gezegde jaar, 1394, door deSlalen vanGronmgen, (!ven als
alle anderegeeslelijke goederen, in be.«lag genomen, werd het oudetrolsehe
gebouw tot den grond toe geslecht, terv. ijl uien de groole hardsleenen
in 1608
16^1, tot de poorten en andere stukken der nieuwe Ycslingwerken van de stad Groningen gebruikte j zoodatthans niets meer te zien is
van die, ook om hare geleerdheid, vermaarde Abdij, welke eertijds,
maar bijzonder in de dagen van den Groninger ^YJ;ssEL Gavsvookt en
(h-n Ommelandcr Ridolf Aukicol.v, naar eene Iloogesehool i-eleek
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komende aldaar vele edelen en geleerden uit geheel
ri es la ml hunne
K-tleroefeningen voorlzellen ; terwijl Goswims va.n Halev, Overste van
iiet

Iralerhms

te

Groningen

,

getuigde, dal, wilde

men ecnen

geleerde

AD

H6

IJ.

Fric*lanfi 7,ockcn , men rlicn alleen te Aduard vinden kon.
Vau
li559 lot 1S543 bevond ziel» onder de monniken dezer abdij zekere Alberti»
RiZAEUs Hardenberg, die de gronden der Hervorminn- aan de klooslerInio-eh zocht in te boezemen, tot dat hij, na zijnen uiljjan»; uit de

in

R. K. kerk,

te

Aduard

Avordcn.

Brcmen, Seng-werdcn en Enibden predikant
cenen

heeft

ronmolen

1

,

sleenbakkerii

j;e-

is

ruim

en

500 inw.
De Herv. gem. behoort lolde class. van Groningen, rinn- van Zin'dIiorn
zij teit öoO
zielen
en heelt ecnc oude ^an binnen ruime en
fraaije kerk
met een klein lantaarn- of kocpcitorenljc op het dak ,
staande onrcg-clraatig
een weinijy westwaarts van het middeipunt. Deze
,

,

,

,

kerk m ordt door cénen Predikant bediend

,

die

bij

colhrtie

van

de

eigenaren der heerl. beroepen wordt. De eerste Predikant, dien wij alhier
vermeld vinden, was IIerman>us Curistopuori , die ten jare loJJü herwaarts kwam.
De R. K. statie , die hier ook eene kleine , in 1767
{jebojiwde
kerk heeft wordt onder het aartspr. van Groninycu gerekend, en door eenen Pastoor bediend j zij telt 200 comm. onder welke
ook die van de andere burgerl. gem. van het Westerkwartier gerekend
Avortlen.
Voorts is hier ecnc drnkhezoehte dorpsehool.
Een deftijj
huis, waar de Heeren vw Aduard zomers hun veiblijf hielden, is in
1814 gesloopt
en de fraaije bosschen met liartekampen nitgeroeid j
,

,

,

,

zoodat er slechts weilanden met breede graclilen overgebleven zijn.
ADUARD (RLEL\ ondlijds LUTïEKE) ofSr. Amhe-klooster, voormalig klooster van Cistereieuser nonnen onder Ten Hoer, in Fivclhif/o, prov.
dat in lói'6 door de abdij van Aduard , onder den Abt FreueGroiu'iiffi'u
Ricws VAN Gaickinga
gcsticlit is , van waar het zijnen naam ontleent.
ADCARDEIIÜIEP riv. . die , boven Steenbergen en Langelo. uit de
Drenische l ecncn voortkomt, noordwaarts aanstroomende , eerst onder
den naam van Langelo(Jr diep , daarna nevens Lieveren , onder die
van LiEVEUscHE DIEP verder , in de nabijheid en ten W. van Peize
(uaar zij van meer belang en bevaarbaar wordt)
den naam van Pei*ERDiEP aanneemt, voorts, altijd dezelfde rigliiig houdende, later met
den naam van Koni^gsdiep , en na het Eelderdiep opgenomen te
hebben , de grenzen der prov. Groningen bereikt , en vervolgens tusschen de dorpen Hoogkerk (op welks hoogte zij door de Groninger trekvaart hcenvloeit, en van daar af den naam van Adcakder of AtjVver«erdiep voert), Lecgkerk , Aduard, Fransum en Fcrwert door , nagenoeg in eene regte lijn noord v.aarls Icopl , om zich bij Adnarderzijl in
tle ITunsc te ontlasten ,
voercr.de veel walcr van hel Leekstcrmeer en
de lage landen van Drenthe af.
,
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,

ADUARDER VOORWERK

,

goh.

m liet

jrcsterhvarticr

,

prov.

,

arr.

O. van Zuidhorn , gem. en 10 min.
!N.
O. van ./Idnard met 30 inw.
In vroegere eeuwen maakten de
Aduarder- en Fransumer-voorw erken , twee versterkingen voor de
en

'1^

u.

-van

Gronitifjcn

1

,

n.

Aduardeialulij nit.

ADUAllDEikZIJL

W.

,

geh. in

liet

Westerkwartier

,

prov.

,

arr.

en 2^ n.

kant. en 2 n. N. ten O. \an Zuidhorn,
j-vm. en \ u. O. ten N. van Ezinge.
Het ontleent zijnen naam naar
de daar liggende zijl of slnis , Kings welke het Aduarderdiep en daardoor het gehcele Middagstcrdeel van het Westerkwarlicr . alsmede een
fjroot deel van hel Drentsclie dingspel Noordenveld , het binnenwater in
het Ueildiep lozen.
Deze slnis is in het begin der veertiende eeuw
aaugcli'gd en werd door de Saksers , die er in lüOl een sterk blok-

N. N.

huis

van

Groiiiiif/cn

bouwden, bevestigd,

,

ten einde

de scheepvaart

der Groniugci-s

A
tau'TS {iet
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waarom

«oJihiis

ili'ze

Wekr-Grojvi.'^gkn

hlad daardour
Jo s<liaiis in HjI-) cii iiaiiit-u liaar iiadaL
de Saksers zich dapper verdedigd hadden , den 17 Maart \:m dal jaar
sK-chlen en levens
bij verdrajj in, \\aari)p /ij haar lol den {jrond loe
die daar over het lleildiep [feslaijen was.
de honten hru;y afhraiven
Eeni;je jaren later eeiiler Merd de schans weder opjji'bonwd , on, in
door Graat" Willem v\x bkx
ll>!)5, niet staaLskrij;;svolk he/.el zijnde,
Beug belcjjerd, die iiaar , na Iwi-eniaal Ie verjieel's slorni jndoopen te
l^e (iruuiiij'iMs

jrcnoL'iiul weiil.

ioed
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oiulerviiuliMuli'
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iiadoel

licL
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tlal

liiiiiiii;

belojjt-iilcu
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ecnen derden aanval overniecslerdc , als wanneer hij do
om h<!l leven deed brenjjen. Ten voljyenden jan;
fchter werd dit beslaan , door Graat' Willem v\jt Nassau , aan de Spaanschen betaald {yezet , want deze, desehans eveneens stormenderhand
uil 130 man beslaande , benevens
veroverd hebbende, liet debezettinnf
hunnen bevelliebber, den kapitein Puemgek , over de klin;r spriujjen.
Thans is ADrAiiDEuzuL , sedert meer dan eene eeuw , weder i'ene openi;
plaats, alwaar liet zijlvest der Adnarder/.ijl zijne bijeenkomsten houdt.
Toen in 1S13 de Franschen dit land verlieten, werd omstreeks
deze plaats , een schip met jjeld beladen en met 5)2 , meestal {jcw apende ,
douaniers bemand , door een nejjental schippersjjaslen , met zekeren
Roelof Schenkel aan hel hoofd . veroverd , en voorts naar Groningen
opjjebrairt . waar liet jjeld in 's lands kas gestort werd. (I).
ADÜ ARDSWOUDE , oude naani van Hazerswocde. Zie dat woord.
AE ot' Ee , riv. in Gioningen. Zie Aa (Westervvoldscue).
AE (lUNNEX), gch. in het Oldambt, prov. Groninyea , arr. en
kant. Jf insclioleii f fjViu. Tcrmiinlcn,
AE (OUDE) ot' (JuDE Ee , riv., prov, Groningeu , die in de MunIcudanuner hoogeveenen ontslaande , noordwaarts loopende , tlians meestal
tot aan hel geli. 't
aar onder Nicuwolda op de kaarten onder den naam
van het Blitev Niecwdiep voorkomt, bij dit gehuclit het Zijldi ep opHier
neemt en daarmede tot aan Nieuwolda
één water uitmaakt.
hebbende
neemt de Ocde Ae echter weder eeneu afzonderlijken loop
tot Oostwoldcr Hamrik eene meer oostelijke strekking, terwijl zij van
daar, met eenen zeer Logtigen noordelijken loop, ten W. van Tcrmunten , zich weder met het Z ij 1 di cp vereenigl, om , door de Termunterzijl , zich in de Ecms te ontlasten.
AEBINGA Abbinga of Abinoa, voorm. stins , prov. Friesland , kw.
Het geslacht Aebixga
Oosterf/o, griel. Ferwerderadcel , onder Blija.
is in
IIlmalda's naam overgegaan, met behoiul van het wapen van
Aebi>g.\ , door het huwelijk van Sjoerd Aebinga, die in lolO leefde,
met Beits IIuxalda. De laatste telg van dit geslacht , Idsekd Aebing
VAN HuMALDA , was , na 1813, eenige jaren Gonvcineur van de prov.
Frieshtnd, en muntte door grondige geleerdheid uit.
AEFEERDEN, d. , prov. Limhurg. Zie Afferden.
AEGÜM ofEcLJi, d. , prov. Friesland, kw Oostergoo , griet. Waarderadeel , arr. en 3^^- n.N. tenO. van Sncek , kant. en 1 u. N. O. van
hcbb.-n
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die hiei- eeno kerk hebben en tot de [jcm. Iduuritinw. , alle llcrv.
\ oorheen werd hier veel visch gevanjjen
Acguin-en- Priens behooren.
in het nabij gelegen , maar thans drooggeniaakte , Warrcgasternicer.
AEKAMP of Eekaïïp geh. in het Oldamht , prov. Groninrjen , arr. ,
kant. en 1 ii. N. van Winschoten , gedeeltelijk onder Finsterwolde
geni. en 1 u. Z. ten AV. van FinsieruoUïe , ^oor een gedeelte onder
Oostirolde , gem. en 1^ n. Z, ten O. van MidwoUle.
AELBERG , d. en heerlijkheid , prov. Noord Brahand. Zie
AlLBrRG.
AELBERTSBERG , ond adell. huis, prov. iTccrd-HoUand. Zie
Aalbertsberg.
7A& AtEM.
AELHE13I, d. in Noprd- Brahand.
AELMEER droog gemaakt meer in Kcnvemerlaud. Zie Daalmeer.
AELOPE , strand in Üost-Indie , resid. jimboina , op lietN. westeEr grocijen veel casuarisboomen.
lijke gedeelte van het eiland Ceram.
AE3IBUREN , geh. prov. Friealand , kw. fP esterrjoo ^ griet. JFonjerjrfee/^ arr. en 3 u. W. van 5'Hee^" ^ kant. en 1^ Z. W. van Bolsward,
onder het d. Parrega ^ en 8 min. Z. van daar gelegen . tusschen hetParregaster- of Znidermecr
het Tpenbmirmeer , het Workumcrmcer en de
trekvaart van Bolsward op Workum.
Men wil, dat het zijnen naam
ontleent van de vroeger hier omstreeks gestaan hebbende state Aemi n g a
liever E
inga. Zie dit laatste woord.
AEMILIAPOLDER , pold. in oord-B rahand. Zie Emiliapolder.
J)0

,

,

,

,

m

N

AENGWIER

Zie E>g\vier.
anders ook wel Angwird. A>GwiRDE?i , Aexgvterden en
A>jE\viER
griet., prov. Friesland, kw. Zerenuolden , arr. Heerenveen, gedeeltelijk kant. Heerenreen , gedeeltelijk kant. Tjallehcrt
(11 m. k., Ss. d.), palende N. aan Ülingeradeel, O.aan Opsterland Z. aan
Schooterland en W. aan Haskerland.
haren kleinen omvang wordt zij
dikwijls de Klei>e Grietenij gehecten , terwijl zij , Lij eene vroegere
verttpeling van hot aloude Friesland in zeven Zeelanden , in oude lijden
,

d.

prov. Friesland.

AENGAVIRDEN,
,

,

Om

Hanpmare genaamd was.
Zij bevat de dorpen Gersloot, Tjallebirt, Lunjebirten
Terband, benevens het noordelijke gedeelte van het vl. Heerenveen, is ongeveer 6ö00 bund. groot telt 2300 inw. onder welken
,

1430 Herv.,

,

hebbende, allen tot de gem. TjalIrhird-Lunjebird-Gersloot-en-TerbandhAworen. De Doopsgez.^die voorheen
tot de gemeenten Heerenveen en de Knijpe behoorden , hebben thans
mede cene kerk in deze griet. , maar de R. K. behooren nog tot de
static van Hecrtnreen.
Deze griet, wordt door ccnen dijk of rijweg , die , uit Haskerland
komende , van den Straatweg bij Tcrbandstcrschans door de gcheele
griet, naar Opsterland loopt, in bet binnendijkster en het buitendie ofschoon hier 4 kerken

"Voorheen bestond zij geheel uit veenen leverde zeer veel turf, waaronder die van den O udenweg bijzonder gewild was, en nog heden goeden aftrek heeft. In
het binnendijkster of zuidelijke gedeelte , waar de dorpen als op eene
rij in het geboomte gelegen
zijn, had men eertijds hooge vecnen die,
thans uitgeveoml
In het
in zandige bouwlanden herschapen zijn.
buitendijkstcr of noordelijke gedeelte is laag veen en hooiland , waardoor vier lange lijnregtc en bijna evenwijdige vaarten van het Z. O.
naar het N. W, tot in liet Oud Deel en voorts naar de groole wadijkster gedeelte gescheiden.
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Bij den uatervloed van ii Fehruarij 18;2I}, werd deze {frielenij cen<;
schade van 1-3,700 ;julden loe;jelira;[l.
Het wawn van At>G\*iKi»KN is: «Iric hooinen , waar tnssehen en
nevens >ier turven oj> een sehihl . (jedekl niet de landslieerlijke kroon.
AEOLIE , kreek in .\r<li'ilaii(lsch (Jiiiaiia , kol. Siirinaine die zi«'li
met eenen ooslelijken loop, aan den linker oever, e^en beneden een
Indiaanseh kamp . in de steeds ruisehende V«ro»fynp , de hreede jfrensSuriname en Cayeime , uilsloit. Zij is sleehls \oor
rivier tussehen
eorjalen bevaarbaar . doeh onjjemeen rijk aan versehe viseh, heiniaars,
,

prari prai's

sidderalen enz.

.

AEUl

(TER), Ter Aard, of Ten A.vRTn ffeh. in Noordenveld prov.
Drenthe, kanl. en ^ n. N. van Assen , jjein. en ^ u. van fries.
AERTSNN AEKL) of Vertswaerde, voorm. d. in den Grooten-Znid,

,

uaard. Zie AaRtswaart.
streek lands in Gooiland, prov. Noord-IIolUmd
arr.
.
Amsterdam, kanl. ff'eesp , ^em. Jf'eespcrksrspel, palende N. aan de
en {jedeellelijk Z. aan de
fia.isp , de stad Weesp en de ^ccllt, 0.
Vecht , voorts Z. aan Niehlcveclit en den Over-Baambruofschen polaan het riviertje het Gein.
der , en
.
Deze si reek wordt door een watertje , het A e t s v e 1 d s w a t , in
Bi»e>-.\etsveld en Over-Aetsveld onderscheiden , en be\at den Be<;}jijnen-polder. den Borlandschen-polder en den Rood cnlolenp ol der.
AETS^TLD (BINNEN) , streek lands in Gooiland. Taq Aetsteld.
AETSVEED (OVER), streek lands in Gooiland. Zie Aetsveld.
AETS\ ELD\\ AT , watertje in Gooiland, prov. j\ oord-Holland, dat
bij llinderdani uit de \ echt voortkomt , door Aetsveld en vervolgens
door de stad Weesp heen stroomende . zich weder in de Vecht ontlast.
Ilollaiiilsc/ivn

AETS\ EED

,

W

AFFAIRE (MON)
Mo> -Affaire.

AFFAN,
cil.

Ccrcm.

AFFAN.

riv.

,

koflij-pianl. in

in Oost-I ndie

Zij valt

met eenen

,

in

Jf est-Indië

bet

oostelijke

zuidelijken

Suriname.

kol.

,

{jedeelte

van

Zie

het

loop in zee.

d.in Oost-Indie , op het eil. Cerani, in Gocmilan of het
aan de rivier van denzelfden naaiu, in eene woeste

oostelijke jjedeelte

.

en ber<Tachti«fe streek.
AFFERDEN of AEFFERDEN, fraai d. in Opper-Gelder, f rox. Limbiirg , distr. arr. en 9 u. N. van Roermonde , kant. en 4 n. N. van Horst,
{fem. en I u. N. van Bergen, 1^ u. Z. van Gennep aan den straatweg
van 3Iaastriehl op Nijme^fjen. Er is hier eene R. K. kerk . die door eenen
Pastoor en eenen Kapellaan bediend v, orJt.
De statie l>ebüort tot het
vicar. van het voorm. bisd. Roermonde, dek. van C'nijlc , en telt 1000 ziel.
AFFERDEN of Offerden , d. , prov. Gelderland , kw , arr. en ö~ n.
W. ten N. van Dijmegen, distr. Rijk van Nijmegen, kant., ffcm. en
1 n. Z. O. van Drutcn , 6^ n. van Arnhem.
Het ligt een eind
wcjTs van den Waaldijk en vormt met Drnten en Deest eenen driehoek.
Men heeft er 6ö0 inw.
\an welke de R. K.
die liicr eeue kerk
,

.

,

.

,
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F.

De Hervormden
hebben, tot de static van Afferden-cn-Deest bthoorcn.
worden tot de gem. van Affenlen-Di'uten-cn-Deest gerekend.

AFFERDEN-DRÜTEN-EN-DEEST

kerk. gcra.

,

,

prov.

Gelderland,

van Nijmegen, ring van Balcnhurfj. Het is eenc comliinatie ,
die evenwel slechts ééne kerk te Druten heeft en 1:20 zielen telt.
Het beroepen van den Predikant geschiedt door den kerkcraad.
AFFERDE\-EN-DEEST, R. K. statie, vicar. van het voonn. hisd.
Men heeft er lOoO zielen en ;2
van Roer monde , dek. van Drulcn.
kerken, één te Afferden en één te Decst, die door eenen Pastoor

klass.

en eenen Kapellaan bediend worden.
AFSCHED of AscjiED , ook wel Afzet , gch. in Salland^ prov. Ovcrijssel, arr. en 5j n. N, ten W. van Zwolle, kant. en 3 u. N. O. van
Kampen, bevattende dat gedeelte van de gem. Genem,uiden , dat bcMen kent dit geh. tegenwestcn de stad van dien naam gclcge.n is.
woordig , in den omtrek niet anders , dan onder den naam van Aa»
DEN Zeedijk, of

AGA3I,
Er

is

Bu

distr. in

de Vexerijterzijl.
Oost-Indie , op de Westkust van het

eil.

Sumatra.

hier een Nederl. ambtenaar.
(ST.) , d. of liever buurt in

het Land van Ciiyk , prov.
AGATHA
Noord-Brahand, arr. en 8 u. N. O. van Eindhoven , kant., distr.
en 2 u. IS', ten W. van Boxmeer, gem. Cuyh-enSt.-Agatlia , l u.
Z. van Cnyk en even zoo ver N. van Oeilelt, niet ver van de
Dit dorp hetwelk door de landlieden gemeenlijk St. Aagte
Maas.
of St. Aagt genoemd Mordt , heeft zijn bestaan te danken aan een
monnikenklooster van de orde der kruishecren dat hier nog in wezen
is (zie Aagtekeooster) , weshalve het ook wel op de kaarten enkel onder
den naam van St. AACTEKtoosTER voorkomt. Het d. behoort kerkelijk
onder Cuyk, hoewel de inw. veelal ia de kloosterkerk ter misse gaan;
ook is er eene school.
AGATHA-RLOOSTER(ST.), voorm. nonnenklooster te Amersfoort f
door Rutgerüs van den Doem en zijne huisdat in 1399 gesticht is
vrouw Belia, die daartoe hun huis en onderscheidene renten overgaven
In het jaar 1404, hebben
ten dienste van de St. Agatha-zusteren.
zich onder de orde der
de daarin wonende geestelijke dochters
Minimen begeven maar in 14dy is door haar de regel van St. AuHet klooster is na de Kerkhervorming in burfl-uslinus aangenomen.
gerhuizen veranderd of tot andere gebruiken geschikt gemaakt.
AGATHA-KLOOSTER (ST.), voorm. nonnenklooster te Bclft. Het
buiten
had zijne eerste opkomst in het Nieuwland aan de Geerweg
de stad, daar eerst eenige zusters in het jaar 1480, bij elkander gewoond hebben in eene gehuurde huizing. Maar in het jaar 1490 gaf
,

,

,

,

;

,

zekere

weduwe

,

haar eene woonstede bij de
Deze stichting is met der tijd
waar de nonnen eerst naar
klooster aangegroeid

met name Alida Büser»

,

oude kerk met een jaarlijksch inkomen.
tot een prachtig en rijk

,

den regel der Minimen leefden later echter zich met de vergadering
van St. Janskamp bij VoUenhoven vereenigden.
De laatste Pater die dit klooster bestuurd heeft was de geleerde
Corseeics Müsius , die , na dit ambt 36 jaren zeer loffelijk bediend ie
hebben, den 10 December 1572, in het 72 jaar zijns ouderdoms, op
Heer van Lnmeij , wrecdaardig ter
last van Willem van der Mark
dood werd gebragt.
In het begin der Spaansche beroerten Mcrd dit klooster lot een
vorstelijk hof, waar Willem I, Prins van Oranje, zijn verblijf hield,
,
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AG.VTIIV- KLOOSTER
IJTKMll

Zil' \\

(ST.),

\oonii.

noim.iikloosUr

Ic

Zirolk:

IS.

\no\ (hcrf,ch. in Twciülw ,
u. Z. \aii Ooi\au ^Jlmcln, kaïil.
.}
marsiim, jyiMii. ni iJ u. W. tfii N. van DciuLaitip.
ACiELO (KLKl.N) of Lvttekeji Ackle , {«cli. iii TuTiitltc ]nt)\. Oicrijssel , air. oii
ii u. N. O. van Jliiulo, kaïil. ni ^ ii. /. \aii
Ootmarxiiiii, gom. en l£ n. W. Ion N. van JhiiAainp.
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^ «1. Z. O. van 1'iiifjjiim , bij hot buiirtjo do Kani])on , niol vor >aii
do 1'iiii'Jiiinor vaart. Tliaiis is liol oono liolslode, die noy koiiiiolijko
Llijkon Aan haron ouden hiistcr draagt.
aan
ACiGKll , riv. voorluon aan ZceUnid , later, door imlijkiis;;oord- limlm lid jyokoiuon , thans voor hel |;roolste gedeolle in Avn Znidpolder-\aii-\\ oonsdroehl-genieen-inel-llinkelenoord , ingedijkt; waar do
oude strang van dal water nog dien naam draagt.
AGGER of Ar.GEBE, voormalig d. en hoerl. op hel eil. Ziiid-Bercland, prov. Zeeland, dat men gist, zijnen naam oiilleend te hebbon
van do Noorniannon. die vroeger zich op de kusten van ons vadoiland onihiolden , omdat er in Deneniarkenj Inssciien do eilanden Zoeland
en Fiinen, een eilandje van dien naam gevonden wordt, en in Noorwegen de namen van onderscheiden plaatsen daaraan verwant zijn ,
zoo als ^i i/i/eihii lis y Agijerhoe, j1 (jijcrsund ewi. Zeker gaal hol
dat dit dorp grootcn omlerdom had , want het j>eslaeht van Dr.is'
Agcer was reeds in 1187 bekend, en don 10 Jnlij HiO word hel
door Godevaaivt IV,
Arjijere cii I cmpol re ,
geheelc ambacht van
Deze
Heer ran Breda aan den Ridder HriNrnik Rlffel geschonken.
of latere lleoren v'Ptircn niedobezitlors van den tol op de llonto , v.ant
men vindt gev.ag gemaakt van een tolkantoor, dal aldaar in Il27(i
moet bestaan hebben , en de tol ot' het vrijijeleide van ylijyer ge,

N

naamd

was.

in Grootc en Kleine Aggcr onderscheiden ,
de Groole Aggcr bevatte 1204 gemct. of ruim ij'iO hedondaagde Kleine Aggcr 219 gemot, of ruim 100 bniid. , zoosehi- bund.
dat de geheelc oppervlakte 1423 gemot, of ruim GoO ])imd. groot was.
Het moet reeds vroeg aan ovcrsüoomingen heblicn ten doel goslaan,
want in het jaar 144.5 deed Ilecr He>diuk van Boksselen van deu A ere
bier een schor en aanwas, hom door den Hertog van Braband afgestaan , bedijken; waarschijnlijk v\as dit v\ol hot goheole ambacht van
Acceu , inmiers dit is sedert altijd een eigendom van dien stam uit
liet huis VAN BoRSsrLEN geble\en , want ten jare loll, werd hot ton
huwelijk gegeven aan Jonker Jan van BEUctN van ^^ aiiiain. bij zijne
vereenigiiig met Jonkvrouwe Charlotte v\n Büiro.ondie van ^ ere.
Na
hun kinderloos overlijden schijnt het weder in eigendom aan de lloereii van A ore te zijn gekomen
althans dit goed v\as ook vroeger door
!Ma\imiliaan VAN BoiuüONUiL. ccrstcn Mai knaaf vaii Vere
bczelen, en.

Hel ambacht werd
,

;

,
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ofsrlinon reeds

G.

onder de

zee bedolven,

tot

zijne

nalalensrliap gerekend.

Het is zeer waarscliijiilijk dal do watervloed van ö Nov. löoO , die
zoo vele an»hacliton onder de jjoK en bedekte , ook die beerl. zal overMant in bet jaar li>3G sobijut liier oeno bordijking
stroomd bobben
goliad, dooii
de jfebeelo ondergan»- dezer beerl.
te beblien plaals
verd door den walorvloed \an 51 Jannarij Lj-iT veroorzaakt; deze tocb
sloeg zes grondgalen in de dijken , van welke sommigen bij laagwater
,

;

van O tot 8vad. diep, anderen van 30
door die zee\\eriiigen bijna gebeel en

40roed. wijd waren, waarwerden.
Alle de
bnizen, seburen on stallingen, die gestaan bebben bmnen de dijkaadje
van Batb , Ilinkelenoord en onderbooriglieden , waren vernield en
weggedreven.
Men vreesde, dat ingeval deze arabacbtcn niet herde stroom van de twee rivieren de Hond en de Seheldc ,
dijkt werden
welke door de ovengenoemde am])aebten van een gescheiden waren ,
in korten tijd in malkander zonden vloeijen en ineensmelten ,
terwijl bovendien te dneblon stond
dat liet land van Saftinge grooteii
last zonde lijden.
Den 2 Mei loJ52 verleende Keizer Iv.vrel V octrooi
tot jierdijking van den Agger , Batli en Hi nkelenoord, en begiftigde die anibachlen niet verscheidene vrijheden.
Het schijnt evenwel dat door den verscbrikkel ij ken watervloed van
1
NoAomber 1-570 , bij de geschiedschrijvers onder den naam van
AUerbciligenvloed bekend , deze dijken weder vernield zijn , en dat
daarna het ambacht van Aggcr niet weder in zijn gebeel beverscht
is, ofschoon later gedeelten daarvan , onder den naam van Grooten en
Kleinen ^.'IggiT
als polders ingedijkt en met II inkvle noord benevens het Z II idland-vaii - // oeiisdreclit in eene dijkaadje besloten
zijn, welke bedijking tegenwoordig óéuen polder uitmaakt, die den
Ziiidpohhr-vuu-lf ociisdrtrht-gcinecn-mct-Ilinkelcnoovd gebeetcn is , en
tot de j)rov. J\ aonl-Braband ^ arr. Breda, kant. Bergen op Zoom,
distr. Buzendaal , gom.
// oensdrecht-Hoogerheids-en-Ilinkelenoord gerekend wordt.
Het laatste , dat men van de Heerlijkheid Agcer aangeteekend vindt ,
is , dat 's lands
Stalen den 23 Sopt. 1633 hebben afgeslagen het
verzoek van Glillaume Albkrt Maroiis de Waroines , Baron de Crevecoeur , om daarmede verleid, en van zijn verzuim van dit vroeger verzocht te hebben
ontheven te worden.
De kerk van St. Pieter te Middelbnrg , bezat 73 gemeten (ongeveer
tot

al vernietigd

,

.

,

.,

,
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blind.)

lands

schotvrij

in

dit

ambacht

,

mits

betalende

vijf

Deze eigendom was haar aangekomen hij gifle
van Mr. Amomj IIeimersz , Doctor in de medicijnen en Kanonik
van voorzeide kerk , onder voorwaarde, dat zij daarvoor zouden .jndorhoiiüon zes bedden voor even zoo vele armen.
In het geestelijke werd de Ulrechtsche Bisschop hier als hoofd erkend en het dek. van Zuid-B cveland had het kerkelijk rcgtsgebied.
liet wapen dezer heerlijkheid was cene zwarte lelie op een goud veld.
AGNESBERG voorm. klooster, ook wel het Agmete.nklooster of,
naar zijne ligging op den NemeJcrherg , het Bergklooster genoemd ,
in Salland , prov. Overijssel , ^ u. N. O. van Zwolle onder Zwollerkerspel , aan de Vecht gelegen.
Het werd in 1398 gevost , door
broeders van het gemeone leven, uit de paterschool , door Geert Groete
te Deventer gestloht , die om den veelvuldigon aanloop der monschen
te vermijden , zich hier in de eenzaamheid van eene henvclachtigc streek,
welke zij te dien einde van de erfgenamen van Berk3IE> en .\e31el verkregen
groot van het gemot.
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ti>

daardoor {jecsltlijk , en jTi.v(d;;elijk Nan alle selialbeMJjd /.üudeu worden, lielwelk \oor de jjeiueene iiikinusleii zeer
nadeeli;' was.
Hierop hood KiiiiKUï Miili.vei\t, ci^w vermogend seliildknaap Ie Hasselt, liiui een ^rij land^<ied aan, WrsTEuuor ;>enaanid ,
liet\>elk hij dijfl hij
den Genicr , onder de paroehle ^au Dalj'sru
den
De/e ijill en hel vooriieiuen der hroeilers \\erd
had li|',;j<"n.
IS Jamiarij 1."9S. door Fkkiikuik van Hlavkhmiiki™ , IJlslen Hissehop van
l Ireehl , jjoeihjekeurd.
De kerk \>as reeds jyehomvd , en vier broeders
hadden te de/er j)laalse , die door hen .Vi/ r /e ;;//«ƒ" {jenoeiud werd,
hunne (jehdleu al al'jjeleijd , als zij , bevindende dat de {jroud niet
jTesdiikl was om er een klooster te bouwen, nojj teii/eHden jarc , mot
jyoedkeininjy van den voorzeiden Bisse!u>j) , !ïielle<jenslaande de te;jpnZwollenaars, naar den Neuielenberij lernjj- keerden.
stribhelinif der
Als inlusschen JoiiAN vav OiniF.>-, die tol dus verre hel besliuu" over
dit con\enl jyehad had . bij inumc wederkomst met de zijnen naar
^ ollcnhove vertrokken was. hebben die van ^Vilulesheim , mei welke
do broeders van dit eonvent zieh in 1399 vereoni;;d hadden, hun lot
oenen 0>orste jjojyoxen Joavves , den onderen broeder van Tuomas
A Ktnpis.
Den 8 April 111:2 word de kerk van dil klooster,
den 4 Maart 144ti hel kerkhof, en den 17 November 14üt> vier
altaren in de kerk ple^^tiu inj|owijd.
Dil klooster is niet on\ermaard jvcbleven, doordien de beroemde
Thomas a Kempis die, in den jare 15J)9 aldaar zijne proeljaren van
do kloosterlijke tucht begon ,
later
6 jaren daarna Kaiu)iniik
l*roenr;>tor en tweemalen Snb-1'rior werd
eeno kronijk \an dit |>t>sliihL
jyesehreven heeft, terwijl hij or almede het uitnuuilende werkje: de
/iiiitalioiie CInisll
te
boek
d. i. over de I\arol(/ii!fj run Christus
stolde.
Hot klooster is, even als alle andere der^jelijke jjosliehlen iu
ons vaderland , na de Kerkhervormino- vornietijid on hoewel hel later
tolden jjrond nesloopt is, wordt do berg ot" heuvel, waarop het jjoslaan heelt, door do 11. K. inwoners uit de omstreken nojj iu hoojje
waarde jrehouden en dikwerf bezocht.
Het kerkhof van het klooster
is echter in wezen
gebleven en daar\an v\ordt nojj voel gebruik gemaakt. Aldaar ligt begraven de beroemde Jacobis Kamelaau , wiens
graf bedekt is met oenen blaanwen grafsteen . waarop alleen zijn
naam staat. liij dit kerkhof slaat een klein gebouw met een klokje

lier

liroedersolia|t
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eene school.

AGNESKLOOSTER (ST.) Zie Ac.metesklooster ook wol Jüsafatshhs.
AGNETENDAAL of Agmetevdaal, voormalig nonrjenklooster van de
orde der Miniuiei> , iu de Jleijerij ran 's Ilertof/cnbnsch ^ kw. Keinpculainl
in het d. Dommelen y ^ u. Z. W. van Eindhovi-n , l u. \V
ten N. van Aalkenswaard . aan den Dommel.
Hol word iu 14j2 ge.

.

sticht

door zekeren Diniv Briimvv

nam
dat men

en

,

,

hoewel

uit geringe begin-

voortgekomen
zoodanig- toe
er zeventig zustereu Ie
eeuer tijd in onderhouden heeft. In 1C63 vertrokken eenige der gooslolijkc düclitcrs uil ^rces, dat de bepaalde vergunning vau de blaten-

selen

,

,
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Gcnoraal dor Vorcenifjdc Ncdcrlanilen eens injjetrokkon en zij nrt-noodzaakt ïuiidüii Monlou, van daar Ic verhuizen, ouder geleitle vau
zekere Joiia^.na Bkolweus , naar de stad Weerl, in het graal'scliap
Hoorn , kochlcu aldaar een sUik huids en bouudcn er een klooster
van denzellden re;jcl , terwijl de overijjcn Ie AoETnNDwt, hjevcn
tol het jaar 171G, wanneer zij, volgens bevel van 's lands regering,
dit oord te verlaten.
zich genoodzaakt zagen
Toen begaven zij zieh
naar Arendonk, een dorp bij ïnriihout , \\aar zij sedert bun ver,

,

blijf hielden.

AGMETENKLOOSTER
te Aniersfonrl

maagden

,

die

(Sï.) te Jmcrnfoort , voorm. nonnenklooster
1580 gesticht is, door ceiiige weduwen en
armoede bij elkander gingen uonen aan de stads-

dat

,

in

in

,

vesten , op cene plaats, die de \ isscherij ol' Glashorst genaamd werd.
Li het jaar 1599 zijn de Agncs-zuslen-n geworden boetdoenende zusters
Nadat dit klooster ten
onder de derde orde van St. FRA>ciscrs.
gevolgf? der KerkIier\ornn'i)g door de nonnen vcrlaien was , is het in
het jaar 1562 tot eene latijnsche school ingerigt , waartoe het nog gebruikt wordt.
AGMETENKLOOSTER (ST.) te Amsterdam , voorm. klooster van
Reoulieren Kanonikessen dat op de oudczijds achterburgwal stond.
Na
de lieformatie werd de kerk van dit klooster door de admiraliteit tot
een pakhuis gebruikt ; toen in 1651 de doorluchtige school binnen

men

stad opgerigt werd, heeft
het geven der openbare lessen

die

,

dit gebouw bekwaam gemaakt , tot
en sedert is het daarvoor in gebruik

gebleven.

AGNIETENRLOOSTEU

(ST.)

te

yimhem

,

voorm.

klooster

van

Anouslijner nonnen. Deze nonnen hebben aldaar cene vaste woonplaats
Ojiitrcnt het midden der zestiende eeuw
gekrege.(i in het jaar 1404.
was het St. Calharina-ga lluiis dat vroeger in de Bakkerstraat stond ,
alwaar het, in 1506, door IIeinoud I, Graaf van Gelder, gesticht
was. dinwaarts overjyebragt.
A(nMETENKLOOSTER (ST) , ook wel JnsAPATsnuis geheten, en
rcnige jaren herwaarts niet anders dan het Spiri>gklooster genaamd
Reguliere Kanonikessen der St- Augustinns
Aoormalig kloosler van
onler in Ih-Jfhuid , prov. Znid-IInlJdinl , aan de Zusterlaan, even
buiten de Oostpoort der stad Dellt. Het is onzeker wanneer dit kloosNa de
ter f>esticht is . maar het bestond reeds in het jaar 1420.
Kerkhei'vorming gesloopt zijnde, is hel in woonhuizen veranderd, die
van elkander gescheiden zijn.
niet eene dwarsstraat
.

AGMETENKLOOSTER (ST.) te Be ie nier , voorm. klooster van
Het werd ook wel
Reguliere Kanonikessen, dat in 1505 gesticht was.
Rlyske>skloosteii genoemd, naar zekeren Rei^erus Buvskens , die de
eerste zusleren om niet huisvesting verleende. Na de Kerkhcr\orniing is
het klooster gedeeltelijk afgebroken en er eene straat midden doorheen
gelegd, terwijl een gedeelte daarvan tot bank van leening dient.
At'.NIETEN KLOOSTER (ST.) te Dordrecht , voorm. klooster van
Het is geslicht in het jaar 1526 en was
Augustijner-nonnen.
ouflcrhoorig aan het kapittel van Windealieim. De kerk , die in 1494
pcbouwd is , had drie altaren. Ter zijde van het koor was buitenwaarts een kapelletje geslicht, A\aarvan men verhaalt, dat er een
wonderdadig Lieve ^"ronwebceldjc gevonden werd. Dit klooster Averd
in 1579, nadat het door de nonnen verlaten Avas . tot een H. GccslA\elk huis , in liet jaar 1592, op verzoek van
nf Pesthuis verbouwd
door de Staten van Holland en West-Friesland
11.
Gccstmcesleren
,

.

,
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werd van alle di; a.in dit klooster hehoorcndR goevoorwaarde , dat di; oiid(rrliuuilin[f %aii voorzelde noinieii ,
toon iioj^aclitlieii in ;;clal , zonde zijn en lilijven lot der verzoekers lasten.
AGN1KTKNK.L(>(VSTK11 (ST.) ie llnkliuizni , voorin, nonnenklooster
en na de Rcfornialie lot bnr{;erhnizen liprdat in IjIj yeslieliL

in hel bczil

deren

,

g[cstel(l

op

,

bouwd

IS.

AGMliTENKLOOSTKR

(ST.) Ic Gorinch-m
der Jlininien, dal in 1401

voonnalifj nonnendoor zekere uednwe ,
luel name Lvsdet Flouissi; Si-uonks {lesticht is , en uaarin ten jarc
140.), o|) Si. Mnarlens a\ond, de eerste klooslerjjeloflen {jedaan Merden.
In hel jaar XW"! werd de kerk ter eere van den II. Apostel Anüries ,
van 8t. Jan de» Doojirr en van d«Mi II. AtiMis Ttijjewijd. Thans eehter
lijn er geen overblijfselen van dit kloosler meer te vinden. De laatste
Regent \an dit zuslerhnis is geweest, Joiiam v\>' Oüstekwuk , oen der
19 martelaren van (iorinehem.
AGMKTENKLOOSTER (ST.) te Gouda, \oi)rni. nonnenklooster, dat
in löl'j geslieht is, en welks kerk thans tol Kmk van leening dient.
AGMKTKNKLOOSTER (ST.) te 's GravLuluifjc , voorui. nonnenklooster ^an de orde der Mininien , dat zijne ingang had in hel \Vesleiude.
liet is in lü7ö groolendeids lot een weesluiis ingerigt waartoe
liet nog dient;
terwijl vermoedelijk hel gebouw, dal thans lot cene
lalijnsche school gebruikt wordt, mede een gedeelte daarvan zal hebl)en
uilgemaakl.
AGMETKNKLOOSTER (ST.) te //(MY/mryA- , voorm. klooster van
Reguliere Kanonikessen
dat in het begin der 14de eeuw
op de Korenmarkt aldaar, geslieht vas en na de Hervorming in burgerwoningpn
veranderd is.
AGMETENKLOOSTER (ST.) te Lcyden , voorm. klooster van Regnlierc Kanonikessen , dal digt bij de A rouwenkerk stond en geheel
tot bnrgerbnizen verbouwd is.
AGMETENKLOOSTER (ST.) te Rhenen , ^oorra. klooster van Reguliere Kanonikessen.
Het is naderhand ten gebrnike van de Paltsgra\in Elizabktu , dochter van Jacüb I, Koning van Engeland, en
gemalin van den Pallsgraal Eredeeik V, in een paleis veranderd.
AG.NJETENKLOOSTER (ST.) in Salluud , voorm. klooster van Reguliere Kanoniken.
Zie Ah^escerg.
AGMETENKLOOSTER (ST.)in Salland , voorm. nonnenklooster, dat
ook wel, naarde plaats waar het geslaan heeft, op de jVaaf genoemd werd.
Het lag niet ver van de Diczerpoort der stad Zwolle . was in 14o4 gesticht , werd bew oond door jonge dochters , die zonder eenige gelofte
te doen , alleen door den band van eenen godvruchtigen wil vercenigd
bleven, en stond onder de bestiering der Broeders van het Gcmeene
leven.
Toen het in 1^88 door den storm der TNederlandsclie beroerten verwoest en verdelgd was, is, van het overgebleven muurwerk, de daartegen.over liggende schans. Suikerberg, opgebouwd,
maar de grond is gedeeltelijk door bet aanleggen der stadsgracht
Mcggednlven gedeeltelijk tol tuinen aangelegd.
AGMETENKLOOSTER (ST.) te Schoonhoven , voorm. nonnenklooster . dat in 1599 gesticht was, en in 1414 de
orde der Minimen
aannam. Een gedeelte der gebouwen is
nadat de znsleren bet ontruimd hadden , lot woonhuizen herbouwd , en een gedeelte is eea
met boomen beplant plein geworden.
AGMETENKLOOSTER (ST.) te Tiel, voorm. klooster van Franciscaner nonnen.
Het werd in Wió , door Rvuolf van Diepholt ,
l. Deel.
ö
klooster van de orde
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85en Bisschop van Utrecht, bcvestijjd , eu daarbij, iii 1178, ecnc
kerk gesticht. In de 17de cenw vcrd hel door de stad ovcriyenoineii
Van dit klooster
en aan do kloostcrliniren eene jaarwedde toefjelejjd.
dan het huis
te{jeu\voordi<j de
woninjj
bestaat thans niets meer
van den Rector der latijnschfe school, en het daartegen overstaande
gebouw, vroeger voor een pro^oost, en het laatst tot een hospitaal
merkelijke veranderingen onjjebrnikt ; deze gebouwen hebben echter
dergaan, zijnde het eerstgenieldegehecl vernieuwd. De huizen, die aan de
•westzijde van de Westluidensche straat , tusschen de poort en de kerk ,
staan , behoorden mede tot het klooster, en van deze -vvas toen het middelste het paterhuis.Van de bleek en boomgaard zijn, in 1602 , twee straten aangelegd, die tegenwoordig het Bleekveld heeten. Waar vroeger
de kloosterpoort stond, is nu nog, onder eenen hoog, de ingang
De kerk, die nog bestaat, wordt sedert 1636 tot
tot liet Bleekveld.
,

,

,

eene latijnsche school

gebruikt.

AGNIETENRLOOSTER

(ST.) te Utrecht, voormalig klooster van
Men
Reguliere Kanonikessen , naar den regel van den H. AcccsTwts.
is vermoedelijk in 1418 begonnen het te bouwen, en het Mcrd ook
Jerusalem geheeten naar eene plaats buiten Utrecht , waar het vroeger
Het gebouw van dit klooster, hoewel verschijnt gestaan te hebben.
zijnde een gedeelte
anderd en vertimmerd is thans nog in wezen
daarvan tot een werkhuis, en een ander gedeelte tot een weeshuis ,
,

,

gemeenlijk het Kinderui/is genoemd, ingerigt.
AGR1PPLN.E (PR/EÏORIUM) oudtijds een Romeinsch kasteel aan
den middelsten Rijnmond. Zie Britten (Hlis te).
AGTEVELD , bum-sch. prov. Gelderland. Zie Achterveld (1).
AHA , voormalig kast. prov. Ltrecht. Zie Aa (Ter) of Ter Aade.
AHA, riv. in Drenthe ^ Gelderland en Overijssel. Zie Aa of Ara.
,

,

Kalte Aa.
berg in Oost-Indië , op het Amhonsche eil. Ceram
van het noordelijke strand , nabü het dorp Hatoewe. A^ oorheen lag het dorp Lissabatta gedeeltelijk op dezen berg , maar dit
heeft zich sedert 1671 zeer ver langs het strand uitgebreid.
AHN of Ano geh. in het groot hert. Liuemhurg , arr. en 3;} u.
van Lu.reinhiirg , kw., kant. en 2 u. Z. van Grevenmacher, gem. en
^ u. N. ten O. van 7f onneldinfjen , aan den Moezel.
AHOEN, riv. in Oost-Indië , op het westehjke gedeelte van het
Amhotischc eil. Cerain, in den Oceaan , ten N. van dat eil., uitloopende
AHU , geh. in Lu.remhurg Zie Aux.
AJER AMBILAN , riv. in Oost-Indië, op het Sundasche eil. Su-

AHINOESSA,

niet ver

,

.

matra.

Zie

Isdragiri.

AJERHADJl,
onder de

AJERHERBA
matra
in

,

landstreek

in

op

Oost-Indië,

het

eil.

Sumatra

linie.
,

riv.

in

Oost-Indië, op de W. kust van het eil. Suloop uit de; binnenlanden komende en zich

met eenen m estelijken

hot rijk Indrapourn,

in

de Indische zee

,

ontlastende.

W.

kust, van het eil. Suhet rijk Indrapourn, omtrent i m; van den mond der ride reedc is er slecht en de rivier, aan
vier van dcnzelfden naam
haren mond door eene zandbank verstopt , is alleen voor kleine vaartui-

AJERHERBA,

matra,

fort

in Oost-Indië, op de

in

j

(i) Alle
insijelijks

de overige namen, die

op Acht.

men wel

eeiis

met Agt gespeld vindt, loeke men
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IIITAN,

AJI'.ll

<htsch

Mi'u

\\

liicr

\ecl liamlcl

iii

pciicr

,

was,

jfniid,

Cera.ii

eil.

riv.

Oost-fudii', op

in

ooslkusl van

lU:

hol

Sun-

SiiiiKÜrn.

("il.

of /«trr. UiviKR

VJlill 3l.\.Sl.\
svliv

«IrijTt

katoen.

.

Ooal-ltidii'

riv. in

op don N. O. Iiook

,

van

oilanil

ilat

op het .^mAo«omslrceks Nieuw

,

in «Ion Ocoaan nitloopondo.
AJKIl T.VLl.A, liv. in Oust-Jndië, op de zuidkust van het ^im-

aroc

iiuiiM-hv oil.

Zie

i'eruin,

AIGUISEIUE,
AIJEN
goh.

{joh.

proN.

,

T,vi.la.

Luvkmburc

in

Liiiibiinj.

Zio

Sciileifsuul.

Hbijkn.

Zio

AIJO, honljyrond, in f/ csl-Iixlir, kol. Siiriiiainc, aan don linker
oever dor Surinanio , tnssehon llorab honodoinvaatls on hol land van
Sniinainonibo bovonvvaarls 800 akk. jjroot.
lisiibel hshoop , kweek- en kostjjrond
Al r.NOCIl , Yorooni;fd mcl
;

E

koU. Siin'nainr, aan don linkoroovor dor riv. SaiauKiooa , tnssehon do verlalon jjroiuh'n (ioodo Intentie benedouv^aarts,
en Nieuw Vermaak bovenwaarts; i200 akk. {'root.
AKAT ol" AcAT , op sonjmioe kaarten Auat , eil. in Oost-Iitdië
N. O. van het Andumsoho eil. Ceraui vlak legen over den mond
der rivier Ajor Masin.
Het is 1 m. lang- en ^ n». breed in<;t een
brood ril" (>m/.oonul.
AKKNDA.ÏÏ, voorm. anib. in hil Baljutoschap van Brederode, prov.
IVoord-I/ollaiid
dat in twee doelen algoscheiden was, die naar derin

il est-lmlii''

,

,

,

ïolvor

gelogoiihoid

Noord Akendam en Zuid Akendam genoemd

ruim i u. gaans van malkander gezamcn óéne regtbank. Noord AkenSparendam ,
i\iim
paalde N. aan
O.
aan
de gcm. Velzen
Zuid-AkenZ.
aan Seholervlieland en W. aan de Zandpoort
dam, N. aan lloogerwoerd, O. aan het Spaarne Z. aan liet gebied der stad Haarlem en W. aan Overveen waarvan het door den
Dolll gosohoidon wordt.
arr. Haarlem ,
Thans zijn het lv\ee geh.
kant. liloemendaaly gcm- Schoten en gtliiichten die eene heerlijklioid
uitmaken , «elke de stad Haarlem in eigendom toebehoort.
Onder Ziin Ake>d\m ziet men ong(!veer 700 eil. builen de stad Haarlem
ter roglerzijde van de Kleverlaan
de nog zeer geringe overblijfsolon van het Hris te Kleef.
Zie voorts Kleef (Huis te).
AKENDAM (NOORD en ZUID-) , twee geh. in Noord- Holland.

wcrdon.

ISieltogenstaandc

sohoiden

lajfon,

hadden

zij

zij

te

,

;

,

,

.

,

Zie Ak.e>da«.

AKERSTEE voorm.
AKERSLOOT, gom.
,

Allimanr
Ai"
gom.

,

havezate

,

Salland.

in

Arkensteüv.

Zie

Kennemcrland , ^ro\. Noord-Holland , arr.
kant. Alkmaar No. 1 (11 m. k. 3 s. d.) palende N. aan
\\i

,

,

Sehernier, O. aan Graft en Jisp , Z. aan Uitgeest en W. aan Limmon en Heilo.
Zij bestaat behalve uit het dorp
Akersloot of de Kerkbuurt, uit Slarting, de Sluisbuurt ,
de Molenbuurt, en Boekei, (welke vijf buurten het eigenlijk
Akekslüot uitmaken), voorts uit Westw oude-en-Stierop , Oostwonde, een gedeelte van bet S lammeer en een gedeelte van de
bedijkte Scherineer of de Zuid Scbermeer, welke laatste kerkelijk met Drichuizen is vereenigd en bevat voorts de volgende polders den Hempolder , den Kijfpolder , den Klaas Hoornpolder,
de Bi nncnge oston . den Zwartendijk, Westw oude, Ooslwou du
lloilo

on

;

:

en den Kogerpolder.benevens gedeelten van deStarnmee r, don Limmerpolder, den Boekelerpoldcr, de Boekclernicer en het zui-

;
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delijk gedeelte
drie biuirlen

,

van de

Lamoor,

Schermeer;

vroeger

bestonden

den llooriie en de Middelbuurt

lilcr
,

no/»

die schier

geheel zijn Acrloren ger.^nUt.
Het is eene heerl. , welke weleer aan de Edelen van dien naam
toebehoorde.
Waarschijnlijk kwam zij door het uitsterven van dat
geslacht aan de graf'elijkheid , maar thans -wordt zij in eioendom
bezeten door de stad Alkmaar, die ze, naar men wil
gekocht heeft,
om die van Aaersloot te noodzaken eene schouw welke zij over de
ringsloot ^an de Schermeer, iu de huurt den Hoorne, hadden, en waarmede
de rijtuigen overgezet werden , weg te nemen , en er alleen eene
pont tot overzetting van voetgangers en vee te behouden , opdat
zij ,
die met rijtuig naar de Schermeer en A'erder oostwaarts wilden
,
alzQO verpligt zouden zijn over Alkmaar te rijden , hetgeen den doortogt door die stad deed toenemen , maar tevens ten gevolge had , dat
Akersloot in verval geraakte.
De gem. beslaat eeno oppervlakte van ongeveer 2000 bund. , telt 15>3
h. en 9o0 inw. onder welke 470 Herv. , 460 R. K. en 20 Menu.
De
Herv. hebben in dit ambacht 2 kerken , do R. K. 1 kerk en de 3Ienu.
behooren tot de gem. van Gmf'tdijk. Er zijn 4 scholen , die des
zomers te zamen 160 of 170 leerlingen hebben, maar des winters,
uithoofde van de ongunstige wegen , weinig bezocht worden.
3Icn
beeft er I houtzaagmolen en 1 korenmolen.
De inwoners die vroeger eenen aanzienlijken handel in kaas en
zont drcA en , vinden thans hun voornaamste middel van bestaan in
den landbouw en het aankweeken van aardvruchtcn.
Het dorp Akersloot, op sommige kaarten Ackerslooï geheeten
ligt 2 u. Z. van Alkmaar
Het heeft
5 u. N. O. van Beverwijk.
gemeenschap met Amsterdam , Purmerende, Alkmaar en de Helder,
langs het Noord-Hollandscbe kanaal , dat de gem. dooi'snijdt
met
Zaandam en de Zaaniandsche dorpen door middel van de Markervaart , die in het gedeeltelijk in deze p;ara. liggende Alk maar der
of Lange meer uitloopt; en met Bakkum door de zoogenaamde
Schulpvaart , langs welke alle schulpen , die op de stranden van Castricum en Bakkum worden opgcvischt, herwaarts worden vervoerd,
om hier op het Alkniaardermcer in grootc vaartuigen te worden
overgeladen , die ze naar Zwartsluis en andere plaatsen , waar kalkbranderijen gevonden worden, overbrengen; zijnde deze schuljien zeer
gezocht
doordien men ze voor de beste houdt , die op de HoUandsche kusten gevonden worden , als de meeste kalkdeelen in zich bevattende.
Akersloot moet zeer oud zijn , daar men van dit dorp reeds vóór het
,

,

,

,

;

,

jaar

900 gewag gemaakt

Men

vindt.

het eertijds het hoofddorp van Kennemcrland was,
doch dit is geenszins te bewijzen; zeer zeker was het eenmaal een
vüoiT.aam dorp, alwaar onderscheidene schepen te huis behoorden waarvan reeders, kapiteins . str.urlieden en matrozen allen te Akersloot
woonachtig waren, zoodat het voor ruim 500 jaren eene bcvolkinj van
1700 zielen Jiad
die voor het grootste gedeelte van de zeevaart
en de visscherij bestonden maar ten gevolge van de bedijking der
Schermeer, Starnmeer, Beemster en andere polders , is de scheepvaart
aldaar geheel vervallen.
De Herv. gem., die eerst gecombineerd was met Uilgeest , waarwil,

dat

.

,

,

van
zij

zij

in

1.j85 gescheiden werd en

later

met Livimen, waarmede

tot 11598 verccnigd bleef, heeft sedert liiOO

eenen eigen Predikant,

^,

Wflkon

v.-Tii

licl

uu{

1ktoo|i lliaiis

aU

Aiiil)atlil.slifeit;ii. Jicsiliicdt.

lil-

klass.

en

riiijf

met Vit

a;freatie
Zij leil

\nn

van .ilkinuar.
De ccrsle
eest bediende, Mas Simox

\aii AlkiiMiar,

ilo rc;fiiiii,'T

ruim ^00

/iel., cii Itchuort lot

l'iedikaiil

,

die liaar

U:

van Srherherwaai Is beroepen Merd.
De kerk, die oenen zwaren viernieilioiii
kanten toren, mei eene ste\i|;e spils er op lieell , was voor do KcrkIier\orniin;r aan den II. J\tuiiis dt-n Vverdcren jf<'wijd, ook Mord de
krnisvindinjr aldaar bijzonder pl'^jylijj J^ovierd ; en or waren Iwce
li.
De II. K.
vicarijen. die »U)or den Al)l \an Kjpnond bo<fe\en Merden.
stal ie \v^>rdt onder liel aarlspr. van Holland en Zt(d(iiidf lol bel dek.
\an i)o(>rd-U(dl(i)id mrekend.
Zij lieell eene n<"tle kerk . waarin de
De pastorij ^an Akerdienst door cenen Pastoor wor<ll waarjfenomen.
sloot Mei*d vóór de llervorinin;; bij beurten door den 1'ans ei> den
3Ien lieei't op dil d.
l*roo>t van de Alarienkork te ütreebl l)e;re\en.
eene sebool
die cb'S zomers (iO of 70 loerlinjfen telt.
A oorheen moet
hier ook een adellijk slot van de Ileeren v.v.v Akersloot (yeweesl zijn ,
zoodat men zell's de jnistc
doeli biervan bestaat tiians niets meer,
niel meer
Meet aan te
plaats, vaar bel zoude jjeslaan bobben,
laiiicn

ij

l'.\n.u.s.

die

,

wij/en.

Do inw. van dit d. zijn van onds vermaard jycwoest om hnnnc dapperheid, als hebbende zij niet zelden onder do Ivennemcrs in bniinö
oorlo'Ton nitjyomnnt. Maarvan zij onder anderen een blijk {yaven leu
jare 118:2. toon de Friezen in dit dorp vielen , maar door de ingezedoor andere Kennomcrs bijgestaan, zoo wel onlvanoen Mordat z.ij met groot \erlies tenijfw ijken moesten.
Hoeveel belan;' de landvorsten in bnnne vriendschap stelden
blijkt
nit oenen vrijbrief door Graai" Iloris V, ten jare 1^77, op den buiza
Aalbreebtsbcrjj gojjeven , waarbij die van AhERSLOor voor drie jaren

tenen

den

.

,

.

van schot en tollen. «Opdat zij baar,» zcjjt
on te dapperlijker zonden stellen len-cns de
Frieson cn andere onze vijanden , bare niedehnlporen , en voorts bet
vlaud beschermen . het schol , dat zij ons tot hiertoe alle jaren plegen te
«geven, voor den tijd van driejaren naastvolgende kMijtschelden
«ende so verre die tMisl tnsselien ons en henbndcn langer gednnrt
»zal hebben , cnde onse voorsz. liivden Iiaer prijsselijck dragen in 't
'^voors. onse Morck ofte dienst, soo snllcn mïj dan soo voel meer a oor
«haer doen in den voosr. gevallen, dat zij voor goei en aengonaeni
moeten hebben.
Bo\en descn bevrijeu Mij haor met alle luier ei•'gen goeden . die zij roeren
tot in der eenu ir/heid run alle sehattinge
rran onse tol enz.»
Terwijl Hertog Aldrecut vav Beijerex erkende,
dat de hnn vroeger verleende tolvrijheid zich ook tol bet slapelregt te
Dordrecht uitstrekte.
Almede hebben zij later vronw Jacoba in hare
ongelukkige oorlogen trouwhartig bijgestaan.
In het beruchte kaas on
broodspol bobben zij ook een voornaam doel gehad , doch dil hebben
zij met 8000 kroonen moeien boetou.
In 1375 Mcrd bet gcbeele dorp
door de Spanjaarden iti de asoh gelegd.
Het Mapon van Akersloot is drie goudon akers op oen rood veld.
AKEU.SL(J0TKR\\ OLDJ:. buurt in Kenncincrland. Zic\\ otUE (^\'est).
AKJlOt 3IA
fort in
aan <\c Gond^Kst
Ifriha , in Opper Guinca
in hel rijk Adom , bij do Kaap der Drie Punten (Cabo de ïresPunlas).
AKKKRROOM koUljrüant. in iVedi-rlfindscIt Oitiuna kol. Surina/nt
aan den linker oever der Beneden t^ommowijne . tusschon Weltevreden bi'tnxlonwaarls en Nieuwgrond bo\euMaarts; aOO akk. groot, met
kwijtseiielding verkrejyen

de (ïraaf,

<>te

viijwillijfor

>

ï^
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,

,
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AKKERS,

kaïil. Oosterpoldci'tjc prov. Ifoord-B raband, arr. Breda
gcm. en N. van Geertruidenhcrg , W. van de riv. de Donge,
omtrent 47 bund. groot. Het is in 1836 bekaaid.
,

hout,

AKKERS,

aanAvassen , op liet Bergsche xdd , prov. I\/oord-Bra~
langs den zuidwal benoorden Geertniidenberg.
AKKERSDIJK , pold. in Dclfand. Zie AcKEnsuuK.

hand,

AKKERWOIJDE of Ackerwolde, fraai d., prov. Friesland, kw. Oos~
tergoo, griet. Dantumadcel, arr. en 4 ii. N. O. van Leeiuiarden , kant.
en 2| u. N. \anBergam, 1 u. 7j. van Bock um , l- u. W. van Z>««tumauovde , met ccnc Hcrv. kerk, die weleer twee torens liad , en
thans in combinatie met 3Iurvierivottde door cénen predikant bediend wordt; de R. K. bchooren tot de statie van Dochum.
Dit dorp
heeft eene uitvaart, die door liet Dockumermeer in de Woudvaart eu
Men telt er dï50 inw.
zoo naar Dockum loopt.
AKKERWOÜDE-EN-MURMERWOUDE , kerk. gcm., prov. Friesland,
Het is eene combinatie, welke twee kerken
klass. en ring van Dochim.
Zij telt 8550 zielen.
heeft , die door éénen Predikant bediend worden.
AKKRUM , kant., prov. Friesland , kw. Zetwnwolden, arr. Ileerenveen , bevattende de griet. Jlaskerland en Ulinijeradeel en daarin de

Akkrnm, Akmarijp, Haskerdijken IlaskerÜldebaske,
Joure, Nes, Nijehaske, Üldeboorn
Snikzwaag , Tcrliorne, Terkaple en Westermeer. Het beeft
die meest hun bestaan vinden in landeene bevolking van 7700 inw.
bouw veeteelt , veenderij scbeepvaarl en handel in boler kaas en turf,
navolgende 13 dorp.

,

:

horne.

,

,

,

,

,

AKKRUM,

en welvarend d. en kant. hoofdpl., prov. Friesland,
kw. Zevenwolden, griet. Vtinfjemdcel , arr. en 2^ u. N. van Heercnveen, 3{- u. Z. van Leeuwarden, 2^ u. O. van Sneek, aan de Roorn
en aan den straatweg van Leeuwarden op Heerenveen , hetgeen dit
dorp niet weinig levendigheid bijzet. Men telt hier 165 h. en nagenoeg
1100 inw., die in veeteelt, scheepvaarten handel in boter en kjias
hun bestaan vinden en onder welke 480 Herv. '570 Doopsg. en 40R.K.
De Hcrv. , die hier eene groole kerk voorzien van eencn spitsen
De
toren, hebben, behooren lot de gom. jékhrnm-cn-Terliorne.
Doopsgez. hebben hier in 1836 eene scboone en groole nieuwe kerk
gebouwd, die door écnen predikant bediend wordt. De R. K. worden
tot de statie van Ecrnsnvi gerekend.
Tot dit dorp behooren de buurt Henshuizen benevens de gehuchten
Leenhuis, Meskewier , de Oude en Nieuwe ScIiouav en Weerhuis. Vroeger vond men bier, behalve bet klooster Aal sum , de sloten , Abbema , Galama, Mcske-, Metsela- of Metsingawier
en Sikkema, die tegenwoordig niet meer bestaan. Thans zijn hier
1 dorpsschool met 13^5 leerlingen, 3 scheepstininierwerven , 2 grofsmeVan de branderijen , die hier voorheen gederijcn en 1 leerlooijeiij.
Dit
vonden werden , zijn er cehlcr thans geene meer aanwezig.
dorp beeft eene jaarmarkt , die den eersten Dingsdag in Augustus
fraai

,

,

gehouden wordt.

•

de geboorteplaats van den wis- en geneeskundigen Johainnes
Walke Sierksen
AccKOMi's, in 1S63 als Hoogleeraar te Razel. overleden.
van Akkrum, wordt geteld onder de heerschappen van Zevenwolden ,
die op den 22 Jnlij 1499 bij Kropswolde in de provincie Groningen,
in den slag tegen den Saksischen ridder Fox , sneu\cldcn.
AKKRUM-EN-TERHÜRNE, kerk. gem. , prov. Friesland, klass. van
Heerenveen, ring van de Lemmer.
Het is eene combinatie, welke

Akkrum

is

twee kerken heeft, die door éénen predikant bediend worden.
ruim 700 zielen.

Zij

telt

A K M.

ARMARIJP.
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Ecmahup

.

d.

,

prov. Ft-ieshnd,

l luiqeiudvcl, arr. cii
i\i'n Z. M. Iiot'k tier jpiol.
kw. Z ivenuolili n,
3 u. N. \V. vaii Jlicniirn'n , kaïil. en - u. Z. u. lau /Ikkrum,
3 11. Z. O. van Siurk , -^^ w. N. van de Leiiuner, was voorheen vrij
nn eclilcr \an kleinen omvan(r bevallpndp slechts 13 h.
aauïic^nlijk
rn 110 iinv., die allen van dr \eeteelt leven en onder Nvclke 80 Ilcrv.
'iiï

,

,

De llerv. liehooren tot de [jeni. TerkapleU) l)ooi)s<if.
de U. K. tot de statie van // ore uree n , de Duopsjr. Uit
^ an de kerk he.staal iiier niets meer , dan dt»
de jjeni. Tcrhorue.
thans ziet men
toren.
Vroejjer stond hier de sterke stins (ia lama
er nojy oen ond Kerkhof van St. Jansfja.
Ak(M)V tl. en factorij op de Kust v<tn Giiiiiea. Zie Accon.v.
AlvOMN(iAN , st. in Oosl-fndiè in hel zuiden vun het SniKLische
cil. ('rlilics
aan de Koeoine7eii haai. Ü" ?>' Z. B.
AKOOl d. in Zitid-lloUüiid. Zie Ackooi.
AkOON . d. in Oost-Iiidië vcsmI. .Jinboiiia , op de oostknst van het
omtrent £ mijl van Aboho. liet bi'hoorde a roeier eiril. .yoissa-Laoiit
fyenlijk onder den Konin;f van Amet , maar stond onder eenen bijzonderen heer, die van hem afhino; . en in het bejjin der vorijfe eenw
Ü70 zielen , 4i2 \»eeibare mannen en HS) dat i's onder zich had , in
IS^i waren er 182 zielen , 80 leden der llerv. kerk en 46 schoolkinderen.
Alvl\A of Akra. slranddislr. in Afrika, in Opper-Gaiiica , aan de
oorheen een zeer bloeijend rijk, dal om
O. \aii A;',onna
Goiidkiist
zijnen uitjifebreiden handel . >oor een der rijkste stranddistrikten gebonden werd. Hel werd later door tlic Aan Acpiambnc ten onder ge—
Blen vindt op deze kust \ntt
liraj't
en behoort sedert tot dat rijk
^ederlandsehe fort (Irevecooir. De vroeger hier zoo bloeijcude handel
is, zoo door het aischalfen van den sla\enhandel , als door de hier gezeer veiloopen.
voelde oorlogen
AKUON . slranddislr. in Afrika, in Opper-Guinea , aan de Goudlust
W. van Agonna en O. van Fantijn, v aaraan het vroeger onHet
derworpen Avas , met eenen berg, de Dnivelsberg genaamd.
A\ordt verdeeld in Groot Akron en Klein Akron, is zeer vruchtbaar en heeft Acel tam en wild vee, maar eene geringe bevolking.
Hier ligt het Nedeilandsehc fortje Lijdzaamheid.
*2()
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AKRON (GROOT),

negerrijk. zijnde het noordelijkste gedeelte van
Akron, in Opper-Giiiiiea , aan de Goudkust. Het
ligl landwaarts in en vormt eene republiek.
AKRON (KLEIN), negerrijk, zijnde hel zuidelijkste gedeelte van
Het ligt
het slranddislr. Akron, \n Opper— Guinea , aan de Goudkust.
aan zee en uordt door eenen vorst bestuurd.
AKSni fort in Afrika. Zie A^tom (St.)

het

slranddislr.

,

AKSIM

slranddislr. in Afrika.
Zie Axijh.
blnnenwaler op hel eil. Kilanff , in Oosf-Indiê ^ residcnlsclu
Amboina wn^v voorheen d(! nagelsluikers hunne vaartuigen verborgen,
ALA, Oei.i Ala of Leal.v, gcspanscli. in Oosl-Indii', resid. en eil,
Amhoinn , kust Hifnc.
Het bevat 5 dorpen Geyt, Hahoetocna,
J^ibbalchoe, ^^ aissela-a en Layn.
ALABAN , gewoonlijk hel 1^am)schap van «e vieu kotta's gehectcn ,
distrikl in Oost-I ndii'' , op hel Sn uddsclie i'W. Suniaira
inde PJenanfj
ktdiauscJie JJorcnlanden.
Het grenst ten N. aan de Rana Lima
P o e 1 o e . of hel Landschap der v ij f t i g k o 1 1 a' s . ten Z. aan
het disli ikl L II l o u w . heeft ten
den berg G o c n o e n g Sago,

ALA

.

,

,

,

i

W

.

A L
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A.

en ten O. «Ie bergketen die de grenzen der Nederl. bezltlingen op Je
AV. kust van Siimatra uitmaken. De Rlv. S i u a
a n g doorstroomt
het van het N. naar het Z. Het bevat de vier groote dorpen of
kanipongs Alab an,
pal o, Gadoey, en Tabieantingie,
Het distrlkt telt 8000 tot 9000 inw. ,
benevens het fort UaalT.
velke grooLendecls tot de wcchabitische secte der jMahoniedanen bchoorcn , en tot 1832 onder het bestuur der Padres stonden.
Na
de nederlaag der Padres van Linlouw in dat jaar , heeft zich
het opperhoofd der Vier kotta's aan het Nedcrl. Gouvernement onderworpen.
AL ABAN , kampong of dorp in bovengemeld distrikt , -waar de
de Tocuankop, of het Oppeihoold der l icriiottas zijn verblijf houdt.
A LA BOXNE HEURE, indigoplant. in ^cderlandsch Gtitana , kol.
Suriname, aan den linker oever der Beneden ConmieAvijne , Insschen
Zoelen benedenwaarts en Geertruidcnbcrg bovenv, aarls , ruim \ \i.
Z. van liet fort Arasterdam
800 akk. groot , met 47 slaven. DeNegcrs
noemen deze plant. Smaradoekoe.
ALACCA , beig in Oost-lndii' , rcsid. Amhoina , op het eil. Oi/ia ^
l^- m. van llehoemoni.
De Aroegcr hier omstreeks wonende eilanders
leefden voorheen zeer verstrooid in hel gebergte
bij hiiisgezmncn van
10 of 20 te zamen toen de Portugezen hier geland varen, schaarden zij zich langzamerhand nader bijeen , vereenigden zich later niet
Rihoemoni tot een dorpje, en namen eindelijk hunne tocvlugt lot
dezen sterken berg , ^^aar de Portugezen hen belegerden en ten laatste
overwonnen. Na het verdrijven van dat volk, onder onze magt geraakt
zijnde, zag de Gouverneur Generaal va> Dieme?! , in 1637, zich
genoodzaakt hen insgelijks te belegeren , zonder hen te kunnea overM innen , hoewel zij zich later aan hem overgaven.
ALANG d. in Oost-Indic , rcsid. en eik Ainhoina. op de kust
Ilitoe, \ m. O. van Tapi , { m. W. van Lilibrv , aan de riv. Seypele , op een aangenaam strand. Het b een groot d. , dal zich fraai langs
het slrand uitgestrekt voordoet, hoewel hel kort onder het gebergte ge,
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ALANG (HOEK VAN)

vorige eeuw telde

men

er

lOlo

zielen

,

dali's.

kaap in Oost-Indiii , op het eil. Amhoina.
de zuidwestelijke punt van de kust llitoc , en ontleent zijnen
naam van het nabij gelegen d. Alang.
ALAON , fact. in Oost-lndii' resid. en eil. Sianatra.
PORTE DE FAIQÜEMONT, geh. prov. Limhurrj. Zie Var.
ALARDESKINTSKERKE , was volgens een oud handschrift der
Ulrechtsche kerk een d. in Jf alcheren , onder hetwelk de nabuiüge kapel
>an Brigdamme van ouds behoorde.
ALASS , AiLAs of Straat van Alas, zeeëngte in den Grooten Azinli.sclicn Archipel , tusschen de eil. Subawa en Lomhoc , ten
O. van
Java. Zij isl7m. lang, op het naauwste 2 m. en op het wijdste 8 m.
breed. De oevers zijn mei dorpen bezet , waar men veilig landen kan.
Het midden ligt op 8" 30' Z. B. en 114° 10' O. L.
ALAYE, riv. in Oo$t-Indic , resid. Amhoina, op de noordknst van

Het

,

is

,

ALA

,

liet eil.

Ccram.

ALBADA,

voorm. stins , prov. Friesland, kw. Oostcrr/oo , griet.
onder Garijp.
ALBADA of DoijiA voorm. stins, prov. Friesland, kw. Oosterf/oo
griet. Rauwerdcrhcm , onder Poppingauier. Het gesiarlil ^an Alba«A, hier voorheen gczelcn , was eigenlijk Galama, hebbende destijds , na
Tiptjerhs/eradcel
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M-rsul^f

licl

tlioii

vaaaldor \v\c sfliuomr eirLMiisscii aan «lil liiiis kMaiucii.
Je zoon van IWitto (ialis Hkslixia , was omicr tien naam \an
liij
Albada , stirlilor van de jni-liciuli- ol" hel leen \an P(i|i|iin;;aMicr
Dol «\-STATE in 1^07.
IIette va> Alhaha, «lic (i|i Doi ma- ,
slii-rl" o|)
iiaaiii

gfxui-nl
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Alu.wiv-stivs

vrofjjcr
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jjcriiijf
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hel
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maar

weril
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hij
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en slieilin ballinjjscliap Ie Mecnwijk
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AL15APA
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votuni. slins pro\
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j|iiet.
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in hel
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Friesland

,

kw.

Jfcstir-

Goiiiya.

ALIJAl\TSiU)l/l'JK , voomi. meertje in JJiiiTidenliiKjxjtil , prov.
Hel is . len {jevoljfe van hel ver{fra\en \an hel ^^•en , ri-eils sedert
uii;je\eer eene eenw , niet meer aau\\ezi;f
ïoodal hel sleehts hij enkelei»
Drviillie.

;

maar

nojr

«ei- en h(>n\slaiid heefl hel jjroolen-

«iverle\erinjj heken«l is,

hij

hoewel een jfideelle
,
hunrt , prov. Linibmy.

>er\an;;en

«leels

AliBEECK

,

ALIJIilUiliN

ol'

AALUEniitN

,

in

jjeh.

nojj'

eeniyi-

sponlnrl' oplevert.

Yac Aalulck.

Twcnllic, prov. Overijssel

,

arr.

o. van yJlmelo , kant. en 2 n. Z. W. \:m Ooli/iarsiiin
Tiihber<jcu , op den we>f van Oolmarsiim naar
jfeni. en ^ u. Z. van
Almelo.
Er is hier I R. K. static, die tol hel aartspr. van Tirciithc
helioort , en
rnim 900 zielen teil.
De kerk word l iloor eenen Pastoor
lu'diend.
A roejjer stond liier een klooster van llejfnliere Kanoniken
aan den U. Angnstinns loej'cwijd, dal onder<>esehikl was aan het
klooster Ie ^^ intlesheim.
Na de Kerkhervormin;f door 's lands Stalen
in heshijj jjenomen zijnde , werd hel later mei de jioed«'ren van hel ffewezen klooster S i bke lo door eencn alzondeilijken Renlnieester besluurdt.
ALI)Ki\S , d. in tien Alblassvnntaid. 7ak Alulas (Oiu-).
en

Ij u.

in.

ALliKUTSBEllG

onJ

,

a«lell.

hnis

,

prov.

lYoord-JIolland.

Zie

AAtBEItTSBtRG.

ALBIMANA of Albima>a , voorm. wapcnhuis of voljjens anderen een
korenmajjazijn der hier Ie lande jjeveslijrde Romeinen , vermoedelijk ter
jdaatse
waar nu het dorp Alphen , in Jlijiilaiid , jje vonden v\ordl. Zie
Voorts dal woord.
.

ALI510N
den

,

hontfyrond in jycdcrlaiidsck Gtiiaiia, kol.

re;>teroever der

Boven-Saramaea

.

Suriname, aan

tiissehen A\ illemsladhenedenwaarls

Ilendrikken hoxenwaarls; 1000 akk. yrool , mei IG slaven.
hnitenpoldertje in de hoojje heerl. van de Zuuluwe
prü\. j\ oord-B rabaiid , arr. Breda, kant. Zevenbergen, distr. Prinsen/iatje,
{jem.
JIooffe-en-Luf/e-Zualiiue;
groot omtrent 9 bund.,

en A

ier

ALBLAS

yO

v.

.

reed.

ALBLAS.

Znid- Holland, die ic midtlcn van den ^41onder den naam van Gjiaai stroom , voorbij Mol«'naars<jraaf en Bleskensfyraaf westwaarts loopl
-voorts , den naam van
Alhlas aannemend(! , in dezellde ri|TtinjT laiiijs Alblas en Alhiasserdam
vliet, en bij het laatstfjenielde «1. iu de Sierwide valt. Het seliijnl vroe»rer
eene jjroole en diepe kil jjeweest te zijn , en is mo;felijk ter plaatse . waar
zij de Graaistkoom lieel , eene gegravene vaart , die lol (lilwalcring van de
«laar aanpalende landen is aanjrelegd. Men vindl van «len Alblas reeds jregemaakt in cenen brief van Keizer ih;\nuiK IV , van hel j.iar
^*a;f
10(51
waarbij eenige goederen
welke men hut Graafseliap van Holland had afgenomen , wedergegeven worden.
blasseruaa rd

riv.

,

prov.

\)C)>laal

.

,

.

,

,
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ALBLAS (OUD)

B.

pcm.

in (kii ^IhlaiteruHKnd , prov.
kant. Sliedrecht (8 ni. k. . 3. s. tl.),
palende Icn N. aan Nlenw-Lekkerland , ten O. aan Bleskcnsfjraaf en
Wijiioaarden , ten Z. aan Pappndrrcht en ton AV aan Alblasserdam.
Deze ffem. wordt door den Alblas Tan het O. naar het AV. in om-

Zuid-Holland

,

jirc.

of

Albkrs,

Gorhiciu'm

,

.

trent twee jyclijke deelcn gescheiden , hcvat het d. Alblas, de bnurt
00 i w' ij k en ecnijie verspreid lijjjendc Avoningen, heslaat 13-38 bund.,
85 V. roed., 68 v. eil. groiids , en telt 117 h. , 800 inw., die meest

K

en voorts 1 korenmolen
vee- en hcnnipteelt hun bestaan vinden
hebben. Zij is eene heerl. ihans in eigendom bezeten wordende door
den Wel-Ed. lieer AurahajI Blussé , Watergraaf in het nicuue Matergraafscjiap van den Nederwaard . te Dordrecht.
Het d. Old-Alblas , ligt aan den Alblas 'ó~ n. W. Icn N. van Go4 u. Z. O. Aan Rotterdam
rinchcm , 2^- n. N. W. van Sliedrecht
De meeste oudheidkundigen denken , dat alen 4 u. Z. van Gouda.
I»ier ,
het Tablae of Tablas, dat op de reiskaart van PEVTncEn in de
laagste oorden van Batavia geplaatst Mordt, moet gezocht worden;
zeker gaal het, dat te Alblas overblijfselen ontdekt zijn van den heirAveg die van Flenium twaalfduizend schreden tot aan Ïablae of
Tablas doorliep. Reeds in 1064 vindt men van dit d. gewag gemaakt , in
en ook > erscheiden malen bij
cenen open brief van Keizer Hendrik IV
Melis Store. Alblas heeft eene Herv. kerk met ecnen vierkanten toren
en eene lage spits , deze A\as vóór de Hervorming ingelijfd in het kapittel
van St. 3Iariakerk te Utrecht, en de Pastoor werd door den
Deken of den Proost van die kerk aangesteld. Tevens A>as er een
De gem. behoort tot de
Onderpastoor en eene viearij der H. ]\Iaagd.
klass. van Dordrecht , ring van Sliedrecht , en vordt door eenen Predikant bediend, die op collatie van den Ambaehlsheer beroepen wordt.
De R. K. ingezetenen behoorcn lot de statie van Dordrecht.
Het wapen van Oid-Alblas bestaat uit vijf ruiten.
ALBLASSERDAM , gcm. in den Alhlasserucun-d , prov. Zuid-Holland , arr. Gorinchem , kant. SUedrecld (8. m. k., 5. s. d.), palende
Z. aan de Merwede en
N. aan ]\ieuw-Lekkcrland . O. aan Oiid-Alblas
Zij bestaat
het Buitenland van Papcndrecht en AV. aan de Merwede.
A' i n k e n p o der ,
uit de polders: Blok weer, Kortland,
in

,

,

,

,

,

1

Cortgeen. Huigenhil, Scharlaken, Rapenburg

en Nieuw land,
en eenigc verstrooid liggende huizen waar-

beval het d. Alblasserdam
onder Kinderdijk en het huis S o u b u r g , ook onderden naam van
Het vroeger hiertoe behoord hebhet H o f t e S o u b u r g hekend.
bende eil. Donkersloot, wordt nu tot de gem. Ridderkerk gerekend,
maar is aardpligtig aan den Alblasserucard. De gcm. Alblassebdam
])eslaat
9o6 Inmd. 6 v. roed. 26 v. cll. gronds , en heeft 253 h. ,
4 schecpmakcrijen , 4 smederijen, 1 steenbakkerij, 1 korenmolen,
2 grutlerijen , 5 touw slagerijen en ruim 1600 inw., die meest in het
bouwen van voorname zeeschepen, alsmede in dijkwcrk, handel,
zeevaart , het maken van hoepels , de vee- , koorn- en hcnnipteelt hun
bestaan vinden.
Aiblasserdam , is eene heerlykhcid , thans in eigendom bezeten door
den AV E. Heer C. A. Rijkee Hoogdijkhcemraad vnn den Alblasscrw aard , AV'aterhccmraad van de Graaf en Alblas , Si'kretaris en OntAanger te Alblasserdam , M. P. Rijkee en .1. M. Herist.
Het d. Alblasserdam , een der aanzienlijkste in den geheelen yHniet slechts door het groot aantal buizen, maar ook de
Idasseruaard
ten N. -van Gorinchem ^
Iruaiheid der gebouwen, ligt ruim 6 u. AV
,

.

.

.

,
,

.\

TH

f, r>.

Ilitllndam en 4 ii.
O. L. xanl..-l cil. l<Vm..
waarnndi' tU: Allilas liicr i«
IK'l t>iilli'«'iil zijnen naam naar tli'n «lam
lu-dl (M'nc jjoi'dr liaMMi ru shiis , vaarddor dal rixicrljc in
l(ifiic(lani<l
{yi-niconclandsliuis van
bij deze sluis staal hot
dl' Mcrutdc nitwalnl
W atnipaafi-n W atcrluvrnradcMi van i\c Giaafon Alldas in den .Ncdcr«aaid.
van Ai.ni. vsskudam heeft voorheen Ie K o k w e e r jjeslaan ,
Dl' koik
maar toen dil diH>r de oveislioominj' van de Merwede onder waler
die van eenen toren mei eene aelilv\erd «h' lp;yenv\oordi|fe
vtas jyezel
niel ver van din Midas jiehonwd.
kante spits voorzien is. liiimeiidijks
\ óór de llervorniinry verd de l'asluor dezer kerk, door den Dekeu van
Kr v\as toen een altaar van
de Mariakerk te l Ireeht aau,rfest( ld.
de II. MvKiv MvcDALEVA en van den II. (leest . l»ij v»elk liuilste ccne
v\elke nie«h' door <lien Heken inucsl vergeven worvikarij |;estieht v\as
den.
Thans is deze kerk in jrehrnik liij de llerv. gem. , welke tot
on;jeveer 1G(K)
de klass. \:\n Dorttrcclit , rin;y \an Sliv<hTCiif 1) hooi
die hij agieatie van
zielen telt en door eenen Predikant liedieiid v\ordl
IK' K
K. , die hier vvonen , ht;tien Andiaehlslieer Iteroepen vxordl.
hooren tot de statie van Dordrahf.
Kr v»ordl iiier jaarlijks oene vrije paardenmarkt gehouden , en er
is hier een distributiekantoor voor de brieven.
Het wapen van Alblasserdam is ccn gedeeld sehild , de eene helll van
keel (rood), de tweede van goud, beladen uiel oenen leeuw allcrncren«le van het eene stuk in hel andere.
AKHKASSKllW AARD , bedijking on lioogheemraadsehap , prov.
Znid-lloUand , arr. Gorinrhcm , IS. door de Lek, die deze landstreek
van den Krinipenerwaard seheidt . O. door de landen van \ ianen en
lÜj onlleenl zijnen naam
Arkel . Z. en W. door de Merwede bepaald.
van de rivier den Alblas, die erdoorheen slroomt, beslaat iJ3,505
blind. , 97 v. roed. , 10 v. ell. , en wordt verdeeld in den Overv\aard
en den Ncdervvaard, waarin de volgende gem. gelegen zijn; in den
Overwaard: Hardinxveld, Groot Ainniers. N ieu w poort, Lan"2'

II.
N. AV
Z' Niin r.omla,

van

.

!>1"

Slii'ili rclil

iJl'/i:;"

N.

,

15.

^

ii.

OJ"

O.

Z.

x.ui

>i7"

]{)'

,

.

;

l

.

,

.

,

t

,

.
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g^erak. Anieide, ïienhoven. Meerkerk, ISoorddoos-en-üvcrSlingeland, Oud-en-N enw-Gondriaan
Ottoland , NederSlingeland reursiini (ïicssen-N ieuw kerk - en -Moesenbroek,
en dat gedeelte van de gem. Hoog-lUokland, dat de Beempt
jjenoemd wordt
in den Nederwaard: Giesscndam- en-GiessenOudekerk. Sliedrochl- cn-TSaaldwjjk. Papcndrecbt, Oud-Alblas, A Iblasserdani N ienw-Kekkerland. Streefkerk, Molenaarsgraaf". lUeskensgraaf Brandv\ ijk- en - Gijlx'uland Hofwcgen. ^\ ijngaarden-en-I\uigbroek en Ned er- Blokland bei

.

,

,

;

,

.

,

,

slaande alzoo het geheelc kant. iSV/fY/rec/it , on een gedeclle van hel kant.
Gorinvhvm , en daarin 20,000 invv. , onder welke bijna 19,000 llerv.,
uitmakende 20 kerkel. gem., niet evpn zoovele kerken, die door
20 l'redikanleu bediend worden ook is in deze bedijking nog eene Rem.
kerk , maar de andere gezindheden hebben er gcene voorls beeft men
er lö mout- on korenmolens. 8 gruttcrijen
1 hont-zaaguiolen , 1 oliemolen , 2 steenbakkerijen 5 leerlooijeiijf-n en 11 selieepslimmerwervon
alsmede een groot aantal wiiid-VNatermolens.
Bij d(> eerste bcdijking van dezen waard was hij zoo groot niet
daar de land<'n van Ilardinweld met Giessen-Sieiiv\ kerk . ten
Z.
O. en die van Papendreeht, Alblas. Al])lasserdani on
;

;

,

,

Nieuw-L ekkerland
handvest

.

die

ten AV'. op /.ieh zelven bedijkt varen. De vroegste
wegens het dijkregl dezer landen gevonden v. ordt , gaf
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B.

V.
in
Lel jaar 1277.
Cit dit sUik hlijLt cveHwci
de bcdijkiuji toea eerst is aangevanpcn
aaiifycziea daarin
«iet van het aanlcgjjcn , maar van het schouven der dijken {fcsprokeri
A^o^dt. Men kan er cvcnuel duidelijk uit zien , daf de ])ovengenl^lde
Graaf

I'"i.onis

iiit't

(lat

,

,

,

no[y builen den omtrek van den dijk gelegen \\aren.
Deze waard schijnt toen der tijd nojy niet zijnen tef{en«oordigcn naam
te hebben gedragen , Mant in de genoemde handvest Avordt hij de
Landen tusscuen de?. Lek e> den Donk genoemd, terwijl Albkeciit van
Beueuen , in ecne handvest , waarbij hij . ten jarc 136o , aan ecnige
Heeren van den Overwaard vergnnninji; verleent, om hun YVatersehap
in de Lek te brengen , van de Landen tvssciien de Lek en de Merwe

landen loen

spreekt, en in latere brieven, die deze landen betrellen , dezen waard,
naam geeft. 3Ien kan hieruit evenwel niet met zekerlieid opmaken , dat dit toen de algcmeene naam van deze landmaar A^el, dat men daardoor heeft billen aanduiden, waar
streek vas
deze landen, van welke men in de handvest sprak, gelegen waren ;.
vaster gaat het , dat de naam van Alblasseeavaard niet eer in gebruik
geraakt is , dan nadat de landen van Alblas in de bedijking gebragt
zijn, en dit gelooft men algemeen, in 136-3 te hebben plaats gehad;
Ka dien tijd vindt men in eene handvest door Hertog AV illeji va?(
Beijeren den naam van Alblasserwaard vermeld.
Het land iu dezen waard ligt omtrent 1 el. 7 palm onder
A. P. en dns ongemeen laag, waarom zij ook wel de Lage Waard
genoemd wordt. A ele landerijen zijn er. die naauwlijks een voet hoozoodat de polders gedurig door kracht
ger dan het poldcrwater liggen
van watermolens die op de waterseliappen uitmalen , moeten droogdie in den dijk liggen, weggchoïideu en het water, door de sluizen
Men vindt er weinig bouwland, maar meest wei- en.
gevoerd worden.
hooiland , en ook veel willige hout, tot vervaardiging Mm hoepels en-

altijd dlenzeliden

,

;

,

.

rijsmalerialen.

Om

de oiigemeenc laagte dezer landen , moeten zij door zeer zware
dijken beschermd w orden tegen de o\ erstrooiuingcn van de Lek en de Merer wewede.De voornaamste dezer dijken zijn de H o o g ed ij k , ook de
de d ij k nenoemd , do L e k d ij k , de ü i e f d ij k, de Sou w e n d ij k en de

M

Bazeldijk. (Zie deze dijken op hunne bijzondere art.) Zij omvatten
\ ianen ,
tevens de vijf Heeren landen, zijnde de landen van Arkel
Ha."-estein , Everdingen en Leerdam , en staan in vele opsigten onder
eene p-emeene dijksehouw en keuring, maar zijn weder in andere opzigten onder bet bestuTir van verseheidcue dijkgraaf- of boogheenn-aad,

Het Dijkfjraaf- en Ilooghceiniaackchup ven tien yilhlassermeergemelde handvest van Graaf
die het bestuur zouden hebFtoRis V. Li dit stuk noemt hij degenen
hetwelk tegenwoordig door den Dijkgraaf uitgeoefend wordt den
ben
Beschouwer o£ Bezortjer der dijken, en stelt benevens hem '13 Heemraden aan van welke volgens de loen beslaande bepalingen, acht uit ZuidHolland , tw ee uit de landen van den Heer van Herlaar , een uit het land
van AN VAN Arkel , een uit het land van Hiic, Botter en een uit het land
van GisDRECHT VAN L.1NGERAK moeten genomen worden. Li eene liaiulvest
Van Albrecht van Beijeren, gegeven in het jaar 1373. rakende het
dijkrcgt , spreekt hij van den Dijkgraaf, als reeds bij dien litel bekend.
Maximiliaan van Oostenrijk en Filiis II. verminderden in hunne handvest van het jaar 1483, het getal op 8 Heemraden uil Zuid-Holland,
van welke drie moeslen wonen in de stad Dordrecht ca '6 biimen den
Waard ze'veii. In het jaar looi hebben de Staten van Holland en
schappen.

waard

heeft zijnen oorsprong in de

,

,

,

,
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.

,
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w aard.
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lii-l

iiiocsl
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oiidiM' aiidiTi'ii

wilLc

ilc

licslmird Mdidrii
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,
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,
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iMi dfzt:

li(>iii[lii'i'miaadM'lia|).

de

if;;('riiiir cii

licdic-

den A I) l a s s o r \v a a r d voortaan als \aii ouden linkonicn ,
l)i'>ilimid CU waaijffnomcii zal «orden door di'n Dijkiyiaafen 13 lloo(fDe l)ijL;;iaar nia;j in den
met cenen l'enninifnieestt'r.
lieennaiien
uaai'd niet minder dan ^0 inor;>. (ruim 10 jinnd.) ; en de Heemraden
10 iinnd.) land jfejfoed
m(ir;j.
l'l
(iMijfevecr
ieder niet minder dan
xijn ; welk laatste, liij nadere resolutie van de Stalen, uwdr ten aanen dat liij
zien van den l*ennin;nieester ol' Sekretaris is vastjjesleld
^o()r hel aanvaanlen \au zijn andit den onderdom van iii jaicn moet.
bereikt hebben.
Dijkjfraal' on lloo;jheenuaden \anilen Alblasserwaard
hebbi-n hel bestuur en ;>eza|;' over den «aard ou o\er (h-n dijk (uider
Iniu dislrikt
ilat \ande SeliellnnuMsloot aan (U; Merv. ezijde bejjiul en
nederwaarts jjaal tot aan de Lek en van daar opwaarts tol aan Ac
alsmede over den Souwen- en Bazel-dijken lot
sluizen boven Ameidt^
aan do paal tusscheu do schoidiu;f Nan don Alblassorwaard en hut Land
van Arkel.
Hel collejie van Dijkjfraaren ll<io;|heeiuradon van don Alblassorwaard hooft, met do oollo|fiou van lloo|>beemradou \an de \ ijthooronlandou boven do Souwen
een {jomo.en bestuur over don Dioidijk. IH -r
hcbbou die van den A l b l a s s e r vv a a r d een {jemeenolaiidslniis dat
In
onder den naam van het Dordreehtse.lie huis bekend slaat.
don Overvsaard is niet uuer dan een watorseiiapc-n k(dle;>ie«laarov er . hel
a t e r s c ha p v a n den O v e r \v a a r d jfonoemd , mainin den N o d e r vv a a r d zijn twee vNalersohappon , hel AV a tors c h a p
v a n d e Graal" on A I hl a s en het iN i c u w o ^V a l e r s c h a p
die ieder him collojyle hebben.
In 18 LS v\frd in den Alblassorwaard van Goriuchorn af lot aan
Stoenouhook, het zoojjcnaamdo Sloenenhocksehe kanaal aan;;oloj>d ,
zijnde een verlenj>sel van de; rivier de Linj>c , en dienende tot uilwa—
terino; van de landen tussoiieu de ^V aal en den Neder-Rijn, vanboven
af tol aan den Alblassorwaard toe.
3Iot welk eene zorjjvuldiohoid nion reeds van oude tijdon hier oelraolit
lioell den Alclasservviard te behouden tegen het water, door bol aanlojTgeu van zware dijken , en het bestuur der watersohappen , zijn or
evenwel vxeinige , zoo al eenijje , landstreken in Holland, die zoo
veel door overstroomiuMcn {i^eloden hebben, als deze v\aard. Dit onheil ,
ontstaat uit meer dan eene oorzaak.
Onder de voornaamste is het
doorbreken van hot v^ater in den Boven- en Nodor-Uotu.No , wanneer
liet lojren den Diefdijk aankomt , en dezen voor zijn geweld doet zwichten
of overloopen. Het zwellen der rivieren door den zwaren rejfon en het
smoken van de sneeuw is alleen in staat om het afkomende oppervaler tot boven aan de dijken te voeren en ze door zijne kraolit te
doen bezwijken , voornamelijk wanneer de dijken op jyoeu vasten jjrond
hetgeen in deze lage landen somtijds onvonnijdolijk is. Kene
lijfgen
andere oorzaak der overstrooniingén in den A 1 b 1 a s s e r w a a r d is het
kroppen van hel ijs in de rivieren, dat in weinig tijds oenen geiun-len
ijsdam maakt , waardoor de vrije doortogt van liet afkomond water
verhinderd wordt zoo dat dit nu eenen nieuwen loop moot zooken . dip
onmisbaar van het overslorlen en vernielen der dijken vergezeld gaat.
lil
dezen nood , den grootsten van allen , is er voor d<'ii Waard genoegzaam geenc vcrligling Ie wachten zoo lang de ysdammen nic4
niii" \:iu
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en den vrijen aJloop van het water aan do rivieren geven.
men ook zien gebeuren , dat de hoogc zeevloeden het
De oveistrooniingen , die
atloopeii van hit oppcrwaler belenuiieren.
men hierdoor geleden heelt, zijn echter de minste, uiet alleen in getal, maar ook in uitwerking, dewijl de natuurlijke val van het water
spoediger den grootstcn nood doet verminderen.
Daar , door de laagte
\an den grond, het waler niet van zelf wegloopt, maar geheel moet
uitgemalen worden , hetwelk dikwerf zoo lang duurt , dal men het
land in geen vol jaar gebruiken kan , brengen de overstroomingen
Dit onheil trof dezen waard in
hier bijna onherstelbare schade toe.
eenen meerderen of minderen graad, op de navolgende tijden ; te weten:
den 1 November 1470 , doordien de hooge vloed bet afloopen van het opperwater verhinderde in 1330 en 1 -532 door dezelfde oorzaak in 115152
door eenen zaraenloop van de hooge zeevloeden en den aandrang van het
den 2:2 Maart l'ó615 door inbraak aan de zijde van den Diefopperwater
in 11570; den 11 en 12 November 11571 , door inbraak van den Diefdijk
in Januarij lo73 door dijkbreuken inden Lekdijk en de Lingendijken
dijk bij Ameide , alsmede door het bezwijken van den Diefdijk , toen
tot 1377 gehield men den waard, tot beteugeling van de Spanjaarden
induneerd , hetwelk eene pestziekte ten gevolge had; in Maart 13915,
vermoedelijk door het bezwijken van den Wolfertschen dijk beneden
tjorinchem in 1399 door eeiien hoogen vloed, die eene inbreuk veroorzaakte bij Papendrecht
op den 30 December 1638 , aan de Mervedezijde boven }Iardinx\eld
op den 20 Januarij 1663, door het
doorbreken van de Merwededijk, bij de vestingw erken van Gorinchem;
den 18 Febrnarij 1709,
in 1682, langs de zijde van den Tielerwaard
door het bezwijken van den Merwededijk aan het Kromme gat, beneden Hardinxveid
den 7 Febrnarij 1726 , door het bezwijken der
Lingendijken, onder Kedicheni; den 23 December 1740, door het inbreken van den Lekdijk hij Leksmond; den 3 Januarij 1741 , door
den 11
het bezwijken der Lingendijken bij Leerdam en Kedichem
Maart 1744, door inbraak van den Lekdijk beneden Leksmond den
50 Jantiarij 1809 , door het bez\\ ijken der Lingendijken bij Kedichem;
den 26 Januarij 1820 door eene dijkbreuk in den Lekdijk en drie
Li het jaar 1312 had deze waardeene ramp van
in de Lingendijken.
eenen anderen aard moeten doorstaan daar de Gclderschen toen hier
en in 1740
invielen , vele mannen en eenen grooten roof medenemende
los {jcrakcn
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werd
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door eene verschrikkelijke veepest geteisterd
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die

3901 run-

deren wegsleepte.

Hel wapen van dezen waard beslaat in een rood schild beladen met
eenen gouden klimraenden leeuw
het schild gedekt met eenen kroon
van goud.
ALBRANDSWAARD of Aalbraistswaard pold. in het Land van
Putten, prov. Zuid-HolJaud , arr. Dordrecht , kai\t. Ridderlerk , gem.
Albrandsuaard-en-Kijielnnden , palende W. aan de gem. Poortugaal
N. aan de gem. Rhoon- Oud- en-Nieuw-Pendrecht , W. aan den pold.
Kijvelanden, en Z. aan de Oude Maas.
ALBRANDSWAARD- EN-KIJ\ ELANDEN , gem. in het Land van
Putten, prov. Zuid-Holland , arr. Dordrecht , kant. Ridderkerk (8 m. k.,
8 s. d.) , grenzende W. aan do gem. Poorlugaal , N. en O. aan de
gem. Rhoon- Oud-en-Nieuw-Pendrecht , en Z. aan de Oude Maas.
Deze gem. bevat 391 bnnd. 13 v. roeden 43 v. ell. , meest bouwland , 28 h. en ruim 200 inw. , van welke de Herv. lot de gem.
i*oorlvtjaal-en-Alhrandswciard behoorcn, terwijl de R. K. tolde stalie
;
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zes Maauwe Itlokies. in twee rijen, drie boven en diie onder, ;feseliaard,
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adell.

hnii ia i\uür(l-noll(uit/.

Zie

Aal-
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Rijn-

BnECHTSUrilli.

AIJUIKCIITS

VIKUENDEEL VAN DEN BOSCH,

i^bl.

Zie 1'llmot.

land.

d. en beerlijkh. prov. Nonrd-Uvahaiid. 7av Aalumu..
AliiU IKill
AlidlvM MvE of Alkmkhk, onde naam \an Alk>i\ak. Zie dal Moord.
.

Al.nKdONUE

Kastkhi. VAX WtsT-SotiiiKii , voorin, kasl. oj) liet
ol'
Jf'uhheien , |»rov. Zielautl , dislr. , arr. on 5 u. Z. van i^lidilvlkaïil. on ^ n. N. van ///.<<///ƒ/<?«, {>eni. Oost- en If vxt-Sonbiinj
lnirii
dal in 17S0 en 1781 is aljyebroken , zoodat er ibauS nicls meer dan
de jyiondslajjon en {jraolilen van over zijn.
Hel was Ie voren oen jfroot gobonw zoor {jcschikt tol oon vorKeizer ^Iaxlmiliaan beeft er zioh , in 1478 011 Kakkl
stelijk verblijf;
V in IlUü. onlhonden , toen zij nojf Aarlsborlojjon Maren on in
Iveizer
U' onlvaiijion.
A\ aleberen kwamen, om er de lands bnlde
Kaiikl onthield er zieb ook nojj oenen {jernimon lijd in bel jaar ï ")•')(»
nadat bij zijne buulen aan zijnen zoon riiii.ii's batl afjjfslaan , en aldaar naar oenen jfued<"n wind \»aeblte, om zijne reis naar Spanje te
eil.
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üok

bol bier, dat bij, den 7 Seplembcr van dat
bij welken bij bet bestunr van bot
,
keizerrijk aan zijnen broeder, den Roomsebon Koninj]; Eeupinand, opdroojy.
oridoriuMnen.

\sas

zeilde jaar, zijnen brief verleende

Toen A

lissinyen

,

in

bot jaar

V6H

,

zijde

d<!

van den

bad, werden op dit kasteel ^00 \V alen
einde Middelbnrj}' te benaanwen.
De Spanjaarden zooblen
Oranje {rckozen

l*rins

van

gelojyd,

ton

d;iarop oon

om bet te bcuiajjlijyen , on verborjjen zieb te dien einde in bet
esl-Sonbnr<j, v\aarnit de bezotliiij}' bea zocbt tè verdrijven; daar
oeblor de Spanjaarden Ie sterk in aantal waren , zajfon zij zieb j][edMonjjen in bet kasteel lernjy te wijken , dat zij , bij j^ebiek aan bnsmiddel

M

d.

krnid

,

ton laatste almede verlaten moesten

,

nadat er eonige

scbolen

mot ;;rof jfosebnt op jyedaaa waren.
De jjileerde Fiin's VA»i Marmx Hoer van 67. Aldegondc ,A\e^ zieb niet
sloebts als slaalsjiian en diebter
maar ook als [lodgeloerde en taalken,

,

nor

,

bel

,

onder andoren door bet

der overzoltinjj- van don Staton-bijwas er eigenaar en bewoner van , q\\
beeft er . ton jarc l.jQl , de Psalmen uit bet nebroenwscb in vloeijende Nederduilschc verzen overgebagt.
Van hem beeft bet dan ook
den naam Aldegonde ontleend.
De grond waarop bet gestaan hoeft is thans een eigendom van don
A\
E. 11. G. Hoor Jonkbeer ScnouER van de Soubiirgen , Lid van de
Riddcrsebap en Stalen van Zeeland en Ridder der orde van dea Nederlandseben Leeuw , te Middelburg.
ALDENGAARDE, bavozalbe in Drenthe. Zie Oldecaarde.
ALDERAT, verl. plant, in Nederlaiuhik
kol.
11 ia 11 a
Suriname , op den rogtcroevor der Malappiea , palende Z. aan Lodcwijkshnrg , en N. aan de Kabbeskreekj 532 akk. groot. De Negers noemen
haar Steenbehgi.

beroemd

beeft

;>;einaakt

bejjin
,

.

.

,,

m

ALö.

ALDERAT
kol.
corjj-

(LAiM) VAN), verl. plant, in IVederlandsch Giiiana
Suriname, op den linkeroever der Mafappica , liissclien Vaderston Z. en den {jrond van Bodcnbnrg ten N.
De Negers noe-

men

haar Pitüex Öafhjn.
of Allersmv
heerl. aan den linkeroever van het Reitdiep , in hel JFesierkwaiticr , ])io\. , arr. en 2^ ii. N. W. van GronitKjeii , kant. en 2 ti. N.
ten O. van Zitidhorn,
gem. en ^ u.
O. ten N. van Ezin(je,\.\\Ans, een eigendom van den H. E. 11. G. Heer
AV ^I. DE Marees van Swinderen.
ALDING.VIIUISEN, oude naam van Alixcaucisex. Zie dat woord.
ALDRINGA , voorm. adell. huis, in het G oorecht , prov. Groningen , onder het d. Haren.

AL1)ERS3IA

,

.

ALDRINGA

voorm. adell. huis , in het Westerliwartier , prov.
,
onder het d. lYiekcrk.
ALECIIMERE , Almari, Almeer of Almere, water, prov. Holland,
N. jj"(m1.
Maarvan men bij de oude schrijvers gewag vindt gemaakt,
en dat waarschijnlijk een gedeelte van het Haarlemmermeer uitgemaakt lieeft , misschien ook wel dat dit geheelc meer vroeger aldus
gchceten was , hoewel sommigen willen
dat men onder deze benamingde Zuiderzee te verslaan hebbe.
Keizer Otto I , schonk aan de
Ütrcchtsche kerk het regt der visscherij , en het kogschuld in Almere ,
Gronint/cn

,

,

,

zijnde

eene belasting die zekere vaartuigen , kofjgen gemoesten.
Op de lijst der p-oederen van de gezegde
kerk
er de tienden van de netten bijgevoegd en Almere
wordt daar vermeld
als liggende bij het riviertje Vennep , hetwelk
vroeger aan de westzijde van het Haarlemmermeer zijnen loop had en
zich in dat meer ontlastte.
In 874 werd de Noorman Rüllo in de
nabijheid van dit water door de Friezen geslagen.
Bij latere schrijvers
wordt het ook wel bij verbastering Aalsmeer genoemd.
ALE.VI, voorheen Alevm, Aelhem , en thans nog wel Aalhem genoemd, d. in de Meijerij ran 's Ilurtogeiibosch , k^\\. Maasland , \no\-.
Noord-B rabaiid
distr.
en 5 u. N. van Boxtel, arr. en 3 u. N.
ten O. van '« Hevtogenhosck , kant. en 3 u. N. W. van Osc/t ; {jem.
AU'm-Maren-en-Kessel , aan de Maas, die hier eene grootc bogt maakt
waardoor het d. bijna als op een Schiereiland gelegen is, en ook veel
van de gedurige o\erstroomingen geleden heeft , zoo dat eene vrij
groote kerk en de voornaamste huizen in vroeger jaren weggespoeld
werden.
I)c
ingezetenen zagen zich diensvolgens genoodzaakt hunne
vvoiiini;en meer landwaaits in te verplaatsen en die eerste kerk, welke
vóór deze overstrooming aan den linker oever der rivier lag , zoude
men nu aan den regieroever moeten zoeken. Eene tMcede kerk is
mede door het waler weggespoeld , en de derde, die thans nog bestaat , zijnde een klein gebouw met een torentje op het midden , is
in 1719 gebouwd, en llians in gebruik bij deHerv., die tot de gem.
van Lith-LitJioijrn-Jïessef-yilem-en-Maren behooren. Toen men dit kerkje
begon te bouwen , vond men bij het graven aan den oever der Maas
dit

naamd

laatste

betalen
vindt men
,

,

,

,

eene kist van gehouwen arduinsteen, waarin cenige ovcrblijlscls van
een verteerd ligehaam gevonden werden. Den 21. Aug. 1768 sloeg
de bliksem in dit kerkje , terwijl men bezig was er den dag des
Heeren te vieren
niemand werd evenwel daardoor beschadigd beofschoon het
halve twee personen
die zeer ligt gekwetst werden ,
geheele gebouw in een oogenblik als met vmirstralen vervuld werd
die heen en weder door de kerk vlogen , en de spaanders van balken
,

,

,

en planken deden ncdcrvallen.

,

A m;.
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OiuLrenl hel jaar 11 iG
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had Ütto , Graal' ya:i Duras, zijn jjoed Aleï.ï aan dal klooster
{fcgeven , maar de Abt (geraakte daarover in jii'sciiil met Ak:<uli'l's ,
de zoon van (Ittu, hetwelk evenwel in llüO werd bij;>ele;jd , 0() voorvaarde
dat de Abt daarvoor een ander {jood zonde ar.-.laan.
Na
Melken lijd de Abten altijd in hel jfcrust bezit {jebleve:» zijn , hoewel
men het als iels hijisonders kan aanmerken , dat ix^ Il , llertojj van
Braband in Ii50ü , hel {yemaal over die plaats aan den Heer v\v
Kessel schonk. Thans behoort deze hecrlijkh. aan het domein.
Ter plaalse , wa:u- thans het dorp Alkh jjelejjen is, moet, naar men
een jjcvecht tnsschen de llomelnen e:i de Tencwil , in (j.vKSAKS tijd
In lü72 leed dit dorp veel hij
teren en Usipelen voorjjevallen zijn.
den doortojjt der Fransehen onder den Maarsehalk de Tukknne. Ia
1710 moest hel andermaal {jroote si'hade lijden , doordien het jjcdieel
van walcr overstroomd werd en in l8:2o had het , met eenioe nabnriffc
dorpen een ijeiijk lol , door eene doorbraak, die liicr in den 3Iaasdijk viel.
ALEM-MARKN-EN-JvlLSSliL , fjem. in de Mcijerij van \s Ilertixjenhosch
oord-B raband, dislr. ]}o.rtcl , arr.
kw. 3Juaslaiid , prov.
Ifirliufiiibosch f kant. Oss , (9 m. k. , 1 s. d. 2 (fed.) palende N.
aan de Maas, O. aan Lilh en Lilhooijen , Z. aan Rosmalen, W. aan
Rosmalen en de 3Iaas.
Het bevat de dorpjes Alem. Maren en Kessel, het gehneht
Wilt, een jredeeile van Gewande, benevens den pold. van het
L a a {j II e aal, en heeft 2 Ilerv. kerken , 3 R. K. kerken, 3 scholen , twee Aeren over de Maas, 1!)1 h. , en ruim 1000 inw. Aroegor
stond te Kessel
in deze {yem. , een kasteel en er was te Gewarde eene
schans aanjjelejjd die na den Beljfischen opstand wel weder opgemaakt
maar thans anderjnaal vervallen is.
Het wapen dezer gemeente is een zwarte loojicnde leeuw op een
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zilvei-

M'id.

ALEMSGEWANDE

dat

van de bnurt Gewande in de
kw. Maaslmul prov. Nnord-Iirnbund
dat lot hel d. .i/t'//i , in de gcm. Alcm-}Iatcn-en-KesS(d behoort.
Hel ligl in hel dislr. en 4ii. N. van Boxtel , nrr. en 2 n.\;\n\sJ/e rlogcubosch , kant. en 3 u. van Oss, 1 u. ton Z. van Alem, en wordt
meestal de Blaauwe Sluis genaamd, naar eene hardsleenen sluis, aldaar lot uilwalcring van de polders het Iloog- en Laag- Hcmaal aanMcijcrij rail

'5

,

Ilcrtogenhoxch

gedeelte

,

,

gelegd.

ALEN", geh.

,

ALENnOPvP

,

prov. Drenthe.

Zie Aalden.
Allendoup of Alleadorf , voorm. Riddermali»- j'oed
in hel I\ iderknarlier , prov. Utrecht, onder Vleuten, nabij de Meern
,
nn niet meer dan eene landhoeve met ongeveer <50 bund. land.
I. Deel.
6

,

A L E.
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Heer van dit goed vernield vinden is Hendrik
1577, met zijne vrouw Elisabeth , aan
den Proost van Ondmunster te Utrecht , de helft opdrocij der koornEen zijner nazaten , Lubbert v\> Alendorp ,
tienden van dit goed.
Heer van BUjenberg en Abehchoten , dien wij in 1454 vermeld vinden
als Calenderbrocder , in 1441 als Schepen en in 1434 als Raad der
stad Utrecht, was in het laatstgemelde jaar nicdepliglig aan eenen
opstand, in die stad ontstaan, omdat de gcracsne stadsgilden de weiden , die in 1453 verkocht waren, weder tot zicli wilden nemen hiervoor werd hij , met eene menigte anderen , van zijn burgerschap ontzet ; en twee jaren later ontzeide men zijne tweede vrouw , GEERiRriDA
zonder dat , bij de uitspraak
Grvwert
voor een half jaar de stad
alleen meJvan het vonnis, haar eenigc misdaad werd te laste gelegd
Zijne nazaten hebben later
dat zulks geschiedde om best wil.
dcndc
aanzienlijke staats- en krijgsambten bekleed.
Het wapen van Ale>dorp is drie zwarte leenwenkoppen , met hertoglij ke kroonen ,
op een veld va« zilver , twee en één gesteld.
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groothert.

Luxemburg. Zie
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prov. Overijssel
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onder
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ALEUSEX

voorm.
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Grooten-

Zuid-hollandscheii

Ifaard.

Taq Alloysex.

ALEY d. in Oost-Iiidië op het eil. Borneo met 2o00
ALEYM oude naam van het d. Alem. Zie dat woord.
ALFHEDI oude naam van het Noord-Brabandsche d.
,

,

,

inw.

,

,

Zie

Alphen.

dat woord.

ALEONSÜSHOEK
resid.

en

of Martijn - Alfoxsushoek
aan de N. kust van
,

Amboina

eil.

kaap

,

het

in

Oost-Indie ,
Hitoc,

schiereil.

2 m. van den pas Baguela.

ALFOREN Alforezer xVeftüries of Alfurie.v eigenlijk Hara-Fora's
(Kindeken van uet gebergte) onbeschaafde bergbewoners in Oost-lndië
op de Jloïnksche eilanden^ de Arow eilanden , Cerain enz., van het
Jlalcische ras en zwartbruin van kleur , omtrent Avelke men vroeger
onderscheiden nadcelige geruchten verspreid heeft. Thans echter houdt men
hen alnremcen voor een unnoozel , goedhartig , bij^eloovig en onschuldig
volk, dat voor beschaving en verlichting geenszins onvatbaar is. In den vijfjarigen oorlog op Java hebben zij ons als hulptroepen , groote diensten
terwijl zij van dapperheid , getrouwheid en dankbaarheid
bewezen
Zij mogen niet trouwen, voordat zij ecnen vijand
racnig blijk gaven.
overwonnen hebben , maar nemen dan slechts ééne vrouw , die zij
,

,

,

,

.

ook getrouw blijven.
ALIANS of Allan, d. in Oost-lndië,
van Sainaranij , 1 m. Z. van Panawanga
bevatte in het begin der vorige eeuw,
en Soesoeri , omtrent 500 huisgez.

Java, resid. en ten O.
2 m. N. van Kalang. Het
met Kalang, Panairanga
eil.

,

ALIDA of Alijda suikerplant. in Nederlandsch Guiuua kol. Suriname , aan den regtcr oever der Cottica tusschen de verlatene plant.
Langmoediglieid bovenwaarts ten O., en Careisburg benedenwaarts
1000 akk. groot, met 118 slaven. De suikermolen wordt
ten W.
door een waterwerk gedreven.
ALIJS AMBACHT, pold. in Rijnland, prov. Zuid-Holland, arr.
Rotterdam, kant. Gouda, gem. Sluipwijk , palende N. aan ZwamZ. aan 's Gravcnbrock en W. aan
merdam
O. aan Ravensberg
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dal water, daarvan afjiejiraven
AI-lNiiKll l*VlU)r,Hlfc] , ond:'
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imdtijds Aluisckvau Gvuninijon , arr.
Z. \V van // //(«i/m,
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1\m'c bniMtli-rijtM), [»n»v.

Naii
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arr. Leif—
palende ';\.

aan liet Uaarlennnermeer en liet Ivajfermcer ,0. aan hel IJraassemernieer
en de Wetering , die uit dat meer in het Haarlemmermeer hxipt
Z.
en W. aan de Vrye-en-La;;c-I{oekaan Wniihin^jjje en lloogiuade
horst.
Zij hf\al de d. Onde
W'clerinjf en de Kaajj, de bnnr,

,

Nieu we-\Velerin}j,

ten

llijp-\V(!tc r injr

Roclot-Arondsveen

,

,

van Lajeland, dat [jedeeltc
van Vrnnwo
Venne, dat vroejjer onder Uijnsbnrj; behciorde
den Veendcrden Goojjerpolder , den Ond-.\apolder. den Lij kerpolder
selie-polder den Zevonhuizcr-polder, den Aapolder, den Knijyslü ot erpolder , den Jan Duikers polder en den liiinrtpolder.
Hel is cene heerlijkheid, thans in eijjendom behoorende aan den 11. E.
H. G. Jonkheer J. E. de Mky van Alkemade, to Rütlcrdani. Zij beslaat
3314 hnnd. , 84 v. r. cu ^i v. c. jjronds , en lelt 300 h. en
rnini 5000 inw. , die meest in den landbonw , veenderij en vissehcrij
hun bestaan vinden ; voorts heelt men er 1 korenmolen , 1 grnlterij ,
l houl-zaajjmolen . 3 seheepstimmerwervcn en 1 tonwslajerij.
Er zijn
in deze {jcni. 'i Herv. kerken, 1 R. K. kerk, 1 Jansenisten kerk,
1 Rem. kerk en 15 seholen.
Na de Kerkhervorminij- was er gednreudc eencn {jeruimen tijd , zoo
min in jjeheel AlLemade , als in lioniade en Rijnsaterw onde een Pastoor,
zoodat er voor de R. K. niet gepredikt , en jjeene saeramenten nit{Tfdeeld werden
behalve dat er nu en dan
en vooral omtrent de
voornaamste hoojrtijden
de eene of de andere Priester , uil Utrecht
Amsterdam of Leyden . door de kerkelijke overheid derwaarts werd
gezonden. Als er geenc Priesters bij de hand waren, dan stelden eenijje
der vroomste en best onderrigte leken op de heilige dagen en zondagen,
een kruisbeeld ten toon , ontstaken eene waschkaars en lazen cenige gedrukte sermoenen of katechisatien aan de vergaderde dorpelingen voor.
Dit duurde zoo voort tot op bet midden der 17de eeuw, toen Artomj va>
i)En Plaat
die den 17 Augustus 1678 overleden is , naar de heerlijkheid Alkemade gezonden werd
waar hij den heer Wedemblik Pastoor te Le\den , als Ivapellaan behulpzaam was maar korten tijd daarna
zelf Pastoor over deze geheele, nagenoeg hcrderlooze streek geworden ,
hi-eft hij daar een kerkje (vermoedelijk dat van (lud-Aa) ('oen bonwen, betv elk bel eerste was , dat na de Hervorming ten platten lande ,
ten dienste der R. K.
gesticht is.
Terwijl bij nog leefde is deze
grootc en vwjdiiitgebreidc ])astorij van Alkemabe in vier pastorijen ver-

.\de

en

een

jjedeeltc

,

,

,
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,
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.

,
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,

,

deeld, zijnde:

Homade,

Rij

nsaterwo nde. Oud- Aa-en-Rijpwete-

ring en Roelo fs-Arends veen
/lijpicetcn'uij

De

,

blijvende bij zelf die van Owrf-^a-e?!-

bedienen.

ingezetenen dezer Leerlijkh. genoten voorheen vrijdom , niet al, maar ook van den \\ asscnaarschen tolj

leen van de graallijkheids tollen

mits

zij

een

uanneer hun.
cencn vrijbrief

regtsgebied gewoond badden ,
dit
hadden, door den Baljuw van Alkcmade,
gegeven werd , die alle jaren vernieuwd moest worden.

lond jaar

onder

die het noodig

,,
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apen van AlkeinaJi:

klimmende leeuw

,

is

een zilveren schiM

niel jjoiid jrehainasseerd

,

wnarop een zwarlc

,

afjjebeeld

,

is.

ALKEMABE

Ridderlirnstad in
Rijnland, prov. Zitid-IIolland,
,
van hot d. JFarmond. Üct M"ordt doorgaans ter ondorsch'-idinj;- van een ander huis, insycHjks ook vel
eens Ai.kemvde pcJieeten
OüD-AtK.EaADE «enaamd.
De tijd der stichtinfj is onzeker
maar het moet van zeer onde dagteekeninjj zijn, daar het onde , adellijke geslacht van Alkejiade , hetwelk men reeds in de 13de eenw
vermeld vindt van dit huis zijnen naam ontleend heeft.
Het is meer dan eens jjoheel vervallen, en onder anderen in 15572,
door brand ten gronde toe gesloopt , maar later veel IVaaijcr dan te
voren opgclronwd , met twee torentjes op de hoeken van de voorplaats ,
eeuen lioogen aclitkanten toren , ten dakc uitstekende , en versierd
met eenc iraaijc kap, slaoklok en unrwijzers. In 1824 is dit fraaije
gebouw geheel gesloopt, zijnde er niels dan de twee torentjes op de
hoeken van de voorplaats en de tuinmanswoning staan gebleven. Üe
grond is grootendeels tot boscli aangelegd.
In het jaar 17oI zijn op den, tot dit huis belioorenden, grond onder
liet graven, ontdekt, de grondsla-jen van een cirkelvormig gebouw , van
58 V. Rijnl. middellijn de rondgaande muur was 8 v. dik liet liep
steil neder en was gebouwd van ronde steenen
die 12 duim lang ,
G breed , 3 dik en met zuiver tras gemetseld waren. Aan den N. O.
kant werd , nadat men ccnige lagen van stcenea had at'gehalvt , een
vierkant gat, 1^ v. in het vierkant , rondom toegcmctscld , gevonden.
Omtrent 3 v. ontler den grond, aan de Z. O. zijde, vertoonde zich
cene soort van straat ter breedte van 2 of 2^ v.
deze bestond uit{

ruim

l n. O.

,

,

;

;

,

;

plat gelegde steenen en verwijderde

van

zich in eenc zuid-oostelijke rigting

het gcboriw.

ALKEMADE,

oud

adellijk huis in

Rijnland.,

gem.

Oegstyeest-eti-

Poelgeest (Oud-)

Poelfji'est. Zie

ALKMAAR, arr. prov. Noord-Holland , palende W. en N. aan de
Noordzee ,
O. aan de Zuiderzee en het arr. Hoorn
en Z. aan het
arr. Haarlem.
Het bevat in de 7 volgende kant.:
Alkmaar
no. 1 e.n 2 , Rijp, Schagen, Tc.xcl, Wicringen en Zijpc, ruim
,

,

43,000 inw.

ALKMAAR

,

kant.

n°.

1

,

prov.

Noord-Holland ,

arr.

Alkmaar

,

palende N. aan het kant. Zijpe, O. aan het kant. de Rijp, Z. aan
het kant. Alkmaar n". 2 , (!n AV. aan de Noordzee
en bevattende
hehalve de wijkeu A en D der stad Alkmaar, de volgende 9 gem.
,

:

Broek- op- Langcndijk, Koedijk-en-Huiswaard ,
Noord-Scharwoude Oud-Carspel, St. Pan e ras, Schoorl-firoetHargcr-cn-Kamp, Uitgecst-en-Markcn-binnen en Zuid-Scharuoude , en daarin 9500 inw.
ALKMAAR, kant. n". 2, prov. Noord- Holland, arr. Alkmaar, palende
N. en O. aan het kant. Alkmaar n** 1
voorts nog O. aan het kant.

Akersloot

,

,

,

de Rijp , Z. aan het arr. Haarlem en W. aan de Noordzee. Het bevat:
behalve de wijken R en C der Stad Alkmaar, de volgende 9 gem.,

Rcrgen-en-het-Woud Castricum-en -Bakkum Egmond-binnen - Egmond-a a n- den - Hoef-en-Rinnegom Egmond -aanzee, Heemskerk, lïeiloo-en-Oesdom
Limmen, Oudorp en
.

,

,

,

Wimmenum.
ALKMAAR,
vijf ringen

:

Het
klass.

9000 inw.
prov. Noord-Holland , verdeeld

telt

Alkmaar, Rijp, Scharwoude,

der Eilanden of van Rnrg-op-Te.\cl.

Zij

i^ijpe

de volgende
en de Ring

in

bevat 40 gem.

,

met

150
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A L K.
Irrkcii,

50

iluoi

ilie

l'rcdikaiiU'ii

bcilioiul

wunltii.

cu

i>l,i>lK)

ziilcii

UlllMl.

'MiKMA/VR, kork.
IicvaUciiiIi'

tie

KjjMïi oii(l-bi

nn<'

hcdieiiil

ALKMAAR,
Ukinaar,

kaïil.

pruv. Noord-IIoUuud

,

|;«'in.

(>

:

5/00

lelt

,

klass.

van .ilkmaar,.

Alkmaar, Akersluol

Rcrjjeti

,

,

Hcilo vn
Kffinoiul-aan-Zet'
en 10 kciki-n , ilit- iloor 10 l'ie-

(•ii-aaii-ilcn-Ilo»'r,

ii

D.vo rinj

i.iiiüm'ii.
ilikanU'ii

liiijj

Mil^ffiidc

.

zieliMi

moiiIimi.

Knnicmcvlaml, prov. Noord-IloJlund, air.
N". 1 en 2, palende N. aan ile ;jeMi KoeO. aan Ondorp, Z. aan lleilo-en-Oesdoni W. aan

^jem.

'm

Alkmuar

»iijk-eii-lliiis\vaai(l

.

,

aan r>erbehalvede slad Alkinaar.de iia\ul;;endf polders:
Aeliternieer, Gruenew aler , klap|)oldcr, Kijipoi-

lv;nuind I)iinieii-K;;niond-aan-dcn ilocr-cn-llinncjioni en N. ^V

.

j;en-en-\\ (tnd. Zijltexal,

Overdije,
der,
\V eezonpolder ,
llniswaard, Zwijnsnieor , en {;edeellen
beslaat een
van de poKl. de Schemicer en de Kj;inondernieer
en telt on;';eveer 9000
{jrondyeliied van W-VS b-nul.
7^1 v. r. en (5^) v. e.
inw., onder M elke 4jIK) llerv.
na;jenuejj ööOO II. k. ,üOO Lnlli.,ldO
31enn.,8() flenionslr. un 170 Joden.
De stad .\i.kMA\n, in bet Lal. Alcmaria voorbeen de voorziilendeslad
,

,

.

,

,

en de iMaalide onder de sleniliebbende
sleden der prov. lloUaud , ibans cene arrondissenienls en kant. Iiooldpl.
en als zoodani;y de zelel van rejjlbankcn van oer.sten aanbjj , van koopbandel en van Iwce vrede;[ere<jten , lijyl 6 n.N. van Haarlem, 4n. N. W.
van Pminerende, 4 n.AV. len Z. van Hoorn , 7 n. Z. van den Helder,
l.^n.O. van de Noordzee ,V)'-1' 37' öi" N.Br.2:2°23' 153" O. L. van Tarijs.
Zij seliijnt voor bet jaar 12i!8 tot
Keiiitcmcrland , uiaar sedert tot
// cst-Frics!atid behoord te beblien.
Hel is boogst vvrtarsebijidijk, dat Alkmaar, of zoo als men oudtijds
sebreel". Alcmare en AtcatKE , zooveel ze^jjen v\il als Al-meer , en dat de
plaats dezen naam jjekregen bebbc , van de meni{jvnldi;;e meren, door
welke zij omringd v\as, en v\ier tjelal door sommigen op rnim derlijj

>an

liet

Ji'oordirhiarlier

,

wordt; zoodat bet voorheen al meer was, vat men rondsom

bejjroot

zag.
De lijd , v\anneer deze slad eerst aangelegd zij, is geheel
onzeker; eenigen vNillen, dat zij eerst een dorp geweest en reeds omtrent
bel nnddcn der Gde eeuw aangelegd zij. Zeker gaat het, dal deze plaats
al in de 10de eenvv
bekend v\as , daar onze kroiiijksehrijvers duidelijk gevxagcnvan giften , omlrenl het jaar 922, in Jkmare aan het
Klooster Ie Ègmond gedaan. De sterkte dezer slad bestond in vroegere tijden in de menigte van ondiggende meren , deze eebler door droogmalen
in land herschapen en de stad in aanzien loegfnonien zijnde, werd zij
van aarden wallen en muren omgeven . van welke laatste echter nog maar
weinig over is, daar de wallen thans aangename vxandelingen opleveren.
Behalve deze zijn er nu ook langs het kanaal 1'raaijc wau-

Alkmaah

delvvegcn aangelegd, terwijl de nabij de stad gelegen
(zie dit

art.

hier achter)

Alkni aar derhout

almede rnime gelegenheid

tot

wandelen aan-

Ijicdt.

lloomschen
Alkmaar is viermalen vergroot
eerstel ijk onder den
Koning Willem, als Grr.af van Holland den 11 van dien naam; de
!N\eede uitlegging geschiedde v\ aarschijnlijk omtrent bet jaar lr>2<S, zijndc'
den 24 April van dat jaar de eerste steen gelegd aan de oude Friescbe
poort en bel slot Toreidiiirg
als toen doorgegraven; tlo derde had
in bet jaar ld72, en de vierde in lu74 plaats.
Thans hciit zij in
haiTii gtbeclen omtrek, binnti: de slad
etne uppervlakle van9i bund.
;

.

,

,
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De gedaante van Alkmaah is langwerpig rond, zij is van zeven poorten voorzien; als: twee ten O., zijnde de Schermer- en de Boompoort; twee ten Z., de NieuAvlander- en de Kennemerpoort ; ccii
ten W. , de Berger- of Geesterpoort en twee ten N. de Frieschcen de Texelsche-poort. Devoormaligc fraaije West-Fries che-poort,
is in 183Ï) afgebroken , om aan het nieuw gegraven Ncord-IIoilandsche
Be Waterpoort, die hier vroeger
kanaal eene bogt te ontnemen.
gevonden werd, is in 1822, toen het gezegde kanaal gegraven werd ,
insgelijks afgebroken.
Van binnen wordt de stad doorsneden van
onderscheidene grachten , Ier wederzijde met hoornen beplant , terwijl de straten langs deze grachten even als alle de anderen regt loopen ; deze regelmatigheid , gevoegd bij de pracht en zindelijkheid der
gebouwen, doet Alkmaah voor de fraaiste sUid van het geheelc Noorderkwartier houden.
Men heell er ook eene ruime markt , die in het
jaar 1S61 op hare tegenwoordige grootte gcbragt is, en aan de zuidoostzijde heeft zij, binnen den val, eene zeer ruime haven, waardoor
zich hier eene zeer geschikte gelegenheid voor de schepen opdoet ,
om te overwinteren en is het noodig gekalefaterd te worden. Met
deze haven staat de Trekvaart op Hoorn in verband die thans ook in
het Groole Noord-HoUandsche kanaal uitloopt door welk kanaal , dat
langs de noordzijde der stad loopt , op de plaats der voormalige Waterpoort daar binnen komt en haar bezijden de Boompoovt weder
,

,

,

,

Alkmaar, zoo wel met Amsterdam en Pnrmerende

verlaat,

als

met

de Helder en daardoor ook met de Noordzee , gemeenschap heeft.
Het Stadhuis , een deftig gebouw met eenen sierlijken toren, werd
in 1J)09 begonnen en in 11520 voltooid
naderhand is het op onderscheidene lijden verbeterd en met eenigc nieuwe , meest fraai behangen ,
vertrekken vermeerderd.
De voornaamste toegang is langs eenen dubmaar buiten deze is
belen hardsteenen trap met steencn leuningen
er , ter eene zijde van dezen trap nog eene brcede deur , waar boven de
geregiigheid en de voorzigtigheid uitgehouwen zijn
ter andere zijde
zijn de biuger- en hoofdwacliten.
Behalve de regering van Alkihaar
houden hier ook onderscheidene Heemraden der omliggende polders en
droogmakerijen hunne zitdagcn en vergaderingen.
Na het vcrgrooten
der markt, in 1!563, werd de Waag gebouwd, waartoe de stad, op den
4. November lob7, i'an FiLirs II. Koning van Spanje , verlof verkregen
had; dit gebouw werd in 1')82 voltrokken, en in lö97 met eenen
sierlijken toren voorzien , die 23,16 ell. boven liet muurwerk uitsteekt
en heeft een kunstig klokkenspel ,
klokdat , op ieder gewoon
slag, even onder den eersten omgang, vier beeldjes te paard te
voorschijn doet komen
boven welke een trompetter staat die rauzijk
maakt. In het jaar 1718 werd deze toren, die lo duim. naar den
Het PrinZ. W. kant overgeweken was, regt gezet en vernieuwd.
senhof gemeenlijk het Hooge huis genaamd, dat in lo93 , naar men
wil , door het geslacht van va> Teilinge-< gesticht w erd , is een groot
gebouw met eene voorplaats , die door eenen muur met tAvee ingangen
van de straat gescheiden is.
In 1606 werd eene kerk der Minderbroeders tot een Ammunitie- of Wapenhuis ingerigt, en derwaarts
de voornaamsie wapenen, van welke men zich in het beleg van 1575
(waarvan straks nader) had bediend, overgebragt. De Oude doelen,
die in 1!509 gebouwd werd, is thans tot eene sociëteit ingerigt.
De
Nieuwe doelen, waaraan Faips II. , Koning van Spanje , die zich toen
juist te Alkmaar bevond, den eersten steen zoude g'^'cgd hebben, wordt
;

,

,

;

.

,

—

g'-briiikt
of

voorde bijeenkomsten der

Snoy,

ïchulierij.

Het Hof van Sonoy

onder welken naam dilgcslada nog aanwezig

is

^

eertijds hel

,

\

I,

87

K.

liof, vrril. door .uiiioodc vervallen zynde , mei verlof
mui Ilaarlein aan dcütaü , en door dexe vervoljjens aaa
naar wirn hel /ijmii laleren
»li'n vcrniaanlfii nii>i:iukvv> So\o\ vorkoelil
n.iani onlvin;;-, en nil wiens handen licl kwan» aan .\lr. \\ ii.li;.» iUhksils, Miens zoons hel eindelijk weder aan Jonker Kxielueut Ramp
ai'stund , als wanneer de i)ooni|;aard aan bijzondere ]iersonen overjje(iraifen en
mei l)nr;;erhnizen bezel werd. Ken jfedeollf \an liel hof,
uerd lol de
«loor verkoop
eindelijk
weiler aan de slad jjekonien
Nieuwe niarkl en «Ie injfaii"- lol eene openbare straal, do lleeron-

Willo Zusleien

vaa

Jl-ii

Hisseliup

,

,

,

,

slraal,
nojjf

Onder de verdere wen-ldlijkc jjebonw en verdienen
stads Aecijns-hnis, een net jyebonw met een
torentje, en de liank van leeniiijf ol' Lomber<l A(d|{ens eene
aan;',ele|id.

vernieldinjj

sierlijk

:

Iiel

,

^er;;uMllin;^;

\aM

Keizei-

De \leesehhal.
Mezen, maar er

KauklV..
in

tlie

jfedaifli-ekend 7. rebrnarij 11544. op^jeriyt.

llJO-i

xolii.mwd was,

is

thans

niel

meer

eene fraaije Visehmarkt, in IüGj aan;fele{[d,
naderliand
op onderseheiden tijden , merkelijk ^erbeterd, waarop in'
londerheid zeeviseh in jfroole hoe\eelheid te koop aanjyebrajjt wordt.
De rnime Linnen- en (larc-nmarkl , die in 11>!}0 {yebonwd was, is
in

is

,

eenen zeer netten en mei smaak injferijrten sladsscbonwbnrjf verI)onwd. (\)k worden ie Alk^aak , in het najaar belanfjrijke koe- en varkenniarkten {'ehoiiden , alsmede eene jaarlijkselie paardenmarkl , der stad bij pri\ile;rie Aan Keizer Kaiicl V. in 1üG3 toegestaan, die eehler niel meer zoo druk als Aoorbcen bezoeht wordt,
en twee leerniarkten, waartoe Alkmaar bij oet rooi van 3. Maart lo7S,
op naam van Filii's II. de ver{jnm>inj;- verkreeg, en wel eene 'smaandajys na beloken 1'asehen en de andere 's daajjs na St. Bartholomeis
;
voorts is er sterke handel in jyraan , boter en kaas, van welk laatste prodnet
zoodat Aan de 10
deze slad de voorname stapelplaats is
of" 1 1
millioenen ?Ved. ponden k.ias
die jaarlijks in Moord-HoUand
jjemaakl wortlen, en die naar ondersebeidene landen van Europa, en
zell's naar de W'esl-lndisehe eilandenen Znid-Amerika gezonden worden
,
eoni;fe jaren ;releden tot

,

,

,

,

hier nairi-noeg de helll ter markt {jebrajil wordt ; zoo was in 1834
de {jeheele hoeveelheid lO.iJOO.OOO Ncd. pond. , waarvan Alkmaar
4,il3.ol6 Ned. pond. {Geleverd beeft; de ffrootsle marktda<j was in den
zomer van 183G toen aldaar op eens 187,489 Ned. pond. Ier markt kwamen , terwijl de jjeheele hoeveelheid in dal jaar beliep 7'j7;970 Ned.
pond.
Ook zijn de (jraanmarklcn wekelijks met alle soorten va»
jfrancn , waaronder de beroemde Zijper tarwe , rnim voorzien
en in de
zoo-jriiaamde fijne zaden , als mostaard- , kanarie-zaad enz. is Alkmaar
de voorname stapelplaats , Avordende in de naburi>je dorpen van de
dusofcnoemde hangendijken , bijna alleen de fijne kruiden en jifroenten ,
die hier ter markt komen
geteeld j Aooi'ts hebben de inw. 3 belangrijke
zontketen , die zoo beroemd zijn, dat het daar geraflincerdc zout, ook
zelfs in andere landen,
zeer gezoeht is, 1 zeepziederij , '2 azijnmakcrijcn
pergamentmakerij ,
2 pottenbakkei ijen , 4 leeilooljerijen
1
4 houtzaag- en 3 korenmolens. Maar van de Ï5 vermaarde biei*bronwcrijen; die hier voorheen bestonden , is er nog sleehts ééne in
A\ezen , en de vroeger zoo Llueijendc Alkmaaischc lakenhandcl is thans
,

,

,

,

,

geheel te niet.

De llerv. gem. dezer stad welke lot de klass. en ring van ARtnaar
behoort, 41500 zielen telt , en sedert 1G31 door vier 1'redlkanlen bediend wordt, heelt een vrij beroep tol ver\nlling der bij haar ontslaande
vacaturen.
De eerste Predikant dezer gem. was Pif.ter KoR^EI,lsz. , die
in loGi herwaarts beroi-jx n werd.
De Herv. hebbeu twee kerken, Am
,

,
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Gr 00 te

en

(Ie

K.

Kltnne kerk fjenoemd.

stichting aan don

De G rootc

L\i;nr,^TiLS toegewijd ^vas

,

die hij iiai'ceorsle

vohicns een oud
dat in de kerk te lezen is, reeds in de Ode eeuw gesticht zijn, en was in 1517 al eene kerspelkcrk.
De heroenide toren
van dit gebouw, die in ll'JS opgetrokken was en tot eene haak in zee
verstrekte, stortte op den 29 Ocloher 1468 omver, door Melken val
niet slechts deze, maar tevens de in 1382 daarneven gehou\\dc StMatthijskerk vernield Averd; weshalve men te rade Mcrd de heide
kerken ten gronde toe af te breken , en in hare plaats deze ééne kerk
te stichten , die in iol2 ingewijd en na eene der grootste en fraaiste
van geheel Noord-lIoUand is. Zij is van twee orgels voorzien
van welke
het grootste , dat zeer kunstig en Mclluidcnd is en met de lieste in ons
vaderland kan wedijveren , in 161Ö voor het eerst bespeeld A^erden eenifc
jaren geleden eene aanmerkelijke verbetering ondergaan heeft, zijnde het
gcdf^nkschrift
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,

zou

,

,

,

,

kleinste reeds in 1ü71 gemaakt.
Men ziet er ook eene verheven zerk ,
waaronder het hart en het ingewand van Floius V. in eene looden kist
hegraven zijn, hetwelk door een daarop geplaatst opschrift aangeduid wordt.
\ oorts heeft men er nog de grafsteden van den Burgemeester Floris vaiï
Teili^git!
van Wtlle.u Bardens Heer a an Jf ariyicnhuizen , van den
lliddcr Frkderik Wkstphalen
van den geneesheer Pieteh vain Foreest en
eenigc anderen, terwijl ])oven het zniderporiaai vroeger de sla<lshoekerjj
geplaatst was. Vóór de Hervorming v^as in deze kerk eene zeer groole
kapel afgeschut en ingewijd ter ecre van de H. Maagd , welke kapel
met aanzienlijke giften beschonken was. Behalve het outaar van de 11.
Maagd , werden er nog onderscheidene andere gevonden , en daaronder
vijf die zeer rijke inkomsten hadden; ook A^aren er \\a\ 12 vikaiijen
aan deze kerk vM-bonden.
De begeving der pastorij slond aan den
Abt van Egmond. De Kleine kerk, veelal de kapel genaamd, vas vroeger aan de H. Maagd en St. Jan toegewijd, welke laatste de patroon was
der Mallbcser ridders , door welke Hccren zij omtrent 1113 moet gesticht
zijn; omstreeks l'ó36 werd zij merkelijk verbeterden in 11550 het koor
Aolbouwd.
In lo07 werd zij voor een groot gedeelte afgebroken en
vernieuwd, en in 1700 dooreenen feilen brand in de asch gelegd, maar
later veel fraaijer weder herbouwd.
\'an binnen is boven den inganjf
van dit godshuis een goed orgel geplaatst.
De Lutherschen schijnen niet voor het jaar 1638 eene geregelde gem. te
,

,

,

,

Alkmaar geliadle hebben. Zij kwamen omstreeks

di(!n lijd in stille bijeen, en

lioorden nu den eenen.dan weder den anderen 1'rcdikant Gods woord verkon<ligen;de Welhonders zochten deze vcrgadenng wel te beletten en verboden

andermaal, maar men ging evenwel met de dienst voort,
in 1641 , de vergaderplaats door de stadswerkde legering
lieden geheel deed vernielen , zoodat er niets meer dan de muur, ter
hoogte van 10 of 12 v. , staan bleef.
Eene troep soldaten die intusschen
inet stillen trom de wacht hield , brandde , toen het Avcrk verrigt w as
jjclijkertijd los, en trok naar het stadhuis, alwaar verscheidene tonnen
biers voor hen ten beste gegeven werden.
De Lutherschen
hierdoor
evenwel niet afgeschrikt , bleven ter zclfder plaatse htmnc vergaderingen houden
en ofschoon met b;ïllingschap gedreigd en op den 24
Augustus door den schout in Imnne godsdienstoefening gestoord
•zijnde, vingen zij eerlang aan, eene nieuwe kerk te bouwen, die in of
onitrenthet jaar 164 ) voltooid was , en sedert werden zij niet meer gemoeid.
D(! I.e,k op het einde der 17de eeuw merkelijk vervallen zijnde, werd in
16572 hersteld, en is thans een deftig gebouw, welks fraaije predikstoel,
doophek jjhucn , kroonen enz. door l)ijzondei'c personen 'ickosligd zijn.
die een en
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van llollmid en Znltiinl,
dek. van .1()"»v/- //<•//("«/ Ix'Iiooren . en vier kei ken iielihen , v\elke door
vier 1'asloors en 1 Kapellaan l)edie!!d worden.
Ook de .!oden, van welke j'odsdienst hier oiijjeAcer 200 {revondcn
worden , hebben in deze stad eene sijna|;oj;e , v\ aarinde dienst door eerien
te

vier st-ilÜ'-n, die lol hel aartspi-.
.

NNordt.

llabliijn verrijyt

Ai-kiiavr zijn: bet ondo
te
Mannen- eik
dal eerst eidvel een A rou w en<>asl liiiis was, en
den naam droejy van St. Elizabethsjjaslhuis , lüaar \n 'lö89 v\erd
iiet
merkelijk verliiüuierd , om er ook het Man nenjyasthnis in
liians
dient
Ie
hel gedeeltelijk
lot een
kunnen overbren;|en
liiel'dadiiye

jjeslielilen

Vronw en jjasthnis

.

;

Weesluiis der llerv.

^jedeeltelijk nojj

,

tot een

Z iekenjjasthnis;

oude- mannen- en vr on w en h is
naderhand een Tuehtliet II. K. weeshuis; hel Huis zittenhuis
huis; een rrenoolsebap tot ondersteuning van behocltige
kraamvrouwen, en voorts eeni'je holjc^s waaronder dat, uit de nalahel

Ge re f. dia kon ie-

>i

;

,

,

tensehapvan GhnniT Wildeman

in

17115 {jesliclit, en naar

liembetWil-

voor 2i vrouwen, uit allo christelijke {jeziiidlu'den zonder onderscheid
dient.
zoo
-Ai.KM.vAU is ook niet ontbloot van v\elensehappelijke inrifjliiijyen
lageie scholen met een »]( luiddeld getal van
heelt men er, belialvo
leerlingen, eene latijnsehe sehool met 12 leerlingen; eene elinische school met 24 lcerlinp,en ; eene teeker.sehool , een natuur- en
letteikundijf genootschap, onderde zinspreuk: Devio soliis satis sajn't j
eene Aldeelinjy der kunst- en wet enschapbe vorde r end e 3Iaatscliappij \ W. een depart. der Maatschappij Tot Nut van het Al[jemeen. dal den 9 Maart 1802 opgerigt is en 67 leden lelt.
Het heelt Alkmaar ook niet ontbroken aan merkwaardige mannen
die binnen hare muren geboren
Onder deze mag men bilzijn.
lijk lellen
i\\ Arknds ccnen mandemaker, die de hervoriiule leer omhelsd bebbeiide
een der eerste en ijverigste Evangeliepredikers hier
te lande gev^ecst is; bij -j" ged monde het beleg
den 2S Aug. 1Ï573; den
godgeleerde I'ukderik van IIeilo , Priester en 3iomiik
die acbtervolgens
het besluur gvhad iiceit over de nonnenkloosters te AV'armond
Leyden
en Beverwijk, en tien onderscheidene werken heeft nagelaten; hij
in
zijn klooster Ie lleilo in llöj; den letterkundige 1'etuis PSavmis (I'ieter
Navm>üii), geb. in het jaar luCO, -f den 51 Mei 1üj7 als lloogIceraar in de lelteren te Leuven
de geneeskundige Pirk wy VoiiEF.sT,
Lijj'arls van den Koning van Polen en Piiter van 1'oreest , geb.
lo22, •} l'i97, de eerste lloogleeraar in de genecikunde aan de hoogcilemaiisiioi'je jyeiioemd
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de rcglsgelcerden

]NlA?iM\c vas

Foreest

eerst Pensio-

,

Alkmaar en daarna Raadsheer in den hoogen raad te 's Gralo92; Pancratu's Castricomius (Pa>craes van Castricüh)
-f

na eersl Pensionaris der stad Groningen en later Raadsheer in den
hoogen raad Ie 's Gravenhage Le zijn geweest; den GouvernenrGeneraal van
Neèriands Indic , Cor:ni;lis van der Lijn, die van 164{j tot 16'jO dat ambt
bekleedde; en de Raad van Indië Frederik Houtman, die in de 'löde eeuw
leefde; de wiskundigen Adriaan Adriaa>sz. meer bekend onder den naam
van Adrianus Metiüs geb. lï>71 , f 23 Sept. 16-JO als Hoogleeraar te Franekcr ; zijn broeder Jacoeus Metius (Jakob ADRiAA^sz.),een uitnnmlend vervaardiger van verrekijkers
en Gornei.is Dreebel, den uitvinder der thermometers en onderseheidene wis- en natuurkundige werktuigen
geb.
Ii572,
1634; den wis- en aardrijkskundige Willem Jansz. Blaeu ,
geboren 1Ï571 , -f 1638 de gescbiedseiuij vers Sijion Eikelesberc, geb. 16
Maart 1663 -f 4 November 1738 , door zijne Gedaante e» (jcsl.eldUeidt
van If est-T rieslandt , en ondcvrjuucj i'iti Trootieti en j4lk»tnar en zijne
geschiedenissen bekend
en Gusbert Boomkamp , die in 1767 mede de
geschiedenis zijner vaderstad uitgaf;
en den scherpzinnige wijsgeer
Jouannes Caterus (Joiian de Kater) , bekend door zijne tegenwerpingen
tegen de bovcnnatuurkundige bedenkingen van Renatüs Cartesiüs (RenP,
Descartes).
Ook werd in het jaar l-IQo binnen deze stad door zekeren
Paschier Lam!«ert\n , de kunst van damastweven uitgevonden.
In hel jaar 924 vinden wij deze stad reeds in de geschiedenis vernield , als zijnde toen door de Friezen , die Graat' Dirk II in het vorige
jaar meende bedwongen te hebben , overrompeld en verbrand. In 1072
werd Godevaart met den Bult , Hertog van Lotharincjen , aldaar door
de West-Friezen negen weken aclitercen belegerd ^ na verloop van welken
lijd, Willem van Gelder, Bisschop van C/7rer/<^, hem kwam ontzetten,
vallende deze de belegeraars zoo onzaclii op bet lijf', dat er naar men wil
wel 8000 sneuvelden. In 1152 onthield Graai' Dirk VI, nadat hij de
West-Friezen geslagen had zich een tijd lang te dezer stede op. Blaar
een jaar daarna viel zijn broeder F'loris de Znarte , die met hem
oneenig- was, in Alkmaar, en leide er de kerk en de markt, (waardoor men zeker de woningen in den omtrek der markt zal moeten verNaauwelijks was de stad weder herbouwd, of zij
staan) aan kolen.
werd in 1166 door de West-Friezen geplunderd en geheel en al aan
<le vlam ten prooi gegeven , en in 1 169 moest zij nogmaals een dcrDen 2S Mei 1328 geraakte de kerk in brand, en
jjelijk lot ondergaan.
werd benevens de voornaan^ste buizen der stad vernield.
bielden de
Kabeljaauwsche oneenigheden
In de Hoekscbe en
Alkmaarders de zijde van hunne wettige landsvronw, Jaküba van
Beijeren , waardoor de Kabeljaauwsgezinden, die bet met Philips
de huizen Brevan BüiRGONDiE liieldcn , tegen haar optrokken ,
Heemstede en Assendelft vernielende ; hierdoor werden
derode ,
dat zij de wapenen aangredie van Alkmaar zoodanig getergd,
pen , Haarlem belegerden , de Hocksehen te Alphen hielpen slaan,
en onder den Overste Wille?j Nagel , niet alleen de Wcstfricsclic steden ,
maar ook Enkhuizen en Medemblik vermeesterden doch ondanks hunnen moed , werden zij voor Hoorn , en laler in cenen zeeslag- omtrent
Wielingen, zoodanig geslagen, dat zij op aannadering van F'ilips , die
«iet een inaglig leger aanrukte , de poorten voor hem openzelteden.
Docli dit blijk van onderdanigheid baatte weinig , want niet alleen
eerste woede , een groot aantal
stiet de verwinnende soldaat , in de
maar alom in de stad boorde
Jjurgcrs en poorters van den kerktoren
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die

Kaljiljaatiwsehc

hadden , tle poorlrii , nnii'en en veslen nidesleii
en [resleclil Morden {;t'lijk de aarde, en dat zij
voortaan een open dor|) Mij\en zonde, zonder eenijy slederejrt Ic
Lebben; dat de Allvniaarders op Innine eijjene koslen alles, wat
Nieuw l)ur{| en Mitldelbnrjf vernield en nebrnkeri
aan de Iniizeii
was, weder nioesten opbouwen; dat liet den KenneUHTen in liet al{fenicen verboden werd te ver;;aderen op bet luiden <ler klok, en Inin
bevolen v\erd seliallin;;en en tienden te belalen; liet re,;! van jna{>isen ook al bun jjeweer
uit;fezünti-atcn te verkiezen bun aTjenoiuen
aaufjedaan

parlij

iiederjfcworpea

,
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,

broodniessen (die FiLirs eebler uverzaj', bijaldien zij uit
bnnne eijjene en hunner Uond<yen(M)len heerlijkheden binnen zes maan<lat zij (yenoodzaakt vxerden
den, 1^1,000 jndden konden opbrenj',en)
den stddaien hunne soldij Ie belalen. die Gaesbeuk ben, bij alyepersle
brieven, had kvsijbjescbolden , voorts 's jaarlijks voor iedere haardstede
twee stuivers, tot een eeuwij' bewijs van hunne liardnekkijjlieid (zoo
als hunne trouw aan vrouw J akod.v jjeuaanid werd) op te breiinfen , op
en tien der voornaamste lioofbuni»e eigene beurs te velde te trekken

de

d«rd
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;

,

den

van

bunnen opstand

in

's

llerlojjs

banden

te

leveren.

Het

dal dit vonnis niet letterlijk uitjjevocrd is, en dat
bet sleehlen van poorten . nniren en vesten alleen beslaan hebbe in
het uithanijen van de deuren der poorten en het niet onderhouden
Ook klom zij al weder spocdijj zoo boojy
van stadsmuren en vesten.
in 'sHerto;|en gunst, dal deze in eenen {>iinstbricf {jeifcven te Lcyden ,
den 8 Augustus liiiS, baar onze goede stede van Alkmaar noemt ^
en baar, uit liefde lot liaar, alsmede om de jjroole sehade en onkosten
hij den vorijjen oorlojj [jeleden
vrijspre<'kl van alle aeblerstallen. staande
die onlusten «rcniaakt , tol zes VNeken na bet sluiten van den vrede met zijne
sehijnt echter,

,

,

nicht.
In bel jaar 1482 lievonden zich ook cndersebeidene burjjers
van Alkmaar bij hel leojcr , waarmede de stad Hoorn belegerd en ingenomen weid , om baar tot bet opbrengen van d<! baai- afgevorderde
lasten te dwingen , en bet vas bij die gelegenheid dal zekere Alkmaardcr,
Laubert genaamd , bet vaandel terughaalde , dal de stad in \i'-2Q , legen
die van Hoorn strijdende
verloren bad (1).
Ilagehelijk stond het met ALKMAAr.in 1^591, toen bel kaas- en broodvolkzijnde eene zamenrotling van de daarcmstreeks wonende landlieden, die
mismoedig waren . wegens den slccliten tijd en het gewelddadig- alVordeien
van zoogenaamd ruitergeld, door Jan vais EftMo>D. Stadhouder van Holland— in
groote menigte daarbiimen hokken; die van Schagen en andere Keimemers
vielen eerst aan op het huis van Klaas Kokf va> Bosirizes , Rentmeester van
,

,

?»oord-Holland , die door zijne scbraapzucht zeer in der» baat des volks
was de eerste woede trof zijnen dienaar, dien zij doodsloegen en v\as
Korf. tot zijn gebik , niet van buis geweest, hem zou geen beter lot
getroll'cn hebben
de landlieden zieb aan den meester niet kimneude
wreken , koelden hunne vroede aan zijne goederen die allen vernield
werden.
Zells groeide deze oproerige hoop , door bet toeschieten van
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Alkmaarders

K.

Haarlem zomi ceiiige j;omaj]ti{ydt.Ti
bedaren te brengen ; de redenen , die zij aanvoerden
herstelden Mei eciiijjzins de rnst , maar liel mnilend Aolk
bleet' de bnrocrij op den lials hanjjen.
De Stadhouder Ja\ vax Ecmom»
maakte zieh in het ^o^;(llde jaar jjereed , om het van daar te doen
vertrekken, doch zijne maol te {rprmo- zijnde, moest hij zien, dat zij
zell's Haarlem innamen
begrijpende
dat het gemeen niet zoude te
bedwingen zijn, dan door tussclienkomi.t van gerenelde troepen, waaraan hij gebrek had verzocht hij Hertog Albert va\ Sa\e^ om bijstand, die ter herstelling der rust met eenig Duitseii krij"svolk naar
Holland afzakte , alles plunderende en roovende uat hij op zijnen
weg onlmoelle, iiij trok naar Haarlem , en leverde cenige hevige gevechten , die meestal ten nadeele der Kennemers uitvielen, waardoor zij
jjcnoodzaakt ucrdi-n om genade te verzoeken
velkehiinna langdurige
voorsprank eindelijk v<crd toegestaan, onder beding, dat Alkmaar terstond 2600 gouden St. Andries guldens zoude moeten opbrengen , de
handvesten en banieren der slad in lianden van den Hertog overleveren ,
on tot vermeerdering van hunne straf hunne vesten op eigen kosten
bovendien moesten 2ij der voorafbreken en de gracliten sloopen
naamste ingezetenen binnen Haarlem voor hem verschijnen, teneinde
blootshoofds en barrevoets, met een stokje in de hand en op hunne
knieën , voor zich en voor de geheelc gemeente nederig om genade en
vergiflenis te smeeken , van ^velke vergiiTenis hij Vó burgers uitsloot,
omtrent welke hij aan zich behield, om, ter zijner tijd, met hen
naar welgevallen te handelen.
Nogmaals werd Alkmaar, op den 2J5 Junij lol7 , des avonds tusschen
tien en elf ure, ingenomen, door eenen groeten hoop Gcldcrschen, onder den Overste Selbacü , versterkt door een magti;;- aantal Friezen ,
welke, te dien einde, door hunnen Admiraal La>«e Pier uit de Kuinre
Aeht danaar Medcmblik overgevoerd en daar aan land gezet ^^aren.
gen bragt deze voeste menigte , die de zwarte hoop genoemd werd ,
alles vernielende en roovende , wat zij vinden
in deze stad door
konde wegtrekkende, staken zij den brand in twee korenmolens,
die aan de vest stonden , v.aardoor meer dan honderd huizen , benevens
de poort daar zij uittrokken, inde assche gelegd werd; door dit onheil ging mede eene vermaarde school, die destijds te AtKaAAR moet
bestaan hebben , te gronde.
Christiaa^ II , Koning van Benevutrlicn , uit zijn rijk verdreven en
herwaarts gevlugt , om van Keizer Karel V, wiens zuster Elisabeth hij
ten huwelijk had, onderstand te verwerven, kon, bij zijnen inval in
Holland, Alkmaar niet ongemoeid laten , maar kwam. den 19 September 1;531, aan het hoofd van 5000 man, en vertoefde er vijf dagen,
in Avelkcn tusschentijd zijne benden de stad zoo deerlijk beroofden , dat
de regering de schade, te dier gelegenheid geleden , weinige jaren later,
op 8000 of 9000 gulden begrootte.
Nadat de Heer van Breberode , met zijne huisvrouw en twee zijner
zusters benevens den Prins vaji Ora>je , op den 1 September loG8 binnen
deze slad gekomen was, werd hem door eenige personen een request
aanoeboden, bij hetwelk zij verzochten de jiinuerbroedcrskcrk te hebben ,
om aldaar de llerv. godsdienst uit te oefenen , waarop zij 'en antwoord
kregen , dat het niet in zijne magt slond om hun zulks toe te stemmen in plaats van zich hiermede te vrcden te houden en eene betere
gelegenheid af te wachten . stoven eenigen , zoodra liij vertrokken was,
met bijlen en andere werktuigen naarde gezegde kerk. waar /.ij alles
ec:ijge
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te bewaren, ponder da iraaii eeiiijye seinde ot letsel tn doen; maar
sme.-l
volk en
het jyenjeene
zij hiermede l>e/.i<j waren , kwam
taren , beelden, en al wat er was, aan stukken, wordende
» het mo'-i ai",»
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was er wel eonc S;)aaiiselie bezeltin;;' in Alkmaar
vobfende jaar w erd de slad reeds weder door Soxov voor
de Staatselien ia be/it jjenomen. Zoodra had nu ]^'tii FuEuiiRiK v.v> Toleuo ,
de oudste zoon des llcrtojys van Alb.v , de slad Haarlem niet beuia;jti;;d
of hij kreejr be\el van zijnen vader , om ook Alkh.vau aan te tasten. Do
crnwelijki' plunderin;;- en bloedstorlinjj , slechts kort te voren door de
Spanjaarden te Haarlem {jepleejjd , hadden in den aanvan<r de Alkmaarders met neen kleinen sehrik vervuld , die hen eerst deed aarzelen
om hunne slad le;;en zoo majjii;];en \ijaud te verdcdijjen dan, door
SoNOY
destijds Staats - Gouverneur van Noord-}[oltaml, met cenijjkrijijsvolk voorzien , ouder het bevel van den Osersle Jonkheer J.vkob
KvBKLJVAiw , begonnen zij weder moed te scheppen ; en verdedijdeu
zieh zoo dapper, dal Don Fuedekik
na verscheidene vcrjieel'sche stormen jyewaa;jd te hebben , jjenootlzaakt was onverrijjtcr zake , met
verlies van veel volk, terujj te trekken; te meer, dewijl de sluizen der
zeedijken , l>ij Krabbendam , Aarlswoude en de Zij[)e
jyeopcnd wordende, de omstreken onder waler deden vloeijen , zoodal de Spanjaarden zich fyedwoufjen zagen den 8 ÜcloI)er 1375 , het gevaar door eene
scliieÜjke vltij^l te ontwijken.
Terwijl de vesten bestormd v\erden,
kwelen de vrouwen zich even dapper als hunne mannen, vaders en
zonen , den AÏjand brandejide pekreepen en hoepels over het hoofd
werpende en met kokend kalkv, ater be;>ietende. De mislukte aansla"der Spanjaarden op Alkmaak , die van audere voordeden voor de Staatsche partij jjevoljjd werd
^o/af sedert aauleidlnjj tot het gewone zejjjjen
ra;? Alkmaar bcrjinl de victorie.
De onecnijjheid . die te dezer stede in het jaar 1608 , ontstond, ter
^elejyenheid dat de classis van Alkmaar van hare leden vergde , om
bij onderleekening te verklaren, dat zij de Ncderlandsehe jjeloofsbelijdenis
en cathechismus
in allen deele , hield overeen te stemmen met do
schrifture. Iielwelk door vijf Predikanten geweigerd werd gaf aanleiding
tot eenc builengewone verandering der regering, die oj) den :2I en 2:i
Fehrn.'.rij 1610 door Jvommissarissen der Stalen van IloUaud bewerkstelligd A\erd.
Maar toen, den 11 Oetober 1618, de regering door
Maurits , Prins van Oranje, Acrandcrd werd, vsaren eronder de nieuwe
A roedsch.7ppen vijf, die in IGIO van hunne ambten verlaten waren
geweest.
Eenige Remonstranlsgezinden bedreven ten jare 1619 te Alkhaar o-rooten moedwil , die sedert door de Uemonslranten zelven niis|)rezen werd
en de afgezonderde bijeenkomsten en j)redikaliën die zij er nog dalIn hel
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lÖ'jo ontstond er Mcdcr pene lievine opscliuddiixg binnen deze
Het jjraau-.r smeet de glazen in aan liet huis van zekeren touwdie
slager Zeem vx genaamd
ten onregtc
gelijk sedert gebleken is
,
beschuldigd verd
touw heunip en andere nooduendigheden aan den
\ijand geleverd Ie hebben.
Doch de plundering van het huis werd
voorkomen door de ruiterij die toen bezelliji<r hield in de stad. Verscheidene andere huizen van leden der regering werden ten zelfden ti>de
bedreigd niet plundering zonder dat het tot de daad kwam.
Maar den
9 Irok een hoop vijven, onder het geleide van Griet Pii;t Scheer, die
zich tot Kapitein opgeworpen had en van Aleid de TtRiviLsxER
die
een vaandel droeg
van oude lappen aan eeneu stok gebonden
naar
Zeematn's lijnbaan
waar alles geplunderd en vernield werd. De schutterij toen in de wapenen gekomen
bragt den woesten hoop spoedintot bedaren.
Vijf of zes belhamels werden geval
en ter stad uito-e
bannen.
In 167o de West-Friesche zeedijk doorgebroken 'en daardoor een
groot gedeelte van het Noorderkwartier ondergeloopcn zijnde , had
stad.
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zulks zoodanige groote kosten veroorzaakt , dat deze ramp voor dat
kwartier gerekend Averd nadeeliger te zijn geweest, dan de geheele zoo
verderfelijke oorlog van 167:2 tot 167o ; als hierop nu kort daarna onderscheiden jaren achter een , eene sterfte onder het rundvee en twee
muisjaren volgden , zoodat de gemeente zich niet in staat zag , om de

gevorderde lasten op te brengen , ontstond er ten jare 17lü eene groote
opschudding te Alksa vr , waar het gemeen dat zeer gebeten was op twee
Pachters van 's lands middelen
met name Damel Sangvé en Adolf
Crojihout
den 7 October op hunne huizen aanviel en die plunderde,
met voornemen, om, straks daarna, de woning van Mr. ISicolaas Kien ,
Voorzittend Schepen der stad die , hel Schoutsambt , bij het openstaan
dier bediening w aarnemende , den Pachteren , in het vorderen van 'slands
penningen, hulp had bewezen , op dezelfde wijze te behandelen.
Dit
laatste echter w erd nog voorgekomen
door het tijdig op de been
brengen van een gedeelte der burgerij die , geholpen van stadsbedienden,
de plunderaars uit eikanderen dreef.
De groote staatsverandering in 1 717 , die ginds en elders zoo vele
bewegingen veroorzaakte
verwekte binnen deze stad weinig moeite
wordende aldaar op den 1 i\lei van dat jaar , Prins Willem IV, met
eenparige stemmen
tot Stadhouder verklaard.
In 1783 gaf Alkmaar hel eerste voorbeeld van de vernietiging van
alle stadhouderlijke verkiezingen en aanbevelingen bij openvallende posten van regerings-ambten of bedieningen.
Hevig was de tegenstand van
Prins Willem V tegen dit besluit. Maar geen verandering daarin kunnende te weeg brengen , bragt hij zijn beklag bij de Staten van
Holland in, die daarop besloten, dat, onverminderd het wederzijds
beweerde , de oplianden zijnde verkiezingen van Burgemecsleren ,
Schepenen en Thesauriers door H. E. Gr. A. zelven zouden gedaan
worden; ingevolge van welk besluit, ondanks de tegenkantingen der
Kidderseliap en het beklag van Z. II. do verkiezing van regeringsleden
in Februarij des volgenden jaars geschiedde.
Ook was de burgerij van
Alkmaar de eerste in betoonden ijver tot den wapeniiandel , waartoe
zich dadelijk een aantal van omtrent 600 personen vrijwillig aanboden.
Na de omwenteling van het jaar 1787 moest zij echter gedogen , dat
de regering buitentijds veranderd, de schutterij afgedankt, en eene
andere naar het voorschrift van den Stadhouder gevormd werd terwijl
de stad zich bovendien met inlegering van krijgsvolk bezwaard zag,
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daar zij d.-u T» Otlnix-r van dal
jaar des nioijycus door de 1'ransrlieii en lloUandi-rs onlrnirud zijnd.',
die haar eehlt-r reeds
In d.-n nauiidda;f door de En;iTla'lu'n bfzr-t wfid,
weder den S verlaten liadden , na alllier in dien Inssehentijd Iwee
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de heugelijke oiiiMenlelinjf van hel jaar 1813 bevond Alkmaar
lio.- vtizich iii ecneu zeer moeijelijken loesland. Hel was onnn);felijk
men dit ook wensehle, zieh dadelijk voor de jr„ede zaak Ie verri;f
De l'orleu aan deu Helder, die onder hel hevel van den Adklaren.
sli-rk uiel Fransehe troepen hezct waren , dienden
miraal \'tKiiULLL
Hij

,

.

tevens
die

tol

altijd

toevhijjtsoord voor de doen- het land zwervende Franselien ,
hunnen we;j door Alkmaar namen , zoodat er de n-rootsle

dat de rust he«aard hleel".
was, om Ie zorfjen
Heer Fo.\tki>- VEnsciiLui, die te Alkmaar zijne
residentie had, nam met volkomene toeslenunin;; van allen het {je
en op zijn verzoek v\apenden zich schier alle
heele bewind in handen
hetde aaiuieiilijkslc bnr|yers, tot voorkominjj van bnilensporijjhedcn
welk Ie noodzakelijker was, omdat ceni;>e lieden die niets te verliezen
hadden, en bij de omweiitelin;f Ibrlnin daehlen te maken alle po^injjen
in het W(>rk stelden, om de bedoelingen \aii den Ünder-prelect in eci»
om/.i;;lijfheid

iioodij;

,

De Onderprefect, de

,

,

,

,

krachten inal zijne
terwijl deze
te plaatsen ,
de rust te bewaren en tevens te zorjjcn , dat de Kommandant van den Helder geen voorwendsel had , oiii zich meer onIntu.sschen {yaf de Admiraal
middellijk met de stad te bcmoeijcn.
bij
ecne missive van 25 November, den Onder-prefect te
A'ehultll
kennen dat bij den Heer Willet , Onlvanjjer der Douanen aan deu
Helder, bevel had gcfjevcn, om zieh, onder geleide van een detachegecommandeerd door den kapitein St. Jist,
ment koloniale troepen
naar Alkmaar te begeven, tot overneming van alle kontante penningen ,
De
die aldaar in de kas van 's Rijks ont^anger voorhanden v.aren.
tijding van den aantogt der troepen vervulde de gehccle stad met angst
en schi-ik
te meer daar ir.cn reden had . te dnchlcn , dat zij , binnen
om dus het binnen
tot plundering zonden overslaan
de stad gekomen
trekken te voorkomen , ging de Onder-prefect , geheel alleen , het
delacheraent tot Koedijk, een groot uur van Alkmaar, te gemoet.
Hier wist hij de Heerea Willet en St. Jist over te halen, om zich
met achterlating der troepen , ter overneming der kas naar Alumaar
te begeven , dit nu verrigt en de troepen weder naar den Helder afgetrokken zijnde , bleef de stad vervolgens van aücn verderen aanstoot
van wege de Fransehe autoriteiten vrij; tervijl men slechts den geschiksten oogenblik bleef afvwichien , om zich voor de zaak der omwaartoe den 29. November besloten werd , op
wenteling te verklaren
welken dag dan ook de stad Alkmaar , bij eene openlijke acte , van
de puije van hel stadhuis afgekondigd , zieh aan de Fransehe heerschappij
onttrok, om zich onder het bewind vaneenen telg uit het huis van
Oranje te scharen.
Hebben wij hier vóór gezien ..-diit Alkmaar veel door de oorlogsrampen te lijden had , niet minder had zij van hel water te verduren
zoo werd zij den 14 December l^28o niet de ondiggende oorden door
cencn geweldigen storm en daarop volgenden watcrvloed zeer zwaar
beschadigd; en in l-j70 riglle de bekende Allerheiligen vloed in deu
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In IjTü. op don 2^
geweldigen schok , want nadat de
storniiMi des oodojs van hare
muren schenen geweken , werd zij ,
door eeneii woedenden storm uit liet Z. en Z. O. beloopen , zoodal
<{• lliiigendijk ca
Galjjeudijk l)ij Ondorp doorbiaken en \ersclieidene
huizen, ja, alle molens , op één na , omver waaiden.
Ook brak de
iïondsbossche door, Avaardoor de West-F ricschc dijk. bij St. Maarten,
inede groote schade leed.
Niet minder trui' liaar de felle storm uit
hel N. W. , op den lo Au;|!istus lo97 , waardoor de nieuwe bedijking
van de Zijpe doorbrak.
Te zm aarder was ia dien tijd de schade , omdat de landerijen in Noord-llolland zeer scliaarseh werden door de
menigte van binnenmeren , en verscheidene huislieden genoodzaakt waren zich naar Groningerland te begeven.
Het wapen van Alkmaar is van keel (rood) beladen met ccnc bnrgt
van zilver, boven het schild cenc krans vaa sinople (groen), en tot schildhouders twee lecuMcn van keel.
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ALIGÏAAR, voorname

in IVederlanclscu

siiikerplanl.

Gin'tnia,

kol.

aan den linkeroever der Beneden Commewijnc , tusschen de
beide kofiljplant. Zorgvliet en Nijd-en-Spijt
de eerste beneden de anZij werkt
dere opwaarts gelegen, 14G9 akk. groot met 172 slaven.
met eene stoommachine.
ALKjIAAR , kl. eil. ia Oost-Indië , tot den Suncluschen archipel
behoorende in de Zee van Vatavici , ten N. van het eil. Enkhuizen.
ten N.
ALILMAARDERIIOUT , bosch in
oor tl- Holland,
van
Alkmaar en legen de muren dezer stad aanpalende. Naar men wil
zonde hel een overblijfsel van het groole Schagerbosch zijn, dat in overoude tijden een groot gedcelle van lluUand moei beslagen hebben.
Thans is het 34 biind. 73 v. r. groot , en een bijzonder aangenaanj
uitspanningsoord voor Alkmaars ingezetenen , dat langs hoe meer verIn eene der lijnrcgte lanen beeft jaarlijks in de maand
fraaid wordt,
zoodat
Julij de beroemde harddraverij plaats , die sterk bezocht wordt
Na den afloop wordt de
in
(1837) 10 paarden naarden prijs dongen.
ovcrwinaar door de stedelijke regering, met eene groote zilveren koflijvaas , en de naaslliijkomende met ecnen fraaijen zilveren beker beloond.
ALK'^IAARDERMEER of Lvngemeer, meer in Keuiiemcrlaiid , prov.
jVoord-IIoUund ,avr. Jlhmaar , kant. Alhnaar no. 1, zich van Akersloot naar Uitgeest uitstrekkende , groot ongeveer 600 bund. , waarvan
nagenoeg 400 bund. onder de gem. ylhersloot en de overige onder
de gem. Uitgeest. Dit water heeft gemeenschap met de B ah Ie iimerV aart . met de JJarlcervaart en met het No o r d-h o l laii dsche
Kanaal, welk laatste voor een gedeelte er langs loopt en alleen
door ccncn zoogenaamden rijzen schuldam , tot beveiliging tegen den
Surincnnc
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(Tolfslag enz.

,

daarvan afgescheiden

is.

genoemd de Zes Wielen,
Noord-IIolUnid , l u. N. van Alkmaar en dient voor de communicatie met kleine vaartuigen tusschen
Alkmaar en Lan'iendijk.
ALIOIAARSCHE VAART, vaart, prov. Noord-IIolJaud , die in
1661 gegraven is. en van Alkmaar langs de zuid- of zuidoostzijde van
de Schermer loopt . alwaar zij thans een gedcelle van het Noord-Hol-

"

ALKMAARDER OVERTOOM,

ligt

in

Kcnnemerland ,

veelal

prov.

,

landsehe kanaal uitmaakt, vervolgens loopt zij, meieene Noordelijke
de Schermer, Seliermerhorn , en de Reemster, schiet
bont langs
voorts door Edam en valt aldaar in de Zuiderzee.
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van (ie stad Viuhon ia de baai ttissclicii Leyliiiior en llilue uit.
ecu der \onruaaMislc kampuM^fs of dorpen
AI-L VH\N-1'\N.I ANCi
,

Siiinatin
Oost-I iidii- , ttp
eil.
in
liet
liet
{jcw.
Iu dt; naldjiieid deKniiw iu dt; Mciuiiiij Kitbauschc boreiilaiiden.
zer plaats is eeiie jjoiidiurju , waaruit het ;f(Mid ifcdeellelijk op do
De l'.idres \au Aixviivx-Pa^ijv?!'!
l'adaujfsciic markt {|ebra;;l wordt.
vnrib'u lieuevi'iis die vau Jlonljol voordo nia{jtijyste gehouden.
ALliVN, d. op Jura. Zie Aliv>s.
AI, LAS, d. iu Oosl-Iiidic , op de Oostkust vau het eil. Sum/itra
laiidsi.li. Batta
kou. Simamire.
AliLAS, st. iu Oost-Intliëj op dti westkust vau het e,il. Sumalra ,
4' 13' \. Br. , 100^ t>8' O. L.

der
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zeeerijjte iu

Oost-Indiè'.

Zie Ai.ass.

ALLER, oud adeli. jyoed
W. vau Putlfii, Itestaaiule

op de Vehtwe , prov. Gcldmland , 1 ii. N.
uit eeu oud iieereuluiis , dal iu oeue droo;je
gracht lijft, eu eeue {jcriu'je hoercuwouiujj.
AliLER (OUD) , eijjeulijk Oldesalleu , adell. huis op de elutic , ^rov
Gelderland , 1 u. W. vau Pulteu , di;>t aau de Zuiderzee, roudsoru iu eeue
{jracht gelejjou , eu heeft eeue steeueu brujj;, die iu 17:23 aau'felegd is , en
ouder \\ elke uicu eeu verkoelkauiertje viudt. liet is ook vau eeue buitenroudsoui welke deiuieu- , tavis- en andere liooiuen jjc{f raeht voorzien ,
plaut /.ij 11. Voorheen had het eeue leenkamer , waaruit uien bewijst, dat
hel vroeger aan een adellijk geslacht beiioord heeft.
Duidelijk
kan
men zien , dat dit huis op de grondvesten van een oud kasteel gebouwd is. Thans is het een eigeudoiu vanden lieer A. W. Baron vax
LY>nE>, van Oldevaller en de Snor.
ALLERBORN of Allesborn, d. groothert. Luxemhurg , kw. en 6 u.
N. W. van Dieliirch, gcni. en l u. N. van Ober-Jf'ampach , aan de
grenzen van Brl;j;isch Luvemburg.
ALLERlIl IZEX , voonn. huis in Eemland, prov. Utrecht, omtrent
Amersfoort , dat in een handvest van Hendrik van Vianen , acht eu dertigsten Bisschop van Ltrccht, voorkomt, maar waarvan men thans niet
eens meerde juiste plaats, waar hel gestaan heeft, weet aan te duiden.
ALLERSMA, heerl. iu de prov. Groniiifjeu. 7ak Aldersma.
ALLES"\IEER, d. . prov. Noord-Holland. Zie Aalsmeer.
ALLING\\ IER of Allincawier fraai d. in Fricdand, kw. Westergoo , in het lage gedeelte der griet. Wonseradeel , arr. en 3^ u, W,
ten N. vau Sneek , 1 u. W.
van Bolsira rd ,
het Koudaan
of Makkumermeer , en daardoor zeer wel ter vischvangst gelegen.
In
het jaar lioi v\erd hier door de Bolswarders, onder Gosi.uk. JoNr.AMA,
met behulp van andere Schieringers . het huis van Jakle Feddes veroverd en verwoest
bij welke gelegenheid Jakle met nog vijftien man
.«ïucuvelde , waarop Jongajia zich van zijne goedei-en meester maakte.
Toi'u Douwe Sjaardaha en Epo .\tlva hier , in 1419 , een zwaar huis
v>ildeii slielricu
werden zij iu liiiu werk gestoord, door Janke Douwama
en andere Vcikoopers, die alles vernielden.
Dit dorp telt, met het
daaronder behooreiide gch. Vierhuizen, 123 inw.
De kerk vau Allingavvier, die eeneu zeer zwaren toren heeft, is
aau de Herv. , die lot de gein. Erniorra-en-Allinr/aicier behooren.
De R. K. worden lol de statie van Bolsirard gerekend.
ALLO^SEX. Alleizen, Aleusen of Aloevsen , voorui. lieert, iu den
Groolin-Znid-IIoUandsclien-U'aiird,
1074 morgen (837 Ncd. bund,
I. Deel.
7
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van Uubbeldam en O.
der 72 dorpen, die, bij
verdronken, en was onder
jyekomen zijn.
Tol nesse
de/.e

dorp van dcnzolfdcn naam
dat
van Maasdam, aan de Maas, la|if, is een
den walcrvloed Aan 18 November 1421,
de 5i, die sedert niet weder Ie voorscbijn
of ïolloyse, was eenc smaldcelinnf van

1I»H tot deze heerl. bclioorende

W.

,

lieerlijkh.

ALM,

prov. Noorrl-liralmnd , die
riv. in het Land van All e na ,
thans 10 min. bezuiden de kerk van Rijswijk een begin neemt , maar
vroegerveel noordoostelijker haren oorsprong bad , daar deze thans gcwaarvan nojr sporen in den Bommclcrwaard
rinjife en beslotene riv. ,
schijnen aanwezig te zijn , door de Maas is algcsneden. Zij stroomt langs
Waardhuizen, Emmlkhoven en Almkerk westwaarts aan. A'^óór den vatervloed van 18 November 1121 , toen de Alm ook onder den naam van EemBE bekend was, liep zij ook langs Almslein Eeuikerk en Almvoet , die
en ontlastte zivh bij het laatstbij den gezegden Alocd verdronken zijn
gemelde dorp in de Maas. Thans vereenigt z.ij zich aan de Drie sluizen met het Schansgat en den Gantcl of de Oostkil, om de
Bleek te vormen.
Een gedeelte van dit riviertje, ten O. van Almkerk, wordt, wegens zijne breedte, de Wijde Alm genoemd.
ALM (WIJDE), riv. in het Land van Altena. ZieAL'J.
ALMA, voorm. heerl. , prov. en 1^ u N. van Groningen, arr.cn
o\ u. W. van Appingedam ; kant. en 1|^ u. Z. van Middchtum
gem. en \ u. Z. AV. van Beduni , tusschen Nonrdwolde en AV^csterdijkshorn , aan en ten O. van den AVolddijk. Thans is het eene fraaijc
boerderij , in eigendom toehehoorcnde aan den landbouwer Bette Lah,

,
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onde naam van bet Haarlemmermeer. Zie AtciiMicuE.
arr., prov. Overijssel , palendeN. en O. aan het koningrijk
Hanover , Z. O. aan de Pruissische Rijnprovincien , Z. aan de prov.
Het maakt het voorm.
Gelderland en AV. aan het arr. Deventer.
kwartier Tuenthc uit, bevat de volgende 6 kant. Almelo, Delden, Enschede, Goor, Oldenzaal en Ootmarsum, heeft eene
oppervlakte van 12-5,618 bund.
en daarop 11.567 h. en 76,000 inw.
ALMELO, kant., prov. Overijssel, arr. Ahnelo, paleiule N. aan
het koningrijk Ilauover , O. aan het kant. Ootmarsum en Oldenzaal
7. aan bet kant. Delden en Goor, en AV. aan het arr. Deventer.
Stad- Almelo, Ambt-Almelo,
Ilct bevat de volgende vier gem.
Vriescnveen en AVicrden, beslaat daarin eene oppervlakte van
21,39:5 bund. land, en telt 2154 h. en 12.000 inw.
ALMELO, kerk. ring, prov. Overijssel, klass. van Deventer, be-

AL3IEL0
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Tubbe rde volgende tien gem.: Almelo, AA'^eerseloo
gen, Ootmarsum, Enter, A' ricsenveen, Rijssen, Denekamp,
Bornc en AVicrden ruim 12,000 zielen en 11 kerken die door
12 Predikanten bediend worden.
vattende
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ALMELO,

gem.

in

de heerl. Almelo-en-Vriesenveen

,

in

Tzeenthe,

prov. Overijssel , arr. en kant. Almelo (7 m. k. , 4 s. d.) , van rondsom
door het Ainht Almelo omgeven. Zij bevat niets meer dan de stad Almelo, die genoegzaam het middelpunt van het ambt uitmaakt, beslaat ccnc oppervlakte van 37 bund. gronds,cn telt ö90 h. en nagenoeg-

5000 inw. onder welke ongeveer 2100 Herv., 5aO R. K. , lOOMenn.,
V6 Lnlh. en 12^ Israelitcn.
De stad Almelo ligt 10 n. Z. O. van Zwolle 9 u. O. ten N. van
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kou|>liaiidel
en van een vivdi'ircrfjri.
van «lil sladjc knniicn wij mei (yreri
ii-kcrlicid nu'ldt'n , alzoo dczi! van zoo onden oorsnronir zijn
dat daarvan {jern {jchciiifcnis nu\'i- over is , cii de oude cliailcrs en papieren,
door de nieni;Tvnldijye üorhvjen , te loor {fco^aan zijn.
Het nuiel eeliler
cene der ondsle |)laalsen van Oveiijssel zijn, «laar wij liet reeds in do
negende cenw liij Ai.miDvs, in hel Lcvcit van (lm II. Ludrjcrus onder
den naam van ^ilmaloh, vermeld vinden.
Üit welke sehrijfwijze het
vermoeden, als of' bet zijnen naam draajjt naar het waler de Aa,
dal er doorstroomt, meer jfrond onlleetil.
In den beninne was liet
sleehts eend., en komt als zoodani{j voor in bet verdraij, dat, den ;2Ü
Deeember 1594 tnssrhen FntDi-niK van Ik.vNKrxiiEiM, den een en vijftigsten Dissehop van Utreelit , en den lieer en Vnnnve van Almki.o
jjesloten is. Maar als deze plaals, bij vervoljf van lijden
in {jrooUe en welvaart
loenam is zij in bel jaar liiJl , door Eubert Heer va:» Af.iiKto , tot oene
stad {jeuiaakt en van stedelijke rejten en rejjerinjj voorzien. Gedurende
den oorlojj met Spanje , leed deze [)laats cehler zoo veel , dat het van
cene st. in een vl. veranderd is; waarom het in 1672, door de Mnnsterschen , zeer [jemakkelijk bemajflijfd werd.
Almelo is ihans eene slad van den tweeden r<'HiJJ , wier inw. voorheen sterken handel dreven in fijn linnen . dat er {jeweven en {gebleekt werd; deze tak van bestaan is echter, door bet aljjemeen {jethans is het
briiik van katoen
{jenoeifzaam jeheel te niet jjejaan
voornaamste middel van bestaan der Alnieloërs bet vervaardijjen vari
garen
doeb meestal van katoenen jjoedercn ; voorts handel bijzonder
ook in koren en de stad is algemeen neringrijk, vooral doordien zij de
om!ij|;|ende plaatsen van vele noodwendi^jhcden voorziet.
3Ien heeft er
1 stoomkatoen-splnnerij
2 kalande1 jeneverstokerij , 1 zeepziederij
rijen , 1 tabak- en snuifmolen
1 rietmakerij (weverskammenfabrijk)
5 korenmolens , van welke 1 tevens een pelmolen is , 1 gnitterij , 7
grofsnu'derijen en 1 bierbrouwerij. De fabrijkanlen van linnen en katoenen
goederen laten die aan de hnizen van hunne wevers, hier en elders
gevestijjd , vervaardigen , maar bobben die niet in hunne fabrijkhuizen
vcreenij]d. De slad is welvarende
en hare inw. , vooral vele der doopsgezinden , mogen onder de gegoede gerekend worden waarvan de grond
liüofdzakelijk in den vroeger bestaan hebbenden handel in linnen moet
worden gezocht. Kunsten en weienschappen worden met ijver, en niet
zonder een gunstig gevolg, beoefend, en staan er in hooge achting.
die hier vroeger gevonden werd , was vóór de ReDl! llerv. kerk
formatie aan den H. Ghonr.iis toegewijd ; toen waren er 8 vikarijen in
gevestigd , en de pastorij sloiid Ier begeving van den Heer van Almelo.
Ten jare 1738 is deze kerk in eene nieuwe ruime kruiskerk
herschapen
waarvan bet koor uit het behouden gedeelte der oude
kerk bestaat.
Op dit kuor ^indt men eene eenvoudige, dueh sierlijke
marineren graftombe der grafelijke fainille vas Hechtere?.- , en daaronder oenen ruimen en Inchligen grafkelder van die familie.
De toren ,
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prijkt meteene fraaijo lanlarende kerk , die ook van een sierlijk orgel
voorzien is , door de gebeele vernieuwing van bet inwendige en bet
inbrengen van gegoten ijzeren ranion , zoodanig verfraaid , dat zij
onder de scLoone eii regelmatige kerkgebouwen eene eerste jilaals
dii'

tegen het kerkgebouw aanstaat,
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De llerv. greni. , waartoe ook die van liet Amht-yilmclo
worde» behoort tot de class. van Deventer , r'wvr van Al.
iitelo.
Zij telt ruim 4200 ziel.
en wordt door twee Predikanten bediend
wier beroep eene collatie van deu Heer van Alniclo-en-Vrie-

verdient.

.o-eiekcnd

,

,

,

scnveen

De

is.

hebben hiermede ccne kerk. Die gem. telt, met eede nabnurscbap ,
180 zielen, en Avordt bediend
lioor cenen
l'redikant,
die door den kerkcnraad beroepen wordt.
De R. K. statie behoort tot het aartspr. van Tuenthe, t-n telt niini
800 zielen, onder welke ook die van het Ambt Almelo gerekend
worden.
De Israi'liteu vier getal met die van eenige omliggende plaatsen 200 baloopt, hebben te Almelo eene synagoge. Voorts heelt men hier nog een fraai
stadhuis een gasthuis eene Latijnsehe school
waaraan tevens het onderwijs in de levende talen en eene bloeijende kostsehool
verbonden is,
twee Nederduitschc scholen met ruim oOO leerlingen en een dcpart. der
Maatschappij Tot Nut van ^t Algemeen
dat den 12 Augustus 1804
opgerigt is
en ruim 60 leden telt.
Almelo is de geboorteplaats van den letterkundigen Gerrit van Le>'NEP, die in 1774 het licht zag, -flQ September 1833.
ALMELO (AMBT-) gem. in de hecrl. Almelo-cn-Vrtesenreen , in Twenthe prov. Overijssel, arr en kant. Almelo , (7 m. k.
4 s. d.)
palende
N. aan Vriesenveen, O. aan AVeerselo, Z. aan Delden en AV. aan \\ ierden.
Zij heeft noch dorp noch gehucht, maar bestaat nit eenige rondsoni de
stad Almelo verstrooid liggende h.
beslaat 5813 bund. grond, telt
411 h.
en ruim 21500 inw.
onder welke 1830 Herv.
360 R. K.
on lo Israëlieten, die allen kerkelijk onderde stad Almelo behooren.
Het hoofdbcslaan der inw. van deze gem. is landbouw en fabrijken.
Men vindt er 1 stoomkatocnspinnerij welke na tot op de hoogte van
het muurwerk te zijn opgetrokken
bij den storm van 19 November
1836 ingestort, maar later weder herbouwd en voltooid is, 2 stoomkunstbleekerijen
2 gewone liimenon katoenbleekerijen
2 leerlooijerijen
2 windkorenmolens, waarvan een tevens tot pelmolen
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afgebroken. Voorts
en het huis van den
het Huis Almelo geheeten.
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Zie het bier volgende art.

AL3IEL0 (HET HUIS),

adell. huis in Tuenthe, prov. Overijssel,
en kant. Almelo, gem, Amht-Alnieh , onmiddellijk tegen de stad
van dien naam gelegen , in de nabijheid van de plaats , waar het
oude kasleel moet gestaan hebben, welk laatste in 1318, Egbert
VAN Al3ielo
I,
aan Reinold, den zoon des Graven van Gelre,
Hel teopdroeg , en in den vorm van leen van hem terug ontving.
gebouwd , dan toch
genwoordige huis
in het jaar 1G64 , zoo niet
vcrnieuM d , door Zeyger van Rechteren , is een fraai vierkant gebouw
met twee vooruitspringende vleugels , rondom in zijne grachten ge-

arr.

,

legen.

AL^IELO- EN- VRIESENVEEN,

heerl. in

Twenlhe ,

pi-ov. Overijssel,

palende N. aan Ambt-Hardenberg en het koningrijk Ilanovcr, O. aan de
g^m. Tubbergen Z. aan Borne , en W. aan AV ierden en den Ham.
Zij bevat de gem. Stad-Almelo, Ambt-Alniclo en A riescnveen , en daarin 11,187 bund. grond, met 1420 h. en ongeveer 8000inw.
De oorsprong dezer heerlijkh. moet gezocht worden ten tijde vóór
dat de Bisschoppen van Utrecht eenig wereldlijk gezag in Overijssel

1,

\

L

10

->r.

ook l>i.-hooido zij oorspronkelijk iilel lol hel gronilTcrkiTjrün haildcn
roljiid van ilat landstlwq) , maar was aijfoschciilon van ilt' kwarlifrt'u
.

oude stukkm blijkt ,
\an Saltaiil tn Twvnthe^
en do liecrsriiap Almklo ovoniniii \>aron de Hoorcn \an Ai.Mti.o ondcrdanon van don llissohoj) \an Ltroclit, maar vrijo, onalliaiikolijko souvoroinen , dio lioiy»? In UI, unnoriun et fedrris (liet ro{;l om ooilojy te
vooron , linnnc \asallon lo «aponcn en \crbondon Ic shiilon) bo/.alon ,
in één woord, do/o boorl. liad lyocne andere ondcrlioori|;luid , ilan aaii
)iol rijk,
van liolMolk /.ij onmiddollijk reeds Ion lijdo. dor Irankisolio
Koriinjjon
seliijnt te zijn uil;fo{jaan.
Üok had de Hoor van Aliiiolo op
zijn iinis vv\w leenkamer, waarxan ondorseheidenc [joederon , bij andere
bezeten, als looneii ^erlJC^cu worden, on onder de vourroglen dezer
lioerl. behoorde, dat de iiijyezelenon \v\] waren van lol- en wojj^oldeii
door <|olioel Ü\erijssol, in Melk ^oorre^jt zij, te allen tijde, tol opliet
jaar il\Yó , {joiiandhaafd zijn , terwijl zij ook niet mojlcn opjeroepeu
Morden lot dohon van graohlon als andorzins.
Hol eoj-ste stuk, waarin men van de Hceren van Almelo {ycwa{j gemaakt vindt, is eenc aete van het jaar 1170, waarbij (ioutvAART vax
RiiENE\, aeht en twinlijjsle Bisschop van Llreoht.ten behoeve van hol kapillel en de kork\anO.L. ^ en St. LebumsIo Deventer , alsland doet van
de nieuwe tionilon in Sallaud , welke aete {yoleekend is, doorEvERiiAUDUS
AB Almelo. Later was zekere 1Ie>ürik va> Almelo, met de Hoeren van Vinnen , Amstcl en \\ oerden , benevens den llerlojj- van Gelder in verbond,
om (ïüZEWijN VAS Amstel denzovenon dertijyston Bisschop ^anLtrcehl,
die door A\ illeji II
Graai' van Holland alVezet was , le{>on don in zijne
plaats verkozen Bisschop, FuuDEniK va> A ia\e>' , te beschermen; terwijl
zijn zoon An>OLDrs ab Alïelo
In 127^, met Jan vax Nassae , den ne{}eii
en dertijysten Bisschop \an l l recht , benevens de steden Deventer, Zwolle
en andoren, het stadsrejjt , door den Bisschop aan Gonomuiden jjcgevcn
{jeteekend heeft, uit welk een en ander niet alleen de oudheid, maar
tevens de aanzieidijkheid van dit geslacht , te dier tijd, is af te melen.
Aan Ar.NüLus zoon Egeert kwam deze lieerl. aan zijne erfdochter.
Bate (Beatrix) van Alxelo , die zich in huwelijk bonaf met Evert van
Heker, {fohecten van der Ese , wiens broeder , Freuerik van Heker,
gehuwd was met Lutcert, de dochter van Sweder van A ookst (eigenlijk A oi'Rsr) ,
uit wiens geslacht het huis Rechteren , bij Dalfsen
ia
het geslacht van Heker gekomen is; en toen in 1457 de linie van
Evert, in het derde geslacht met Jan van Hekeren, geheeten van der
Ese, uitgestorven was , kwam Almelo aan de linie van Freuerik , die
Hoeren \nn Rechteren waren , in wier bezit het zieh nog be\indt.
In het bo<|in hebben de bezitters zich nog wel Hekeren of Heeckeken,
genaamd ^ an Recjiteren geschreven , maar het eerste in later tijd weggelalen en zich uitsluitend van
Rechteren genaamd.
Thans wordt
deze heerlijkheid in eigendom liezcten door Adolf Frederik Lodewijk
Graaf VAN Rechteren Limvirg , en levert alzoo het zehizaam voorkomend voorbeeld op, dat zij, na verloop \an vijf ecuwen, schoon iu
aiulere betrekking, iu hetzelfde geslacht gebleven is.
ALMELOSCHE Aa, riv., prov. Overijssel. Zie Aa. (Almelosche)
ALMEX, d. in het voomi. graafs. Zulphcn , prov. Gelderland ,k\r.
arr.. distr. en 1^ n. O. ten N. van Zutphen, kant. en
1 u. N. O.
van // arnsreld, gom. en 1^ u. Z. van Gorssel, 7^ u. N. O. van
^4rnhem, aan de Berkel. Het telt 400 inw. , die meest in landl)ouw
hun bestaan vinden , en van welke de Herv. tot de gem. filmenSalland
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en- Ilarfsen hehooreu.
Pe h. liggen hier zeer verspreid , en Lel kerkje
beeft ccne zeer fraatje ligging te midden \an de buitenplaats Ter
Al e u Ic n , oudtijds het H of ie Al
e n genaamd.
Vnór de Refor-

m

matie werd deze kerk door den Graaf van Zutphcn begeven, en den
Pastoor Wt\s eertijds een Kapelaan toegevoegd , die het vikariaat van den H.
NicoLAAS en Cathahixa had.
Onder deze pastorij, te weten te Ilarfsen,
yias ook eene kapel gebouwd.
Aan den ingang van het kerkje te AImen ziet men eene zeer oude doopvont van Bentheinier steen, met
vier kolommen uitgewerkt, van welke twee van boven met 'menschenhoofden , een mei e«n rams- en het vierde met een kallcnhoofd uitgebeiteld zijn.
Boven in den rand van het Materbekken , ziet men sporen als van eenig ijzer^verk , dat op de vont gestaan , en waarschijnlijk gediend zal hebben , om het deksel op te ligten , of wel om de
gedaant* van eene duif, den H. Geest afbeeldende , boven het water
te laten zitten of zweven.
De vont is eene Ncderl. el hoog, en boven
ruim tachtig duim over kruis breed. Men vindt haar afgebeeld in den
GelderschenFolis-almaiwIc voor 183-j.
Onder Alme?« ligt ook het adell. huis Efize.
ALMEN (HOF TE) , voorm. adellijk huis. Zie Mevle^ (Tea).
ALMEN-EN-HARFSEN, kerk. gem. prov. Gelderland, klass.
en ring van Ziifphen, met eene kerk en eene kapel die door ééncn
Predikant bediend Morden.
De gem. telt ruim 1100 zielen , en
heeft een vrij beroep.
ALMENüM , zeer oud en beroemd d. in Friesland , kw. JPestergoo,
griet. Barradeel, arr. en 5 u.
W. van Lecnivarden, kanU
en 2 u. W. van Franeker.
liet is
zuid- en noordMaarts langs deu
zeedijk gelegen
en m as vroeger van grooler omvang , doch door de
herhaalde uitloggingen van de stad Harlingcn , grootendecls daarl)ij
ingelijfd, zoo dat deze stad llians geheel door de landen van Al3iem;ji
ingesloten is en dit dorp ten O. tot voorstad heeft.
Sedert de vergrootingen van Harliugrn schijnen er tusschcn de regering van die stad,
en die van de griet. Rarradecl gedurige tMisten te hebben bestaan over
toldat zij geëindigd zijn , door ecue arbitrale uitde grensscheiding
spraak van deu Stadhouder van Friesland van 30 Aprill 68 1 volgens
welke onder anderen de Stad Harlingcn verpligt is tot onderhoud der
armen van Almenum. flierMcrd, zoo men'MÏl, in 777 de eerste Christenkerk van Friesland , door het toen blocijend ,
doch reeds sedert de lldc eeuw uitgestorven geslacht der FonxEraANS, gesticht en
aan den aartsengel MicnACL toegcMijd later Mcrd zij meermalen herhouMd en eindelijk, ingevolge octrooi van den Koning van Spanje,
van C September loC!5, in lo80 binnen de nieuMc Mallen van Harlingcn getrokken. In deze kerk m erdcn , naar men müI , de oude privilegiën van Karei, deii Groote bcMaard.
De dorpsingezelenen behooren
ihans kerkelijk onder Ilarlingen
en het grietenijbestiun" moet ook
rcgt hebben op eene zitplaats
de groote kerk te Ilarlingen , althans
tot het houden der stenmiingen van AiMEM'.'tt
in die keik.
Men telt hier 112 h.. en ooO inw., onder Melke480 Herv.-IJO R.K. en 15
Doopsgez. . die hun beslaan grootendecls vinden in veeteelt , alsmede in
den arbeid inde aldaar gevestigde fabrijken Maarvnn de eigenaars in
Harlingcn Monen , zijnde 1 kalkbranderij , 1 oliemolcn
2 pelmolens
Pene plateelbakkery . 2 slecnbakkciijcn , 1 tras- en loodertsmolen
7
houtzaagmolens, 1 dakpan- en estrikfabrijk , en 1 linnenblcekerij. \an
de 2 lijnbanen is er nog maar ééne in Merking.
Ook is hier nog
eene in 1828. geheel nieuw gebouwde school met onderMijzcrswoning,
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.
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uiidcr Molkc vele uil de stad llar-

Mordt.
de sloten Ilolta, Hart ij^a.
s
\Vi-li'<'r la;;eii ook onder AL.i!E>rs
rn Graliiijja , Nan welke laat>te de lejjenwoonlijf onder liel dorp belioorende (irat in jjahnnrt of (iretti njfahnu rl haren naam onlleciit.
eonlribnlien van
Uj» den zeedijk alllier , hij de jjrensseiieidiii;| der
staat het nionunieiit
«h-n vijf deek-n zeedijkhnilendijks en hinnendijks
landNUd'jd,
Aan steen, ter eere van (Iasi'au Robles, een Spaanseh
lK'20i.ht

'ji);;i'ii,

Ham

,

,

van de zoo untti;fe zeedijken, ten spijt van aannialinjel kraelit heelt door|;e/.el.
en vooroortK-elen
Door dit dorj) hiopen de trekAaartea van llarlinijen naar FraHcker en van llarliiijjen naar Bolsward.
iii
Tn 10()4 he|vin>; Rilkd 1Iarli!i(Ca, op hel kerkhof te Al'«emm
eenen l\\ist ovi r het voorgaan ten ofl'er, eenen nianshT[y aan Sasker
VAV Hahns.
In I lilt) stak Fuits vax (Irombach , DrosI van llarlinjjen ,
om redenen van defensie , de kerk en buurl van ALMEvm in brand.
ALMKUS , >oonn. adell. huis in Jliinzingo , in hel Halve ambt,
piov. (iroin'iiyeti
onder hel d. lil/iin'zeii,
ALMKKUK , d. in hel Land van yJIloia, vroeger vereenijjd met
den Laude raii .trhcl prov. Noord-Bnihaud , arr. en 5 u. W. ten
N. van 's Ilirtogenbosch y kant. en ii^^ u. W. ten N. van Ileuxden, distr.
en 2 u. N. \V
van 1f auUrijk , gcni. yilmliink-eu-L ilnijk, 1^ u,
Z. van Jf oud ril-hem
2 u. N. O. van Geertruidcnhur<j , aan de Alm,
van welke ri\ier dit d. zijnen naam ontleent. 151° 4G' 20" N. Br.
en -l^-öl öl" Ü.L.
Het is het grootste der dorpen in hel Land van Altene, en moet
reeds in de zevende eeuw eene bewoonde plaats geweest zijn, want men
vindt dat Svvitbert ,
der discipelen van St. AV illebrord, in
een
Z a n d w ij k , dal thans eene bmirt van Almkerk uitmaakt , in 608
eene kerk heeft Ingewijd en men heeft er eenen vruehtbaren grond,
die zoowel tot zaai- en leel-,
als tot weiland dient, en ruim 1100
inw.
Ten N. O., niet ver van het d. ziet men eenen heuvel, op
welk voorheen bet slot van Alteua gestaan heeft. (Zie Altenaschb
Hfivel.)
De kerk, die bij de Herv. in gebruik is, was eertijds een groot gebouw, zoo als blijkt uit den afstand tussehen den toren en liet koor,
waarin de predikdienst verrigt wordt, zij behoort tot de gem. van
Almkerk-eu-Emmikhovin. Ook is hier eene dorpschool en er Mordt
telken jare , op den 8 Junij eene j)aardenmarkl gehouden, maar als
die dag op Zondag invalt dan Zalurdag te voren.
Alükerk is een der 72 dorpen, die bij den watervloed van den 18
Novendjer 1421 overstroomd zijn , maar het is groolcndecls weder
droog gewoiden
toen deze ramp voorviel stond hier een klooster van
Reguliere Kanoniken , aldaar door zekeren llEiMü>iTMi>>EBüDE> jjestieht,
hetwelk om gezegde overslrooming , naar Zwijndrecht verplaatst werd.
Den
Augustus 1820 ontstond alhier eenen zwaien brand , waardoor
een gedeelle van bet d. in asch werd gelegd , maar het is spoedig en,
naar men wil
fraaijer weder opgebouwd.
Het maakt eene heerlijkheid uit, die thans in eigendom bezeten
wordt door den Heer A. N. J. Havedoes te AVoudriebem.
Hrt wapen van Almkerk bestaai uit twee itaande zabnen op een
die de >erbeterin;f
ginjjen

.

,

,

,

.

,

;

."ï

,

gouden

veld.

ALMKKRK-EN- EMMIKHOVEN
klass.

van Ilcusdcn, ring van

,

kerk. gem., prov. i\'oorrf^Z?;a&aHr/,
,
met lOoO zielen, en eene

W oudriihum
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die Joor cencn Predikant bediend

kerk,

met

wordt.

liet

beroep gescbieut

agreatie van den Anibachtsheer van Ahiikerk.

AL-HKEllK-EN-rrrWlJK
togenhoscli, kant.

Neusden,

,

[rem.

dist.

.

prov.

Noord-Brahand , arr. 's Her8 s. d ] ,
(11 m. k.

ff'aahn'jk,

.

palende N. en W. aan Sleeiiv ijk-cn-de-AV erken , en Rijswijk, O. aan
Giessen , Z. aan Emmiklioven-en-Yvaardliuizen en Dusseii.
liet bevat,
behalve de dorpen Almkerk en Uitwijk, ook nog de buurt Zandde Drie Sluizen, Isieuwendijk , U ppclscbedijk ,
vvijk, de geb.
üppelsche boek en Vcrlaatscben dijk, alsmede een {jcdecltc van
den Nieuwen Altenaschen polder, met goede zaai-, bouwen weilanden, twee Hcrv. kerken , ii scholen en ruim 1300 inw. , van
•welke de Hei-v. gedeeltelijk tot de gem. Jlmkerk-en-Einmik/ioren , gedeeltelijk tot die van Uifwijk-en-JFuardhuizeu bebooren.
De R. K.
die sedert de Kervorming tot de pastorij van Dassen behoord hebben,
worden sedert 183/ tot de pastorij van JFoudriihem gerekend.
ATjMONDE, voorm. d. en hecrlijkb. in den Grooten-Ztnd-IIollandsc1ien-Jy aard , het belioordc vroeger tot het Land van Si tijen , tusschcn
ecde ten W.,en Datmour ten O. Het was een der 7^ dorpen, die
bij den water\loed van 18 November 1421 verdronken, en onder de
34 , die sedert niet weder te voorschijn gekomen zijn.
Het was 1291
morgen of ongeveer 1100 bund. groot. En toen later een gedeelte
van het land weder droog geraakte, Merd Frederik IIe>derik daar:

W

mede

verleid.

Het wapen van deze

hecrl. bestond uit drie gouden kruisen op een
even als dat van liet oude graafschap Slrijen.
AL3ISTFIN , voorm. kast. en hecrl. in den Groolen-Z uid-HoUandscAcH- //'«aj-rf, tusschcn Ecnikerk en Almkerk , aan den Alm, waarvan
Let zijnen naam ontleende. Het was een der 72 plaatsen , die bij den
watervlocd van den 18 November 1421 verdronken, en onderde 34,
die later nimmer weder te voorschijn gekomen zijn. De hecrl. was 1814
morgen of 1344 bund. groot.
AL31S\0Eï, ook wel, hoewel verkeerdelijk, Alsvoet of Alfvoet
gespeld ,
voorm.
d.
in
den
Grooten-Znid-IIoUandschen-Jfaard,
tusschen de Alm cf Ecnule ten W. en Ecmkerk ten O., aan den uitloop van den Alm in den Jlaas , waarvan bet zijnen naam ontleende.
Bij den watervlocd van
den 18 November 1421 ondergcspocld is liet nooit weder droog geworden , ofschoon de streek , waar het
gelegen heeft
nog lang onder den naam van de VisscnERU-VAN-ALusTOET is bekend geweest.
Hel amb. besloeg 1142 morgen of 928 bund.
grond.
A3I0E . straat in Oost-Indië , beoostcn het eil. Floris, tusschen de
2' O. L.
eil.
Loniblcm en Pantar op 124
ALUETOR , d. in Oost-lndiè , de hoofdpl. der bevolking aan de
oostkust van het Jloliiksche eil. Bahher.
De bevolking schijnt iiierin tegenoverstelling van die der westkust van dit eil. , zeer verraderlijk en wreed te zijn.
ALOEISEN, voorm. heerlykh. in den Grootcn- Zuid-IIollandschenJPanvd. 7ac Alloysen,
ALOISEPOLDER , pold. op \iot Eiland-van-Dordrecht , ^vo\. ZitidHolland , arr. en kant. Dordrecht, gem. Dubbeldam , palende N.
aan den Znidpolder en den Stadspolder, N. O. aan den Noord-Bovenpolder, O. aan den Kop-van-hcl-ciland-vaii-Dordrccht , Z. aan den Ruitengrond van den Zuid-Buitenpoldcr en aan den Haiiiaspolder , en W. aan
dm Wieldrerhtschen-polder.

zilveren veld,

,

,
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,

\L0.

iü;>

ccii i\cv Uiiiic Sinidnsche
op Omhaif
en ir ki)nitii jaarlijks criii;;!- \aaii>ni er vas en vojfi-lm-sljcs \(i(tr Javaan.vcb lijntiiii'cn van Ktii|iainf
vaatl, (lliiiicM'lif «{(udiicn on ij/crttcik in Ic rniltn.
AliOl (HA TUK), kaaj) in Oust-lmUë , n-siil. .liiihtiinu op de noord\au lu-l slrand Snkrlla.
knst van lul ril. Vfitiin , Icn \V
ALOUWAN, iic{>. in Ooxt-Indië , op liel cil. Java , piüv. Dauiak ,
24 palon O. van Saniaraiijj.
ALPHEN, kant., jTtn. Zuid-JIollanil arr. 's Gmrciihuijc , palende
N. aan In-t kanl. \\ i)iil>rn^';ff , U. aan lu'l kant. Moerden, Z. aau
het kant. (ionda. Z. \V
aan liet kant. \ oorlinijf en \V. aan het
Alplieu,
kant. Leydeu n" 3 , en hexaltende de volgende nejjen j;eni.
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Hazerswonde, HoojjcBcntluiizen. llenihorn, Bodefjravun
veen N ieiiv veen- met- l' v terhn n rl. Ze v e nlio v e n-en-^ oord e ii
85 v. Toed. en
en dairin 17. '>1^ hiind.
en Zm ainnieida ni
,

,

,

,

7 korenmolens, 7 jjrnltepottenrijiMi , Ü liierl)ron\>eriien , 1 steen-, !) pannen-, en lej^f,!- en
bakkerijen, welke ook levens pannenlKikkerijen zijn. 2 kalko\eiis, 13
loodwilmakerij
2 toiiMsla
1
srlieepstirumerwoi'ven , 2 leerlooijirijen
ÏJi V.

eU. land, 198^

li.

,

\ hont-ïaajjnndens

,

'-2,

,

,

gerijen,

sniker- en

1

zwarllaluijk

,

ALIMIK.N
l)e\all;'iid('

.

en

vernisl'ahrijk,

1

inw.
prov.
rinjj ,

1

masten- en zeilmakerij,

Iteen-

1

1."),0()()

kerk.

de voljjendc 11 (>em.

Ziiid-IIoUund ,
:

Alphen,

class.

van Leyden,

nbrufftje, Leydcren- 31iddell)nrjj , Zoeter\\ onde ,
\V o

Zwaminerdam BoskoopUndshoorn - enimizen ,
Hoojjmadc- en- Uijpweterinfy
(inephoek, llazerswonde en Koiidekerk. Deze rinjj lelt 10,600

dorp,

,

I?enl

zielen en

,

12 kerken

,

die

door 11 predikanten bediend worden.

en kant. hooidpl. in Rijnland, prov. Zuid- Holland,
arr.
en ï>i u. N. O. van 's Gravenhuf/e , j;em. Alphen-en-RictvtUl
5 n. O. van Lvijdvn , 3 u. W. van Jf oerden , op den hoojjen Rijndijk en lan|js den linker oever van den Onden-llijn, waarover eenc
ophaalbrnjf li;yt, door vxelke het jjenu-enscliap heeft met de Aarlander-

ALl'HKN

,

d.

vcenschellijnbnnrt, die meestal, ol'sehoon ten onreyte, lol dit dorj» jjerekend v\ordt. waartoe zij alleen kerkelijk behoort. Het li[jlü2^ 7' 47" ]^.B^,
22- 19' 32" O. L.
Men is algemeen van gevoelen, dal het op de
Alsiïa^a of Albima>a, elders Ali-iiem
ondc reiskaarlen voorkomende
Gastra genoemd , hier omtrent geslaan en dal dit dorp hiervan zijnen
naam ontleend hebbe. Minder is men hel er over eens wal het
geweest zij , v\ant aangezien uit ecncn steen , onder Alphen opgedolven , met het opschrill: Lerj. ƒ. , blijkt, dal het eerste legioen,
het Minervisehe genaamd en hetwelk door Üomitiaan opgerigl is daar
,

,

gelegen heeft , houden eenigen het voor een v\apenhuisj terwijl anderen
beweren, dal het een korenmagazijn geweest zij en voeren lolstavingvan
hun gevoelen aan , dat men hier, bij hel omspitten van den grond eener
burgt, behalve vele Ronieinsehe gedenkpenningen ook hard gezengde en
lialf verbrande tarwe gevonden heeft. \\ al hiervan zij
de oudheid dezer
])laal$ wordt ten volle be\>czen uil ecnc oude vervallen |)ul, vroeger aehler
,

,

,

zeker hnis in de Papestraal te zien , welke van hetzelfde maaksel was ,
welke men op de bingl te Lcvdcn vindt
en alzoo meer dan 2000
jaren oud moet geweest zijn. ter welker plaatse men in hel begin der vorige
eeuw, ruim 400 penningen van allerlei nninl gevonden heeft. Ook
Jieeft men in een ander daartegen over staand hnis
tenminste 7 voet
onder den grond, eenen ouden kelder ontdekt, in welke men nadat het
gewelf met geweld doorgebroken was, cenige schoenen van een spits
als die

,

,

,

,

:
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fatsoen
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Romeinen

zuo als de

,

1».

gewoon waren

Ic

dragen

,

gevonden

licelt.

AtPUEN is een zeer vermakelijk en welvarend d. , en een der {jrootvan geheel Holland, dal veel van zijne levendigheid te danken heeft
aan den gestadigen doortogt, van groote en kleine vaarlingen , welke
dagelijks den Rijn op- en afvaren , en van rijtuigen , die liier meestal
jdeistcren. Sedert het jaar 1G<S0 is deze doorvaart nog merkelijk vermeerderd , door het uitdiepen van den Rijn j want voor dien tijd geheurde het dikwijls, dat eene menigte vaartuigen, aan de Rijnbrug,
uaar hoog water n)oesten blijven vachten.
De tijd wanneer de eerste christen-kerk te Aipafn geslicht is , kan
niet worden nagegaan vrij waarschijnlijk is het echter, dat dit reeds zeer
vroeg , na de eerste prediking van het Christendom hier te lande
heeft plaats gehad. De kerk die hier tijdens de Kerkhervorming stond ,
was toegewijd aan den H. Bomfacius, wiens aibeeldscl er ten toon pleeg
Behalve het hooge altaar, liad zij er nog een van de H.
te staan.
Maagd , waarin eenc kapelaaij , of altijddurende vikarij Avas gesticht.
Deze stichting die door David van Bourgo?idie , vijfcn\ijftigsten Bisschop
van Utrecht , goedgekeurd was , is den 30 October lö'óii op het verzoek
van NicoLAAs van Alphen Nicolaasz. , door Georgius van Egmond , den zestigsten Bisschop van Itrecht, nader bevestigd.
Dit oude icerkgebonw
moet van cene aanzienlijke grootte geweest zijn , en daarvoor een zware en
zeer hooge toren gestaan hebben.
Deze toren, die vierkant opging,
tot binnen de klokkenzolder , en aldaar ccne balustrade had ,
boven
Avelke wederom eene spits uitstak , m erd door de Spanjaarden van alle
de ankers en al het ander ijzerwerk berooid , en daardoor zoodanig verzwakt dat hij, bij gebrek aan de noodige voorzorg, in de maand
April 1Ö80 geheel instortte, zonder dat evenwel iemand daarbij omkwam. Behalve met dezen , prijkte dit gebouw met een niet onaardig
spits torentje van eene klok voorzien.
De Pastoor dezer kerk werd
door den Abt van St. Paulus-abdij te Utrecht aangesteld , en hrt kostcrsami)t door den Graaf van Holland begeven. Deze kerk brandde in 1618 ,
nadat zij reeds ceucn geruimen tijd bij de Hervormden in gebruik was,
geheel af, en spoedig daarop werd de tegenwoordige gebouwd, die
eene kruiskerk en geheel door de gem. bekostigd is.
Vrijwillige
inschrijvingen daartoe bedroegen 19.1576 gl. en 18 st. , naderhand
heeft men nog 23,789 gl. over de gem. omgeslagen.
Op het middtïu
van het kruis staat een klein maar sierlijk spits torentje , van uuren slagwerk voorzien, en van binnen pronkt zij met koperen kroonen
on een voortrelTelijk orgel, dat er in 1813 geplaatst is. De burgerij
heeft in het jaar 1722 , aan de kerk drie zilveren schotels en vier
bekers vereerd, om bij de viering van het H. Avondmaal te gebruiken , ook ziet men er de sierlijke grafplaats der Heeren en Vrouwen
van Alphen , in eene kapel besloten buiten de kerk ten Z. de grafplaats der 1'amilie Coster
en daar binnen ligt de verdienstelijke dichter en edele menschcnvriend Jan Leonard Nierstrasz begraven, op wiens
grafsteen het volgende vierregelig vers van den dichter H. Tollens Cz. ,
sle
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Is Nierstrasz
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die hier
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levens bloei ontslapen

hem

de kroon der braafheid vroeg;
Geen lofdicht siert zijn' graf, geen lauweren,
Zijü wandel is hem lofs genoeg.
Siert

geen wapen,
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(mi1;;i'iis

Yi'iiu iii

1)j87

,

l.

i'c

J

der I\'v~

(Si-schicdcnis

Dkk.m.m)

tol slaiul ^fchra;;!

iii

\irreoui;;iii;'-

tltior

den dcr-

«lal.
waails hcrorpoii pinlikaul lMu^CIsr.ls 1'ytiiiis, lioowfl li.t scliijiil
lokore \\oiTKn Kvhi\r/. irctls Mut'ifcr aldaar lu'l l*rc«likaiiilil IicLIihüI
'Iliaiis
inisscirK'n dal er lofii noj; j'triif \a.slf jfciii. lu-sloiid.
In't'll ,
,

lol do klass. van Lci/tleii , riiijj van yiljilnn, lelt
\au velke 900 in de A a r 1 and er v ee n s oh e Uijnbuurt vonen, en lieeli. eenen l'redikanl , die door den kerkeraad
maar van dit beroep moet worden kujinis jjcjieven
iH'Joeiien wordt;
aan den And)aelitslieer. Vroc^nT nam de i*astoor van AarlaiitL«rveen
Lier de dienst waar , zoudat er reeds iii 1 i-j7 of daaromtrent eene
kerk moet lubben j;eslaan , maar sedert liet jaar 179-) beell Alphen
pene alz-onderlijke slalie die tol liut aarlspr. van Jlolluiid- en- Zeeland,
dek. van Rijnhmd , behoort, ongeveer SOO zielen lelt, en door eenen
De kerk is, in ISiü , in eenen yoeden stijl
Pastoor bediend wordt.
zij nninl vooral van binnen door sierlijke eenvoudijjiieid nil.
(«gebouwd

zielen

iJ»S()0

{jein.

dt'/.c

liclioori

j

,

koninkijikc paarden])a>lerij , een postkantoor , een
dorpsehool met ruim liJOO leerlinffcn , eene onlanjjs opgeiiii-te kostsehool voor jonjje beeren , en eene jon;;e jnfvroiiwensebool
A oorbetMi stond bier ook eene waaj]", v\ aaruiet Ül> a öO leerlingen.
toe bel re{>l reeds voor 200 jaren aan dit ditrp verleend weid; later

Ook

is

bier eene

woesbnis

,

cciie

werd zij eebler naar «Ie yVarlaiider\e«'nsebe Ilijnbmirt overgebra;;t.
Het was vroe'jer eene afzonderlijke beerlijk., die later nivl Uietveld,
\ an bet jjeslaebt der oude Ilceren van Ali-iikn ,
vereenind scbijnt.
heeft

men

CEN

die in

,

vve!ni;]f

l^oO,

zekerheid;
IJaljuw

alleen

^indt

men

van Holland v\as,

dat IIuoo vam
slandieer

van

KiiAi.iix-

dit

buis

geweest is. en dal verseheidc Ileeren van Alvuen 's Lniids Graven
pcdicnd hebben, lot in bel jaar 1484; terwijl on(ters«"heideiu^ latere
de }>eleerde , als in d««
afstammelinjien van dil jjeslaebl , zoo in
hetzelfde
Zij voerde
slaatkundijje wereld , beroemd geworden zijn.
wapen dat nojj aan de geu». yilphen-en-Rietveld eigen is (zie
dal art.)
Ali'iiev becfl van de vroegste tijden af rijkelijk zijn aandeel in de
want reeds in de dagen , toen de Deenen
gcsebiedenissen g«-]iad ;
en Noormannen deze landen ailiepen , moest ook de/e plaats bel droevig lot van geroofd en gepbimler»! Ie v\ orden , ondergaan.
Vrouw Jacüba van Eeijeben , die door haren neef PiuLirs van Boinin
coNDië . ie Gent {jcvangen gehouden werd, omstreeks het jaar 1424
manskh'ederen ontsnapt zijnde , werd bij bare verschijning, in de Hoekscbe steden Seboonhoven , Gouda en Üudewatcr, als Gravin erkend,
waarop de Bisschop van L trccht mede bare zijde koos. Nu verzamelden
de Kabeljaaiiwsehen eene menigte volks bijeen, en begaven zich naar
Alphen, om de gezegde sleden aan te tasten, maar Jacoba viel
hen , aan hel hoofd van die van Gouda en andere Hocksgezinden
den 21 Oclober 1424, hier zoo gcdufbl op het lijf, dat zij, na een
hevig gevecht , de overwinning behaalde, en bovendien de banieren van
Levden Haarlem en Amsterdam veroverde. Daarna door de steden
Schoonhoven, Gouda, Oudewater en «^en aantal Stiebtschen ouderDe Hertog van BocncoxsLeund, sloeg zij hel belt;g voor Ilaarleni.
Bië zond hierop eenige troepen af, om de benarde stedelingen Ic ontten
einde
zetten , en tevens om de GoudseJie sluis te sloppen,
hierdoor aan Jacoba en de haren den aflogl naar Gouda te beletten.
Maar de Gravin in tijds van den aanslaff ünderrigt lijnde en tevens.
,

,
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P.

dat hare vijanden reeds tot Leydcn
genaderd waren , brak heimelijk
het helejj voor Haarlem op , en sloejj zich met haar leger te Alphen^
neder, waarde Kabeljaanvselien onder aanvoering van Jv>- va> UitKERKL.x, wiens vader bevelhebber van Haarlem was, op den laatsteri
April zoo raauw ontvangen werden, dat zij
na eenen lanodurio-eu
en hardnekkigen strijd, A\aarin vronw Jacoba zelve de haren aanvoerde , met groot veilies op de vliigt geraakten , en , tot voor de jworten
,

van Leyden

vervolgd «evilen, van velke stad alleen vijf en tachtioburgers op het slagveld bleven
waaruit men kan opmaken hoeveel er
in bet geheel gevallen zijn , hetgeeH dan ook door sommigen op wel
oOO begroot v. ordt.
lu 148a geraakten de KabcljaauAvschen , onder Johan van Rasst
,
Markgraaf a aa Antwerpen hier weder slaags met de Hoekschen , onder Reiniek va-h BaoEkHiizEs ; welke laatste op de vlugt gedreven;

,

werden
Toen de Spanjaarden in 1573 , het Jjcleg van Leyden ondernamen
Avierpen zij te Aliuex ecne verschansing op
die zij echter bij het naderen van Graaf LooEWUK van Nassau, weder moesten verlaten, waarop
deze vei-schansing geheel vernietigd werd.
Maar in het volgende jaar
kwam de vijand terug, nam, na het verslaan der hier liggende Staatselie troepen ,
bet durp weder in
en wierp de verschansing ander.

,

,

,

maal
Een

op.

zware brand,

die hier tenjare 1619 in eenen oliemolen uitverspreidde zich zuid- en noordwaarts zoo fel , dat in weinig
tijds niet alleen de molen, maar ook de fraaije kerk en bijna het geheele dorp aan kolen gelegd werd.
Door dezen brand, alsmede door

barstte

,

de toen plaats gehad hebbende overstroomingen
het gedurig doortrekken Aan krijgsvolk en het sterke deel, hetwelk dit dorp genomen had
in toerustingen tot eenen togt buiten Ltrecht , was de gem. zoo fel ge,

aan de Staten verzocht

om

voor een jaar vrijgesteld
zijnde de ingezetenen
daardoor naanwelijks in staat, om het noodige tot herbouw der kerk en
afgebrande woningen bijeen te brengen.
Omsti'eeks honderd jaren daar^
na, namelijk op den c5 Septend)er 1716, ontstond er anderAverf een zware
brand in de grutterij van het dorp . die almede tot onderscheidene
andere gebouwen oversloeg en alzoo 23 huizen vernielde.
Bij het doortrekken van liet vliegend legertje, in de woelzieke dagen van het jaar 1787, vielen te Alpben, waar de partijen zeer op elkander verbitterd w aren , groote onaangenaambeden voor , die tot spoorbijstcrc uitersten oversloegen , welke in hooge mate ten huize van den
Heer de Superville gepleegd «erden. Na de verandering van zaken in
dat jaar , strekte Alphen voor eenen korten tijd aan den Hertog va>i
Bri>sw UK ten hoofdkwartier , waar hem eene bezending nit hun Hoog
Mogcnden , bestaande uit de Heeren vax Spaen van Hardestein en AVasSE>AER VA>' Spanbroek , kwamen bedanken , voor de betoonde inschikkelijkheid, om geen krijgsvolk naar 's Gravenhagc te zenden.
Toen in het jaar 1813, na liet vertrekken der zoogenaamde Gardes
d' lionneur
de gehuwden tot leden der Nationale garde bestemd, en
als zoodanig opgeschreven werden, waardoor men voor uittrekken begon te vreezen , waren het vooral de inw. van Alphen , Oudshoorn en
tegen dezen maatregel
Aarlanderveen die, in eene vlaag van wanhoop
opstonden, de lijsten der krijgsopscbrijving verscheurden, en zelfs op
Levden aanrukten , waar het gemeen hun de poorten opende , maar
ook weldra door onbesuisde handelwijze toonde, zonder een w eiberaden
teisterd
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aanvoerder ,jJolicel plan- cii tldelloos te werk te jfaaii zomlat delaiullitden.
na een korl Nerwijl, «Ie stad verlieleu, terwijl ecu enkele liininer laler
()[> liel einil«
daail van wanlnmp inel zijn Inmiil luielen moest.
«k'ie
\an (lal jaar was dit dmi» de eerste plaats in on.s \adeiland, waar de
Oranje vla;; op den toren werd jjehesclien.
ALriiK> wordt jjeze;;d tle jjeiioortepl, jjewi-est te zijn \a;» den \eiHij was ji-elieim-eiu ijver van
inaarden liistorieselnijver \\ ii.i.km Hkha.
Keizer Mwi.miuv.vn
en vvertl door hem in j[ezanlsi'liaji|ii'ii j>el>e/.i'fd.
Nadat hij lu-t {jeestelijiv ['cwaad had aanjj-et rokken , werd hij 1'roosl en
Aarlsdeken te Arnhem , en nadi-rhand \erhe\en tol Deken der proo>ldij
van Si. Jan te l Ireeitl. Hij f Ie Antwerpen in IGiio, na hel le>eu
der L trcchtschc liisselioppen , tot het jaar liüi hesehrevcn te hehhen.
Ook woonde hier weleer zekere Gideon van Jwrsveld, die nmntnieester van West-Friesland j;eweest is, en door wion de seheepjessehellin{>on in 1G79 {jemnnl zijn.
ALIMIKN, d. in het Laud-tiisschen-Mnax-cn-lf'aal , prov. Gch/crland , k\v. , arr. , dislr. en 6^ n. AV ten Z. van D/Jmctjcii , kant en 3 n.
Z. W. van Drillen, {yem. en i n. van ylpjndleni , 9^ n. van ^Jnilicm ,
aan de Maas, i5P 49' 31" N. B'. , 25' 8' 25" ü'. L. Tot dit d.
behooren do geh de N i e n vv e s e h a n s , het H o o f d , G r c f f e 1 n jy ,
o o r t h n z e n , alsmeden II a a jI K e r k e i n d ,
o 1 e n e n d en
de een polder 700 bnnd. groot , die 's winters altijd onder vvaler
staat, en waartoe de droojjwording van het vroejj; ol" laat opengaan der slniziMi en het vallen der rivier de Maas afliannt , loopende
liet dikwijls de maand Jnnij nil, eer hij geheel van het kwel- en regemvale^r
ontzet is.
Op dezen polder staal één watermolen. Alphen maakte v(U)i^
heen met zijne onderhoorigheden , die gezamenlijk 8-j1 hniid. G3 v.
roed. en 63 v. ell. beslaan, eene afzonderlijke gem. uit, maar is in
1818 met de geni. .ippeUcrn vcreenigd.
De Herv. , die hier slechts 15-5 in getal zijn, hebben cene kerk ,
welke tot de gem. Maasbommel behoort.
De R. K. static, die men
tot het vik. van het voorin, bisdom van Roermond , dek. van IJrulcn
rekent en rnim 700 zielen telt, heeft cene kerk, v\elke dooreenen Pastoor bediend wordt.
A oorts zijn hier eene school, met een gemiddeld getal van 70 leerlingen, 1-59 h. en oitgeveer 800 in w.
wier voornaamste middelen van beslaan , de landbonw en veeteelt zijn.
ALPHEN oudtijds Alfheim, d. in <le Baronie raa Breda , prov.
]\ oord-B rnhand , arr. en ruim 4 u. Z. O. van Breda, kant. 3^ u. Z.0.
ten O. van Ginneken , dislr. en 4| u. Z. O. ten Z. yan rinsenhage ,
gem. Alpheu-en-Riel 1 u. N. van Buurle-Nassau en even zoo ver van
de Belgische grenzen.
Dit «lorp is zeer oud
want in 711 vindt men daarvan reeds gewftjf
gemaakt, gevende Engelbrecut, een Saalfrankisch edelman, op den
20 Jnnij van dat jaar . x\lfueim aan den II. AV illeduoudis, die het in
726 bij uilersten wille aan de abdij van Eehternaeh maakte, door welke
het, na verloop van 4^ ecinv,ondei ecnen jaarlijksehen cijns, over
gegeven werd aan het klooster van Tongcrloo.
Naderhand is Alphit^
gekomen aan de Hoeren van Breda
want Godev.vart II
lieer ra»»
Breda , gaf in het jaar 1 2 1 6 de II o e v e v a n N i e n w 1 a n d t , d ie tot
Alphen behoorde , aan het klooster van Tongerloo. En Arnout v\> Lovex
benevens Elizabeth , zijne huisvrouw , lieer en \ rouw ran Breda , sehonken aan hetzelfde klooster ton tijde van Jan van Berlver , derliendin
Abt, ten jare 1280, zestig bunderen in bossehen en woestijnen, gelegen
tusschcn de hoeve van Nicnv\landt eu het busch der Tcnipelheerea.
Ou,
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Breda licbben zieli voorlipo»
Onder anderen vindt niea
in liet jaar 12:29, Gillis va\ Brfda
als Heer van Alphen vermeld.
Deze liet na Isemridis vrouwe vas Alphen, eerst gelüiwd met Gillis
VA.\ Oldexaerde en na diens dood met Goüevaaut van Wese.hale,
Vervolgens he.^tt FiLiPS VAN Liedekerke , zoon van Raso van Gaveren ,
Heer van Liedeherhc en Breda , den naam gevoerd van Heer van
tLVENnoLT en Alphen en als zoodanig aan den Abt en het konventvan
Tongeiloo , tot eene aalmoes , kMijlgescholden ecne rent van eencii
Avagen broods die bet gemelde klooster
uithoofde van zijne landen ,
aan den Heer van Alphen als hij verpligt v.as ter beirvaart te trekken , schuldig ^^as uit te reikeu. Na zijns brocdors Raso's afsterven
Heer van Breda geworden zijnde , gaf gezegde Filips die heerlijkheden
over aan zijnen jongsten broeder Raso, die zich mede daarnaar heeft
doen noemen. In het jaar 1354 werd deze heerlijkheid
welke den
14 Februarij 1326, door Gerard , Heer van Rassegeji, als, door zijn
huwelijk met Aleidis. Heer Filips dochter. Heer van bet Land
van Breda geworden zijnde met geheel dat land aan Jan III, Hertog van
Z?ra6a;ifZ, verkocht was
door dien Hertog verpand aan Raso Heer vas
Liedekerke , maar in het jaar 1342 weder overgegeven aan Heer Willeh
VAN Dl'venvoorde , die haar in handen gaf van Jan van Polanen , Heer
VAN DE Leck, door wien dit dorp weder aan het Land van Breda
gcliecbt werd waaraan bet sedert onafscheidelijk gebleven is.
Alphen heeft niet weinig deel gehad aan de ongelukken dos tijds ,
want in het jaar 1-343 Avcrd het van de Gelderschen aangevoerd door
Maarten van Rosseb, geheel afgebrand en in de volgende oorlogen heeft
liet door plundering . brandschaUing en verwoesting veel moeten lijden.
De kerk , die , bij hare stichting , toegewijd was aan den H.
T\ illeehord en door eenen afge/.ondene uit het klooster van Tongerloo
bediend A\erd, is na de Reformatie aan de Hervormden gekomen, die
Jiaar
in het begin dezer eeuw. weder hebben afgestaan aan de R. K.
De statie van Alphen , die 1200 zielen telt
behoort tot bet vik.
van Breda of het Hollandsch gedeelte van het voormalig bisdom van
Antwerpen , en bet dek. van Breda , en wordt door eenen Pastoor en
penen Kapellaan bediend.
Omtrent de pastorij te Alphen , in de heide ,
zijn , voor omstreeks öO jaren
kleine heuveltjes opgegraven, waarin
men lijkbussen van Romeiuschc \eldbeeren met assche gevuld gevonden
heeft.
Deze zijn destijds naarde Abdij van Tongerloo, op wier gronddnn
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gebied die heuveltjes gelegen zijn, overgebragt.
Toen hier eene Hcrv. gem. gevestigd werd, was de eerste Predikant
JoHANNEs Daeel , dic in 16o3 herwaarts kwam. In 1819 werd deze gem. gecombineerd met die van Chaam-en-Baaule-Nassau zoodat de enkele Herv.
dic liier thans nog woont , gerekend wordt tot de gcm. C/uiam-BuarleIS'assau-eii-Alniien.
Men beeft er oo h. en 3oO inw. , die meestin
,

landbouw hun bestaan vinden.
Het wapen van Alphen bestaat in een schild Aan lazuur (blaauw)
beladen met drie rotsen van goud , staande twee en een
het schild
gedekt met ecne kroon van goud en vijf fleurons van dezelfde kleur.
ALPHEN (HET HOF \ AN) voorm. adell. huis in Rijnland, Y>rox.
Zuid-UoUand onder AIplten-en-Rielveld , icn O. van het d. Alphen.
Het Avas een deftig gebouw met drie torens versierd liggende rondom
en
in zijne grachten met boog geboomte en fraaije tuinen omgeven
werd van ouds genaamd het buis Old Kalslacen
door welk geslacht
het gebouwd en bewoond is.
Later heeft het lang tot woning van de
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ALIMIEN- EX- lUKL, |;.-iii., piov. Noord-Brahu,,,! , ;iir. Ilrrda, kant.
(iinneken, dislr. Prinscnluiijf (II m. k. , 8 s. d.) p.ilciitlc N. aaii(loirle, Z. aan lii'l;fii' l-ii Jlaarlcriilzt'-i*n-l\ijcii , O. aan Tilliui-y ca
Nassaii on
M)ieii

\V.

icdt'i'

aan

(ïliaani.

Zij

t'fnc al'/ondtMlijki;

In

l)f\al

(;«'ni.

dt-

d.

Alpiicu en

nilinaakli-
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Rii-l,

jnaar srdcit

voorin, {jcni. Hplieii

die Ic

1810

te

de wijki'n of
k e n Go e d e n t y d Drni sdijL , \ ijfluiizen Alplinngeil. K e
isterwijk. Ter Oever, waaiondn- tle voormalige koiutnandcrij
Ter Braak , die eerst aan de orde der Tempelieren en later aan de
Ridders \aii Malllia behoorde , 11 o s h o v e n en K w a a 1 b u r " ui"
(^>nalbnrjy.
IK; voorn», (jem. Ilicl bevat de v\ijkeu of {jeh. Kerkeind, Z a n d e u d en li r a k e 1.
Men lieell in deze jvem. 2 U. K. kerken. 1 llerv. kerk, 2.j() b. en
ruim lÜÜl) inw. . onder welke slcebtséén llerv. en de overige 11. K. zijn.
liet wapen de/er jfem. is hetzellle alsdat van Alphen.
zaniea

verci'nijjil zijn.
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Ahl'llKN-K.N-RII-rrVKLÜ.

;yeiu.

prov. Z, ud- Holland ,

uw/s Graven-

palende N. aan den Rijn, die het van Ondshoorn-en-Gnephoek en Aarlauderveen sebeidt, O. aan Zwammerdam ,
Z. aan Boskoop en Ilazersvvonde en W. aan Koadekerk.
Zij
wordt verdeeld in u wijken, als: Steekt, Gouwslais,
il e t D o r p olbeslrale jjedeelte , H o o rn , ook fjenaanid A 1 p h e r- H o o r n e,
en Boiitepaal , en bevat, belialve het d. Alphen de polders G roohdf/c

,

kant.

Alphfii

.

:

,

ten- Polder of Achter- de-Kerk en Zaïien, Rietveld, de Nesse,
Steekt en lüjiieveld. Ook lij[t aojj onder deze {jemecnte de Gonwsclie
sinis en een yedeelle {'ronds de lIoü;re BnrjTt genaamd, (zie hierover op
BcRCT (Uooge) nader). A loejver stonden hier de adellijke lunzen het II o 1van-Alphen, het-lInis-tc-Leenwcn , Brittenrust en Laiigeroode. Thaus vindt men nojj de bniteuplaatsen Nicuw-Britteiiriist^
Grijpesteiii en Randwijk.
De oppervlakte der gehcelc {jem. beslaat
12510 bimd. 30 v. r. 34 v. e. groiids en men telt er onjfeveer ^SOOinw.,
Avier voornaamste middelen van
bestaan zijnlandbouw, handel in
boleren kaas en eenijje labrijken , zijnde 1 steenbakkerij. 4 pannenbakkerijën , 1 fabriek van beenzwart , 1 kaarsenmaki-rij
1 vcriiis,

fabrijk, 1

kalkbranderij

,

1

bierbron Acrij

,

1

koi-en molen

,

1 {jrulterij,

houtzaagmolen.
Voor eenijjen lijd waren hier nog eeiie jeneverstokerij en eeue blaaawsclfabrijk,
die eehter niet meer in werking zijn; veel vroeger moeten hier ook pijpcnniakcrijcn zijn geweest,
maar deze hebben sinds een aantal jareii opgeiioadea te L;"staan.
Er zijn in deze g'^m. 1 llerv. kerk , 1 R. K. kerk , 3 scholen ,
eene afd. van het Nederl. Bijbelgenootschap met 50 leden , en met
Oadshoorn een depart. der Maatschappij Tot ]\iit van V Ahjemeen ^
dat den 23 Jannarij 1809 opgerigt is , en 60 leden telt.
De Heerlijkheid Alpue.>- en Rietveld is in het jaar 1745, door
den Keer Jakob van den Meer , voor eene som van acht- en- vijftigduizend gnlden verkocht geworden
aan CATiiAniNi de Wilde, wed.
van Abrauaï Jozua Braconier , Predikant te Utrecht , en wordt thans
lil
eigendom bezeten door dcii Heer Tueodorus Pietek Baron de Smeth
VAX Alphen
Kamerheer van Z. M. en l-id van de Ridderschap van
Holland, te 's Gravenhage.
Het wapen dezer gein, is eene zwarte ster met acht sliaalpunten
op een zilver veld.
ALPHEX-OISTERWIJK geh. in de Burotnc van Bnda, prov.
IS uDvd-Brahand ,
arr. en
o u. Z. O. van Breda , kant. ca 3 u.
en

1

,

,
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Z. O. ten O. van Giimeken,

P.

en 3 u. O. Z. O. van Prinxenhage
N. O. van Alphen y 1 u. ten Z. W.
van Ilivl , aan den vicrr van Alplion op Riel.
ALPJIEU-HOORN , Lmut In 11 ij n la n d. Zie Hoorx.
Alphen-e.'t-Iliel

gein.

ALSCHEIÜ

ALSDORF
ALSETTO
AESDIO

dislr.

u. ten

\

,

grooth. Luxemburg. Zie ALTScnEiuT.
,
Zie Arsdorf.
groolh. Luxeinhurg.
riv. in liet giooth. Liixenibing.
Zie Eltz.
,
katoenpl. in i\i'('fi-laii(isch Gui<iiia, kol. SuritiamPj
,

gem.

geh.

,

aan
arappakieek op den linkeroever , tussohen de
plant. Waterloo en den Grooten Oceaan , groot 1500 akk. en 150 slaven
,
Lij de jNegcrs Üi;ulers genaamd.
,

monding der

de

A\

,

ALSIXGEN, gem.
grooth. Luxemhurg.
ALSITZ, riv. in het grooth. Luxemburg.

Zie Alzisce».
Zie Eltz.

,

ALSMEER d. prov.
ALSTEREN d. prov.
ALTEKLEEN pold.
,

,

Noord-Holland. Zie Aalsmeer.
Zie Halsteren,
oord-B raband.

N

het Land-ran-Voorne , prov. Zuid-HolGocdereede , ^cm. Melissant-Noordcrschorrenen-lP ellestrijpen , palende N. aan Ond-Mclissant, W. aan den polder van Dirksland
Z. en O. aan de Bieningen.
ALTEKLEIN, pold. op het eil. Duireland , prov. Zeeland, distr.,
arr. en kant. Z/e;v7.:e<? ^ gem. N ieuuerkerhe , palende W.
en N. aan
den pold. Bette^^aarde , O. aan Capelle en Z. aan den GonMCveerpolder , uaarvan het door den Steenendijk gescheiden is.
Hij is bijna 52
,

land, arr.

Brielle

,

in

\.AT\t.

,

blind,

groot.

ALTEKLEIN,

poldertje aan de oostzijde vau het eil. Noord-Beveland , prov. Zeeland, distr. en arr. Goes , kant. Kortgeen , gem.
Kats bedijkt in 1070.
ALTENA , voorm. adell. hnis in Delfland, prov. Zuid-Holland , arr.
Rollerdam , kant Delft, gem. Hof ran Delft, even bnilen de Schoolpoort der stad Delft.
Opdat de Spanjaarden zich daarin niet mogten
nestelen, werd het inliet jaar l'ólo afgebroken en verbrand, maar in
later tijden is het door den Thesaurier Generaal der \ ercenigde Nederlanden , George de Bue, weder opgebouwd.
Op bet laatst der vorige
eeuw werd het tot een herberg verhuurd. Thans is het eene bonwmanswoning. De werf draagt nog de kenmerken , dat daarop vroeger
,

eene biirgt of kasteel gestaan heeft.
AL TENA , voormalig blokhuis op de T'eluwe, prov. Gelderland, aan
den LFssel , tegen over Deventer op de grenzen van Deventer en Voorst.
Het verd in lo21 aangelegd
door Karel Hertog van Gelder, die
Toen de Geiderschen
daaruit de stedelingen groote gebade toebragt.
het in lo58 , uit schrik voor de Keizerschen , plotseling verlaten hadden, hebben de inw. van Deventer bet tot den grond toe afgebroken,
en daarvan de waag gebouwd
die nog in die stad op den Brink
,

,

bestaat.

ALTENA,
ALTENA

Zie ITcLKtsTr ".
voorm. slot op de Veluweh'x] Nijkerk.
van ouds vermaarde herl)erg in de Betuwe , kw. dislr., arr,
en G^ u. O. van Tiel kant. en 2 u. Z. van Eist, gem. en 1 u.Z. ten O. van
Vaa
T ulburg aan den Waaldijk
tusschen Nijmegen en Slijk-Ewijk.
hier varen de schuiten met groente en koorn uit de Botuwe naar Nijmegen.
In het gastvertrek hangt eene schilderij voorstellende eenen geesteeenen advokaat en eenen boer in zeer antieke
lijke
cenen krijgsman
«
ik bid voor u
kleeding.
Onder den geestelijke slaat te lezen
'4k pleit
onder den krijgsman «ik vecht voor u ;« onder den advokaat
voor u;>> en onder den boer: «en of gij bidt, en of gij vecht, en of
.
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n\. Curacao
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VLTKNA (I^AM) VAN), oiidtijd'» Altukm , zcor schoonc en vnichtbaic laiidsfirck , vroo|;Tr oen jjodcolle van Ziii(l-//i>fliiinl iiiljycniaakt
Hel jrrerist
hebbende, tbans lol de prov. D'oord- Bradii ml \u'Uüovcmh\
ten \. aan de Merwedc, ten N. O. aan de 31aas , ten Z. U. aan het
Land van llensden
ten Z. aan Dnssen-Munsler-en-Mnilkerk. en ten
,

AV. aan Dnssen

t-n

de Rakkerskil, bevat de

jjeni.

Alnikerk-en-U itw

ijk

,

Km mi kbü\ en-en-\V aardbui zen (iicsen
Wond riebem-en-() u d end ijk,
l\ij s wij k, de \\ êrken-en-SIceriw ijk
Oji-on-Neer- A ndel
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en van de {jcni. Meeii\\en-llill-en-l5abibmieid)roek , aUeen liet dorp
Hill benevens een 'jedeelle van J5abi lonienbroek , makende alzoo
een [jedeellc van bel dist r. 7f ««/«•///. en van bet kant. llensden nit,cn
besbiande cene opperv hikte van omtrent G'JOO bimd.
Voorheen Mas liet een jyedecllc van bel onde (iraal'schap Tet'slerband
en een leen van de Graven van Kleef", loldat (iraaf AN'illem , bijjyenaamd de Goede, omlrenl het jaar 133ii de oppernia;jt en leenlieersehappij jjekoebt
heeft
van Diederik IX, ("traaf van Kleef;
sedert welken lijd bel altijd als een gedeelte van Holland bcsclionwd
is.
Men hondt DiriiKr.iK, den broeder van Robbert I, Heer' van //i'j/.ïdcn , die in het begin der Ode cenw moet geleefd hebben, voor den
stamvader der Heeren van Altena. In dezen stam bleef de heerl.
tol bet jaar Mo'ó, als wanneer zij door huwelijk overging in het geslaeht VA> Hoorne, dat in 1 ioO tot den gravenstand verheven werd.
l'il dit geslaebl kwam zij, in of omtrent
lüïJO, niet en benevens het
Graafscba|) lloorne
bij erfenis aan den, in 's lands geschiedenis , vermaarden FiLips VA\ Mom^iorency. Graaf van Hoor>e, die inlï)68, om
zijnen ijver voor Neèrlands vrijiicid, met den beroemden Lamoraal,
Graaf vav Egmoïd, op Alba's last, te Brussel ontbalsd werd. en wiens
weduwe WALBrRf.E van Niecvxevavr omstreeks bet jaar 1600, deze
heerl. voor 90.000 gulden aan de Staten van Holland verkocht.
Na
dien tijd is het Land van Altena bij de graallijkheids domeinen van
Holland ingelijfd.
Het wordt door eenen dijk , die op verschillende plaatsen anderen
namen draagt, als: de "W erken se bc , de Uppelsche, de Verlaatsche, de Ganswijksclic of de Dusscnsche dijk, maar
voor het geheel ook wel de Ondalte n aschc binnen-zee dij k
gehceten wordt, verdeeld in bet Oud Landvan Altena, ten O.,
en in het Nieuw Land van Altena, ten W. van dien dijk
gelegen.
De grond , ofschoon de landen , bij aauhoudendcn regen
somtijds te lijden hebben
is evenwel , over het algenu-en , door middel van zijne walcrmolens doorgaans tijdig van ovci'tolli;j" water ontlast. De ligging is verschillende, het lage land is 7 a 10 palmen of
meer onder A. P. , in Oud -Altena; doch in Nieuw - Altena ,
Heiland is vrucblbaar in
slechts 2, hoogstens 4 palm. , onder A. P.
tarw , koolzaad, gerst, i'ogge, haver en duivenbooncn , en er groeit
ook vlas en heünip, de wegen zijn er vlak en eiTcn , en, in hel Oud
Land van Altena. mAcrcndcels met v^illige hoornen beplant; van
Werkendam af tot Heusden toe, staan op vele plaatsen, ter wederzijde van den dijk. no'en- en an4sre vrucblboomen.
Het onllecnt vermoedelijk zijnen naam van een kasteel , dat onder
Almkerk gestaan beeft. Zie Altena (Slot van)
I. Deel.
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den 18 November 1421 , de
St. Elisabethsvlocd,
hij den
Groote Znid-Hollaiulschc Waard onderliep , weid deze slreek ,
Zij
ook in dien uaard lag, mede jjeheel onder uater bedolven.
tiie
moet ecbler spoedig weder droog geweest zijn , althans geen hinder
meer van bet water gehad liel)ben , als komende reeds in 1423 voor
ouder de onwillige plaatsen, om mede te werken tot de bedijkiiig van
dat toen nog als
den G r o o t e n Z n i d h o 1 1 a n d s c h e n
niop-elijk besehoinvd , doch nimmer tot stand gebragt werd.
In 14oo waren de Landen van Altena en Heusden aan de westzijde nog
onbedijkt , want bij handvest van 31 Mei 146o geeft Filips van BourcosDië consent aan zijnen Lieve Neve Jacob Grave tot Hüers, Heer
van Althenae , om dit land zoo ver noodig met eenen dijk te omrinn-en , waarvan de tegenwoordige Ond - Al tenascbe binnen -zeedijk, die het Ond Land en bet iNieuw Land van elkander
scheidt, het grootste gedeelte uitmaakt.
en
den BoniIn het jaar 1672, toen de Franschen Bommel
melerwaard introkken, en de steden Gorinchem en Woiidrichem opeisehten , werd het Land van Altena gedeeltelijk onder water gezet
om den vijand af te weren, en men liet het lang blank liggen.
Gevoeliger nog- was de ramp, die het op het einde van het jaar 1740 trof,
toen door stormwind en zware piasregens de Lek , de Maas en de Mer^^ ede
buitengewoon waren o])gezwollen , en het water met zooveel kracht tegen
de dijken aanperste, dat er verscheidene voor bezweken. Door de inbraak
van den Maasdijk en het Land van Heusden, bij het dorp Hedikhuizen ,
tnsschen den 24 en 2j December, veranderde het Land van Altena
in eene woeste plas . en het water deed ongemeene schade , door het omverwerpen en wegspoelcn van vele hnizen , schuren en hooibergen, het
De ingezetenen
verwoesten der akkers en het verdrinken van beesten.
badden geen andere toevlugt , dan de nog overeind staande dijken en
den Altenaschen heuvel, waarop zij zich, in het gure winlersaisoen ,
met de weinige geborgen have en vee , in grooten kommer en deerDe gereedste verligting bestond in
lijke armoede moesten behelpen.
bet maken van hulpgaten , om het waler door de Bakkers-kil en in
het BerTSche veld of den Biesbosch af te leiden , hetgeen zeer veel
baat deed. Het gebrek aan hout en andere stollen , die benoodigd wawas oorzaak , dat men
ren tot digting van het gat bij Hedikluiizen
daarmede niet kon beginnen vóór den 16 Februarij 1741 , hoewel men
Den 19 April kwam er
den dijk reeds op den 2 Maart digt had.
evenwel een nieuwe ramp bij, aangezien het gemaakte werk aan het
Imlpgat bij Werkendam , dat wel beslagen , maar niet geheel digt was,
door eenen hoogen vloed van benedenwater , wegspoelde; zoodat de landen , die reeds bezaaid waren, onder liepen, en het land in het midden van den zomer nog niet geheel droog geraakte. In dezen nood waren de landlieden onmagtig, om , zonder bijstand van anderen de schade
Men wiMidde zich te dien einde reeds vroeg tot
cenigzins te boeten.
de Gecommilteeide Raden, die gerecdelijk eenen onderstand ^an twintigduizend gidden inwilligden, tol het koopen van leelïogt voor de
beboefligen en voeder voor het vee; terwijl zij naderhand, in twee
nog cca en dertig duizend gulden , tot herstelling der dijken ,
reizen

Toen

P'chcclc

Waard,

,

,

,

toestonden.
Dezelfde strenge

winter, die den Franschen over hel ijs den weg
naar Nederland baande , was niet minder uoodloUig voor het Land van
Het was reeds twee jaren na den anderen onder water gezet
AiTENA.
en onderging in September 1794 ten derden male dit deerlijk lot, zonder
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tendt' hij

liet ovi-rijjo jrraai»

tic

llü

vooijjaamlc rampLMi vorkrojjcn te
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nojj
den akker halen, de aarda|i|>elen
in den jjrund aan liet bederf l>a prooi laton

-len

•jewoncn

lijd

,

ter

;;fMliikl

Ier rooijin;;
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maanden vóór

IjcIjIxmi
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toen do
, inoe-

00|jst li.id l»iiiiiiMi^'il)ra;rt
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stalle drij\en.

ol' iiiel

niel
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vaa

bekwaam,

onilrenldriu

Vijl' doorsiiij-

ded«n ile jjehi-ele >treek oiulerloopen.
In dezen toestand
bewoners bij de aankomst der Franschen ; en al wa- er aangewend werd , om de doorsnijdinjjen te herstellen , en de ijeslople sluilen en waterloozinjen te openen , vond tejfenwerkiniy bij kwaadwilligen, die de waterloo/inj verhinderden; bovendien vonden ile, nijvere handie zieli tot herstel repten , bij de belenimerende verklenmdheid ,
den
de te bewerkene stolle door de koude onhandelbaar. Bij twee doorsnijdingen , ter ontlasting; gemaakt , was jji en {yenoegzame voorzorg gedragen tegen ijsgang cïi boog water.
Dit baarde te midden van Febrnarij de grootste verlegenheid en jammer.
Niemand kon bet dreigend
gevaar , over het zwakke ijs loopende , ontvlugten , en hel was te stt^rk
om er vaardig met sehnilen door te breken. Zolders en daken strekten velen tot wijk- en 1)< rgplaalsen.
Eenige huisgezinnen , die uit Woudriehem geen hulp konden verkrijgen noeb van daar door booten afgehaald worden, zalen driemaal vier en twintig uren zonder brood, en zonder
vmn- , moelende daar zij zelven ter naanwcrnood lijfsberging hadden een
gedeelte van hun vee, in den vloed zien omkomen. Uit dezen nood gered ,
zagen zij zicii opnieuw
toen de reeds gevorderde maand Maart gunstiger
dagen beloofde, in ramp gedompeld. \ ele ingezetenen badden reeds hunne
benedenwoningen weder betrokken , wanneer bet zwellen der rivieren
hen noodzaakte , om andermaal naar den zolder te verhuizen en
hun vee, gedeeltelijk op de gewone stallingen gcbragt , daar af te halen,
op de dijken en korentaslen te brengen , terwijl velen , daar het meeste
voeder nat en bedorven was, om hunne paarden en hoornvee in het leven te behouden , die naar het Geldersche voerden.
In de tasten lagen
tarwe , rogge , haver en boonen lang uitgeschoten , en broeiden zoo sterk ,
dat het mesthoopen gelijk waren en niensch noch vee tot voedsel konden
verstrekken.
Den 25. Februarij 179o brak de dijk door aan het
\ergereind hovende Haarsleeg
en den 2:2 Februarij 1799 terzelfder
plaatse , zoo als ook tussehcn 30 en 31 Januarij 1809 eene dijkbreuk
plaats had boven Woudriehem , aan de zoogenaamde Nol ; door alle
deze dijkbreuken werd het Oud land van Altena geheel overstroomd.
Het bestuur over dijken en sluizen in het Land van Altena vrordt
uitgeoefend door twee colle;;ien, als: door Dijkgraaf en Hoogdijkheemraden , van het Oud Land van Altena, en Dijkgraaf en
lloo'fdijkheemraden van het Nieuw Land van Altena.
ALTENA (NlEÜW-LAND VAN), landstreek in 1^ oord-B rahand.
2ac Alte.nasche Poldkr (Niecvvi;).
ALTENA (OUD-LAND VAN), bevat het gedeelte van het Land
van Altena, prov. jy oord-B rabaiid , hetwelk ten N. door deMerwede,
ten N. O. door de 3Iaas , len Z. O. door het Land van Heusden , ten Z.
door Dussen- Munsler- en- Muilkerk, en ten W. door den Nieuwcn-AItenasehen-polder , waarvan bet door den Oudallenaschen binnen-zecdijk
gescheiden is, en door Werkendam bepaald wordt. Het werd in 1467 na
den vloed van 1421 hcrdijkt.
door middel van
watert
Het gebeele Ocü-La>d van Altena
walermolens en sluizen in den Oudalteuaschcn binnenzeedijk door den
dinjren

laten de
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De watermolens
Nieuwen- Altenaschen -polder , op de Blcekrivier, iiic.
water tot ruim zes palm. boven A. P.
liet dijkliestuur bestaat uit ccnen Dijkgraaf, zeven Hoogdijkheemraden
en eenen Penningmeesler.
ALTENA (SLOT VAN) ook wel Octena , in bet Land van Altena,
ten N. O. van bet d. Almkcrl-, aan den Alm. VoL^iCns ecnc verteUing onder de ingezetenen, zoude de Heer van dit land, toen bij

breiio-en bet

.

bet kasteel wilde bouwen , in geschil gekomen zijn met zijnen broeder,
en tot bem zeide
niet ver van bier insgelijks een kasteel bad
Niet Al te na of Bat is Al te na , waarvan dan bet kasteol en vervolgens
het gebeele Land van Altena zijnen naam zou ontvangen hebben. 3Ien
moet dit echter voor een sprookje houden; want in de oude lijst der goederen van St. Maartenskerk te Utrecht vindt men Haltna vermeld , en bet
schijnt niet vreemd te zijn , dat men bierdoor Altesa verstaan moet 5
ook werd het La>d VA?i Altena , ïlAtinEXA of Holtena genoemd , w aardie

:

,

de gissing ontstaan

uit

is

,

of

men den naamsoorsprong

niet

zoude

kunnen ontkenen van de vroegere boutrijkbeid des lands.
Het slot was zeker geen der minste ouder de Hollandsehe kasteelen
dat bet ook voor een tolbuis gediend bebbe of om de
en men w il
,

riv.

de

werk

in

Alm

te dekken , zijnde aan den anderen oever zwaar nuuirden grond gevonden, hetgeen doet vermoeden, dat ook daar

een slot beeft gestaan.
Toen de Edelen , medepligtig aan den dood van Aleid van Poelop bet slot vas Alvan Albrecdt van Beuerex
geest ,
bijzit
lENA geweken waren , werd het door den Hertog in het jaar 1395
belegerd en na eenen hardnekkigen tegenstand , bij verdrag , aan hem
overgegeven , waarna bij bet liet verwoesten en er was sedert dien tijd niets
meer van overig dan twee groote tienkante torens van welke de laatste in
1678, of volgens anderen in bel jaar 1080, weggeruimd isj zoodat er
bekend onder den naam van
thans niets anders dan een heuvel
Altenaschen heuvel overig is (zie bet volgende art.).
ALTEN ASCHE HEUVEL , hoogte in het Land van Altena ,
gem. Ahnkerk en JJitwijk, N. O. van bet d. Aluikerk, waarop
vroeger het slot van Altena gestaan heeft , van hetwelk tlians niets
meer te vinden is. Van dezen beuvcl , die zeer hoog is , zoodat liij bijna
9^ el boven A. P. reikt, en tbans met de boerenwoning, die daar reeds
in 1600 p-ebouwd is , in eigendom behoort aan den bouwman Frans
VAN de Koppel , beeft men een aangenaam gezigt over het geheelc
Land van Altena.
Toen in 1740 de Maasdijk doorbrak en daardoor het Land van Altena onder water gezet was , werden op den xVltenasciien heuvel onderscheidene runderen en paarden geborgen en daardoor in het leven
,

;

,

,

,

beboudeii.

ALTEN A6CHE POLDER (NIEUWE)

of het Nieuwe Land van Alhet Land van AU.ena , prov. Noord-Bmhand , arr.
(üstr. Jf^'aalwijk, gedeeltelijk gem.
's Ilertfxjenhosch j kant. Neusden ,
Ahnkerk-cn-Lituijk , gedeeltelijk gein. Emmil:hoven-en-Jf aardiniizen ,
CU voor bet overige gedeelte gem. dc-ff^crken-en-Sleenwijk palende
N. aan den Vervooruscben polder, O. aan bet Oud-Laud van Altena,
tena

,

pold.

in

aarvan bet door den Oiid-allenascben binncnzeedijk gescheiden
wordt, Z. aan den Zuid-HoUandseben of Dusscnschcn polder , en W.
aan Diissen , de Cakkerskil «-n den zoogenaamdcn Karuemelkspolder.
Deze polder, die men in 1640 begonnen is te bedijken, beslaat eenc
oppervlakte van 1106 bund. 1 v. r. !j2 v. e. uiecsl welige akkers
A\

,,,,

UT

ALT.

Hij staat onder het bestuur van renen Dijkgraaf
en veile weilanden.
en les lloo;ïdijklieeniraden , van Milke een teNens jtenningniecsler is,
en oiilla-;t zieli , zoo van zijn eij^en water als van dal, In-lwelk liij van
hel Oud-Land van Allena , «Itior de sluizen in di-n ()iid-;dlenaselien
onlvanjjl , en dal van den
biiuien-zeedijk
\ ervooimeheii-pnlder
door drie |>roole sluizei» in den Nieuwendijk. op hel IJerijsehe veld.
,
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Appeltern

land

[reli.
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Gthhrliiiifl

kw

,

ruim
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arr.
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,

ten \V,

7.^

Zie IIalstkhkn.

I\onril-l>nih(iiiiI.

{jroolh.

,

Lit.reiiiburff.

Oii) \'ooKST, d.

Z.

u.

1^,

prov.

,

IKSE
ALTKOIIS r of
AI/rFi\\

u.

Z.

,

distr.

/ie

Lu ml

inliet

en ^j u

W.

Ai.twies.

Mans en

ra n

If'anl,

ten Z. van ISijmccjcnf
en {- u. N. W. van

vau Dnitcii , Jfeni.
W. van Arnlieui , midden in het weiTol dit d. beliooren de gelinehten
de

binnendijks gelegen.
eu de Munniken Woerd, en een pold.
bijna (iOO liiind. groot, die bij vviulcrtijd oiiderlooj)l
en weder droog
v»ordl naar [felang het water in de Waas vroeg ol' laai wegvalt.
Zie
voorts Api'elterv.
Alen heelt er Ï50 h. , eene in 18315 geheel nieuw gebouwde sehool
met een gemiddeld getal van 30 leerlingen , en ongeveer 270 inw.
die in landl>o!i\v eu veeteelt hun bestaan vinden . en onder
welke
men sleelits Ij Herv. telt, die hier eene kerk hebben, welke tol de
gein. ^iJtforst-en-^ippeltern behoort.
De overige inw.. die II. K. zijn,
liebbeu hier eene slalie
die lot het vik. vau het voorui. bisd. van
lioermonle , dek. \n\\ Bruten , gerekend wordt.
De kerk is in 183.>
nieuw gebouwd en de pastorij in I83o vergroot en gedeeltelijk veranderd.
AL'1 FORST-EN -APPEI/r'ERN,
prov.
kerk. gem. ,
GdderUuul
klass. vau .\ ijmerjcn, ring van Jliifi'riixnvf
met 7.) zielen en Iwcc
kerken, die door ééneu Predikant bedicad worden. Hot beroep gesehiedt
il oor
den kerkeraad.
AI/n\(jE, geh. in Beilerdingspil , prov. Drenthe, kant. eu 3 u.
N. O. vau /foof/ereen , gem. en ^ u. N. O. vau Beilcn.
.

:

Heppard, deTorsch

.

,

,

AIjTLINSTEU
de

van
1

geh. in
op de mecslc kaarten Alenster gespeld
,
Linster ,
groolh. ,
kw. , arr. en 2j u.
N. ten O.
Lu.reuihurcj , kant. en 2 u. W. ten N. vau Belzdorf , gem. en
,

heeil.

u.

van Junglinxter.

AI-TONA

Nederlandsch Gniana , kol. Suriname ^
Parakreek , lussehen ^ rcdenburg benedenwaarts, en La Ronne Aniitié bovenwaarls
3000 akk. groot, met G
slaven. Deze plant, is in 1773 door de nniitelingen geplunderd geworden.
ALTOXA . berg in 1f'cxt-In<Uë. Zie Altesa.
ALTONA (MEIIW) , voorm. nu verlaten kolTijplant. in Ncderl.
Guiava , kol. Suriname, aan den linkeroever der Pirikakreek , tusschcn
Schonauwen benedenwaarts , en Poelwijk bovenwaarls, 42Ö akk. groot.
ALTRIER geh. , grooth. Luxcmhunj. Zie ALX-TRinn.

aan den

kostgrond
der

,

in

liukeroevcr

;

,

,

ALTRIG riv.
ALTSCHEID
.

schap
kant.

Jf'

iltz

WiUz,

groolh.

Lii.remhury.

Zie Oi.zet.
Aescdeid gespeld , gem. in het graaf,
in hel
grooth. Lu.rcmhurg , kw. en arr. Diekirck
palende N. aan AVilwcrwiltz, N. O. aan Coustunib.
,

ook

veelal

O. aan Hoschcid , Z. aan Bourscheid en Gocsdorf. en W. aan Wiltz.
Zij
bevat de gehuchleu Altseheld, Ivautenbaeh, Mcrckolta
en Sehatburg, en daarin 430 inw., die lot de pastorij van lYiederirt/fz

beliooren.

Het geh. Ai.TsciiEiD ligl 3 u. N. W. van Dickinh
Wiltz, van rondom door bosscheu omgeven.
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I

u.

O.

vaa
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ALT.

M8
ALT-TRIER

hoewel vei-kcerdelijk . Altrier gespeld
,
vau Rcmich , groolh. en arr. Litxembunj ,
kw. Grevcnmacher , kant Remich , gem. Bech.
ALTWIES, Altweis ol' Altewiese, geh. in de hcerl. Ronsxij , grooth.,
en 5 u, Z. ten O. van Lu.remhurg , kw. en o u. Z. ten ^V van
arr.
Grevenmaclier , kant. en Z. AV. van Remich , gem. en ^ ii.
N. ten
W. van MontJorf.
ALTZIXGEX of Alz!>ge>- , d. in het regtsgeb. van Ltixeniburg
grooth., kw.. arr., kant. en 1 u. Z, ten O. van Luxemburg, gem.
ea 5: u. Z. van Hesp-Tingeii. Er is hier eene R. R. kerk, die door
cenen Pastoor bediend wordt, en tot het bisd. ]\amen , dek. van
goh.

in

meestal

,

regtsgeb.

liet

.

St. Pictrr te

Lii.reDihurg

,

AL\A (HEUVEL \AN)

behoort.

Dezen naam geven de
aan eenc hoogte in de gem.
het d. Uitwijk, waarop gelxniwcn sehijnen
bij
,
zoo als men uit de daar nog gevonden wordende
{festaan te hebben
puin enz., meent te moeten opmaken.
A ecUigt heett d.i.'irhet kasteel
gestaan
dat aanleiding gegeven heeft tot het sprookje , waarvan men
den naam Altena wil afleiden.
of Hefvel va> Alba.

Land van Altena

bewoners van

het
Almkerk-cn-Uitirijk

,

,

.

ALZETTE
ALZINGEN

riv.

,

,

grooth.

Luremburg.

Zie Olzet.

IIachiville , Hacuerville of
AcHEViLLE , gem., grooth. Liixpiiiburg , kw. en arr. Diekirch kaïil.
Clervaux. palende W. en N. aan Belgisch Luxemburg , O. aan de
gem. Asselborn en Z. aan de gem. Bcgein. Zij bevat ded. Alzingen en Hoffelt, en de geh. L ev es ii hl e n , Moulin- Neuf
en
en heeft 2 R. K. kerken.
y Ier, telt 480 inv.
Het d. Ai.ii>GES. ligt 6 u. N. ten W~. van Diekirch 2 u N. W. van
Clervaux , 2^ u. O. van het Belgische stadje Honffalizc.
De inw. ,
die alle R. K.
zijn , hebben hier eene pastorij , die tot het bisd.
karnen, dek. \p.n Clervaux, behoort.
AtsixGE:.'
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,
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Fr.
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A3IA (WAY)
van het
,
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,

van Luxemburg. Zie Altzi>ge>".
eil. Amboina, op de noordkust

het reglsgel).

riv. in

Oost-Indic

,

schiercil. Hitoc.

AMABIEiS
Timor

d.

in

,

neg.

eene

in

i)aai,

Oost-Indic

7

u.

N.

,

0.

op

de

westkust

van Koepang,

van het eil.
4 u. Z. van

Seavian.

AJIACOEWA

of AiiAKowA , neg., in Oost-Iudtë , op het Ambonschc
onder den Radja van Soho7ni-it: staande.
AMAHEï of Ajiahey , bogt in Oost-Indii' , op de zuidkust van het
AmhonscJie eil. Cercni
Zij doet
digt achter den hoek van Knak.
zich bij het in- en uitzcilen zeer schoon voor, is van alle kanten bijna
besloten , en vormt eene goede rcedc , alzoo men er tegen alle xvinden
beveiligd is , maar aan de eene zijde heeft zij eene ondiepte.
Er zijn drie negorijen: Amahei, Snwokuw en Makarikie,
thans digt aan liet strand, maar vroeger wel drie uren landvaarls
in, tusschcn de rivieren Makarikie en Roewatta gelegen.
De inw.
waren eertijds Heidenen, en werdfn door den Koning van Ternalc
aan de Nederlanders geschonken.
Li het jaar '1647 x\erden zij
echter, op hun verzoek, Christenen; maar zij zijn nog zeer dom,
eenvoudig en bijgeloovig.
In de 17de eeuw beliep hun getal ruim
ÏOOO , Maaronder 2lü weerbare mannen en 66 dati's; in 1823 waren
er 1220 zielen , en onder deze ccnigc Avcinige Mahomedanen, die
hier eene ellendige moskee hadden , de overige varen Christenen
van welke ongeveer 100 ledemalcn der Herv. kerk waren, terwijl
eil.

Ce.ram.
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De l)cvülkiii{j was toen aanbezochten.
door de kinderziekte; N\aiil men is liier zoo
ilat
koepokiiientiiijy
men *lie door «Ie >ln{jt
iojji nomen ,
U'ffen de
waien ook in diep verval jjewoiiiiijjeii
\ ele
lü'.kt te ontduiken.
Iloe nederig er deze Moninjjen ook
ra^kl en eenijfe andere jffslolon.
vant om levensmiddelen
nitiieii, lieerx-lil er loeli «feen armoede in,
te Lekonien, lielioed men zieli .sleelits naar de liosselien te hejjeven ,
«aar die in over\loed tye\onden worden.
Ax. HLi is liekend door hel Iraaije ln»nl voor Maden van tafels,
dat de jji-ond liier oplevert. Ook de krnidna;relen zonden hier wclifj
tieren , wanneer het Nederlandst-hejjomernementvroejji'r niel uood/nkeiijk
geoordetld had, die, ter Noorktnninjf van den slnikhandel , zor;;\nldijj
te doen nilroeijen.
Maar er «orden eene soort van onliari^je jiadi
die zeer lijjl is. en boontjes \an kaljanjj , veel naar prinsessen- ot heeruim

-iO kiiulcron

rcnboontjes «yelijkende

AMAHKl

scliool

i\e

merkelijk, af^jeiionien

,

aanjjekweekt.

,

oj) de znidknsl van het
,
van denzeilden naam, bij eenen
aeer moerassiy[eii jrrond
dien men door moet, om aan de «alerplaats
5""
te komen.
liJö" ü3' O. L.
In de 17de eenw was
^G' Z. B^
zij
6-jO ziel. sterk, en kon loO weerbare mannen en 32 dati's op
de been brengen.
onder v\elk!j
In 1823 Iflde men er G9i ziel. ,
^ an de afgebrande
Gl leden der Ilerv. kerk en 23 sehoolkinderen.
kerk stond toen no^fj een jjedeelle der miuen, hetwelk blijken droojf
dat dit (jebonw niet van de gcrin(jsle geweest was
ook had mcii
rvcds bont voor eene nienwe kerk bijeen<jcbragt.
AMAKOESOE neg. in Onsl-Imli*- , op het eil. Amboina , op de
knst \an het sehieieil. Lcijliinor.
N. A\
AMAllOLO , Yoorni. neg. op hel eil. Ctram. Zie Ammaiioio.
A3IA110N0 , onde naam van het d. Sivvokivv op hel eil. Cemm.

uimboiische

AnviiKT,
('erom,

ol'

eil.

ne;y.

in

de

in

Oost-Indii'

hojjl

.

.

;

,

.

Zie Si'vvoKc.

AMA

ICA

voorin, neg.

,

Amd

op den hfUM'1

in

Oosl-IiuUü

,

op het

vi/Hio7i.9cAe eil.

Oma,

Ila.

AMA ILA, hen vel in Oost-Indië , op het Amhonsclie eil. 0)na.
Vroeger lagen er drie negorijen of Indiaansche dorpen op: Ama Ila,
Ama Ica en Ama Toelj.
A?JA ILA, voorm. neg. in Oost-lndië , op hi't Amhonsthe eil.
Oma , op den heuvel Ama Jla.
AÏÏAKONG

op het eil. Timor,.
Oost-Indië. Zie ,\.'aAC0EWA.
AMALESSI voorm. neg. in Oosl-Indië , op het AmhnnscJie oil.
Ceram
ruim 3 n. gaans van het zuidelijke strand. Zij is reeds in
het midden der 17di; eeuw door die van Wassea vernield.
A3IALIESTEIN of Amelestei>
oud adell. huis in het Lind ran
Vianen , prov. Zitid-IIoIlaiid , arr. en 8 n. N. 0. van Dordrecht
kant., gem. en l n. W. van Fianeii , in het Viaiieuxche Bosch. Ifeer
He>drik va>' Bredebode, die in 1-508 overleden is, deed het bouwen
voor zijne gemalin A.m^lia vav Nieuvvkvaar , naar wie hij het noemde.
Het «as een fraai gebouw rondom in vijvers gelegen, maar is, in het
begin der vorige eeuw . geheel gesloopt.
De grond behoort thans
in eigendom aan den Heer Staatsraad J. Bi.anko
Jz.
AMAMA. voorm. adell. slale prov. Friesland, kw. Oosterrjoo
griet. Tietjerlisteradccl
onder Gurijp.
AMA3I . dislr. in Oost-Indi'ë , op het midden van hel eil. Su~
vorst, in Ooxt-I ndii'' ,

,

AMAKOWA

,

neg. in

,

,

,

,

,

,

.

vKtlru,

,

A

120

M

,

A.

,
kanaal in Oost-Indic , eil. Jara, W. van
de voorm. Litreclitsclie poort, zijnde in liet jaar
kosten van den Proknreur Johatsnes Amaïsus , g«gravèn. Er zijn vele Iraaije tuinen aangelegd, die men cchlcr mccstil,
verlaten heelt.
uiïhoofde van de ongezondheid
AMARASSI , neg. in Oost-Indiè", op de zuidwestkust Aan liet
Timor.
eil
AMASSIA , kl. st. in Oost-Indip., op de zuidoostkust van liet oil.
Timor. 0° 18' Z. B^ , 120^ 33' O. L.
TOELI , voorm. neg. in Oost-Indiè' , op het Amhomche eil.
Oma , op den heuvel Ama Ha.
AMBA , riv. in Oost-Indië , op de noordkust van het eil. Jara,
resid. Kadoe , die niet ver Aan den hoek Pahoeranaai in zee valt.
AMBA, neg. in Oost-Indië , eil. Java, landsehap Malaram , N- van
Karta-Öoera-de-Ningrat , Z. van Salaliga, aan den ucg van Sania-,
rang naar Sonracarla.
AMBACHT (KORT-EN-LANG-) pokl. in de Bieibosch , prov. Zuid
Holland, arr. Gorinchem , kant. en geni. Sliedrecht , palende N.
aan de Mer«ede, O. aan den polder de Rnigtens, Z. aan de Sneepkil
en W. aan Slcdedijk; groot 108 bund. 7 v. r. \üór de overslroobehoorden deze gronden onder de baniing van 18 November 1121
ronie en heerl. Aan Mn-a-eda oShcerl. Craeiji'slcin , en sederl die o\erstrooniing zijn zj) Aveder aangeslibd en drooggeloopen.
AMBACHT (LUITEN), geh. , prov. lYoord-Braband. Zie Luiten-

AMANUS-GRACHT

Batavia, buiten
1647 , op eigen

,

.

AMA

,

,

,

AraBACUT.

AMBACHTEN

(DE YIER) , in het lat. Quatuou Officia , in het
aloude l)enaniing van de gronden , tiis—
Quatres wétikrs
schen het Land van Vv aas en de Ilonte of Westerselielde gedegen , en
dus f.enüemd naar de vier lioofdplaalscn (Assen ede. Axel, B oc h o u t e en Hulst) aan A'.elke het omgelegen land onderAvorpen Avas.
Zij behoorden tot het Dtiitselie rijk, en de ingezetenen stonden, in
Toen Keizer OttoI
het kerkelijke, onderden Utrcehlsehen Bisschop.
op de grenzen van het Rijk, omstreeks het jaar 940, het nieuwe kasteel
van 7F aas
onderwierp hij daaraan het
te Gent bomvde
Deze nabnursehap viel nogtans den Vlamingen
eu de Vier Ambaciitex.
lastig,
en hunne vorst poogde daarom deze gronden van het Rijk
Ten jarc 10o7 schonk dan ook keizer Henoiuk
als leen te ontvangen.
IV, als leenheer, aan BoiinEAVi.iN I. Graaf van Vlaanderen, de V^ier
BouöEWiJN stond deze daarna af aan Rodcert de Fries
Ambachten.
en deze Avederom aan zijnen zoon RoDBEr.T II , bijgenaamd van
Jeruzalem. Steeds tcrngkecrende tot de GraAcn van "^ laanderen poogden
deze zich van lieverlede van de leenroerigheid te ontslaan, docli dan
Zoo gaf Keizer Freperik in 1218
legden er de Keizers de hand op.
ook de ViEii Ambachten aan den llollandsclun (haaf Willem I, omdat
doch zijn
de Vlaamsche Gravin Jouajiaa do verheffing had Acrznimd
zoon He:\de!k herriep deze gifte in 1221 en gaf ze aan JoiiANNAterug.
Margaretha volgde het voorbeeld barcr zuster, doch Jaiv en Boüdeavun
ïiarc zonen uit haar eerste huwelijk, in liet bezit Aau
VAN AvENNES
Henegouwen gesteld, vorderden in 1247 ook de Rijks leenen terug.
Den 11 Junij 12o2 , verklaarde ook Willem II, Graaf van Hollanden
Rooniseh Koning , Aviens zuster Adelheid met Jan van Avennes gehuwd was, gezegde Ambaditen aan het rijk Acrvallen , dewijl MauA\aarop
«iKEET in gebreke gebleven Atas, om ze van hem te verlieffcn
hy die Avedcr ter leen uitgaf aan gezegden Jan van Avennes. Richaru
franscJi lks

,

,

Land

,

;

,

j

,

A M B.
v\> ConN\\ALLis,<lit' iluor
uifli;;(li'

in

znon

,

liJ'iiSi'ii

i'('iii|yi'

Koiiivorsten lol Kci/.cr verkoren w.is, \ri-

liJGÜ «tl

zijne niofdor

121

\\ h.i.k.m.s

/ijude

uilsjMa.iIv

,

ilurli

wederom de

Maugvhkhs

veronverLlaardc Kci/ir lUnui.t l. in IÖ'J() de Vier Amhaciiti:m ook wederoMi \oor vrrhcm-d . en droejy ze op aan J \n v\> Am;>\ks.
was oji|;('\oljjd. Sederl l)le\en <le
(Ie JoiKje y die zijnen ^adt'r inmiddels
ViEn Amhvcuïkm aan de (!ra\eii \:\\\ Holland en llene;jon\veii. tol o[i liet
("iiiY

aelil/anieiide

o|);i('\ol;;(l

eii;il

Icent-u

,

jaar 13^3 , loen AVii.lkm 111, hij verdraj» zijn reijl daarop alslond aai»
AuBULiiT. (iiaaf van l laiuidvrtn , wiens opvoijyers , van toi'iiaf.in liel

daarvan jjehleven zijn, mils altijd den Keizer als lunmen
erkennende.
Kakix V, lie<'ll nojjlans ook hier aan die leeneen einde yemaakl.
r(>eri;;ln'id
N.ulal bij den Munslerselien Vrede
Axel en H ii 1 s l aait liet {jeiueenehest der Vereenijjde Nederlanden
toegekend zijn geworden , is de henaiuing in onbruik geraakt.
AMnA(:HTK\-(l)E VIKR) , anders genoemd 1)i:ivk>umkk e. a. , geni.
oji lel eil. Sc h o II we II , prov
Zceldiiil i\{is \\A genoi-md oniilal zij uit
de \Ier amb. beerl. IJrijdorpe, Dui ve ndijke Klaas Kindereukerke en Loopers Kapelle is /auiengvsleid. Zie voorls Dui{jeri'.st

bezil

leenlieer

,

.

.

VEMlIJkE.

AMnVCHTSrOLDER,

pold.

in

RljoJmnJ

kanl. Alphen ^ geni.
liggende 3' v. beueden A.P.

arr.

's

Gravenhwjc

blind

,

en

AMRACUT VAN DORP,

ambt

voorin,

,

prov.

ZuhUUoUaiul

Jlazersuoude ;

,

in

Delfland.

groot

215

Doup-

Zie

Ambacht.

AMBAÜJANG

berg in Oosl-Indle, o\t bet eil. Suviatin. 933 ell. ,
opjiervlakle der zee.
liet is ecu der toppen van
het gebergte Sinij.ilong.
Vroeger liep de weg uit de
ÈL-nedeniiaar de Bovenlanden over dezen berg en was alzoo uiterst steil , ruw
en smal
desuiellegeuslaande beeft de Luitenant Kolonel llAArr in
182:2 zijne troepen en gesebut daarover welen te brengen.
In 1833
heell de toemualige Commissaris-Generaal va> di:>' Roscu
eencn anderen weg doen aanleggen, waarbij de AraBADJAivc vermeden wordt.
Zie A>ÉE.
AMBAHIO st. , in Oont-lndië, op de Oostkust van bet eil. Celebes in de baal vauTello 2° 20' Z.Br. 116" «S' O. L.
AMBAL, ads. resid. in Oost-Indië , op bet eil. Jura, resid. Baglen , zijnde te\ens een regenlseliap van dien zelfden naam.
AMBALEGA.st. in Oost-Indië, o[< hel Sun dasche eil. .Var/?nfl, bijna
Ic niiddeu van bet eil. , 2{ ni. O. ten Z. van Madnrelna , 1 m. N. W.
van Sampan ten N. van eene bergrij die zieli van Sotia lol Sanpan
uitstrekt.
Zij is van rondsom door een fraai boseli omgeven
beeft
eenen sehooueü Moorseben leiupel en lelt wel 4000 huisgezinnen, die
onder eenen Ingab<'i staan.
AI^IBARAWA, distr. in Oost-Indië, eil. Jara , resid. K'adoe.

85

V.

boven

.

de

;

,

,

.

,

,

AMBU'^^AXG
diep onder

dei!

AMIULAN

plaats in Oo.\l-Indië, eil. liornen , waar niel zeer
grond diamant- en goudmijnen gevonden worden.
(AJER) , riv. in Oost-Indië, op bel eil. Sunialru.
Zie
.

LvDRAr.ini.

AMBIVARITEN een der volkstammen die , ten tijde toen de
Romeinsehe Veldheer Ji'Lus Cesau eenen inval in deze gewesten deed,
dii land bewoonden. Daar Cesah ben sleebts eenmaal noemt, is het
zeer nioeijelijk te bepalen
in welk gedeelte van
ons land zij bun
verblijf hielden.
Sonmiigen plaaUen beu lussclir-n Breda en Bernen>p-Zooni en dus in de Baronie van, Breda , anderen meer zuidelijk
,

,

,

•

,

m

AMB.

, hetwelk
zijnen naam {Amhtvarten)
nog anderen zelfs bezuiden den Denier,
\ elen zijn daarentegen van {jevoetnsschcn den Di-nder en de Maas.
Icn,.dat zij meer noordelijk .'yovestijrd waren; sommigen van
dezen
])laalsen hen in Opper-Geldvrlund,
en wdlen de beuaminnr der stad
Emmerik van hen ailciden terwijl anderen hunne woonplaats bepalen tnsschcn de Maas en den Rijn en dus in Gelderland, in het
Land-lusschen-Maas-en-Jf aal y een gedeelte van het tegenwoordige
dislr. Nijmetjen.
Deze laatste meening heeft wel het meeste voor
zich, terwijl ook het oord met den naam zeer goed instemt, die
uit ons om- {amb) en overvaren verklaard schijnt te moeten worden.
AMBLVÜ , AaBLAL'W of Ambloü, ook wel onder den naam van
AiBBLio voorkoMicnde, en door de inlanders wel eens BELAUvr genaamd,
eil. in Oost-Indië , gonv. Amhoina , 5 u. van den zuidoostelijken hoek van
Het beslaat 5 Duitsche mijlen
Boero , op o^ o'ó'7é. B^ en 127° O. L.
in don omtrek, is bijna ovaal of eirond van gedaante, zeer bergachtig en een der onvruchtbaarste der yimboiische eilanden , zoodal het
weinig sago, en naauwelijks genoeg rijst voer de behoefte der zeer
armoedige inw. oplevert , die daarom hunne meeste levensmiddelen
vroeger vond men er vele nagelboomen
van het eil. Boero halen
aan de
ook heeft men er onderscheidene soorten van visch, en
stranden worden bij uitstek fraaijc zeehorentjes en schelpen gevonden.
Het land is met eene menigte riviertjes doorsneden, waarvan de
voornaamste zijn: de Ela, de Lapia, de Sonoe, de Selaria
de Loene, de Loewa, de
of Selassa, de Sale, de Boy,

i'n

de omstreken van jiniwerpen

Tan hen

zal jyeliad

hebben

5

;

;

Nitoe, de Silehoe en de Boale.

;

Men

telt er

thans 2000 inw

.

,

maar

het was oudtijds veel volkrijker , zoodat men er w cl vijftien dorpen vond
varen evenbevatte, deze dorpen
die ieder ongeveer i)00 inw.
wel reeds op het einde der 17de eeuw tot op negen verminderd.

Vroeger stonden de inw. onder die van Roemah Ite op Boero , maar in
1038 werden zij door den Koning Hhamza voor vrije volken verklaard ,
en hun eenen afzonderlijken Sengadji of Hertog gegeven.
Men heeft op onderscheiden tijden vestingen op dit eil. aangelegd
en die van bezetting voorzien , ten einde den sluikhandel en andere
aanslagen der eilanders v oor te komen , maar meer dan eens zijn deze
vestin.ifen door de Amblauwers afgeloopen en ons volk vermoord, zoo
163o plaats had , voor welk schendig feit zij
als ouder anderen in
in 1611 vergiffenis kwan;cn smeken, tevens verzoekende, dat hun
hetwelk
eiland wederom van eene bezetting mogt voorden voorzien
men hun, na verloop van eenigen tijd. gedurende welken zij blijken
van Ironw gegeven hadden , toestond. Tvee jaren later deed de Gouverneur van Amhoina, Gerard Demmer , hier een fortje aanleggen, waarop
Bij den opstand der
oen Sergeant met eenige manschappen post hield.
in Maart 16ol, v\erd de Sergeant Laïeess Sipkens , terAndjoinezeu
wijl hij beneden in het fort met de Orang kaja's over een en ander
zat te beraadslagen , door dezen op eene verraderlijke wijze om het
\ier soldaten echter , die zic4i boven bevonden, wisten
leven gebragt.
zich aldaar eenige dagen tegen de nuiitendc inboorlingen te verdedigen maar eindelijk, door hunne wonden te veel verzwakt zijnde , gaven
zij het fortje aan KijBei.aha Hasi , hel hoofd der muiters , over , die hen met
eenen duren eed bezwoer, dat hij hun geen leed zoude aandoen, welken eed hij ook letterlijk gestand deed , door zelve hen ongemoeid te
laten , maar evenwel te zorgen , dat zij dadelijk door anderen vermoord
werden waarop hel fortje door de nuiiters verbrand en veider alge;
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iiiijrcüntoMU'n
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170'»

in

«K-
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in\;illen

(1<'

«likwijls (li)or
lu'l

onzen
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P27,

Janni;iiiviilir<>iii]i>

Aiififijsfiis

iii

door

iii,i'^ti"^(l

n.

(JiiiiuM

wcilcr

Lali-r

\eninli'iisl

ceiic nicni'jle

Iw-

is

liet

,

die

inw. we'j-

Maar loon de (liisl-lndisclie ki)ni])ajr!iie liier \er\(il;jens eeiien
rosti» 'ndiT met cene kleine hezeltini; {jc|>laal>l had, seliijnen deijielijke
aaiMaiiiliiijjen niet meer te lielil)en jdaals ijcliad.
AMHOKLOK of Amuoloe, d. in Imlii' , op hel eil. Java j resid. en
onderresid. Iliinhainjj 115 palen van Sainaranjr, aan de nuui'dkiisl, leu
voerden.

AV. van

Tntej)en.

riv.

ile

AM!5t)K\G st. o[) hel Oosl-Indisehe eil. lUtrueo. Zie Auboom;.
AMiiOlNA iandv. in Oost-Indii- ^ tle ondsLe ca eene der jjewiiriijislr
.

M-deilanders beuoslen Java.
Zij belioort tol, de ?/«en lte\al die eilandenj;rüe|i , welke onder den naam
^an AMnoNsciu: Kilvnukn bekend is, en \\aar\an de >ol;nMide twaalf de
Amboina, (<erani, IJoero , Amblan. Manipa,
voornaamsle /ij»

b<v.iMin[;fn

tier

eHaiidiii

tiikücUe

.

"

Ilonimao of Saparoea en
Kilanjr, lienoa, Noessa- Laoel
Boewanjj' Bessi of Oma ook vel llaroeka {jenaamd. welke drie
Alle de/.e eilanden
laatste veelal de Lliassers jjelieelen worden.
,

li<T<jon

zee, welke door de
Lazara jjenoemd wordt.

van

PürLnije/,en

die

in

di Si.

liit/o

ontlsher

,/r(/(»y;t'-

De

jyrond de«er eilanden is over bet al[femecn zeer vrnchlbaar, hoemeestal bedekt mei heuvelen of bergen , die tamelijk hooj en van
\ele dezer ber;i;en beslaan nit dijjt
smalle valeijcn doorsneden zijn.
jjraniet , andere uil broze scliisl , vaarbij men hard asbest >indt. terwijl sommijje b<"rglüppen bcddinoen van zwa\el hebben. In de valeijen
die mei Ininbestaai de boNengrond meestal uil eenc roodaeblijjc klei
De voornaamste plant is de
aarde vermengd , zeer vruchtbaar is.
sagobooni , waar\an men on>iilpiilbare bosselien vindt, die als hel ware
>»el

,

de luoerassige eu lage gronden, voor.il op bel eil, Ceram , bedekken.
Het merg van dezen boom is hel voornaamste voedsel der inwoners.
Ten
einde dit te bekomen, houwen zij den boom om , die hen nn als van
zeUen het voedsel aanbiedt , daar dil slechts eene geringe l>creiding moet
ondergaan, om Ie kunnen gegeten worden. Behalve den sagohoom, heeft
men er alle andere gewone Iiulische vruchten, en onder deze de kruidnagelen in pcne aanzienlijke hoeveelheid; ook uitmuntende annanassen.
Rijst, Jioewcl anders een geliefdkoosd voed>el der inwoners, en door
hen meestal bo\cn de sago geschat
wordt er weinig aangekweekt,
deels onulat de inzameür.g meer moeite kost dan die der sago, velke
boom bovendien zich zehen voortplant deelsomdat men, sedert de afscbafling van bet uitrocijen der nagelboonicn
dat te voren overal , behalve op de eil. Amboina. Oma, lionimao en ISoessa- Laoet,
moest |daals liebben , zicli hoofdzakelijk op de kruidnagelleelt toelegt,
die sedert 1824 geheel vrij is . mits de opbrengst legen eenen biliijkei»
prijs , aan het gouvernement geleverd worde (1).
De Amco^scue Eila:xi)F.\ zijn bovendien
uilmuntend rijk in houtsoorten , waaronder gevonden worden die zeer zwaar en sterk, ja meestal voor den scheepsbouw
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(1) schal de verscheidenheid van boonieii
zoo groot , dat de naauwkcnrigste man in de
wereld, schoon hij vrij lang leefde, niet in staat zijn zoude, ora alle
soorten van hoornen , die op deze eilanden vallen , op te geven en te
heschrijven. Van het zoogenaamde kajoe-bissi (ijzerhonl), vindt men bij
vele Enropeanen tafelbladen uit een enkel stuk. ^ olgens het oordeel van

Ie

zwaar

V.vlestus

zijn,

die er gevonden

worden

,

deskundigen , zoude men op deze cilaudon ook het meerendeel der voortbrengselen van den Javaanscben grond alsmede den thee- en den kolTIj,

l)ooin

met voordeel kunnen aankv.eeken. Niettegenstaande het dierenrijk

wilde varkens

,

herten en onderscheidene vogelen oplevert

,

is

het vleeseh

want onder de vogelen vindt men er meer die door fraaiheid van vederen, dan door smakelijkheid van vlecsch uitmunten,
er schaarsch

,

,

daar zijn: papegaaijcn , kakatoes , loerris, paradijsvogels
kroondniven, parelhoendcrs enz. 5 maar men heeft er overiloed van aIscIi,
en eene oneindige verscheidenheid van koraalgewassen en schelpdieren,
onder deze laatste ook schildjiadden die de inboorlingen vangen door
buirels en paarden zijn er scliaarsch , de
ze onderst boven te werpen
babiroesa beiioort er te hiijs , en van de slangen vindt men er eenige
soorten, waaronder die vergiftig zijn.
De bevolking bestaat voornamelijk uit Alfoeren, wier getal niet
en uit aistammelingcn van Maleischen of Javaanjuist op te geven is
scben oorsprong; voorts vindt men er eenige Chinezen, en eenige
Het gezamenlijk getal inw.
Aveinige , op zijn hoogst 280 , Enropeanen.
schat men op 43.000, en onder deze 22,000 Christenen, met name
In sommige distriklen van A>i&ois.\ , wonen Christenen
Protestanten.
en Mahomedanen , in een en dezelfde kampong, vreedzaam en in goede
verstandhouding met elkander , maar geen Christen of Cluistln zal
inmier een huwelijk met iemand van de Mahoniedaansche godsdienst
aangaan , of daaruiedc eene vertrouwelijke vriendschapsverbindlenis
aanknoopen. Tot beter beheer en toezigt over de inzameling der nagevroeger onder zijn onmiddellen , had de Gouverneur van Amboina
lijk bestuur zeven groote en vier-en-twintig kleinere distriklen, op het
Assistent-resiDe ondergeschikte Residenten
sclilereiland Levtimor.

als

,

,

5

,

,

denten of Posliiouders, hadden toezigt over een zeker aanlal , zes,
acht of tien dezer distriklen , terwijl de onderhoorige bezittingen S aparoca, Noessa-Laoet , Hila, Ilaroeka en Larika, onder het
bestuur van afzonderlijke Residenten stonden. Behalve in deze plaatsen
was de aankweeking van nagelen overal verboden maar sedert de verDe hoofden des volks
ordening- van 182i is dit verbod opgeheven.
voeren den algemeenen titel van Orang kaja (voorname beden), maar
de inw. zijn regtstreeks aan de Nederlandsche regtbanken onderworpen.
Onder deze hoofden worden er gevonden , bij wien de waardigheid
De andere, van welke
erfelijk is, en deze worden Radja's genoemd.
de benoeming door den Gouverneur der Moluksche eilanden geschiedt
Bij een dergelijke keuze , werden vroeger
worden Palli's geheeten.
veelal de <ivbruiken der. inwoners, die eenen boegen eerbied voor oude
thans rigt men zich echter meer , zoo
geraadpleegd
geslachten licbben
naar de bekwaandieden en persoonlijke verdiensten van de in aanmerking
komende personen, als naar de achting, die zij genieten.
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wi-l jfecii

dierlijke wocsl-

\an waivu nidi-d.
Zij zijii M-clal lislijf
wiaakjjicii'f ,
M rccil
voorls wdeilfiul en ouMTzoeiilijk in hnnni;
jfianisiliap, waardodi' zij zeer gemakkelijk Idl de nritl'ste linilens|i(»rij];\'ii(ir;d zijn zij
liiilen ea de {finwelijkste misdaden Aerleid «orden.
[füwanneer liimne drillen Ii0|f, dt)or het ;i,ebrnik van (»|)inni ,
\aarlijk
worden.
aan[[ezet
OnverseliiUijf voorden dood, zien zij, hij ln-l l>e|;aaii
welke daarnit moeien \oortniet op de [fcvoljfcn
cener niisdaail
ook zijn zij \oIslrekl on\albanr voor beronw.
vlocijen
De jreheehthnnnen jvebiiorle|;rond is hij hen zoo ijroot , dal zij de vei*lieitl aan
bainiin;[ naar een ander oord als zwaarder slral' hesehonwen
dan de
veroordeelin|if ter dood.
IK* zellnioord is eeh.ter hij hen jfeheel onbekend. De Ciiristen And)oinezen maken bijna een volsirekt lejfenheeld
van hen nit.
De kleederen dezer laalstc , beslaande in eene kahaai en
saron;f (1) , zijn doorjjaans van zwart katoen vervaardigd. Zij draifea
sehoeiuMi en eeneii hoed van Enropisehen vorm
waardo(>r zij zich van
lumne ^lahoniedaanselie landjjenoolen onderseheiden , die zich van oenen
boofildoek
bij wijze mui tnlhanil
liedienen. De vronwen dezer Christenen zijn mede nicl zwarte kabaaijen gi^kleed , maar de voorname
drajjen kleedjes van zeer fijne en Iraaije ]^Iakassarsche stollen.
Zij
hebhen jjeen hoofddeksel, maar hnn lan|y en "gitzwart haar wordt,
tloor oenen jjrooten knoop , achter aan het hoofd bijecnoehondeii.
De
inlandsehe hoofden dezer eilanden sehatlon het voor eenc groole eer,
op de Enropisehe wijze gekleed te zijn, ten welk einde zij zieli hnllen*
in onderwetsche rokken , van {jccl , rood en ligljjroen
maar nimmer
van' donker jeklenrd laken
en in lanjyc broeken van rood;festreept katoen , waarbij zij eoncn vilten IuumI en schoenen
zonder kousen
draffen.
De stollen , die o\eri;yens deze eilanders tot klecdinjj dienen , worden niet
door lien zclven vervaardi»d maar nit Java en Bengalen aan;fel)ra;rt.
Het InehtjTestel op deze eilanden is zeer gezond , zoodat de Europeanen er minder aan ziekte onderbevio- zijn , dan op de meer westelijk geb^jene
hetwelk men schijnt te moeten toeschrijven aan de
gematigde hitte , die bier beerscht , doordien de w inden , die zich
in ondei-scbeiden moussons regelmatig afwisselen, over eene uitgestrekte
•watervlakte herwaarts stroomen, en
daardoor aanmerkelijk bekoeld
V orden.
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Deze eilanden zijn sedert bet begin der '17de eeuw in bet bezit der Nederen onder hun bestuur gebleven
lot in de maand Novend)er
van bet jaar 1793 , toen zij door de zwakke bezetting aan de Engelschen Averden overgege%en, die ze, ten gevolge van den vrede van 181a
,
in eenen zeer vervallen staat
weder aan de onzen overgaven.
AMBUINA, in het 3Ialeitsch Thvd eil. in Oost-Indie , wel niet het
grootste maar het voornaamste der kndvoogdij .hnboina en de zetel
van den Gonverneur der Moluksehe eilanden. Het heeft het ed. Ceram lenN. Oma, Honimoa en Noussa-Laoct ten O. Boero ten W. ,
en eene onbegrensde zee ten Z; 3^ 41' 4" Z. Br., 143° 47' O. L. Het
l'eeft op zijne grootste lengte 8^ m. en
op zijne kleinste lengte 4^ m.. en is
van 4 tot 4^ ai. breed wordende door ecneu zeearm genoegzaam in tweeen ge-
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eikandoren vast zijn ,
, zoodat hel twee schlerellaiKlen vormt, die aan
door eenc smalle landengte van niet meer dan drie honderd zestiy roeden,
Hot noordwestelijke en jjrootste dezer
de Pas van Bagnela jjenaanid.
sohicroilanden wordt Hitoo, het zuid-oostelijke Leytimor geheeten.
Do noordelijke knst van Hit o e ligt 2 m. van Cerani en do oostelijke
van dat schieroil. Ij m. van Oma. De haai, die de twee schiereilanden
scheidt , wordt in de hinnen- eu de huitenbaai verdeeld , welke laatste zoo
diep is , dat een schip slechts op weinige plaatsen ankeren kan
ook
gaat hier somtijds een zoo zware stroom
dat de schepen daardoor naar
dccld

•

,

zee worden ternggedreven.

De grond op Ajiboixa, is hoewel berg- en rotsachtig, evenwel zeer
vruchtbaar
maar aan aardbevingen onderhevig.
Zoo had er op den
12 Mei 1643 zulk eene verschrikkelijke aardbeving plaats als men bij
nienschen geheugen hier niet had ondervonden.
Zij begon in den
morgenstond, duurde den geheelen nacht door, en was van een
zoo hevig onweder vergezeld, dathet schoen , als of hemel on aarde vergaan
zouden
den 17den dier zeilde maand ontstond er weder eene aardbeving, die wel 8 of 10 dagen aanhield , waardoor de grond alom opengescheurd werd en zware rotsbrokken neder stortten. Een dergelijke
ramp trof dit eiland op den 12 Junij 1G75 , 's avonds omtrent 6 ure,
wanneer onderscheiden sterke schokken , vergezeld van ongemeene zeer
schrikkelijke donderslagen en zware bliksemstralen met eene sterke
schittering , werden Avaargenomcn.
Dit was echter niet te vergelijken
bij helgono den 17 Feijruarij daaraan volgende voorviel , als wanneer dit
eiland, des avonds, bij schoon maanlicht en stil weder, zonder eenig
voorafgaand gedruisch, van zoodanige schudding en aardbeving werd aangetast, dat er met den eersten schok 7 o chinesche v\oningen benevens een
gasthuis nederstortten , waardoor 7o menschen gedood en 515 zwaar
gekwetst werden , ook v\ erden de overige steenen gebouwen zoodanig
gescheurd en ontzet , dat do bew oners er zich niet meer in durfden
vertrouwen
over het geheele eiland kwamen er bij deze ramp 2522
personen om.
De laatste dezer aardboroeringen begon den len November 185'i , en dnmde eerst met geringe tusschenpoozingon , en
vervolgens afnemende, ruim twee maanden voort; hierdoor werd mede
eene verschrikkelijke verwoeslino- aauTerijvt
Chinesche kamp
liet
stortte grootendeels in ; in het fort Victoria lieten onderscheiden
menschen het leven en het verniouv^de hoofd rukte geliecl uit elkander. Het gebergte op de knst van Hitoe, naar den kant van den
Pas Baguela, leed bijzonder veel, zoo zelfs, dat daarvan stukkon
afgevallen zijn.
Het spleet ook op verschillende plaatsen open, waardoor later nog kloujpen dreigden af te storten, zoodat het niet zonder
gevaar te naderen was. Door hot nederstorlen der kruinen , geraakten
eenige riviertjes verstopt
len gevolge waarvan een zwarte modder
uil don grond opwelde , die . nadat de rivieren weder haren loop hadden
genomen opgedroogd is. Verscheidene doossons (tuinen) in do vallcijon,
wonion door don
mot vrucht- en andere voordeelgevendc boomen
ncdorgestorlen grond , meestal bestaande uit een zandachlig grint
bedolven , waardoor de aangrenzende negorijen groote schade loden ook
sloegen er \ ele v\oniiigen om
en do Moorsohe tompels werden onbruikbaar gemaakt. Het eiland had echter aan den zuid- en zuid-wcstkaut
bijna niets geleden; de schokken waren in die rigting minder hevig en
in het algemeen werden de meesten van een zwaar ondcraardscli geluid
voorafgegaan , dat eenige seconden aanhield , en dikw ijls de gelegenheid
gaf, om in tijds de opca lucht tc kuuueu kiezeu.
Het scheen als , of
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zijnde kruinen der herjyen oiiizoonid niet ondourdi iii|"jdal in den helderen
donkere wonden van kolossaal jjcboonile
daiiipkriiijy de hier en daar verspreid li;yj;ende hiiUen iiojr duidelijker
doet nilkoiiien, en aan hel 'jeheele' land eene oiibesehrijlelijke sehoonlicid bijzet.
Rij hel aanseiioiiwen van dit verheven looiieel , vindl het
in jyioepen van landvolk ca grazend vee
oo}f eene zhelile verpooziin»
welke men hier op de minder steile anielliii|yen der naastbij {jclefyene
ber{;en ontwaart
terwijl nu en dan een wandelaar, dii; naar hel hoojj
gelejjeu B a l o e Gadja. hel buitenverblijf van den Gouvenicur , opAan liet
klimt, dit heerlijke tafereel noji- schilderaehli<jer maakt.
uiterste westelijk einde verlooneii zieh , op de lajjcre hellinjj der berÏen , langs de zee, uilgeslrekte boomgaarden van kokosboomen.
liichl \erlieven,

bare
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zoogenaamde klappertuinen maken een der a.ingenaamslc gedeelten
eiland uit.
De v^eg derwaarts gaal even als de giond van
het geheele eiland, nu eens berg op dan weder berg af, terwijl men,
den gansehen weg over, aan de regterhand, het gezigt op de blinkende
zecvlakte en de schepen van de rcede heeft.
Grootc rivieren v\orden hier niet gevonden. Menigvnhlige beken, die
goed drinkbaar water opleveren, storten hier en daar in bruisende v^atervallen van de hooge bergkruinen af, slnilen al spalleude op de uitstekende rolsge vaarten eii banen zieh eindelijk ccnen weg naar de vrucht•cze

van

liet
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de Tomo, deAlla,
dcNitoe, de Bal o e Gadja of Olifa nl srivie r, de Maroewa,
de Lateri,
de Po et eb - T sji n a
de
Lopa, de Malen e
de T o e w' a
de R o e h o e
de
L e a <le A m e de Lelie, de
Sahoero, de Laii, de Masisi, de Pia-Kitsjil de Pia-
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e t i , de
W o1aw a ,
e s a , de O p o 1 a r i , de
n
de
a l a 1 e , de L a vv a , enz.
De hoogste bergen b'ggen op II i t o e en heelen de VV a n a n e en de
Kap a ha.
De gesteldheid van den grond schijnt voor den rijslboiiw weinig geschikt
dit voorname voedingsmiddel wordt van Java naar Ainboiiia ,
overgebragl. kollij en indigo v\ orden er met goed gevolg aangekweekt.
Groenten en vruchten zijn er minder overvloedig dan op Java, en
aardappelen worden alleen in enkele tuinen van Europeanen gevonden. Het
belangrijkste voortbrengsel uit het planleinijk is evenweide kruidnagel
van welken elke, in volle grocikracht slaaiid.3 , boom, j.iarlij ks van
2^ tol 30 Nederl. oneen, en niet zelden meer, ja zelfs somwijlen
vier of vijfmalen zoo veel oplevert; terwijl men de geheele hoeveelheid,
die jaarlijks gewonnen wordt, op 2o0.000 lol 300.000 Nederl. pond.
schat.
Ook worden hier de kostbare Moluksche oliën, (ouder anderea
de kajoepoetie-olie) verzameld.
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Behalve de hoofdstad A b o n (zie dit art.hieronder) welke op L e y t i
or
zijn op de kTistcn eenige blokhnizen bij de aanzienlijkste dorpen
{yele<jen , -waarvan do voornaams! e zijn:
Larika, Hila, HltoeL a i:i a , en 31 i d d c I li !i r g- op de landenjjte Bajjiicla.
Vóór het einde der 16dc eeuw werd Amboim, dat toen in de handen der Poilngezen was, al door de Nederlanders bezoclit.
Steven'
VAN deh Hagen
die het in 1(500 reeds aangedaan had , maakte zich
in IGOo meester van het fort, dat de Port ngczen hier aangelegd hadden , en noemde het , naar deze overwinning , Victoria, welken
naam het thans nog draagt dit was dus de eerste liczilling der Nederlanders in die streken , en deze verovering kan als de eerste
{jTondslag aangemerkt worden van het uilgeslrckle gebied-, door de
Nederlanders, sedert, in Indic verkregen.
\cór de grondvesting van
Batavia, vas op Amboina de zetel van den Gonvernenr der OostIndische Slahtschappij, en nog wordt dit eil. als de sleutel der Moluksche eilanden beschouwd.
In 161 o barstte er een opstand
op
Amboina uit, veroorzaakt door het misnoegen over bet verdrag
met de Nederlanders aangegaan
om gcene kruidnagelen , dan aan
de Oost-Indische Maatschappij , te verkoopen ,
maar de Gonvernenr
llERiWAN VAN Speult dwoug de opstandelingen , die zich in eene bijkans
onwinbare vesting verschanst hadden
door honger, tot de overgave.
Eene gcbeintenis , die in 1623 op dit eiland plaats had , was van veel
licilloozcr gevolgen voor ons vaderland , daar men het als de bion beschonken mag, waaruit de ^r()egerc afkeer der Engelsclien van de Nederlanders is opgeweld. Men meende namelijk ontdekt te hebben , dat de op AmBOiNA gevestigde Engelsclien het voornemen hadden , om verraderlijk het
fort Victoria te overweldigen, den Gouverneur te vermoorden, en
diegenen der bezcttclingcn. welke geen wederstand zonden bieden, gevangen
Ie nemen.
Dien ten gevolge werden de verdachten in hechtenis genomen, welke, op de pijnbank gebragt, hunne schuld beleden, en diensvolgens
Daar nu de Engelsclien beweerden , dat het
Ier dood gebragt werden.
geheele geval een uitvloeisel van den naijver der Nederlanders 'A'as
en dat deze laatste hun geen volkomenc voldoening, of bewijs van de
regtmatigheid van het geslagen vonnis gegeven hadden , gebruikten zij het
als een voorwendsel , wanneer zij iets van de Nederlanders wenschten
terwijl het
te ontvangen , of verlangden hun den oorlog aan te doen
in 16o2 en 166j de regering van Engeland diende om het volk tegen de
Nederlanders op te winden. Onder het bestuur vanden Gonvcrnciu' Gerard
Demmer rees er, in 16 ïo weder een opstand op dit eiland, doordien hij de
posten van Kapitein en der vier inlandsche bevelhebbers op II i to e geheel
willekeurig afschafte. De misnoegden hadden den sterken post Kapa h a
bezet , die door den Gouverneur belegerd , en na herhaalde malen
vruchteloos aangevallen te zijn , door de onverschrokkenheid van den
Nederlandschen Kapitein Jakob Verheiden, eindelijk veroverd werd.
Acht jaren lat'-r zag de Gouverneur, Arnold de Vlaming van Oudshoorn, zich
weder genoodzaakt tol het dempen van eencn opstand , veroorzaakt door
het bevel tot uitrocijcn van eene zekere hoeveelheid nagelbnomen.
Kort nadat de Nederlanders weder bezit van de Ambonsche eilanden
genomen hadden, barstte er, in Mei 1817, op Amboina weder een
aangezien hel eiland , op
opstand uit , die echter weldra gedempt werd
het naderen van onze krijgsmagt , door de hoofden der opstandelingen
li»t,
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verlaten werd en de meeste der inwoners zich ondcr\\icr])en.
AMP.OINA, st. in Oost-Indiü , op het eil. Amhcitm. Zie Ambon.
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eil. Jnim.
Zie Amboelüe.
de iiiiaiiilt'r< Apu> ||«iiaaiiitl ,
de hooldst. van dezi; n-sid.
»l. iii Oosl-Iiitlir , res. en cil. Ambohia.
eti \aii dit oil. , fii de zelol van den (joiiMMnriir der Moliiksclio t-ilandeit
(II diT Imordadmiiiislralio vaii dat {jüiivcrncinent , iij) de noordiijde en
ii|t eenen
Iraaijen
ca. naarden kant
aan de griudi' liaai Lcylinior
fraai (jebouwd , zeer
w.n den ber-y Soija , lan^/.aain (i|i;>iianden [frond. Zij
rc^jelniatijf door.-nedcn mei breede en re;{lo
dneb ()n;fe|daveide stralen ,
ti'r
wederzijde jjeplanle houljje wassen
Mejjfen en patlen , die niel de
en de daaraan jjrenzende Insllioven . Ininen enz., een fiaai jjelieel
nilniaken.
De slad is najfcnoejy een half uur lanjj ca breed en hec^ft
de jjedaanle van eenen lanjwer(ii[jen liriehoek.
\an de reede doel zich Anibuina niel ifiinstij vnor, en {jclijkl wel den
nederijj >isschersdurj) ; jcene noenienswaardijre jn-bouwen of andere op-
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Een zeer ver uilslekend
paienhoofd slrekl cr lol hmdiii^splaats
en is ruel eene kraan
lol liet
lossen der jjuederen nil de koopvaardijsehepen
voorzien. De {jroolste
sehepen kannen voor dit hoofd ten anker komen , en li|};yen er zelfs veili;[er, dan M'rder mm d'u oever, waar de diepten zeer ün;';elijk en hier
en daarvan bijna ln)nderd vademen zijn.
Dil luufd lanjs jyaandc , komt
men \ oorbij de ballerijen endooreene poort in hel fort Victoria (zie
dal woord.)
Wanneer men hel fort is doorijejifaan , bevindt men zich op
een uiljjestrekl n'.cl jras bewassen zeer ellen, fraiii plein, met wandelpaden doorsneden, en omgeven met iraaije rijk aanjjelende en wel onderhoudene woninfjen der Aoornaamste ambtenaren
welke door eeiia
laan van iiuiskaalboomen beschaduwd worden.
De voornaamsle publieke of meest opmerkinjr verdienende rrcbonwcn zijn twee Proleslantsche kerken, deeene voor Europeanen en de andere voor inlandsehe Christenen beide nette jjebouwen , doch niel oud daar de vroejjer hier bestaan
hebbende kerken door de aardbevingen van 17o6 zoo bouw valli;f jreworden
waren , dal men ze eind(;!ijk heeft moeten afbreken. Voorts het paleis
van den Gouverneur aan de Ba toe Gadjaof Olifants rivier,
het stadhuis . hel Meeshuis, het gasthuis, de schouwburg en eindelijk de woningen der heeren oflirieren en ambtenaren.
De huizen zijn
meestal ruim, van hout oj)gelrokkcn
en slechts ééne verdieping hoog,
als daardoor minder aan liet gevaar blootgesteld . om
bij aardbevingen in te storten
terv.ijl de eigenaars Aan grootc stccnen huizen , om
dezelfde reden , veelal des nachts hun verblijf houden in een bamboezen hiiisjc
dat geheel afzonderlijk op het erf lot dat einde gebouwd is. Bij sommige huizen zijn tuinen, die veelal een fraai uitzigt hebben.
De wachthuizen zijn van steen gebouwd. De ruime overdekte markt , len \\ van het kasteel aan het strand gelegen , waarvan het dak op stijlen rust . is van onderen o^ien
en van allerlei
levensmiddelen rijkelijk voorzien j de visch wordt in een afzonderlijk
gedeelte dezer m;:rkt te koop geveild.
De bevolking der slad wordt op 15,000 zielen geschat, waaronder
nierkenswaardijfe voorwerjien zijn er Ie zien.
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3000

slaven.

de omstreken der stad treft men allerwegen de fraaiste buitenplaatsen . luslhuven en wandelplaalsen aan.
Aan den kant der reede
zijn
buiten het fort Victoria , nog twee niet onbelangrijke forten ,
H t ase en Loe gebeden en legen de ovrriijde der stad ligt hel fort
Capellen, dat voor weinige jaren door den Generaal-Majoor CiOCuius
aangelegd is
boven op den kruin van ecncn berg. Voorts ligfjen nog
I. Deel.
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AMÜOVOG

cl AnitOESfi , st. in
Oost-lndie op de N. W. knst van
hot Sitiidasche eiland Bornco , 6" 16' N. B.
154° 14' O. L. Men
heeft er cenc jjoede, rninie en jieniakkelijke haven.
A3LB0L'iVl, riv. in Oost-indii'' , op de noordoostkust van het Snn-

dasehe

Horiifo

eil.

x\MBüYNA,

AMBOYNA

,

eil.

st.

AMIiRE (GIIOÜT
udiitiUixchc eil.

A3IBSEN

distr.

,

in

in

Papai.

Oost-Iiu/ië.

Oost-Indië.

en KLEIN),

heeft

Zij

eenen oostelijkcn loop.

Zie Ajiuoina.
Zie Ambon.

binnenwaters in West-Indië , o^ het

Cumrao.

bimrs. prov. Gelderland. Zie Ampsex.
in het Land van Valkenbury , prov. Liinhurq , d'itr,
en arr. 3Iaastricht , kant. Meerssen , (6 m. k. , 1. s. d.) palende
N. aan de {jeni. Jleersscn , O. aan Berfj- en- ïerblijt en Bemelen , Z.
aan Heer en W. aan 3Iaastiicht.
liet bevat niets dan held.
y en cenijje verstrooid liggende h.
en daarin ongeveer 6o0 inw. , die meest in landbouw hun bestaan

A3IBÏ

,

,

gem.

Amb

vinden, en onder welke 20 Herv. die tot de gem. Meerssen beliooren.
De R. K. hebben hier eene slatie , die 630 leden telt , tot het bisd.
van Luik j dek. van Meerssen behoort, en waarvan de kerk dooreenen
Pastoor bediend wordt.
Het d. Ambt ligt ^ u. O. van Maastricht, 1 u. Z.
Meerssen , | W. van Bemelen en i u. N. van lieer.

ten

W.

Van

dit

van
dorp
dat de inwoners afstammelin-

wordt als eene bijzonderheid opgegeven
gen zouden zijn van eene troep Heidens of Zigeiuiers
die ruinj drie
eeuwen geleden, hunne zwervende levenswijze moede, zich aldaar als
landbouwers nedergezet hebben.
AM{>1ILE, kleine riv. in Afrika, in Opper Giiinea ^ aan de Goiidkiist , die in het kon. Akim op eencn hoogen berg ontspringt en in het
loi. Fantvn in zee valt.
A3IE of Way-Ame riv. in Oost-Indlë op hei ei\. Amhoina , aan de
Zuidkust van het schiereil. Hitoe.
Zij valt met eenen zuidwaartschen
,

.

,

,

de binnenbaai tussehen de schiereil. Hitoe en Leytimor.
(SI)
eil. in Oost-Indië , in
den Sundaschcn Archipel, ten
^. O. van Borneo.
AME1DE gem. in den Aïhlasserituard , onder het A\ aterschap van
den Overiraard , prov. Zuid-IIollnnd
en kant. Gorinc/iein
arr.
palende N. aan de Lek, O. aan Zedenk , waardoor het van Leksniond
gescheiden is , en W. aan Tienhoven.
Jlet bevat niets dan het d.
e i d e , liggende onmiddellijk aan de riv. de Lek ; eenige verstrooid ,
meer zuidwaarts gelegene huizen, en daarin 1 korenmolen , 1 grutterij,
1 brouwerij
meest allen Hervorm171 h. en ruim 1000 inw.
den ,
die hier eene
kerk hebben , tot de gem. Ameide-en-Tienhoven behoorcnde.
De R. K. , die 7 in getal zijn , behooren tot de
static van Vianen.
Deze gem. is eene heerl., die vroeger aan het huis van Herlaar behoorde . A^ aarvan het slot, tussehen Ameide en Tienhovcn , op het grondgebied van Tienhoven, gestaan heeft, later kwam zij door huwelijk mxr
Heïndrik va:^ Via-xex met de oudsle dochter van den lieer .Ian van
maar in
Herlaar , die geene zonen naliet in het imis van Vianet
172Ö kochten de Staten van Holland de hooge Heerlijkheden van
ViAjiEN en Aïeide, met hetgeen daartoe behoorde , van Simon Hendrik
loop in

AMEI

,

.

,

Am

,

,

.

;

,,

AM

131

E.

Adolf Grave run der Lippe Di'tmolil

wiens rout vader , tloor liiiwc,
van Grave Ciihistivan van Albiiecut
\ ianrn
uil don Imiza
fii van eene zusler \aii den laalsicn Heer van
AN Bbeukkoke in hel be^ilde/.er heerlijkheden jjekonien was de hnldiii Novendier \an
dal jaar aan den llollandscheii
{liiiir jrcsehiedde o[) den
in naam van II. E. G. M.
Generaal (iraal' >a^ Uomi'fscii
In 17i2i)
ucrd AnEiuK door «ji'nieide Stalen weder verkoelil aan den Heer Aiouun
Leehs. Schepen van Ilollerdain , maar zij bidiielden het hooije reiflsochied
Under de voorwaarden van den \erko()j) was hepaaid datdc;
aan zieh.
Anibachtshocr , in vervul;' van lijd , de afzonderlijke aanstellinijen vau
Schont en Sekret.-jris zonde hid)ben , welke ambten lot hiertoe onder
Thans wordt deze heerl. in ei*
Anieide en Tienho\en {yemeen waren.
{jendom bezeten door den Heer Mr. L. T. Nepveü N. U. te Utrecht.
AsEiDE en / ia « e n hebben hare ei^jene handvesten en rejjten jfehad ,
Jjatijnschen commenlarins
zijn
welke uiet eenen
nil|fei>even ,
te
Utrecht, in 1086, door Mr. Jüiian Andkies van der Mellén.
Deze
handvesten zijn van Walraven van Bredeuüde , Vrijhvcr tut Fiancnen
Heer ran der Ameifde en anderen uit het {jeslacht der Bkeüeiiodes ,
van 1613, 1G29 , 1680 en 168i.
Op de lijsl der jyoederen van de Llrechtselie kerk wordt Ameide rro
noeuid eene landstreek, door de Bisschoppen van [.trecbt ter leen ijcjjeven
Indien hel namelijk Aheiue is , waarvan daar
aan de Graven van Gook.
hetwelk evenwel niet
onder den naam van Amutüom gesproken wordt
onwaarschijnlijk is aangezien daarin ook vissclierijen vermeld worden ,
waartoe deze [jem. bijzonder gelegen is.
Hel dorp Ameiüe of Ameyde , in den omtrek meestal Ter Mky
geheelen , ligt aan de Lek, 3 u. N. van Gorinchcm
l^n. O.tenNi
van Schoonhoven en :2^ n. W. ten Z. van Viaiien . '61'^ .^7' ^T' N. Br.
!2iJ" 37' 36" O. L.
Het was voorheen eene stad met poorten voorzien ,
en men noemt het nog de stede Aueide , welke woorden tot heden loc op het
cachet van het gemeenlebestunr , rondom het wapen, te lezen staan,
olschoon hel ihans geheel onlmanleld en hel voorkomen van een d.
heeft.
Het is niet wel te bepalen , wanneer de ontmanteling plaats
gehad heeft, , hoewel er redenen zijn om te veronderstellen , dat
de Ltrechtschen dit zullen gedaan hebben, toen deze plaats in lb27
door hen bemagtigd werd.
In den oorlog, ten jare 1388, ontstaan , tusschen Otto Heer van Arkel , en Hendrik Heer van T'ianen
,
ten gevolge van mishandelingen en doodslag jegens vier Gorinchemsche
burgers te Meerkerk bedreven . werd Ameide door Jan van Arkel ,
den zoon van Otto , geheel in de assche gelegd.
Toen de Franschen in het jaar 167:2 ons vaderland overstroomden
hadden de Slaatsche troepen . op den dijk , aan de sluis bij Anu'ide
eene verschansing van rijsbossen opgeworpen , die zes of zeven voet
hoog , zonder grachten noeh borstweringen . en alleen vooraan met palissaden voorzien was.
Lil dezen post, die door bet regiment van
Bampuielt ,|en de mariniers van den Zcekapilein van Brakel, Ie zauieri
naauwelijks 300 man ,
bezet was , liepen vier soldaten naar den
vijand over wien zij , zoo met de gelegenheid als mei de sterkte , bekend maakten. Waarop deze onder hel geleide van de verraders , met
800 man voel- en 200 man paardevolk , op de verschansing aanvielen
welke, na eenen zeer geiingen tegenweer, door de Xederlandsche soldaten verlaten, endoor de Franschen bezet werd, die daarop naar het
dorp trokken , dat door hen uilgeplunderd en vervolgens aan kolen
gelegd werd.
De kerk , die zij mede met takkcbosscn wilden iu brand
lijk
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op de bede van den Predikant door voorspraak van eenen
, werd,
Onnicinschcn bevelhebber dor Fraiischsn , gcspnartl.
Na eenig^e uren
verwijl, trokken dpze veder af; maar in 'l{j73 kwamen zij er weder
eenigen ijd post vatten en meenden van hier naar Lanjferak op te breken , dit iuin echter belet wordende , moesten zij ook dit dorp verlaten.
De kerk is vrij orool , en op bet vierkant , waarboven de achtkante
spits staat, van eenen trans of omloop voorzien.
Er is hier ook een
raadhnis, naar hetwelk men, ter wederzijde van de pui , met trappen
opklimt, en uit welks dak een achtkaut koepeltorentje oprijst.
Het v.apen van Asieide bestaat in een rood veld met eenen zilveren
biilk in het midden
en een smal zilveren balkje ter wederzijde.
AMEIDE (SLOT TE) voorm. slot. y>^ov. Zuid-Holluiid. ZieilEiiLAAR,
AMEIl)£-El\-TIENHOVEiV, kerk. ..>cm. prov. Zidd-IIolIaud, klass.
van Gouda, riujj fianen, met 1180 zielen en twee kerken, die door
cénen Predikant bediend wordt. Hel beroep g-eschiedt beurtelings door
den Ambachtsliecr van Amcide en door dien van Tienhoveu.
A3IEIÜEN-ZIJD-WIND, voorm. bcdijking , prov. Zuid-Holland,
die langs de Zederik lag..
AMELAND (1), eil. tot Fviadand behoorende thans eenc griet,
dier prov. uitmakende , en tot hel arr. Leeuwarden , kant. Hoiiierd
Het ligt op ruim 53'^ N.
(6 m. k. , 3 s. d.) gerekend wordende.
B. , en 24° O. L. , ongeveer l2 of 3 u. ten N. van de Friesche kust,
ten naaslenbij 2 u. O. van het eil. Terschelling
en ongeveer 3 u.
W. van Schiermonnikoog. Ten N. heeft dit ed. de Noordzee , ten
O. het Pinkegat, ten Z. de Wadden, ten W. het Amelander gat.
Het strekte weleer, door zijne gunstige ligging, ten voormuur van
de Provincie Friesland
heeft in eene zuidwestelijke en noordoostelijke
strekking thans eene lengte van 4 u. op eene breedte van bijna
1 u. , hoewel het aan den oostkant merkelijk smaller is , en bevat drie dorpen namelijk
Holliim , Ballum en Nes met het geh.
B uren en daarin ongeveer 2100 inw. , onder welke ruim 900
Herv.
die 2 gem. uitmaken , welke 3 kerken bezitten , waarin de
dienst door 2 Predikanten verrigt wordt
1000 Doopsg. , die o vergaderplaatsen hebben , waarin de dienst door 1 vasten Predikant , en
6 Broeders \ ermaners wordt waargenomen
en 160 R. K. , die eene
statie uitmaken
welke eene kerk heeft , die door eenen Pastoor bediend
wordt, en tot het aartspr. van Tiventlie behoort. Daar de weinige
Lntherschen
niet in staat waren , eenen
die hier gevonden worden
leeraar te onderhouden , gaf de klassis van Amsterdam voorheen jaarlijks
vijftig gulden aan den Predikant te Leeuwarden
mits hij zich driemalen in het jaar naar Ameland begaf om aan zijne geloofsgenooten
het U. a\ondmaalie bedienen; thans echter heeft dit niet meer plaats.
Voorts heeft men op het eil. 4 scholen
3 pakhuizen tot berging van
gestrande goederen , 1 huis , waarin eenige krankzinnigen verpleegd worden, 1 koninklijke paardenstocterij . 1 eendekooi en 2 korenmolens.
Het weleer zoo bloeijende en welbebouwde eiland bevindt zich thans
steken
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Iets over het eiland

Leeuwarder Couranten

en x5 December i835 voorkomende, hetwelk, zoo

wel versnedene pen van onzen ijverigeu
voortgevloeid

is.

»vlï

medewerker

van

wel onderrigt
,

den Heer
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in
cciien
en vcrannilen loesland.
k\\iJMeii(li.'ii
ol"
dor inw. hüiiJl zich niel de" vissclu'rij hezijy
vaart tor zoo, olschoon »lc soluM'ji\aart thans niorkolijk verminderd is.
Innuers liet {jet.d van meer dan iionderd jjrootsrhipiKMs ol' kapiteins en
lUt
is
koiimiandenr:> , tlie hier iiojj vóór sleehls vijili}; jaren vvoomlen

algcmeet»

©ver

hel

Een

(jioot

getal

,

,

Helandhunw

tot zeer veiiii|;eii in<>ekit>m|ien.
lioo'jen trap.

De vniehlen,

staat hier no|f

die er thans jjeteeld

worden,
hoonen ,

0|» |feen

zeer

l)e>laan hoofd-

aardaj)|)elen ea
rogge, jfarsl , tarwe, erwten,
njcer he\ aii
die, vooral de logge , hier vrij goed tieren.
die zeer he\orderd vvoidt door de o|>
lang' is hier de jiaardeiiiokkerij ,
gevonden wordende koninklijke paaidenstoelerij , waarin vijf
dit eil.
sehoone hengsten ten dienste der hewoners gejdaalst zijn, ten einde
dat vi-oeger wegens sehoonheid, vlugheid,
het Amelander paardenras
fijnheid en sterkte heroenul was , en sedert eenige jaren in jyuede eigensehappen verniinderde , te verheteren , en den paardenhandel , die
voorheen hier hhteide , en geene geringe voordeelen aanhragl, weder
Deze maatregel is van zeer goed gevolg , daar er
te
herstellen.
Ook de veeteelt
jaarlijks ISiO venlens op hel eiland geteeld worden.
De rnnderen , die in de dorpsweiden grazen ,
is hier niet oidielang'. ijk.
vvorden telken avond op stal gezel , ofschoon het grootste aantal hun
zoogenaamde bnilenveld, welke groole nilgevoedx'1 vindt
in het
hii/.ondcr aan de znidzijde , goede kleigronden en
streklheid lands
Hoewel de Amelanders door en bij den vvagraslanden hexat.
lervloed van 18^0 een verlies van 140 stnks hoornvec en een lionzoo is deze ramp noglans reeds herderdtal schapen te helrenren hadden
steld , zoodat men weder in staat is, jaarlijks :iOO stuks jongvee naar
Triesland en Holland te vei voeren ; ook is de hoeveelheid boter, die
hier gewonnen v\ordt, voor eigene behoefte meestal meer dan genoegzaam. De konijnen, vroeger zoo talrijk in de dninen , welke zij
ondermijnden, zijn thans grootcndcels nitgcroeid. Boomen , en vooral
vrnchlboomen , worden er zeer weinige gevonden. In de dorpen vindt
men v\el enkele rijen meest ijpeid)oomen elders eenige willigen en vlierLoomen , maar Inm schraal aanzien toont duidelijk, hoe nadeelig de

zakelijk

in

groenten,
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scherpe zeewinden op hnnncn groei werken.
Vroeger was dit eil. veel grooler
naar ïouimigen willen wel viermaal
zoo groot als thans.
Het bevatte toen daar, waar thans eene
diepe zee gaat , behalve minder bekende plaatsen , aan de westzijde nog het dorp Sier met den vuurtoren aan den mond der MiddelOost huizen en Ocrlj
zee, en aan
de oostzijde de dorpen:
terwijl er van tijd tot lijd verschillende ontdekkingen langs de stranden van dit eiland gedaan zijn v\aaniit men moet vooronderstellen dal er
meer dorpen of gehuchten hebben geslaan , v\elkc alle zijn verd venen , en v\ aarvan men bij de geschiedschrijvers geen melding vindt
door het
gen)aakt.
Bij nienschen geheugen is het aan de znidzijde
:

,

,

,

ja, men
verloopen van het vaarwater, vel een uur gaans afgvslagen
rekent, dat het gcheele eil., in de laatste honderd jaren, bijna een
waut waar nu de zee over
vierde van zijne oppervlakte verloren heeft
diepten spoelt
waren destijds groole velden en graslanden aanwezig.
Zoo weidde de pachter der vogelkooi, ongeveer vijftig jaren geleden,
aan de oostzijde des eilands , een twintigtal hoornbeest en , paarden ea
schapen op eene vu-ide , waarvan thans niets meer overig is. 31en vermoedt met waarschijnlijklieid , hoewel het niet bewezen is, dat AiiELA>D
eenmaal aan den vasten v\ai van friesland is gehecht geweest , aangezien
I'limvs in hei l)egin onzer jaailelling. rced« van ÜO eil.. lusschcn den
j
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mond

en de \V adden . ofdes Rijns en den J iitlandscbeu kaap , gewaagt
schoon toen minder breed dan thans , reeds bij de ouden , onder den naam
van Mare Vadosum , bekend waren. Het is onbeUvistbaar, dat, door
de luenijpnldige stormen en watervloeden , die Friesland gedurende
eenc reeks van eeuwen teisterden , ook dit eil. , lietwelk bet eerst en
meest aan den geweldigen goUslag blootstond, onlzaggelijk veel beeft
geleden; waarbij nog komt, dat men voor zeker houdt , dat de
ongeveer 5 a 4 v. is
grond , in den geducbten stormvloed van 1-84
gezonken. Ook heelt men , op die diepte . onder den zandbodem , waaruit
de oppervlakte groolendcels bestaat , eenen kleigrond , met steencn gegevonden.
iSog
reedschappen eji andere zaken vermengd
dagelijks gaat de zee voort aan de zuidzijde , waar strand en land zich
plotseling scheiden . het schijnbaar va»1e strand , uit verschillende lagen
zand en klei zamengesteld , door gedurige kabbcling te ondermijnen,
•waardoor bet zand onder de bebouwde oppervlakte van het land weggevoerd wordt , en de bovenste lagen allengskens overhellen , instorom met de eb in den boezem der
ten en medegesleept worden
Koordzee te verdwijnen , of met den vloed de noordwestkust van
te verrijken.
Aan de overige zijden
Friesland door aangronding
door eene reeks booge en breede zandduiis het eil. . daarentegen ,
nen, waarvan de hoogste zich somwijlen bO a 60 v. bo^en de oppervlakte der zee verhefl'eii , als eene natuurlijke zeewering, tegen de
Noordzee omgeven. Deze zijn, wel is waar, in staat den hoogsten
vloed te wederstaan , maar zij hebben nog met eenen anderen , niet
minder gevaarlijken vijand te kampen, namelijk met den wind, en wel
bijzonder den storm die somwijlen zoo veel kracht op de cbtinen uitoefent,
door geweldige versluivingen
niet zelden verplaatsen
dat zij zich
of de nabijgelegene akkers , die met de schoonste vruchten prijken
geheel met zand bedekken en bedelven , en daardoor de hoop des landbouwers verijdelen. Om dit gevaar af te weren , en deze nadeclige
beeft bet Gouvernement , sinds twintig jaren ,
gevolgen te voorkomen
onder het bestuur van eenen Opziener , weder de zoo heilzame duinbcplantingen met belmriet ingevoerd
en het is bijna onbegrijpelijk hoc
Ameland dus zijn behoud, in dit opzigt , niet aan millioenen schals,
maar aan deze plant en aan eenige bossen slroo en dunne takjes ,
vaarin het belmriet vast gezet wordt te danken heeft dewijl opene klakDoor de aanten daardoor thans van bevestigde duinen voorzien zijn.
welks lange , tar.ije en vezelachtige wortelen
planling vnn dit hclmriet
zich al kruipende ver en soms wel zes v. om zich heen in het dorre zand
uitbreiden , worden de duinen middellijk voor verstuiving bewaard ;
terwijl de grond bovendien, door verrotting en natuurlijke bemesling ,
Tan tijd tot tijd eenigzins vruchtbaarder wordende , aanleiding ont>angl
dat ook andere planten daarin ontkiemen en tot de vastheid van
de anders losse zandheuvelen bijdragen ten einde den sterksten stormen
wederstand te bieden. Er is echter eene plaats , ongeveer in bet midden
des eilands , even bew esten Nes , v aar zeer lage of liever geheel
geene duinen zijn . door welke opening de Noordzee alleen bij hooge
vloeden gelegenheid heeft, langs eene laagte, holte of slenk zich eenen
doortogt d.vars door of over het eil. te banen en het in twee dcelen
te scheiden.
Hoe nadeclig zoodanige doortogt ook zijn moge , moet echter
de vrees , dat het eil. hierdoor van elkander gescheurd koude worden
zoo als men vroeger vporondersteldc
ongegrond zijn: want. hoewel de
pogingen , om dit gevaar gebobd af te wenden, door deze slenk te dempen ,
mislukt zijn . neemt deze ineven als die om tien sfrooni af te leiden
strooniing de-; waters ioch van lijd tot tijd meer af dan toe.
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Kauuüiü liier aan di-n mond Nan df .MiiidL-Li-e ,
der (lodiinn.' Fü>t\ cenen Ifunicl had {fcslicht . waaiiiaar liel lil. dcu
naam \aii FosTl;l.A^u zonde liekoiueu helihen. Nadal de/e Koniiijf , door
Kaiikl </(;/ (ïroolen \erdrf\en Mas, k^ani Amklam) aan 'i"f;ki.\ , de
beminnelijke dochter Aan den iMiesehcn Konin;' Covueual» die inliet
den eersten \ rij- en KiIliLer \aa
inn\elijk Irad n»cl Taeke van (lAMMixaiA
Amklam), welke, zoo men wil , in hel jaar SOti. den tempel van Fosta in eenc
christenkerk Aeranilerde. De/e kerk jjriieide later tot een IJenediklijiierklooster aan, hetwelk in de l^Jde eenw naar Ferwerd in Ferwenleradeel
overjjebragt zijnde , het aanzijn aan liet bekenile klooster Foswerd
}je<j;even heeft.
Na dien lijd is de {jeheele erlheerlijkheid van Ajillamd
in vrede aan het h«ii» van van Camjuingua {jehleven lot aan hel jaar 1 iOj ,
vamieer de loenmali-je Grietman van Ferwerderadeel het anders begreep en het eiland wilde besehonwd hebben als onder zijn besLier
slaande , in welk beweren hij ec'liter door de Stalen van Friesland in
vermoedelijk niet zoude gebeurd
het ongelijk gesleld werd , helgeen
zijn , indien Ameland loen nog zoo naauw met Friesland was verecnigd
geweest als in de negende en liende eenw. Tietee va:s Cammincha begaf
zich in 1494 naar keizer Maxjmiliaas , die zich toen binnen Antwerpen bevond , en verkreeg van hem eenc ruime bc\ esliging dier voorregten
welke door de Staten van Friesland , te llarlwt rd , aan de
lu hel jaar lolO verhoorde
heerlijkheid van Ameland waren toegekend.
men cenige oude lieden die eenparig getuigden , dal zij en hunne
onderen nooit van eenen lieer van Ameland hadden hoorcn .sproken ,
dan uit den huize van vajj Cammingua , en dat het land, voor zooveel zij
niemand anders onderworpen Mas
waarmede ook
Misten , aan
volkomen overeenkomt het getuigenis der lleercn Gedeputeerde Slalen
van Friesland, aan de admiraliteit te Enkhuizen gegeven in loS8.
Toen Olivier CnoawKL Protector M\n Engeland, in 160:2 onzen Slaat
den oorlog verklaard bad , zonden de Amelanders , bekommerd voor
de stremming van hunne visselierij en scheepvaart door de Engelsche
kapers, in Februarij 1GÖ4, twee personen nit hun midden, onder
den titel van Afgezanten van het eiland Ameland
derwaarts, om
liem te overtuigen , dat hun eil. volkomen onafhankelijk van Friesland Mas , en diensvolgens
als geheel onzijdig inoesl aangemerkt
Morden
helMclk bun door den Protector iladelijk Merd toegezegd ,
die zelfs niet naliet, deze lieden, naar de Mijze der Afgezanten van
Koningen en Vorsten, op 's lauds kosten te onthalen, en aan zijne
eigene tafel te iioodigen hoew el de houding en eenvoudige manier
van spreken dezer lieden
geen gelijkheid hebbende met den hoofschen trant, aan Grümvvel en onderscheidene Engelsche Groolen , gedurende cenige dagen , veel stof lot schertsen gaf.
In den oorlog van
167!2 viel bun weder het geluk Ie beurt , van als neutraal beschouwd Ie
Morden , maar ditmaal op Acizoek des Keizers , die Amelam) te dezer
gelegenheid
hoewel te onregte , als een leeu van het keizerrijk
stelli'ii
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Omtrent hel jaar 16öo
ontstond er een hevig geschil
over het
leenregt van dit eil. , helwclk toen bestuurd v.erd , door lieer Pieter
VA> CvMmNGiiA . wiens zuster. TATUAnnA . in het huwelijk trad met EH.\sr
ZiiiM, uit

Pommcren

.

Kapitein Mnjoor der Infanterie van den Staal.
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ren, rakende de heerlijkheid van AaELA^D , Ie zien en al" te schrijven.
Later met zijnen schoonvader, over familiezaken, in geschil
geraakt werd hij hierdoor aangespoord om te beproeven of hij de heerlijkheid Ameland niet voor zich zonde kunnen verkrijgen.
Hij bedankte hierom voor zijnen militairen post, en reisde naar ^\ eenen ,
alwaar hij zich bij (Ie Nederlandsche residenten Foppe va>- Atsjia ,
A^THOM' Oetges \xy Wavere> en Si:iio> va> Bemmost vervoegde
hun
Toorhoudende , dat A.'«ela>d eene vrije heerlijkheid en leenroerifr aan
den Keizer was
die het dns naar zijn welijevallen konde beleencn.
Deze drie Heeren vonden zijn voorsiel niet ongegrond , en wisten het zoo ver bij des Keizers Staatsdienaren te brengen , dat van
Cammisgha naar A\ eenen opontboden werd, om zich te verantwoorden;
en toen deze zulks weigerde , als niet aan den Keizer onderworpen
zijnde , verkregen ZcHa
va> Atssa , yas Ai^ averek en va^i Beaubo^t
een keizerlijk diploma waarbij Ameland hun werd opgedragen. Pieteu va.x
Cammingha middelerwijl overleden zijnde, liet de heerl. na aan zijnen
broeder Wijtse
die zich over deze zaak bij de hooge Regering dezer
landen vervoegde
en aldaar alle mogelijke bescherming vond , hetgeen
ten gevolge had
dat de drie HoUandsche Ileeren te Weenen , bespeurende dat de zaak, zoo zij verder gingen, voor hen van zeer kwade
gevolgen konde worden, voor de belcening bedankten, die toen aan
ZrHM alleen werd opgedragen, hoewel zonder eenige vrucht: want,
ofschoon er eene soort van Afgezant des Keizers naar Ameland vertrok
om den nieuwen Heer aldaar te huldigen , was er bijna niemand die W ijTSE VA> Cammi^gha verlaten wilde. Dus werd dan ook
eindelijk Zubm genoodzaakt
vooreerst van zijne eischen af te zien , te
meer dew ijl de Staten Generaal den handel in dezen gehouden , bij
manifest van 16 3Iaart 1C37 , onwcllig keurden.
Men hoorde toen
vooreerst weinig meer van deze zaak maar in het jaar 16o4 wist Zihm
door een boekje, genoemd Geiiuiinis .'dmelamliae Status, bij Keizer
Ferdi>a>d III eene ordonnantie te verkrijgen, bij welke alle inwoners van Ameland geboden werden , aan ZtiiM
als hunnen w ettigen
Heer, trouw te zweren; terwijl de Keizer tevens aan Vt illem Frederik
VAN Nassau, Stadhouder van Fi-icsland , verzocht om hem , lot verkrijging
van hel eiland, bijstand te bieden; maar ook dit werkte niets uit, en
jater , toen de Overste Karel vaa Dijk en de iNotaris JonA> Schül op
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Amelaisd versclienen. om de ingezetenen, en van Cajijiinüha in hel bijzonder,
eene afvraging te doen, of zij genegen waren de beveJcn des Keizers
al of niet te gehoorzamen , vervoegde zich
de toenmalige bezitter wederom tot de Staten van Friesland
met dien gevolge, dat
deze daarop cenen nadrukkelijken brief naar Weenen schreven. Zihm,
al
zijne pogingen
voorneuicn
zijn
verijdeld ziende , liet evenwel
niet varen, rijaar kwam bij nacht, met een Keizerlijk diploma on
vergezeld van eenige soldaten . op het eiland aan , om hel te vermeesteren en VAV CAai-«i>Gi!A gevangen te nemen. Dan ook deze aanslag werd
door eenig volk tijdig uit Friesland overgekomen, verhniderd terwijl,
tot meerdei-e gerustslelling voor het toekomende , een Friesch oorlogschip in het noordwestelijke zeegat van Ameland gelegd werd.
Zlhm ,
inmiddels te A\ eenen geene meerdere hulp kunnende bekomen , en ,
door zijne gedane pogingen, geweldig verarmd zijnde, bewoog een
voornaam kassier van Anjsterdam
Martims Doki.e> genoemd , hem
met eene aanzienlijke som gelds bij te staan waar\an deze naderhand
nooit cenen penning hevit terug g<v:ipn , dewijl Zi hm eindelijk
zonder
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lieden, onder \erzitnnen iiaintMi , den toesland \an liet eiland /imileii
toen doze eebler liet eiland ointrol.ken , en de seiicjH'n
besjiieden ;
duor te^jenwind üjnjehouden werden, ontdekte men iels Nan de zaak,
Maardoor do be>j>ieders te Lcenv. arden in lieeblenis jjeraaklen , en de
zoo wel ont^an;',en verden
de ondernen:;n;j zeer kwalijk bek«aiu
Süldaleii

,
,

dat linn en den Heer Komuskk
en deze ;yelieel in rook verdween.

De laatste lieer uit liet [jeslaeht va> (.amsingha , die dit eil. bezat , was
Fka>s Dico, de eeni;;e zoon \aii \\ atse va> Cas.mim;iia en RiXT Doma ,
oj) den 10 Noxember
1680 , overleden
welke laatste , nadat haar zoon
\ an
Mas, tot baren dood in liet bezit dezer lieerl. jfcblcven is.
hare er%cnanien is deze lieerl. , met het lejjl \an volslrekt vrij erlelijk
cijjendoni, bij verkoop over;;enomen dooi \stLiA , A orstin vA>i AmialtMudhondcr van iM'icsland en
Dts;; Al, weduwe m\u Prins IIl^drik Casi.tiir
Avel ten behoeve van haren eeni,';en zoon , Prins.Ia> Willks Fniso, Erl';tadhonder van Friesland, voor de soni van 170.000 ;;id. , benevens lO.O(X)
vejjens onkosten \an verkoop. Sedert werd hel van wege den Erfhcer door
eeiien Baljuw en eenen Snb-l)aljii\v , door A olinagïen en Burgemeesters ,
hesluurd , die zells , onder approhalie van den Erlheer, de civile eu
criminele justitie nitocfenden , voljjens de Statuten , Ordonnantiën en
Custumen rav ^4mvlund , in 1622 door Watse va> Cammingua vastgesteld,
ïhans behooren de duinen en de eendekooi lot de Iiijks donieii'xn, en
v\ordl het eiland, als een oniniddoUijk deel van Friesland, door een
,
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Grietcnij-heslnnr beheerd.
In 1723 zoeht zekere Bisschop der Jansenisten hier cene kvvceksehool
op te rijflen
maar dit bekwam hem zeer slecht, daar de R. K. dit
schozoo euvel opnamen , dat zij
zells door de glazen der kerk
ten , om dien ketter het leven te benemen.
Prinses Maria Lovisa ,
v»ediiwe van Jav ^^ illeï Fkiso ,
zond wel een detachement soldaten
ter zijner bescherming derwaarts . doch de Bisschop , ziende dal hij
,

er

loch nicls kon vorderen , veud best hel eiland te verlaten.
hevige stormen en watervlceden . die van lijd lol lijd ons

De
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land teisterden , hebben
zoo als v\cl te denken is, A-tiela>d nietonaangerand gelalen. Zoo waren, onder anderen, de geweldige storm en vvalervloed van o November 167ü voor dit eiland zeer noodlottig, dev, ijl
de meeste dijken verwoest v\erden en vele landei'ijen afspoelden. Onder
anderen VNerden die van llolhim hierdoor in de noodzakelijkheid gebragt , om hunne dorpsweide aanmerkelijk te verkleinen,
l'.ij
den vloed
van 168o leed AïELA^D insgelijks niet v\einig want het water rees toen
zoo boog. dat er een schip, door de slenk, uit de Noordzee in de
AV addeii werd gedreven.
De geweldige storm en vwitervloed van kersnacht 1717 was voor dit eiland niet minder verwoestend
dan voor vele
andere plaatsen.
het
Alle dijken werden daardoor v\ cggcspoeld .
water klom eenige voelen hoog in de meeste huizen, voornamelijk te
Nes . alwaar men den ondergang van hel gelieele eiland ^erwachtte.
licliisschen kv\amon or geene inenscLcn bij om ,
en de dijken werden
crriaiig weder herteld, doi h spoelden audcriu<<al ien groolen deele
,
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weg

in den lioogen vlood van 1719.
Op den 26 Üctober 17l23 gingen de visscliers volgens gevioonlc 's morgens met hunne booten in
zee , doch werden door ecncn zoo hevigen storm beloopcn , dat de
meeste schuiten in de branding van het strand werden omgeslagen en
daarbij 51 personen van Balluni het leven inschoten , meest allen ongelukkige weduwen en weezen nalalende.
])e nïeesle der Amelanders
die hun bestaan in de veeteelt vinden ,
ondervonden in de maand October 1824 een verschrikkelijk onheil daar
een getal van honderdveertig sluks hoornvee , door eenen heviMen wind
en lellen regen tot in zee voortgedreven , met den plotseling stijgenden
vloed allen werden verzwolgen en geen konde worden gered. Uij den
storm en hoogen vloed van Fel)ruarij 1825, toen al het land overstroomd
n erd de dorpen H o 1 1 u m B a 1 1 u m en Nes onderliepen , het water
twaalf palmen hoog in sommige huizen stond , verloren wel oeene menschen het leven , maar er verdronk een honderdtal schapen en het
tooneel van verwoesting was, naliet atloopen van het water, treurig en
beklagenswaardig.
De dijken . die de landen van HoUum , Ballum ,
Nes en Buren moesten besehermen tegen de zee , waren niet alleen
weggeslagen, maar wel twintig gaten, sommigen van zes el diepte
waren daarin gescheurd. De duinen aan de noordzijde , die anders glooijende oploopen
stonden nu steil, als een muur, langs het strand, en
het ge\aar van doorsnijding en verdere verwoesting v\as bij het geringste toeval niet af te wenden.
De hooi- en bomvlanden waren met
duin- en zeezand overdekt
al wat nog vruchtbaar was , door overstuiving bedorven onderscheidene huizen v\aren vernield of zwaar beschadigd , pulten en bakken bedorven en al het zuivere v^ater ondriukbaar
gemaakt.
De bewoners van dit eiland hebben over het geheel een gezond ^
vriendelijk en rond voorkomen , en gelijken , daar hunne taal ook veel
van het stadfriesch heeft, met vele Hollands che woorden vermengd , en
met eenen Hollandschen tongval uilgesproken, meer op stedelingen dan
op landlieden.
De meeste mannen hebben een sterk ligcliaamsgeslel ,
en zijn eenvoudig gekleed; terwijl de vroegere v\ijde broeken en bruine
rokken, meer algemeen, behalve bij de zeevarenden, door de gewone
Frieschc klecding is vervangen.
De Amelander vrouwen en meisjes
mogen met regt schoon genoemd worden sommigen zelfs achten haar
de schoonste van geheel ons land te zijn ; even innemend van gelaat ,
als zacht van aard en inborst ,
zijn zij daarenboven
in het gezellig
verkeer beschaafd en ongedwongen , daar de meesten
met haar
zestiende jaar in Holland gaan dienen, en na verloop van eenige jaren
weder huiswaarts keeren. Hare nette en zindelijke kleeding , bij eenc
ranke gestalte en gezonde blos , draagt niet weinig bij , om het bevallig geheel te voltooijen.
Deze klecding en vooral het hooidversiersel
(een oorijzer met naald en krulletjes langs het voorhoofd) is bijna
geheel aan de NoordhoUandsche gelijk
sclioon de zwarte kapers of
kaproenen , v\elke daar nog gedragen worden , hier haren opschik niet
meer ontsieren. Over het geheel is de gezellige verkcering hier onderhoudend en aangenaam , terwijl de zeden er allczins prijzenswaardig
zijn , daar er onder de jonge lieden zeer zelden onzedelijkheid of ongeregeldheid plaats
heeft.
De staat der gezondheid is er bovendien
lioogst gunstig, en er beslaan vele voorbeelden van hoogen ouderdom.
Het wapen van Ameland beslaat uil twee vakken , waarin op een
geel veld drie schuinschc balken en op een blaauw veld ecue kwartier maan.
Hetgeen de Terschcllingcrs zeggen
ontleend te zijn van drie balkcm , «üe
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Ter llnniiepe , liet voorni. slol
naar Staveren; voorts door de

Loeaensehc vecnen lanjjs Eerbeek , Snyteniiie en Eseliede v*eder naar
Huttink , züodal hel een j;edeelte van het kwartier Salland , een
gedeelte van de Vehiwe , en een klein (jedeelle Nan hel jjraalVeliaj)
ZutnIuMi

l)t'-.lnejj'.

A.MELVM)EU GAT,

W.

aan de
,
hare ri;;tinj|
keoosteu Terschellinjf en sliekt zieh naar Aniehnd en de Wadden
Het wordt 0|) zieh zelve jjehonden voor hel rniiuste en beste
uit.
^^as vroejjer van v\eini<]f jjebrnik , omdoeli
zrc"ral aan de Noordzee,
dal lul biimenwaarls tegen de banken stool , en jjcene sehepen , die
Uiulerlussehen kwamen
boven de aeht voel diep yaan, koude dooilalcn.
er wel eens jjroole sehepen , die \\c;>ens kwaad v\eder geen zee konden
ten anker.
Thans eehter wordt het ook
bouwen voor eenijen lijd

Noordzee, tiissehen

zeeën|;lc

ten N.

Tersehellin;j en

Ameland.

van

Zij

J-'ricslanif

iieenil

,

,

sehepen bes aren.
De belonniii;^; en bebakeninjj- in het Amelander oat, de J e 1 1 i ii f/
ro ui in c ha l g , de Abt, de F v i e s c h e ff u d d e n tot
de
o rnwerdcr ca«(/, welke door de
aan hel Groiiintje rdiep c\\\\ii\.
gemeene armenkamer te llarlinjjen werd jrcvocrd , en voor de bekostijjinjj
\an vxelkc kust^erliel^lin[f , belonnini], enz. eenige reglen op de doorvarende schepen werden [{e\ orderd , is , met allen aaiikleve van dieii en
daaruit voortvloeijeiide balen en schaden, tegen behoorlijke , en , bij
overeenkomst nu l de bclan;;hebbcnden , vastgestelde schadeloosstelling
aan de steden llarlingcn , Stavoren en de genoemde armenkamcr, met
den 1 Julij 183a. overgegaan op hel departement van Marine; terwijl
de voornu'lde regten en tollen , met den 1 31ei 1836 , zijn vervangen
door de , bij Z. M. beslml van 28 Maart 1836 , bepaalde helling va»
buiten- en bimu-n-vnnrgeld, ton- en bakengeld.
AMELANÜS-IILIS , aanzienlijk adi llijk gebouw binnen Leeuwarden.

door

«jroole

K

K

,

Zie CAHMivGnA-iivis.

AMELESTEIX

,

Zuid-IIolland.

kasteel in

Zie Amaliet^stein,

A3IELE.\BERG,

ook wel de Kleine Warande geheeten , voorm.
huis van de lleeren va-v Breda , thans eene boerenwoning , die aan
het domein behoort , in de Baronie raii Breda , prov. Noord-Brahand, arr. , kant. en j u. N. van Breda, distr. en 2 u. N. ten ü.
van Prinscnhage , gem. en 5 u. AV. van Tcrheide.
Men wil , dal dit huis door Amelbeuga , eene dochter van Pipyjc va»
Lasde.n , zoude geslicht en alzoo van zeer ouden oursproug geweest
zijn.

AMELUrOLDER

,

pMd.

,

prov.

Noord-Brahand.

Zie

Emilia-

rOLDER.

AMELIAPOLDER , pold. in het Land van Kadsand , prov. Zeeland, distr. Slnia arr. jliddelljurff , kant. JJzvndiJk
gem. Biervliet.
Deze polder , op nchooi van 1G38 , Icn jare 1G39 bedijkt, is, vobycns
de kadastrale opmeting , 37- bund. , 60 v. r. 13 v. e. groot en schalbaar voor eene groolle van 317 bimd. , 63 v. r. 93 v. e.
Hij het
onderwater zetten van een ;rcdecilc van het I^and van (ladzaiid
in
,

,

na
1831

AMK.
,

ten gevolge van den Evbjischen opstand, hecfl doze poldei' nicte
ais buiten de linie van defensie lirrcrende.
.

{jeledi'ii

A>IELIS^\ AARD of Amelisweerd anders ook lIcER-AaEtiswEERD of
Heer Melisweerb jjenoenid arab. hcerl. ook ridderhof t. Oid AmelisvvEERD in bet Orerkuartier, prov. Utrecld
arr. en 3 u. Z. van ^iviersfonrt. , kant. en 4 u. N. W. van Wijk hij Buurstede
gem. en l u.
,
van Rijnaiiwen.
De hctrl. is ongeveer lOS bund. {jroot ligt aan
eenen bogt van den Kro-minen Ilijn, was vroejjer leenroeri"- aan
,

,

.

,

het hnis vA:>i Züilenbcrg, en beeft, naar men wil, haren naam ontleend van zekeren Ameiis vas AV eerde, of Aïïeiiüs de Insui.a
die
een der oudste bezitters
of misschien wel de stichter van bet hnis
uioet geweest zijn.
In 1672 werd het door de Franschen verwoest.
Van toen af bestonden er alleen eene koepel aan den Rijn , de fondamenten van bet
oude slot en een hnis Aan weinig aanzien , tot dat Jonker C^iuhahd Godaard Taats va?< AjiEnovGEX, Maarschalk van hel Nederkvvartier van
Ltrecbt, in 1707 hier eer.e brug over den Rijn liet leggen, en er
een aanzienlijk huis optrok f nadat hij reeds te voren fraaije tuinen
Jiad doen aanleggen.
Toen zij in lo37 en lo38, voor eene riddcrliofstad erkend werd , behoorde zij aan Jan vas Renesse van Wclp.
Een harer vroegere bezitters was Jonker Johan va?c HücnTE>BR0EK, die,
als Kapitein van een Slichtscli regiment, in het vermaarde beleg van
Oostende, gekwetst werd, en aldaar, in 1601 . aan zijne wonde overleed.
In bet jaar 1808 is zij van den toenmaligen bezitter Gerard
Ar>oud Baron Taets van A.tieron<;en , Heer van ScnALkw ijk , in eigendom overgegaan aan Lodewijk Napoleon
toen Koning van Holland,
die er eenigen tijd zijn verblijf hield , en doorwien deze goederen met
de ridderhofstad 3 i c uwc l i s iv aar d
in 1810 verkocht zijn
aan den Kommandenr J. P. van Ai icrevoort Cr.05i3iELiN.
In bel volgende jaar werden zij w eder verkocht aan den Heer ÏMr. Pavevs AV itLEM Büscn van Drakestein
na wiens overlijden zij bij boedelscheiding
in 1833 zijn
overgegaan aan zijnen zoon Jonkheer jMr.
Hendrik
^ViiiEM Boscn VAN DRAKEsTtiN
Lid van de Ridderschap der provincie
Utrecht.
,

,

,

Am

,

,

Het wapen van deze hcerl. is een schild van goud beladen met drie
zwarte hanen met roode kammen en baarden , geplaatst twee en een ,
vergezeld van boven van de letters A en H.
Het wapen der Ridderhofschap is hetzelfde, uitgezonderd deletters A en H.
,

.

AMELISW AARD veelal ^ieiw A?jelisveerd riddcrhofst. in het
Orerkuartier , prov. Utrecht, arr. en o^ n. Z. W. van Amersfoort j
kant. en 4^ u. N. W. van Jf^' ijk hij Duurstede, ^ u. W. van Bijnatnven , aan den Krommen Rijn. over welken bier een bnig ligt.
Het was vroeger leenroerig aan de proostdij van Oud-jlunster te ltrecbt,
en is thans een sierlijk ge')OTiw
met vier gedekte schoorstecncn. liet
staat evenwel niet op de plaats van het oude huis
dat meer voorwaarts, lusschen het tegenwoordige buis en den Krommen Rijn, geslaan heeft , en waaraan de grondslagen , vierkant in zijne grachten
liggende, nog aanwezig zijn.
Het beeft eenen fraaijen tuin. aangenaam plantsoen en IVaaije wandelingen , voornamelijk in een boschjc,
aan de overzijde van den Rijn, dat zich, van die rivier tot aan
,

,

,

,

werd ecrlijds
den rijweg, naar Wijk bij Duurstede uitstrekt.
Zij
Groencwoide geheelen , omdat zij bij bet geslacht van dien naam
bezeten is ge\\eest.
Men denkt echter, dat de oudste en oorspronkelijke naam Amfiisweehd geweest zij, omdat Ameeis va\ Weerde, van

,

A

il

lil

i:.

tot 1^79 , aU liciillcr van ilil hui» vooikuuit; iiaili>i1550, is liclaaii Int jfolarht vax GuouMivouBr. {J[ckoiiu'n. Toen
muu- iidilerniali;j
hel in 11)38 door óc Stalfii ih-r |)ni\iiuie l lieiiil
Invlli
iilveml «i'id , vas Aluhit va\ litEuwtMniit. «t bi-iillor ^au.
In 1810
van IJkunt l'ttoi.\b is Mclvonien.
{•rshichl het ointn-iil KHM)
Vfiblifkle hel luiis tut vtrblijr aa» de lumjje üllitii-nn \aM htt |ialeis
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hei jaar

liaiid. orrst in

,

LouEwuk

%an

A me li

s

IlE>DRik

A\

provincie

.\Ai'OLto\

(i'n-

Tc

art.).

vurijje

lu'l

{jelijk

lUft

O

u

il-

aan J<iiikh(iT Mr.
deze riddcrhorstad locLedofld
üd vaii dc lliddei>chaj) der
iLLEM IJoscH VAN DuAktsTtiN

-u'

e e r

d

is

,

l licclit.

een schild, licladen nut acht

Het Mapen \au NiEtw-AnELiswAAaü is
gohiiulf ^tn•Jlen , van {jtuid en rood.

AMKLUOÏ
AMtN. {jeh.

yem. , piov. GeUhnland. Zie Ajimerzoüen.
kant.
in Rolde, dinjjsjjd , prov. Drenllic
O. van Assen , {jeni. en 1 u. Z. W. van Rolde.
.

ten

/>.

,

AMüNüEBAN

en 1^ u.

Oost-Iudië , op de zuidelijke kust van liet
omlrek veel Sandelhout valt.
A^EIl, riv. , die hij (ieertruidenheijj uil de vereenijjinjj van de
Oude Maas met de Donjje ontslaat , door de 7.oo{>enaauide \\ erkei.daiusche killen, eenen aanuicrLciiJken toevoer van waler uit de Merv»ede onl\an"i . voorts bezuiden het Ber<fsche veld vcstwaarts stroomt
voor den Sloerdijk en W illeunitad den uaaiu van 1Ioi.lam)süiep , bij Helen bij Goedurede door ccueo
voelsluis dien van IIarivgm.iet draajjl
vijden aioud zich iu de Noordzee ontlast.
Jianda\vhe

eil.

,

d.

in

Tiinor, in vseiks

,

AMER,

v\alerlje

in

den pold.

Riiii/enltil

,

prov.

N oord-B ruhand

dat zieh met eenen zuidelijken loop iu den Dtn'el ontlast.
AMER (GROOTE) . watertje in den pold. Riiifjeuhil prov. jVoordBmhund ten Z. van de \\ illemslad , dat eerst noordwest, vervolyens west loopt , eo zich bezuiden den pold. Mallha, in het IloUundachdiep ontlast.
AMEll (KLEINE), walerlje in den po!d. Riiitjenhil , prov. I\'>ordBrahaiid. dat met eenen zuidweslclijken loop door eenen sluis, tegen
over de Rolleplaat , iu den mond van den Z>/HfeZ uilloopt.
,

,

AMERONGEX

.

gem.

in

liet

Orerlirartier

,

prov.

Ltreclit,

arr.

palende N. aan
Renswoude en V» oudenberg O. aan' Rhenen en ^ eeneudaal , Z. aan den
Rijn en N\ ijk bij Duurstede en \\
aan Leersuni en ten deele aan
Langbroek. Zij bevat behalve het d. Amerongcn, een gedeelte
van de buurt Eist, alsmede de buurschar, Ginkel en de ridderhofsteden Amerongen met Licvendaal, Waijestein, Berkesteln en Natewisch, is 320o bund. groot, en telt daarin ruim
IGOO inw. , die meest hun bestaan in tabaksteelt , kcornbouvv en vee-

Amersfoort,

kant.

Ritenen

k.

ni.

(7

,

4

s.

d.)

,

,

.

houderij

De

\

inden.

gem. , die hier löOO ziel. lelt
en tot de klass. van
Duurstede , ring ran Rhenen , behoort , was vroeger met
die van Le ersuin verecuigd , en deze combinatie had tol eerste:i Predikant IIenkiccs Raesfeldiis, die omtrent het jaar 16-4 overleed.
In het begin der vorige eeuw
werden deze vereenigde kerken echter
van elkander gescheiden, en, in 17 1-), vverd GtiiHARüis vav Oostriï
als eerste Predikant bij
de; afgezonderde gem.
van Aïerovgex beix)epen.
Deze gem. heeft hier eene groote en ruime kerk, op welks
midden voorheen een sierlijk spitsje st)nd.
dat voor eeuigc jaren afgebroken is.
De toren , die op pene hoogte gebouwd is .
is
vierkant en hoog,
naar boven verdunnende, met Iwcc Iranllerv.

,

ff^ljk hij

.

,

AM

U9.

met
voorzien, eu
Tomiiau vas deze kerk

E.

inm^ spits gedekt.
Vóór lie Kcrkliei-het kapittel te Utrecht iuoilijfd, en er Mas
eenc vikarij aan het altaar van St. Justls.
De gccilerun . zoowel van
de vikarij, als van de kerk. zijn doorliet jreraelde kapittel opciTend.

sen

ceJie

in

Thans wordt deze kerk door cenen Predikant hediend
Kcrkeiu-aad beroepen Mordt.

van

De U. K.

inw.

die

,

behooren tot

door den
de statie

Jf erkhoreti-eii-AOi'/ieii.

Amerü>gen is eene heerl. , waartoe echter de bnurt Eist niet moet
gerekend worden.
De ei(jendom en het rejrtsfjebied in de moerassen
of veenen van Amerongen hebben weleer aan den Proost en het kaïiittel
van den Dom te Utreclit toeheiioord , en toen Godebald , de vier en
twintigste Bisschop van Utrecht , deze aan anderen vervreemd had
op hevel van Keizer Lotharius II , weder aan
moest hij die, in ri;26
den weltijifen eigenaar, den Domproost , teruggeven, die in l'^SO ook
nog het burgerlijke regtsgebied over Aïero>ge.\
bene\cns drie vierde
gedeelte van de inkomsten aldaar verkreeg
want daar er over dit
regtsgebied groote geschillen , tnsschen den Domproost en Sweder vah
Abcoude , gerezen waren, en deze in het gezegde jaar lot zulk eene
hoogte stegen , dat zij aan regtsgeleerden ter bepleiting in handen
Gvsbkecht va>' Abcoude , Heer Sweders
gesteld werden , verklaarde
zoon dat hij afstand wilde doen van al hetgene hem in deze heerl.
mogt toekomen , ingeval de Domproost zweren wilde dat hem het
regtsgebied in vollen eigendom toekwam , en aangezien deze den eed
deed, was het geschil spoedig beslecht.
Evenwel verbleef het
liooge regtsgebied aan den Bisschop van Utrecht terwijl zij beide het
Het bisschoppelijke gedeelte of
middelbaar reglsgel)ied uitoefenden.
de halve ambachlsheerlijkheid moet, in vervolg van tijd, op andere Hecren , en zelfs aan de Graven van Holland overgegaan zijn ;
althans , in het jaar 1434 , beleende Filips de Goede , Heer Gysbrecht van
Nyevrode met het huis te A^iEROVGEri , benevens den boomgaard , het
,

,

;

,

.

raaphof, broek en veld , met al zijn toebehooren , zoo als die goededen Basterd va> Culemren den Graaf opgedragen waren door Gekard
BORGii, namelijk,
den Grave en zijne nakomelingen, Graven of
Gravinnen van Holland , tot zul ken regte en leene als Elias vax
Ameroncex en zijne voorvaderen die van de grafelijkheid te leen gehouden hadden.
Bij deze
overgave behield Gerard van Cdlejiborgh
echter de lossing dezer goederen aan zich , zoodat Gysbrecht van
Nyenrode verpligt werd de goederen wederom aan hem af te staan,
waarmede hij andermaal in het jaar 1468 , door Karel den Stoute ,
Toen Filips II, KoHertog van Bourgondie
beleend werd.
ning van Spanje, in I06I, om geld verlegen was, vergunde hij het
schoulsambt van Amerongen , de thinsen en den landtol , benevens
eenige andere partijen aldaar . alsmede de booge Heerlijkheid voor
eene som van achtduizend gulden aan Godard vax Reede , Heer vnn Saasfeld y die deze heerlijkheid in het midden der vijftiende eeuw gekocht
had.
Maar in IGlii werd dit pandschap weder gelost door de Gedeputeerde Staten der prov. Utrecht, die voortaan het regtsgebied te
Amerongen, uit hunnen naam, door het hof en den Maarsclialk van het
Overkwartier deden uitoefenen.
Het bleef dus aan de Domeinen van
die provincie tot in het jaar 1G29 , wanneer die van het geslacht van
IVeede het weder in pandscban ontvinoen
hetwelk echter niet langer
,

,

,

;

wanneer de staten, uit aanmerking van
de getrouwe dienst door den Heer Godard Adriaan Baron van Reedp ,
\ rijlieer VAN Amero.ngen Ginckel , Eist enz., lot welweicn van den

duurde dan

tol het jaar

1676

,

,

A

Si

H3

i:.

hem van ailc paiuUcliaj) ouliiicveii , en hd iitiis en ilc
.
van iVMEnoMüEi , zoo wijd i-n Inrcd «lic zich ccni;jziiis uil.»trt'kLeii
uiii
lot cenc hoofjc en vrije heerlijkli. \criiie\eii , niet een eillijlv lejjl
door hem en zijne inizalen veiniaak.1 en 'feërld te knnnea \ninlen
en ahlaar liel hoojjC , Ia|;<' en inidilell)are
als een vrij en ei;;en jjoed
Deze (ioDVAiiu Adhiaam van Jliii:i;ui: , die, na
Ie oelenen.
re'rls'ieliied
«vi'ilaan

laiule

lu-cil.

.

,

,

«nderseiieidene j;e/.anlseha|)j>en

hij

versehilleiuh;

monendheden

i)elvh'ed

lo

aan het hol' Ie Ko|iiieniia;;en overleed,
uiajf niet het \olsle rejjt onder onze vcrdienslelijke Slaalslieden geleld
even als zijn zoon, de Lnilenant-Generaal llouAiii» van Uklde ,
vvorilen
die door zijnen moed een einde maakte aan den oor!.»;;- in Ierland, in
1691 en dcs\ve;;c door Willem UI tot draal" van Alliloiie en Jtaroii
van Aijrim verheven werd, altijd eene eervolle plaats onder de krijgslieden verdient. Thans wordt deze heerl. in eijjendom bezeten <loor
den II. E. II. G. Heer (ÏEOKciE Goüaut IIemiy, (jraal" van IIkkde en Atiilunb
Deze j^em. voert tot wapen een rood sehild , waarop een zilveren
balk mei zes zilveren leliën.
Het d. AjiEuo>(iE>- li{;t nagenoejj in het midden der {jcm. , 5^ u.
,1 uiersfoort
en 1£ W. vau
l'lreclit ,
Ü. van
5j n. Z. Z. O. van
^ oorheen werd hel ook wel IIeulr-E.nge en door anderen
Ilhcncu.
Emmkringen jjeheeleu.
Het is een aanzienlijk en fraai dorp dat echter veel v,an de rampen des oorlo[js heelt te lijden {jehad. Omtrent het jaar 1 iÜO cl"
die toen het slicht van Utrecht ailicpen,
142:2, hebben de fieldorschen
ook dit dorp op eene onmcnschclij'cc wijze vernield en in brand ffcstoken , terwijl zij er vijfjaren later niet veel beter huis hield''n.
In
1583 behaalde de Spaanselien troepen onder den Overste Ja> Ivvistista
Tvxis, hier eene overwinninjy op de Slaatschen onder den draaf vax
Meurs.
zeer veel van den moedIn 1672 had dit dorp wederom
wil der Fransche soldalen door te slaan , die , onder andere baldadijjlieden
ook hetllnis te A me rong en (zie het vol;f:;ndc art.) in
Door den storm van 29 November 1856 zijn hier
brand staken.
vier tabakssehnren omver geworpen.
hehhen

in

,

I(>!)lals Aijjezant
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Aineronji^en een

distributiekantoor voor

AMERO.\GE\ (HET HUIS TE)
iier

,

prov. l hecht,

bij

,

ond

het dorp van dien

1313 bekend,

maar

adell.

de brieven.

huis in hel Overkwar-

naam van Amerongen. Het was

onzeker, wie stichter geweest
zij
van liet oude linis, dat een der oudste sloten van het Sticht
was.
Nadat dit door de Franschen , in 1672 , verbrand en verwoest
was , werd ter zelfder plaatse het tegenwoordige gebouw opgetrokken ,
dat zich zeer fraai voordoet, boven den sierlijken ingang, een balkon
heeft , door ecnen fraaijen , van rondom
in eenen vijver besloten
tuin omgeven is en om zijne trotsche bonworde eene bijzondere opmerking
verdient.
De menigte leveusgroolc en fraai geschilderde
afbeeldingen der vroegere bezitters van dit huis
welke de gaanderijen versieren
het antieke
huisraad ,
uit
vorige eeuwen afkomstig en door de latere bezitters , met de meeste zorgvuldigheid
in denzelfden toestand bewaard en eene uitg<'brelde bibliotheek
waarin men zeer vele kostbare werken onderscheidt
alL n kemig nel ingebonden , en tot de laatste jaren bijgehouden, zijn vooral bezienswaardig.
reeds

in

liet

is

,

,

,

,

Dit huis was voorheen leenroerig aan de graailijklieid van lltdland,
behalve den voorburg, die, als een daasbeeks leen, onder de Iccnroerighcid der Staten van- Utrecht behoorde.
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BoiinEn

vorig-e

Aïero:(ge:i
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iiitgesLoivcu

adellijk, jjeslacht

eer.
is

bezat het in

,

dat ia

,

iiet

jaar

li.l

bc^ia

1370.

Van

het door huwelijk iu 14:2^ jjekonien aan Ja> Bor ta> Hemertex
waarna dit geslacht het heeft bezeten tut omtrent 1610 , Gis^^crtis ,
zoon van Jan vas HEaEnTL> , he.'l'l het huis als toen vtrliminerd en

deze

is

v.ieas zoon Heer f uedeuik , na
verkocht aan Heer GouAnx va>' Reede
met zijne oudsten broeder, de Heerl. bij revisie in
lange processen
Thans is het een eioendom van
het jaar 1608 heeft verkngen.
den H. E. H. G. Heer Georce Godard He.>rï Graaf van Reede en
Athloüe.
A3IER0NGER BOSCH , bosch in het Ovt rhwartier , prov. XJlrecU ,
arr. Amersfoort, kant. Rheiien , gem. Ameroufjen.
De storm van 29 November 1838, heeft ook «n dit bosch groote
verwoestingen aangercgt , zoodat het getal ontwortelde en verbroken
sparren op oOOO begroot wordt.
AMERSFOOR^T , arr., prov. Ulrccht , palende N. aan de Zuiderzee, O. aan de prov. Gelderland, Z. aan de riv. den Rijn, die het van
Gelderland , en de Lek, die het van Gelderland en Zuid-Holland scheidt ,
W. aan het arr. Utrecht en de prov. Nooid-Hoiland. Het bevat in de
volgende 4 kantons: Amersfoort No. 1 en l2
ea
AV ij k b ij Duurstede ruim 49,000 inw.
A3IERSF00RT kant. No. 1 , prov. Utrecht , arr. Amersfoort , palende N. aan de Zuiderzee , O. aan de prov. Gelderland
Z. en W.
aan het kant. Amersfoort No. 2 en bevattende de volgende o gem.
,

,

,

Rhenen

,

,

,

Amersfoort, Bunschoten, Dnits-de-IIaar-en-ZeHoogland en Stoutcnburg, en daarin
V en hui zen.
14.000 inn.

AMERSFOORT, kant. No. 2 , prov. Utrecht, en Amersfoort , palende N. aan de Zuiderzee , en aan het kant. Amersfoort No. 1 , O.
aan het kant. Amersfoort No. 1 en aan de prov. Gelderland, Z. aan
de kant. Rhenen en A\ ijk bij Duurstede en W. aan het arr. Utrecht
Het bevat de volgende 8 gem. Baarn,
en de prov. Noord-Holland.
de Bildt, Eenmes, Lensden, Wondenberg,
en de Vuursche. en daarin ruim 13.000 inw.

AMERSFOORT

,

klas.

prov.

,

Utrecht.

Zij

is

Zeist, Zoest

verdeeld

in

de vol-

gende twee ringen. Amersfoort en Tienboven, en bevat 21 gem.,
met even zoo vele kerken die door 23 Predikanten bediend worden ,
en on;jcve('r 2o.000 zielen tellen.
AMERSFOORT, kerk. ring, prov. Utrecht, bevattende de volgende
10. gem. Amersfoort, Baarn- en- Eembrti gge , Bunschoten,
Eemnes- Binnen dij ks , Ee m n es-Buitendij ks , Lensden, de
Vuursche. Woudenberg. Zeist en Zoest. Deze ring heeft 10
kerken die door 12 Predikanten bediend worden en telt 12,000 ziel.
AMERSFOORT, gem. in Eemlaud , prov. Ulrccht, arr. en kant.
3 s. d.) , paalt ten N. aan de gem. Hoogland,
Amcr::foort (6 m. k.
N. O. aan de Geldcrsche gem. Hoevelaken , ten O. aan Stoutcnburg ten Z. aan Leusden en ten W. aan Zeist en Zoest, en bevat
niets , dan de stad Amersfoort en eenige verstrooid liggende huizen in
Lare omstreken , die allerbekoorlijkst zijn , want ten N. ziet men
vruchtbaar
O. labaksvelden , ten Z. zeer
ten
vette weilanden ,
bouwland en ten W. iiitgo^irekte heigronden , met krcupelbosch en
sommige heuvelen. Zij strekt zich meest naar het O. en W. ook
ten Z., rnim een half mir gaans uit, beslaat 1040 morgen, heeft
2397 huizen en bevat eens bevolking van ruim 12,000 inw.
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alllians in oiidc kruiiijken dor 13dt' en IIiIp eeuw,
vii:r ilf Eciu
woidl zij AïsvottüK , llKXEüFtnr on llKEssrinT, ook Mei Kf.isfort,
Assronr, KsiEsroonr , Aïisvooht
of K«ksfort
AtJisfOHT, Eejifoht
dal ïij liaien oorsprong onl(jenoenid , en 0|> dien {>rond [;isl men
vanjfen lieefl van ihmi veer uf eene «aadharc plaats, ook mort {jenoeiuJ ,
lielwclk , als eea
of wel van een slot, aldaar aan de Keni [;esticlit
aan een bijzonder ifeslacLt , dat daarnaar jfelieeten
riddeniiali;j [;tied
vcrniocili-lijk

unlleent

Iian-ii
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Deze jjissinjj heelt te meer waarseiiijnlijkiieid ,
was , toeitelioorde.
daar nn;n in suinmijfe der vroejjste liandsdiriRon , lleercn \\s Axehshunnen naam van zoodani{j oen slol
die
FOOHT vernield vindt,
ontleenden.
Men wil, dat dit slol zonde (jestaan hebben, waar
laler hel stadhuis {yevonden werd, en dit vermoeden wordt cenige
doordien hel plein vóór dit stadhuis,
bijfjezet ,
hetwelk thans tol korenmarkt dient, nojf lejjenwoordig den Hof
{jcnoemd worilt, als zijnde jjeweest den voorhof' of het voorplein,
terwijl de straat aehlcr het
waar laiijjs men naar het slot {jinor
stadhuis, thans no;f de Vij\erstraat ^eheclen , dien naam zoude
dragen , omdat daar de vijver was gelegen , die hel huis van achteren omgaf; wat hier van zij. zeker gaal het, dal hel stadhuis, of-^
schoon door den tijd aanmerkelijke veranderingen ondergaan hebbende
bijdesloo])ing in ISÜ^, nog sporen van hoogen ouderdom droeg. De tijd
der sliehling van de stad is \olslrekt onbekend.
In eenen giflbrief van
Kakel <lin G'roole, Aan hel Jaar 777, wordt gewag gemaakt \i\n IjUsidi>a
of LhisDEv aan de Eem , dal omlrent ^ u. van Aiuersfoorl ligt
en
van \ier wildernissen, ter uederzijden van de Eem, welke men op
den Amcrsfoortselien berg schijnt te moeien zoeken doch van Amersfoort zelf wordt in dien brief geen woord gerept.
In de elfde eeuw
vindt men er misschien hel eerste gewag van gemaakt, onder den
naam \nn B.vciievohtu, in eenen brief van Bisscbo]) Amsfrid van het
jaar 1006. gegeven ten beiioeve van het Benediklijner-kloosler, door
liem op Jlohorst , nu den J/eilifjeii bery , geslicht
meer zeker wordt
liel Nermeld. onder den Jiaam
van Amesforde en Ameusfoktiie , in
twee brieven van Keizer Koemraad en Bisschop Bernold , van de jaren
1028 en lOüO , waarin zij gewag maken van de tienden van Asebse.nfoort. De plaats was echter, in het jaar 1000, nog niet met muren
omringd zoo als sommigen hebben aaugctcekend.
De stad is een a;rond. en kant. hool'dpl. , en als zoodanig heeft
men er eene regtbank van eersten aanleg en twee vretlcgereglen ook
is zij de zetel van den tegenwoordigen Aartspriester Aan Utrecht, en
telt thans binnen hare nmren ruim 10.000 inw.
Eertijds was de stad veel beperkter van omvang, maar zij is later
uitgelegd en door eenen nieuwen ringmmir omgeven
waarom zij
voorlit'en
in de
Oude en de IMeune stad onderscheiden werd,
hoewel die benaming tiians niet meer in gebruik is.
Sommigen v\illen , dat deze vergrooting in het jaar 1-561
hebbc plaats gehad;
maar hiermede is geenszins overeen te brengen ccne oude aanleekening, waarin men vermeld vindt, dat de inw. van Utrecht,
om een geschil met die \an Amersfoort, over eene dubbele Bisschopsverkiezing namelijk van IltDOLr vanDiepuoi-t en Zweder vav Clle.vborgu,
en waarin de Amcrsfocrtcrs Düi'-uoli's zijde kozen, reeds ten jare
l. Deel.
10
waarseiiijnlijkiieid

;

.

;

;

;

,

;

;

.

,,

A3IK.

liG

'14aü de nieuwe stad , hij de Utrechlschc poort, in den brand staken ,
waaruit mcii zonde moeien oordeelen , dat die vcrgrooting meer dan

De graeht , die Avelcer
oenc cenw vroeger inoet hebben plaats gehad.
om den muur der ondc stad liep is nog overgebleven , en wordt thans
du singel genoemd ; aan den binnenkant waar de oude mnnr gestaan
,

,

die daarom nog heden , de
van rondom iinizen gebouwd
Muiirimizcn genoemd worden deze zijn ten deele aangenaam te bewonen, daar zij van aehteren genoegzaam allen, van tuinen voorzien
Hoewel de meeste binnenzijn , die op de binnengraeht uitkomen.
aljj.^broken werden, bleven
jtoorlen
si-dert de vergrooting der stad,
evenwel twee, namelijk de Kamper- en li lo e m e n d a 1 e r-bi nn.enpoor t, nog lang naderhand staan, maar deze zijn, de
almede weggebroken. Bij
eerste in 1821
de laatste reeds vroeger

lioelt

,

zijn

,

;

,

,

,

,

de uitlegging heeft de stad hare tegenwoordige gedaante gekregen
die zieli in de lengte , van het Z. W. naar het N. O. , veel verder
uitstrekt dan in de breedte , van het N. W. naar het Z. O. ; hebDe straat , die
bende in hare ligging de gedaante van een ei.
haar in de lengte , van de eene naar de andere poort , doorloopt
De buitenmmir ,
w ordt daarom , met regt , de Langstraat genoemd.
die van twintig uitspringende torens voorzien , en door eene goede
buitengracht omringd was, diende, in vroeger tijd, tot versterking
der stad. maar is sedert het jaar 1829 voor het grootste gedeelte
afgebroken en in fraaije wandelplaatsen herschapen, zoodat Amers3Icn was na
ioüht thans volstrekt niets meer van eene vesting heeft.
het jaar 1629, toen de stad zoo spoedig door .Mostecccüli vermeestcrd werd, begonnen nog eenige andere buitenwerken, die de gedaante
Aan ravelijnen of halve manen hadden , rondom de stad, vóór de
poorten , te leggen , niaar deze zijn daarna vervallen , ook is de stad ,
door hare ligging in eene laagte , en zoo nabij den Amersfoorder
berg, dat zij geheel en al voor het geschut, dat men daarop planten
m<igt, bloot ligt, ten eenciuale ongeschikt, om immer lot eene vesting van cenig belang te worden aangelegd.
Ameesfookt had vroeger 6 hoofd- en 15 bijpoortcn. De zes eerste zijnde
Koppel-, de ü t r e c ht s c h e , de S 1 ij k-, de St. A n d r i e s- , de
Kamp- en de B 1 o e m e n d a a 1 s e h e pnort. De vijf andere zijn de
de Heer-, de K o n i n g s- , de S t. Aagten-, de V a r k e u sen de Kleine K o p p e 1 p o o r t , Aan welke echter tiians drie hoofdpoorten , namelijk: de Utrechtsche, de Slijk- cu de St. Andr ie spoort, en twee bijpoorlen , met name: de Heer- en de
Kleine Koppelpoort sedert het jaar 1829 afgebroken en
De Kop pel poort, voorheen ook
door hekken vervangen zijn.
de Spoeipoort genaamd, wordt cnderschciden in de Groot e,
Zij
slaan ter wederzijde van
en de Kleine Koppelpoort.
en hebben eene groole waterpoort tusschcn haar beide
de haven
waarin een schot is, dat vroeger schijnt gediend te hebben, om
nu niet meer gebruikt wordt. De
liet water af te schutten , maar
Kop pel poort schijnt haren naam gekregen te hebben van verBuiten
scheidene wateren, die hier vcreenigd of gekoppeld worden.
De
deze poort is de veerkaai en eene fraaije haven in de Eem.
ruime a ierkante plaats, en Avordt daarom
is eene
ter onderscheiding Aan de Visch-, Groen- en 'S arkenmarktcn
Zeven straten
die Aeel kleiner .'ijn, de Groole markt genoemd.
loopen daarop uit , en de landlieden uit de omstreken komen , des
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en van daar lul hiiinen
men in deze stad
{joede Iniizen met lioekijje , niijfelakte jjevels
die meestal meer door
liare {jroote niimie
dan wel door tVaailieid van bonwonle uitiminten ,
ca binnen de «allen een ;;clal van 405)7 uitmaken.
De Herv. hebben bier eene kerk staande aan de noordzijde der
iiuiu

yVniersiVwit

[j;elna<[l

is.

Over

lieide
liet

(revonden

,

aljjeniecn vindt
,

,

,

markt,
omtrent in
bet midden
Nadat men ecMi(jtó
stad.
der
jaren daaraan jjeluiuwd bad, is zij in
op den
1^18 vcdtooid
iü September van dat jaar, door Otto III, den zes en derti{fst(!n
Bisscbop van l'lreeht
en broeder van Floius IV, Graaf van Holland, in^'ewijd, en onderde beseberminjj van den II. (ikorcius (St.
Joris)
[jesteld.
In een ond bandsebrill leest men wel
dat bet {jroot
allaar van St. Cieorjji ns kerk
den ÜS Septeud)cr 1118, in{je\vijd is
door Otto III. Bissebop van Utrecht, maar dewijl wij uit de gescbiedenis weten, dat de/.e Otto, den 11 April li2iÖ, gestorven is, moet
bier onjfetwijleld eene sebrijlVout plaats
en deze inwijding
bebben
zal in het jaar I:Ji8
een halfjaar vóór Otto's dood, bebben plaats
{jehad.
Deze kerk was eerst, toen Amehsfoout nojj jyeene stadsrej[teu
bad
niet meer dan eene kapel ten dienste der biu-en
maar , van
tijd tot tijd verjjroot en verfraaid zijnde, werd zij
ten laatste eene
p.uuebiekerk
die prai'hlify en rijk aan kerksieraden was, en waarin
vijlli;;allareji ijevündcn werden.
Destijdswas zij de cenijje paroebiokerk der stad en werd zelfs in 1357 door JonA>M;s v\n Diest
den
vijf en veertigsten Bissehop van Utreebt, tot eene kollefjiale of kapittelkerk verbeven
waarvan liet kapittel uit één Deken en 14 Kanonnikeii
besIcMul. die mei ;;ue(le prebenden begiftigd werden.
Drie jaren daarna,
namelijk m l.'iO werd zij
benevens eengroot gedeelte der stad, door
de \lanunen vernield; bij welke gelegenheid er, volgens den naamloozen sebrij\er van de Amersfoortsebe kronijk
een groot mirakel
zonde gebeurd zijn
hetwelk gelegenheid zoude gegeven hebben tot
eene jaarlijksebe proeessic. » liet II. Sakrament des altaars,» zegt
bij,
»bad van \\ iltcn Donderdag af, in de kerk ten toon gelegen.
"Een godvrudilig man, zijnde een leek, kwam in de kerk, die in
» vollen
brand stond, geloopen en vond den knoop van de kelk daar
"de kelk al begon te smelten, ongcsmoUen en ongesehonden
zoo
«heeft bij die dan met alle eerbiedigheid
daaruit gedragen, zijnde
• zelfs
zijne beenen
gebrand.
Van dien tijd af, tot op den dag
«van beden toe, is daar over alle jaren op bet oelaaf van Paseben,
«eene processie gebonden. » Naderhand is zij weder zeer Irelfelijk
opgebouwd, en
in bet jaar 1614, met vele en zeer fraaije gesebilderde glazen versierd, die door drn lijd veel geleden hebben,
en thans geheel zijn weggenomen. Dit gebouw is 50, Ij ell. breed en
ü7,18 ell. lang, beliaKc bet koor aan de oostzijde, dat zich 18,76
ell. verder uitstrekt, en beslaat
uit drie bij/oudere vakken, welker
daken van gelijke hoogte zijn. De toren die eertijds builen den voorge\el aan de westzijde der kerk stond is sedert de vergrooling in Vóói
boven het dak van bet zuidelijkste gedeelte geplaatst, en mogt om die
reden van geene groote boogie of zwaarte wezen.
De kerk is van een ongemeen fraai orgel voorzien en bij bet koor ziel men een eenvoudig grdcnklccken
ter ccre van den vermaarden bouwmeesler van het stadhuis
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tcAmslcrdnni, Jakob van Kaiipe:^ . Heer van Randcnhroeh jreboren !*•
,
en nverli-den op zijn huis llaiulfiibroek hij Ainerslüort , den 4
Maart 16-j8. Vóór liet jaar 1787 hadden de lleiv. hier nog eenc tweede
kerk, de Kleine kerk geheeteH.
Dit was van ouds geen parochiekerk, maar eenc kapel, en werd ter ccre der II. Maagd Maria,
Maaraan zij toegewijd was , de Liev e-Vrouw e-Kapel geheeten.
Deze kap*-! was , vóór de Reformatie , zeer vermaard in de omstreken en werd veel bezocht door ccne ontelhare nienigtc vreemdelingen ,
ter
oorzake van een
Lieve Vrouwebecld ,
dat aldaar bewaard
werd , on waaraan men de kracht toeschreef van wonderwerken te
doen (1).
Het gebouw , dat ten jare 1787 tot een magazijn gebruikt
werd, en toen , door het springen van ecne bom, onbruikbaar gemorden , later geheel gesloopt is , w as eenc kleine kruiskerk , en praalde
met eenen fraaijen toren die nog bestaat , en , ten aanzien der bouworde , veel gelijkheid met den domtoren van Uti-ccht heeft, zijnde,
even als deze, van drie omgangen , maar met eene veel fraaijere kap, voorzien.
Zij is 98,21 ell. hoog , en heeft een voortrefTelijk klokkenspel ,
een kunslgewrocht van den vermaarden Frans IIemoxy.
Meer dan
eens is deze toren , uithoofde van zijne hoogte , door den bliksem
getrolTen , en merkelijk beschadigd geworden; zoo als in 1547, 1I>ü8,
1623, 16ol en het laatst in 1803, waarna hij van eenen afleider voorDe Herv. gem. , die reeds in 1579 bestond, t«en Rijtgeh«s
zien is.
telt u900
'f opAjiDER als eerste Predikant te Amersfoout beroepen werd
behoort tot de klass. en ring van Amersfoort, wordt bediend
zielen
door 3 Predikanten en een Proponent, en heeft een vrij beroep.
Voortijds was hier ook eene Waalsche gem. , aan welke, bij de
overkomst der Hugenooten , in 1685, de K lei n e kerk ter godsdienstmaar deze eerste vlugtelingen gedeeltelijk
oefening toegestaan was
uitgestorven, en gedeeltelijk door huwelijken bij de Nederlandsche natio
ingelijfd zijnde , is die gemecnle weder verdwenen.
De Lulh. gem. , die door cénen Predikant bediend Mordt , 420
tot den ring van Utrecht behoort , heeft hier ook
zielen telt, en
dat AToeger eenen spitsen toren
eene kerk , zijnde een klein gebouw
Maar toen in 1836 het inwendige en in 1837 de voorgevel van
had.
is die toren
geheel weggebroken
deze kerk geheel vernieuwd zijn
^ óór de llervonning was dit gebouw
en door eenen anderen vervangen.
aan de Luth. gem.
de II. Geestkapcl, en het werd in 1686
afgestaan door de regering, die toen 100 dukatons schoot om het te
herstellen, en tot het bestemde gebruik in te rigten.
die hier eene kerk heeft, waar vroeger het
De Remonstrantsche gem.
Begji-ij nhof stond , en tot de dertJe klassis \an die gezindheid behoort,
wordt door den Predikant van utrecht bediend.
De R. K. statie , die 'óooO zielen telt , onder welke ook eenigcn
heeft twee kerken , welke
nit de nabunrschap mede gerekend worden
ieder door eenen Pastoor en eenen Kapellaan bediend worden, en
onder het aartspr. van Utrecht behooren. Eene dezer kerken is een
ruim en trolsoh gebouw, dat in 1818 geslicht is, inwendig met een
kostbaar orgel, en uitwendig met eenen fraaijen voorgevel en een
Ilaarlcjii
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OndiT deze verdient ^ooraI vermeld
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Klooster der F ra n e s ea n e n of M inde rbroeders, dat in li9i {jestielit was, later de Stads Doelen
tot ander

verordend

pebrnik
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Schu ttersliof

thans tol eene kaserne iii^yewoixleii , <ii
Dit gel>onw was
no'f een klooster zijnde , inerkwaardijy ,
doordien do l treehtsche llissehop Damb va-« lit)UKt;o?tD)ii , als hcL
hem te Utrecht, dcror den opstand der buijjers, te banjf gemaakt

of

het
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naar Amersfoort \lugtende
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klooster belwoixl heldiende huizen

D a vids hof

daar binnen ceniiyen tijd zijn veiblijf
en eertijds aan het
,
nojj hetk'ii , ter gedachtenis daarvan ,
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daarbij staande
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geheeteii worden.

Onder de gesliehten vaii liefdadiwlieid mnnten voornamelijk uit het
r ge r- w ces h n j s
voorheen het klooster der llejnliere Kanoniiiken
Marie nh of genoenul werwaarts de weezen in 'IGII, overge-

B

11

.

.

,

Lragt zijn, uit het ondi^ weeshuis, dat ten jare lS-)!2, voornamelijk
uit pcnegift van ('vtuahina So^f.rs, gesticht was, en hel St. Pi eters
gasthuis, gesticht vóór 1390, waarin thans 23 oude mannen en
l'ó
oude vrouwen hunne woning en onderhoud hebben. Dit laatste is
een ruim gebouw , voorzien van een torentje met c-en luidklokjc en
een kerkje, waarin nog iederen zondag door de Herv. Predikanten^
voorde armen gepredikt wordt. Inliet zoogenoemde Sac raments- of
Bloklands gasthuis, dat in het jaar '1573, door Wouter v.vx
Bloklanr en zijne hufsvrouw Joha»a Piek, gesticht is, werden vroeger
12 oude mannen onderhouden , maar dit is in het laatst der voor{yaande
eeuw niet het St. Pielersgasthuis vercenigd , en bestaat
niet meer afzonderlijk. Hel St. Eli sabeths-gas th nis ,in 1577 opgerfgt
IS
eigenlijk een ziekenhuis, strekkende alleen, om zieken, die behoeftig zijn , te huisvesten , en van voedsel en de noodigc geneesmiddelen te voorzien.
Ibït II.
Geesthuis ook het Pothuis geheel en
strekt tot qcl'u woning , maar uit de inkomsten van dit gcsticlil
wordt wekelijks brood en boter aan behoeftigen uitgedeeld.
In dit
huis werd voorheen een pot warm eten jckookt en aun de armen uitgedeeld, waarvan het zijnen naam oiillecnt, thaus houden er de zoogenoemde Polbroeders of Regenten <ler armen , de jPot geheelen, hmmé.
bijeenkomsten.
Oudtijds hadden de Pulbroeders ook onder Iiun beslier
een \V andelliiiis waarin behoel'tige reizigers eenen nacht gehuisvest w eroen . doch i!e/.e huis\esling is, om hel misbruik dat er vaii gemaakt
werd. in hel jaar l()oi afgeschaft. Hel Stads kinderhuis, weleer
de Noodhulj» of de Armen Noodhulp genaamd, dat in 1717 geslicht was . is in ISO.l met het Ilnigerwecshiiis vereenigd en be>laat
iiiclniccr al'iundeilijk. Ookhadmeniii l^MS. ecu Werk
u st t u 11 1 Ier
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opgerigt
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maar

1^28 opgclioude»

dit heeftin

bestaan.
Öntïer de wetenschappelijke inrigtingen binnen dexe stad , telt
belialve het Seminarie der R. K. van
de oude Clerezij,

Latijnsche school,
Onderwijzer in de

die door eencn Rector

,

te

men

,

cene

ecnen Conrector eneenen

geschied- en aardrijkskunde bediend Mordt.
Deze school, die in 16!2;2 , in het voormalig klooster van St. Ag>e»
geplaatst werd , moet vroeger in een ander gebouw gevesti<Td zijn gewis-,

want men vindt daarvan reeds gewag gemaakt in het jaar
In de 16de eeuw oefenden zich hier twee ludiaansche Prinsen in de latijnsche taal. Voorts zijn er 10 scholen voor het lager
onderwijs, eene in 1854 geopende Handwerkschool
ter opleidintr van
timmerlieden, smids, architecten enz. bestemd en een, den 27 December 1817, opgerigt Departement der Maatschappij, Tot
fïut van 't Algemeen, dat ruim 100 leden telt, en tot het
Konden van welks bijeenkomsten in de nabijheid van de Utrechtsche poort, aan de nieuMe wandelingen, terplaa'tse van de oude stads
wallen
«en fraai gebouw voor partikulierc rekening is opgerigt ,
weest

,

1380.

,

,

,

is , om , bij plegtige gelegenheden, tot vereeniging van talrijke gezelschappen te dienen.
Een voorname tak van handel der Amersfoorters bestaat in granen,
voornamelijk boekweit, die op den nabij gelegen henvelachtigen grond
tn op de \ eluwe welig groeit, deze handel is nog zeer bloeijende. Tan
nog meer aangelegenheid voor deze stad was voorheen het bierbrouwen, en
de Amersfoortsche bieren waren niet minder vermaard , dan de Delflsche
en Deventersche , en werden niet alleen naar de nabij gelegen provinciën Gelderland en Holland , maar zelfs naar Zeeland
Brabatid en
Vlaanderen verzonden voor den zeer goedkoopen prijs van 13 of 14 stuivers
de ton. Ter aanmoediging van dezen handel, verbood Kakel V , dat er,
in den omtrek van anderhalve mijl rondom deze stad , ecnige brouwerij
wezen mogt, terwijl de Amersfoortsche brouwers, eencn tijd lang, vrijdom van lollen in Holland genoten hebben, waardoor het getal brouwerijen in die stad zoodanig toenam , dat er , in het begin der löde
eeuw, tusscJien de 30 en 40 gevonden werden. Ook vindt men in
de oude gedenkschriften verhaald, dat. in 1427, toen de stad door
FiLips (Ie Goede , Hertog van Bourgondiii
belegerd was , drie honderd
brouwers geheele brouwketels met kokend bier op de wallen bragten ,
hetwelk zij den belegeraren , als zij met stormladders de muren beklimmen wilden
waardoor deze zich genoodzaakt
op het lijf goten
vonden , met groot verlies het beleg op te breken. Thans echter telt
men niet meer dan écne brouwerij binnen Amersfoort. Eene andere
hoofdnering der Amersfoorters was vroeger het lakenweven , en de
daaraan verknochte handel in "\vol ; deze is echter geheel te niet gegaan , maar daarentegen zijn de diemet- , bombazijn- en marscillefabrijien thans in vollen bloei men ^ervaardigt er mede eene stof amersioorts genoemd ook is er een aanzienlijke handel in bokking, zijnde de
Amersfoortsche bokking zeer beroemd , en er was vroeger even bniten
de poort der stad eene glasblazerij , waarin grof glas tot flessehen
jyeblazen vcrd , deze is echter te niet gegaan ,
daarentegen is er
waar naai- en slikzijde vervaardigd
1836, eene zijdcreederij opgerigt
wordt , welke met die van Lyon kan ^vedij veren , en wordt alhier mede tenledoek vervaardigd.
De tabaksteelt blijft ook nog een middel van bestaan voor vele inwoners der stad en omstreken.
In het jaar 1630
telde men te Amersfoort reeds vijftig planters
en in 1670 honderd
•en
t^\intigj Melk getal, na dien tijd. svjuwijlcn tol twee houdcid

liclwelk t«vens geschikt
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Uiiiomaikfii
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gtooUT

Noorwcijcii
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over

<lfwijl nn'n zeifl , dal
.sflierple
wclku
door de zeeliielil ,
di«^
{froolen<licls \erlicst, «'M
Amlers aan den ialaiulsclion tabak ciijen i-;
llianN wordt liij Ie Anicrstoorl {jesponzavlilor CU aaniji-nannr wordt.
St. Ihncr ra aadcre
naar i)aiakerki'a
nen , en , ia vali-i [jopakt
Fraasclif plaalseii lea l>ilioi'\e der rcffie , maar i)iji;ondiT ook naar Italië
Acnoaden , waar liij lol saaif jjcinaica en van daar M'rNoi;fens ia aieni;jte
De An«ersrüurlors lieldien
naar tle Nederlanden lera;f jyexoerd wordt.
wetler voorlieea niet de/e nei'in;f \eel jyeld jrewonaen , maar, in liet midden
JtTvori'jeeeaw , was de ialaadselie taltak lot znlk eenea la;;en priJNircdaaJd',
Jat de .soort . die \riM'jror voor l!2ea 15 >itai\ers het poad v< rkotiit werd
niet luccr daa ^ st. i^elden n»o<jl, heljjeen verooi-zaakte, dat de planters
iiaanwiijks lainne onkosten konden jjoedmaken daar hanne zolders met
tabak laijen opjjevald , ea zij [feen aftrek daarvan hadden ; zoodal
diea met de
en nitdroo|feiis
*oaanijje hanner. na kin"! bewareas
hetwelk aan de jpoolsle planters
hellt verlies moesten verkoopen
veel Kcliade , en aan de miadere jjeaoe^/aaai linnnea ondcr;faa<j Ix;ea tiiaas
Later is die ncrinjf echter weder loeijenomen
rukkende.
Ter \ervoeriarj vaa tabak ea aaderc
hel bloeijcn.
lïenifrzias aan
LoopjToederen , is de rivier de Eeai een bekwaam halpmiddij , Jielde Zuiderzee
uclk veel tot bevorderii\{j van de .seheepvaart over
naar Amsterdam en elders liijdraafjt. terwijl ook eertijds vele üailsehe
Maren , niet de zoojjenoemde Ilessenkarrea , derwaarts jjebrajjt ea aldaar
naar Amsterdaai ia;jeseheepl werdea. De af- ca aankomst te laadc , is
«T mede zeer gerielelijk , daar de snelwajjeas (diligences), die tassehea
Amsterdam Aridieju , Deventer en Zwolle heen en weder rijden , jjeterwijl er lioveadiea aojy haiuwajfeas
«leeltelijk door deze stad komea
yan en naar Utrecht rijden, werwaarts, over Jea Amersfoortschea
Er is hier ook
berj , een re<yt doorgaande straatwe;r is aanjjelcfjd.
eenc belanjjrijke vu'kelijksche korenmarkt, die des A rijda<js gehonDe
ilen wordt, even als de boter-, kaas-, hoender- eijermarkt enz.
jaarlijksche markten zija vier ia [fctal als daar zija
de mid\ astenmarkt
de paasehmarkt , de Uartholomensmaikt en de St. (ïalleamarkt. De
Den 17
kermis valt in op deu tweeden Maandag , na 1 (Jelober.
October , of, als deze op eenen Zondajj komt , des Zalardags te \ oren,
is
het paardcnmarkt den 11, of, zoo deze op Zondag valt. den
10, is het ossenmarkt, en de volgende Vrijdagen, tot den laatsten Vrijdag in Mei , vettc-beestenTiiarkt.
De magere-becstcnmarkl
wordt op de Vrijdagen , die na de Paasehmarkt volgen , tot den
Bovendien Avordt eraog
laatsten A rijdag in November toe , gciioaden.
de stad bezorgd , door het garnizoen , dal
al cenig verlier aan
thans uit rijdende arlillerie l)estaat , en vrij talrijk is, waarvoor dan
ook in 183-5 eene iiienwe rnitersmanege geboawd is, die, zoo ten
aanziea van hare rninite
als om bare daelmatige inrigting, voor een
der fraaiste rrebonwen van deze soort kan doon:aan, terwijl men er
levens in 1831 en IcS.jG twee kavalieriestalien
berekend voor üGS
paarden, aaage])onwd heelt
welke zoodanig geplaatst zijn, dal <le
manege zich nagenoeg in lu-l niidi'ea InssclH-n de bei«le slailen 1m;\ indl.
Dat deze stad, die eertijds, als eene vrije heerl. , door hare
eigene Heeren , was hes tan rd geweest, reeds zeer \reeg aan den bi.'-ontwijfeljchoppelijken stoel van Ltreclit onderworpen geraakte
is
l'aar
olselwon njcn
oinlrcat de wijze hoe. e\en mui als v.m dcii
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eenlg zeker narigt lieert.
Vermoedeplaats , ten einde zijne licerlijkheid
oes te veiliger te bezitten, die vrij>*iUig als een leen aan den BisscJiop
hebben opgedragen. Een der gevolgen dezer opdragt was , dat zij ,
in 12o9,door Hendehik van Viande?» , achten dcrligstcn Bisschop van
Utrecht f niet het stadsrcgt begunstigd werd.
Niet lang daarna moesten de burgers evenwel de wrange vruchten der Bisschoppelijke re-

tHd,

oen

lijk zal

dit geschied

zij,

Hccren dcaer

der

gering smaken , door de verregaande twisten , waarin zij leefden met
Jas van Nassau, Jasvas VEnjiEMiURGen Fkederik vasBlakrenheim , den negenen dertigslen , acht en veertigsten en een en vijftigsten Bisschopj)cu van
Utrecht , waardoor zij menige belegering hebben moeten uitstaan behalve
dat zij dikwijls betrokken waren in de oorlogen, door de Bisschoppen
t£gen hunne naburen, nJimelijk de Hollanders en Geldcrschcn , gevoerd.
;

Meest hadden zij, in tijd van oorlog, van de Geldei'scbcn te lijden, voornamelijk , gedurende de regering van Karei, Hertog van Gelder , die,
in den jare 1j24, zeer misnoegd was, over de benoeming van HE^DRIK
VAN Beueben lot Bisschop, welke in den beginne, zoo wel door die
van AiBEnsFooRT als door die van Utrecht, zeer begunstigd werd. Na
dien tijd , hebben de Gelderschen onderscheiden malen eenen aanslag
op deze stad gedaan, welke hun eindelijk gelukte in 1!543 , toen de
Veldovcrste Maarten vati Bossem, na cene korte , doch hardnekkige
belegering , zich daarvan meester maakte , en , niettegenstaande de plundering, voor eene som van 80,000 caroli guldens , afgekocht was, tegen
zijn gegeven woord, den ingezetenen van hunne bezittingen beroofde.
Later was de stad , met de andere steden dezer provincie , niet zoodra
onder de gehoorzaamheid van Karel V gebragt, of zij moest de
bittere gevolgen der binnenlandsche onlusten ondervinden , wordende
nu eens door het Staatscho dan weder door het Spaanschc krijgsvolk ingenomen.
En dewyl de burgers, uilhoofde van het groot aantal
Uoomschgezinden , dat zich onder hen bevond , der Spaanschc regering meer , dan der Staalschc waren toegedaan , konden zij niet besluiten tot het aannemen der Ltrechlsche unie van het jaar lo79,
dan na daartoe door het Slaalsche krijgsvolk te zijn gedwongen.
Sedert dien tijd is Amersfoort bestendig aan de St.ialschc parlij gebleven , en was eenige jaren van alle oorlogsrampen bevrijd.
Maar
de belegering van 's Ilerlogenbosch , door Prins Frederik Hendehik
VAj» Oranje
in het jaar 1629 , gaf aanleiding , dat
de stad weder
een vijandelijk bezoek te lijden had ; vermits Graaf Hendrik van
DEN Behi, , om eenige afwending van 's Hertogenbosch te maken , met
eenen troep Spanjaarden, ondersteund door 14,000 man keizerlijke
troepen, onder bevel van den Graaf Ernst van Montecucüli , door de
Veluwe
in liet Slicht van Ulrccht drong , en den 3 Augustus voor
Ahehsfoort verscheen.
De bevelhebber Tertiilliaan van Dorp zag
zich genoodzaakt, dewijl het de stad aan genoegzame sterkte en bezetting ontbrak, haar, den tweeden dag van het beleg, bij verdrag
over te geven.
Ofschoon de regering der stad aan Montecucili groote
sommen tot afkoop van de plundering had gegeven , werd zij nogians
tegen de voorwaarden van het verdrag, deerlijk geleislerd en
geplunderd.
De scjiade , hierdoor veroorzaakt
werd op meer dan
70.000 gulden geschat. Deze troepen hielden Amersfoort in bezit
lotdnt de verrassing van Wezel, dom' de Stalen, hen noodzaakte het
geheele Stirht, en dus ook Ajieksfoort , weder te \crlaleH, uit
vrocs van te worden afgesneden.
Toen hierop de ^iiaudcn , den -i
dierzclfdc maand
weder waren af;;;:trokkcn
«erden veisciicidcn per,
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wesliaUc de Markjjraaf de Uo«;iieioivt zich van deze stad
hieden
d<u)r /.ware inkwarlifiveraekerde , welke, {jednreiide 17 maanden
velerlei jfepleejjdc baldadijfliedcn der soi<latetr
riii;;, brandsehatlirijf en
jaminerlijk [«e|»laa|jd werd, waarlt-jjen de Uoomselijje/.inde hnr|;rrB
liadden ,
dan «lal tic (1 r o o t e ol' S t.
[feene andere >erlrooslin<f
Inin ter
{rodsdienstoeleniiijj was injjeruinid.
De stad
J o r s k e r k
jfenoot , sedert dien tij il , eene tamelijke rnst , tot in hel jaar 17()i2
wanneer eene jje\u'ldi(fe licroerte Insselien do rejferinjy en do linrjferij
ontstond , die zoo lioojf liep dat zij de jjelM-ele stad met den oiiderifaiijj
maar , door l»el ontlialzen der twee vnornaamste helliameis ,
l)edroi[jde
PiKTKH VA!» lIoi'TKX en UieiiAHi) Savu, twee, aanzienlijke liurjfers en de verbannin^r van don Oud Burgemeester Wii.lkm Tlkmam, die <:orst met het
zwaard over het lioold {jcstraft werd, gelukkig werd gestnit en {jucin,
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,

,

dijjd.

Bij de burgertwisten in 1787 , hoeft een ffodoclle der Stalen van
Van de onlusten
Ütreeht hier eenijjon tijd hun verblijf gehoiHlon.
van dien tijd. on do wrange vrnehlen , welke zij den IVedcrlander
zoo vele jaren aohter elkander, deed smaken, bleef Amersfoort ook
terwijl
hel Franschc dwai.gjiik , dat, van
jfoeiiszins vorsohoond;
1795 tol 1815, onder zoo vele onderseheideno vormen den Nedcrlanderen op de schouders drukte , zich hier ook al te knellend heeft
doen gevoelen, om reeds door de ingezetenen vergoten te zijn.
Behalve door de oorlogsrampon, is A me rs foor t dikwijls door andern
plagen bozoeht geweest, als door brand, pest, en bijzonder ook door
v*atervloedon
die meest veroorzaakt werden door het Rijnwater, dat
bij dijkbreuken, tusschen Bheonon en Wagojiingen ,
door en langs
deze stad, don weg naar de Zuiderzee nam.
Van zoodanige watoi-^
vlooden zijn voorbeelden geweest in de jaren 1477, 15jI2 , 11591>
1643, 1651 on 170iJj door welk ongeval somwijlen geheele poorten en stukken der wal weggespoeld zijn.
Amersfoort hoeft onderscheidene beroemde mannen in allerlei vakken voortgebragt. De godgeleerden noemen er: Wille» 1Ie>diiiksf,n ,
in de geleerde wereld meer bekend onder den naam van Gulielmus
Henbici , eerst Regent der llieronymusbroeders te Amersfoort , en
later, in 1580
Genoraal der gehoele orde van den II. Framciscus ,
van den derden regel
Elias van Ameksfoort , lloogleeraar in do
godgoloerdheid , aan do hoogescliool lo Bazel
Jacodus Ïhymaei's ,
gewoonlijk Jacobcs vax Amersfoort
Hooglooraar inde jfodgeleordheid,
en , in 1494. President van hel 8t. Lauronscollegie te Xeulon; 3T\rceliis Le>t
Genoraal der Reguliere Kanunniken van geheel üuitschlandj
TnEODORUS VAN Emdde>, Overste van het St. Agnesklooster te Gorinchcni , en een dier geestelijken welke den 8 Jnnij V-Ï72, door do
soldalen van Lluey, op eene wrecdaardige wijze werden om
het
leven gcbragl
en door di; Roomsohe kerk als martelaars vereerd
worden (^nr.isTiAA> va>i Beusecom
lloogleeraar in de godgeleerdlieiil
to Leuven; Nicolals Zoksius, (oigeidijk
Nicolaas v\> Zoest) do vijfde
Bisschop van 's lleriogonbosch gid). 'ó Augustus 156i
[ 2ii Augustus
16-5 GutLTiitRis DE Bhlvn Iloogiecraar iu de godgoloerdlicid lo L trcchf,
Iauovih.s ^\ olzüci;>, lloogleeraar in de keikcÜjkc gef Julij 1655
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scUicdcni» aan de düorhichtigc scliool Ic Amslerdaui , f 13 Nóv. 1690;
Abraiivb AnEM) VA,N DER Meürsch , Hooglcumar in de godfrelcerdhcid en
kerkelijke fjcschicdL'nis , aan Ac. kweekschool der Kcmonstraiiteei te Amstcrdain ,j^el). den 2;2 Fcb. 17::ii), f 15 April 1794.— De reglsjjelcerden
til

:

JoHA^REs VojiK, rrcsidcnt over de Ncdcriandsebc zaken, van -we^e den
Koninjj van Spanje , en Gezant bij de vredeliandeling te Keulen f IJiSö
j
Albertvs dk Wus, Andjassadenr van Keizer Maxkhiuaa> II, aan het
Tnrksche hof, -f 21 Üct. 1^388 Joasnes Le^ingus Raadsheer in den
zijn broeder Jacobus Besmagius , lloojrleeraar
JIoo<jcn Raad te Mcchelen
iii de
rejylen te Donay , f 1611; WiLnELsius Vosk, Ambassadeur van
den Koninjy ^an Spanje , aan het hof van Denemarken Jouan ue RinnER
Hoogleeraar in de rejjl(;n te Douavj Tiiojias Zoesics of van Zoest, Uoogzijnen zoon He.nricus Zoesius
Iceraar in (Ie rcjjlen te Leyden
f 1627 en
Jacob va> Saxtvoort , beide Hooglceraren in de regten te Leuven.
De
jenccskiindijjen
Hemdkik Botter, Iloogleeraarte Marpurjj.
De nattiurt'n Miskundjfyen
Everaru 3lEnz;vEtD, Hoojylecraar in de natuurkunde te
liremen.
De vijsjjeeren Arnoi.dis va> Hel , Hoogleeraar in de \vij.sh«Voorts de staatslieden: Paclus Bcis, geb. 193,1
geerte te Franeker.
•j1594, JünA> VAN Oi.DENBAR^EVELD gcb. 14Sept. 1547 . en op het liofschavot onthalsd , den 13 Mei 1619, beide Advokaten van de Stalen van
Holland; Egbert de A'rue Temminck, geb. 1701 f Junlj 1785; Pieter
BoTH, de eerste Gouverneur-Generaal van jNeèrlands Indië, op zijne
terugreizc naar het \aderland, in 1615, door eene schipbreuk op de
kyst van het cil. Mauritius gewor])cn en aldaar overleden (1) , en Aren»
Jacobsen die in 1639 Gouverneui'-Geueraal op de Kust van Guinea was.
De geschiedschrij^ers: Michael van Isseet , -f 1597, en Mr. Gerbit
Willem van Oosten de Brvin , geb. 17 Oet. 1727 , f "16 Julij 1797.
Matthvs Temuisck , geb. 26
De geschied- en oudheidkundigen
De Ncderduitsche dichters: Francois
Febr. 1734, f 24 Deo. 1814.
Lentfrinck geb. 11 Jan. 1717 -f 15 April 1792 , en Pieter Pyi'Ehs ,
en de schilders en bouwmeesters ,
Ijeb. 14 Dcc. 1749 f 20 Junij 1805
Lambert van Ookt , die in het midden der 16dc eeuw geleefd heeft.
Het wapen van Amersfoort is een rood kruis of een regt opstaande
op een zilveren veld , met eene
balk , met cenen dwarsbalk daardoor
en ter wedcizijde een staande leeuw, die
prinsekroon daarboven ,
het wapenschild vast houdt.
Op het oude zegel , dat zij reeds voor
1389 voerde komt de stad als Amersfoirde voor.
AMERSFOORT, voorm. houten vesting in Oosl-Iinlii; , resid. en
.Til.
Anihoina , op de oostkust van het schiereil. Jlitoc, tusschen
Way en ïolehoe. Later stond hier een pagar van palissaden van
denzelfden naam , die nu ook al verdwenen is.
AMERSFOORTSGUE BERGEN, liooge en zandige landstreek ia de
prov. Ltrechl , vol ^an heuvels, nollen en kleine bosschaadjen , die
zich ten Z. van de veculanden van de A'uursche, tusschen de sleden
in eene strekking van het Z. O. naar het
Utrecht CU x\mersfoort
ver, tot digt aan den Rijn , uitstrekken.
Is. W. ,
wel
4 uren
De breedlx;, langs den Amersfoortschen weg, die er, genoegzaam
overheen loopt , is ruim 2 of 2^
in eene regt« lijn , zuidwaarts
Naar den kant van Ltrechl, scliijnt weleer de kerk van
«1. gaans.
JSt. Pieter op de bergen gestaan te hebben , lot ^^elker herbou,
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lloimiK IV, zekere l«utlop «Ic ^ rliiMC, iiK-l

jji'li';jt'ii

luT^rri
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Vó min. Z. \V ^ai» AiiuTsfoorl
oniler eenijje
terwijl men o|i zijnen kruin, cve'i ten 0. >an(len ^veJ
boonien eene \erlu'veiilieitl ziel , «lie ^üürmaals tot gerejtsplaals diende.
AMKSTELI^E, oude naam \n\\ de riv. den Austei,. Zie dat Moord.
AMETII of Aïkt , ncjj. in Oost-Imhe, resid. Ainhnitm , op den
noordoost hoek m\\\ hel eil. ISocssaLaout , i^ ni. N. van Ak(ion;f, niel
velke liel lan|;s eene» zeer aan;;enamen ueg jjemecnschap hecll , endijjl hij den berjj Krrie.
^ m. Ü. van Nalahia
die ook te jjebieden liccft o\er denZij staal iHulcr eenen Radja
Patti van AkoonjT en lelde inliet be;;in der vorijfc cenw 1(MM> inw. ,
onder veike 311) Mcerbaren mannen en li)7 dali's.
In lS:2i bestond
•ie be\olkinjj nit 81i z. , onder %velke 1(58 leden der llerv. kerk ,
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AME^DE.
AMFÜl
Zij

,

doorsnijdt dit

AMFl AN
staal

eil.

in

nejf.

,

AMIS

ii»

in

zijne

in

den

y/llildssmraanl.

Üosl-Indir

,

{jeheele

Onst-Jiiflië

7Ae A.'ïeide.

op lul Sitiidasdie

eil.

Tiiiior.

lenrjle.

op hel Siiiidusche eil. Timor.
Zij
het Nederlandsche Gouvernement

,

Radja, die aan

on«ler «?eneu

«ijnshaar

en d.

jjcm.

bcrjjkclen

is.

in Oost-Indiii , ten N. van het eil. Jaca
eil.
Juparn behoorende.
AMIS\ OÖRT oud*' naam van Amersfoort. Zie dat woord.
AMITIÉ (LA RON NE), koslijr. in jMidvrlandsvli Guiana kol. Suriitame , aan den linker oe^er der I'arakreek, lusschen Altona kostgr. ^
büxenwaarts
benedenwaartsj Ü648 akk, jjrool,
kostjjr.
en Morha
AMKAMA voorm. klooster van Pivmonstieiter monniken, prov.
Friesland , kw. Jf eslcn/oo
jjriet. Mciialdiniuidcel
onder het d. Berlikuiii.
Hef vsas eene nilhol' van hel klotisler Lidliun.
AM.MAllULÜ of Amvholo, voorm. nejf. in Oost-Jvdië , eil. Ceramy
niet ver vande riv. de Latoe. Hel lag op de landengte Hoevvamohel ^ni.
N. van Essan. maar werd indel7deeeuv\ reeds aan de neg. Lessidagetrokken.^
AMMERS ((jRCK)T-) gem. in den yflblasscnraard, prov. ZuidlloUand y arr. Gorinchem , kant. Slwdrecht (8 m. k.
4 s. d.), palende N. aan de Lek, O. aan ISienwpoort, Ijangerak en Oud-enNieuw-Goudriaan
Z. aan Ottoland. W.
aan Brandwijk-en-Gijbeland
en aan Streefkerk.
Zij beslaat nit
de polders Gelkenes, Amincrs-Graveland , Achterland en Penlwrjk, en bevat het d.
Gr 00 t-A m uïer s benevens ccnige verstrooid liggende woningen. De
geni. beslaat l^iöSbund., 36 v. roed. , !57 v. eil. gronds, en beeft 13{>
h., 1 korenmolen, 1 dorpsehoul eu 8^50 inw., die meeslin landbouw,
nielkerij en veehandel hun beslaan vinden.
Zij is eene heerlijkheid
thans behoorende aan bet domein.
Het d. Ghoot-Ambers is tamelijk groot, en ligt 3^ n. N. W. tci»
K. van Gorinehem, 3 n. N. ten O. van Slicdrccht. 5 u. Vf var»
Kictiwpoort eiv o n. Z. ten O. van Gouda
op den grond vau
Gelkenes.
Tot de llerv. gem. behooren
behahe alle de inwoners van
Groot-Ammcrs ook nog dio van d e n üpperstok zijnde een gedeeltir
van Streefkerk, dat aan (inoOT-AMMERs paalt, en ook altijd ééir
ouderling en één diaken in den keikenraad heeft.
Deze gem. heeft
hier eene kerk
die in de lengte gebonv.d is , en eenen hoogen torea
met eene achlkaule spiis hcefl telt KXM) ziel., en v\ordt tut de klasi^.
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\an Gouda , rin» van Vinnen gerekend.
De Predikant wordt door den
kerkeraad heroepcn.
Het wnpen van GnooT Aii^iEns is een schild van goud, beladen met
cenc achlpnntijTc ster van sabel (zvarl),
AMMERS (KLEIN) , jjcm. in den Crimpenrcv:aari. Zie Amserstoi.
AM.AIERS-GRA VELAND , pold. in den ytlblasseruaard , prov.
Ztiid-IIoliand ,

Gorinchein

arr.

kant.

^

Sliedrecht

,

Groot- Am-

ffcra.

mers , leii N. bepaald door Achterland, ten O. door Oiid Gondrinan
ten
Z. door
Oltoland . en ten W. door Laajj-Blokland en
Brandwijk. Hij staat, met Achterland en Penlwijk , onder het bestuur van 7 Heeniraden , 1 W'aardsnian
1
Polderschout en Secretaris en 1
Pcnninn^meester, en beslaat met deze polders 934 bund.
{{rond ,
die door 3 molens drooj {yemalen uordcn.
Het land lijjt
8 palm. 1 duim & stiTpen onder A.P.
AMMERSTOL of KtErv-AjiMEns {jcm. in den Crimpetirexranrd
prov. Zuid-Holland arr. Rotterdam
kant. Haastrecht, (17 m. k.,
5. s. d. 2 afd.) , palende W.
TS. en O. aan De rjj- Ambacht Z. aan
de Lek
die het van Groot-Ammers scheidt. Het bevat het dorp X m.luerstol en eenige verstrooid liggende huizen, beslaat 64 bund.
7. v. r. 1 V. e. groTids en heeft 8^ h., 2 schecpmakerrjen
2 touwslagerijen 1 dorpschool en ruim b(X) inw. die meest van den landbouw ,
de hoepelmakcrij en de zalmvisschcrij leven. Deze gem. is cene
heerl.
thans in eigendom bezeten door den Heer Gysbert KakelDlco
Baron vaa Hardenbroek va> Harde>broek, Ie Sterkenburg prov^Utreeht.
Het d. Ammerstol ontleent zijnen naam van eenen tol
die hier
voorheen pleeg te zijn en den 2'ó. Augustus 1401 door Albreciit va.^i
Beijebes naar Schoonhoven verlegd is.
Vroeger werd het zoo als nog
nieest in
de Avandcling,
KLEi:«-AjniERS genoemd.
Het ligt zeer
aangenaam in het geboomte, ^ u. O. van Rotterdam
2 u. Z. van
Haastrecht, 1 u. AV. van Schoonhoven, en j u. ?i. van Groot-Ammers binnen den Lekdijk, waaraan ook ecnige huizen staan.
3Ien
gist, dat het zijne slichting aan bet geslacht van va\ Arkel zal verschuldigd
zijn
hetwelk hier, zoo binnen als buiten den Lehlijk , vele goederen,
zoo door gift, als door koop bezat; velke goederen zelfs in 1347
nog door Robbert VA^ Arkel die in dat jaar in eenen slag bij Luik sneuvelde
bezeten werden. Dat het van hoogen ouderdom is lijdt geen tvijfel, aangezien nog in het begin dezer eeuw voor zeker huisje , buitendijks
staande
waar in vorigen tijd de kommiezen tot de ontvangst van
den tol geplaatst waren het jaartal 1321 te lezen was. Men wil dat
de plaats tot eene stad zoude aangelegd zijn, waarvan men nog eenige
mcrkteekonen onder anderen aan de haven meent te vinden
zeker
dat het ten jare 1500 zoo welvarend was
is het
dat men er tweemaal 's weeks marktdag hield hetwelk niet Ic verwonderen is als men
weet dat hier van alle goederen en koopmanschappen
die binnen
Schoonhoven te koop werden aangebragt, alsmede van die welke onverkocht weder teruggevoerd werden
zekere daartoe bepaalde tol moest
worden betaald maar dat alle zulke goederen en waren
die door
de inwoners van Schoonhoven gekocht en niet naar elders vervoerd
vrij waren van den tol
werden
de bewoners der
terwijl tevens ,
omstreken van Sclioou hoven
die hunne goederen en koopiuauschappen op de wckelijksche markten te koop braglcn en van daar onverkocht terugvoerden, van het
betalen
van den tol uitgezonderd
waren.
Dit nu had noodzakelijk eenen gcstadigen aau\oer van
koopmanschappen herwaarts ten gevolge , en
daar de handel grooleu,
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hout, planken koloii . granen , M^iieiu., welku lanir:;
kwaaien
l>e\ortU'iilc znlks nu-rkelijk ilun bhu-i
die evenwel,
na hel verle|;;Ten van den tol naar
van dit jilaalsjt;
allen;;s al'nani.
Toen eehler vmnw \i:mba v*^ UtiJEHB^i
Seiioonlioven
een nilslnilend |)ri> ile|{i«»
ten jare lÜl
den l»urj;ers van Annneislol
Ib-neijoui{af , waarbij lij vrij verklaard werden >an eenijje tollen in
Men enz. , had dit ten jevoljje , dat onderseheiden burjjers van het

iWIs
ilcn

Itcstond iu

llijii

.

liiTw.tarts al

,

,

.1

.

.

n«hnri|re
{jerrejjt

en

Her<|[and)aelit

koehlen

,

andere onijrele^en

ten einde <le/en vrijdom

,

plaatsen

mede

liier

hun bnr-

te jjeiiieLen.

eene kruiskerk met

eencn kleinen toren , die vóór
onder het dek. tusscht-ii den
De keus van eenen Pastoor stond aan den Sehohek en tien IJsfttl.
de itistelUnjf werd door den
lastiens van (hidmnnster te Utreeht
[jedaan.
De kerk van Amjiehstol is thans
l'roost van tleicllile kerk
in [feJ^riiik bij de Herv. {jtMn., welke, van de llefornjatie al , tot het
met Ber^jambaeht is «reeondiineiTd geweest, maar in het
jaar 16'>S
De eerste Predikant
laatst jfemelde jaar daar\an al'^eseiieiden werd.
bediende was I[En]iA.>us vax Halex.
die de^e jjemeente afzonderlijk
tot de
Alle de inw
van Ammebstol . behoorcn tot deze gem., die
Bij vacaklass. van Gouda, ring van .St7(oo/»Aort'rt gerekend wordt.
ture heelt de kcrkeraad een vrij beroep.
JFet wapen van AamEnsroLis een in tweeën gedeeld schild , van lazuur,
welks eene zijde beladen is met eenen klimmenden Leeuw van zdvcr
en de andere met eenen klimmenden zalm van goud.
g^'"'- '" de liommdkrwaaid , prov.
AMMEllZODEN of Amekzodo'
Gddtrlaud , kw. en arr. Tiel , distr. Bommelenraard , kant. Bommel
(il m. k., 7. s. d.) palende N. aan de gem. A'erA'ir//7; O.aan Iledel,
7j.
aan de Maas, die haar van Noord-Braband scheidt, ^V aan
Neder-llemert
en bevattende de dorpen Ammerzoden en Well en
de huursehap Wordragen
welke te zanicn ééne Hooge Heerlijkheid
uitmaken , die voorheen aan de van Abkels toebehoord heeft , maar
thans een eigendom is van den Heer Loiis Alexasure Alphonse Baron
Mi-n heel\

de

er

ller\ormin;f eene paroehiekerk was
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Zij beslaat 1096
DE WoELMüND , tc Op-Lceuw , iu Belgiscli-Limburg.
bund., j4 V. r., 17 v. c. grond , en bevat 2i0 h. en ongeveer
1800 inw. onder welke ruim HOO R. K. , 530 Ilerv. en 10 Evang»
Lnth. 3Ieest allen vinden in den landbouw him bestaan en zij kweeken veel aardappelen en hop aan.
Men heeft in deze gem. 1 R. K.
en ^ llerv. kerken , 2 kasleelen en 2 scholen , die te zaïucn 's winters
door ruim 330 leerlingen bezocht worden.
liet dorp AxMERZoüE.N
door de landlieden meest Amelroy of AmiblHovEX genoemd, is vrij groot, en ligt te midden van gelwomte ea
bouwland, 6^ u. Z. \V. van Tiel, 2 u. Z. van Bommel, 13 u.
Z. W. v.n Arnhem en l u. N. O. van Well. Men heeft er 116 h.
en omtrent 900 inw.
De Herv. hebben hier 1 kerk , die tot de ge.

,

De
combineerde gem. van Jf eU-.Immerzoden-en-Jf oidruf/eii behoort.
statie der R. K. , die 1160 zielen telt , behoort lot het voorm. bisd. of
De Lnth.
vie. gen.
apost. van 's Ihrloijtnhosch , dek. van DrieL
Er is hier ook eene school , die
hehooren tol de gem. van Bommel.
's wiult^-rs door
ruim 200 leerlingen bezocht wordt.
Het wapen van Aï3Ierzoüe> is hetzelfde als dat van Arkel, bestaande
van boven met vier en
in een gouden veld met twee roode banden
,

van onderen met

(Rasteel te) , prov. Gelderland, kw., arr. en6i n.
Tiel, distr. Bommelerwaard, kant, en 2 u. Z. van Bom-

AMMERZODEN
Z.

\\. van

drie gelakte pennen.

,,,

m

AM3f.

viel, pem. Ariiiiienoilen.
Maarvan Je eeiie niet eeiie

twee p-raeliten oninfeven
gescheiden zijn.

,

vier ronde torens,
Het kasteel is door
die door ecnen iioowen aarden wal van een

Het

is

ecu

deftijr

huis

kap «jedekt

sierlijke

met

is.

kasteel door de Heeren tas Arkel te zijn
dit
In 15590 brandde hel af, als wanneer Heer Georce
ta:v Arkel , zes dagen na den braad , aan degevolfyen van dien , overleed ,
zoo betrekkelijk de heerlijkheid als
terwijl alle titels en papieren ,
Tien of twaalf jaren daarna was het
anderzins , verloren gingen.

Voorheen schijnt

bezeten p-ewcest.

zijne tegenwoordige gedaante weder herbouwd.
Thans is het een eigendom van den Heer Loms Alexasïire Alphosse
Baron de WoEiao>D te Op-Leeuw in Belgisch-Limburg.

in

,

AMMERZODEN-WELL-E?^-WORDRAGEx\
land.

"Zie

Gelder-

prov.

heerl.

Ammerzodex.

AMMERZODEN-WELL-EN-WORDRAGEN (POLDER VAN)

,

pold.,

Gelderland , kw. en arr. Tiel , distr.
kant. Bommel, gem. ^im/neriorfeH, palende N. aan
Bommeleritaavd
Kerkwijk, O. aan Hedcl. Z. aan de Maas en W. aan Neder-Hemert.
Hij bevat binncndijks 840 bund. en met de buitengronden of uiterwaarden 1096 bund. S4 V. r. 17 v. e.
AMMILATOE strand aan een binnenwater in Oost-Indic , op de
Men vindt er twee riviertjes ,
westzijde van het ^ïH^oHsr/ia eil. Bonoa.
waarvan het Avater benedenwaarts brak is.
AMOERA , golf in Oost-Indie , op het eil. Celehes, aan de kust
van Manado. Zij is wel vijf mijlen diep , heeft ecnen goeden anzoodat de schekergrond en is vrij wel tegen alle winden beschut
pen er veilig in kunnen loopen , mits zij den Oosthoek vermijden
waar een breed rif is dat al vrij ver in zee uitsteekt.

in de

Bommeleruaard

prov.

,

.

,

,

,

A3I0ERA
Celehes, 8

of

A3ioERA>c

mijlen

Z.

,

voornaam

W. van Menado

in

d.

Oost-Indii' ,

prov.

eil.

aan ecne golf van denzclfden
Er is een opziener die onder den

,

naam, O. 3a' N. B. 141° 51' O. L.
Adsistcnt Resident van Menada staat.
AMO^i JE kl. riv. in Oost-Indie , op

Noordoost kust van het
na ecnen loop van het W,
naar het O., bij de stad Grissee , tegen over den hoek van Kamang
op het eil. Madura, in den mond der straat van Madura. Yóór
haren mond liggen drie kleine droogten.
AMOll, naam dit-u de riv. de Li>r.E voorheen van Leerdam af tot
bij Gorinchem droeg.
aan haren uilloop
AMPAT LAWANG, distr. in Oost-Indië , op het eil. Sitmatra
,

eil.

Java,

resid.

Grissee.

Zij ontlast zich

de
,

,

,

Benkoelcn.
ten N. van het eil. Java, resid. Soeeil. in Oost-Indie
vnhaija wordende door twee uilloopen van de riv. Kadiri gevormd.
AMPEL, d. in Oosl-Indië , op het eil. Jara, resid. Soeraluirla. Men heeft
en naast dezen
hier cenen zeer groolen en prachtigen Moorschen tempel
het graf van eeneu nazaat van Sjecu Ibs Moela>a of Be> Israël . den voornaaraslen grondvester der Mohamedaansche godsdienst op Java . dien zij
Sultan Ampel, of anders de Panomhahan , en ook Avel den ^lachdoem
d. i. den Heer noemen , en van wien zij vele m onderen verhalen. Het
graf op zich zelf is onaanzienlijk , en ligt slechts een weinig hooger,
dan eene menigte anderen daar rondomliggendc Moorschc graven
die allen den vorm hebben van gewone tuinbedden , aan Melker beide
uiteinden men eenen steen van 2 of 3 v. lang boven den grond ziet
uitsteken.
Lidien men omtrent deze graven iels onreins bragt , zonde
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zij»

loven

dc/.e {ri*a\cn
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zijn

.
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lic't
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tlje

hier

is
,

zelfs

conc

daar

men

li>r|n-n.

si. en lia\('n in Oaxl-fiiiln-, o|) li.-l eil. Lamlxtk
ann (ie
liet is de voornaamste slad van hel eil.'tnd.
van dien naam.
AMl'SK.N, ook \\el, ofseiioon verkeerdelijk AjiDhi:> of Aïssen jfesjield ,
dislr.
liimrs. in hel {jraals. Ziilplini
jiir.
prov. Gelderland , kw.
en 3 n. O. ten N. van Zntpltin , kant. ea i ii. N. van Lochein , {yem.
«>ii
Hirt is eene lieerl. , loebehoorende aan het
l \i. Z. O. van Laren.
lanzienlijk jreslaelil der Nigells., en tlians in eijrendom bezelen wordende
door tien 11. K. 11. G. Heer J. A. (]. llaron vax Nauiill tot Ampsks ,
.

,

straat

,

,

te

's

,

(ira\eniia;fe.

denzelfden naam, en men
hier een fraai hnilenjjoed van
150 inw.
AMSFORT, onde naam van Amkhskoort. Zie dat woord,
AMS TKIi van onds ook Amestklle jjeheeten , riv. in yJmstelland
|>rov. Moord-lloUatid.
Zij ontleent haren
oorsproniy nil den Rijn ,
door den ^1 ar en de Drecht , alsmede «loor «Ie K. r o m m e M ijdrcelit. ontstaat op de {grenzen der prov. l l recht , een v^einijy boven
den l ithoorn , nit de vereeiii<jin|y van de Droelit en de Kromme
Mij<lreeht, en heeft hij dit dorp, door middel van eene slnis . ^omcensehap met het Sijdclmcer.
\an daar vloeit zij noordwaarts
Innffs Tliamen , de \ inkehiinrt , de Nes, de Zwaluwenbuurt en \VaardImizen , \«aar/.ij een eilandje vormt, naar Ouderkerk ter rejylerzijde,
door de zoo|;enaamde Nesserslnis (remeensehap hebbende met den Jf a ver

Er

li;ft

Irlt er

,

;

en

bij

Oiulerkerk merkelijk door de

Ulrcchlsehc Vaart

versterkt

haren loop naar Amsterdam voortzettende, loost zij een jjedecUe van haar water, door de ff eesper-raart welke daar tevens het znidelijke jji-deelle der Ring sloot
ra II het Diemermecr uitmaakt, in de nabijheid van het d.
Diemerbnity , in het !) icune diep nit, terwijl zij nader bij de stad
komende, ter andere zijde van dat meer. door de Schulpbrnnf weder
laii|[s de
Ilingsloot, no[f een {jcdeellc in het D ieuwe diep afzet,
van waar zij door de IJpeslootcrslnis bij Zeebnrjy , hare uilloozinjf heeft
in de Zuiderzee
maar het is niet alleen door deze , des Axstels eigen
nifwalej-iii(}'
dat zij zich ontlast
zij doet dit ook ten deelc door de stad
zelve , welke laatste zij met uiideiseheiden armen doorstroomt, van
welke de middelste de sterkste is.
la dezen niiddclslen arm .
aanvankelijk de BiNNEx-A^isTEL , vervolgfcns het Roki>' en eindelijk het
Water jjenoemd ligt de zoogor.aamde ^ ijoendani , die alleen het v»aler
onder zieh doorlaat, doch de doorvaart bch^t , waarom de sehepen ,
ten einde in lu'l IJ te komen
kort nadat zij binnen de slad zijn , regis
nf den Binnen-Amstel verlaten , en, of door de Z w a n c n -b u r ge rgracht , langs de
Schans, of door de Prinsengracht
en N i e n w e 11 a p c n b n r g e r g r a c h t varen.
\ rocger was de vaart langs den Amstel alleen voor kleine schepen brnikbaar. en alle vaartuigen, die van vaststaande masten voorzien waren, of e(!nc
meerdere breedte hadden , dan rnim 4J-Nederl. el moesten , even als die ,
vkelke met hooge opperlasten voorzien, ofcenigzins diep geladen v\aren ,
over het llaarlenimermeer en het IJ of wtd over het llaai-leujmermeer en
tien Overtoom, naar Amsterdam komen. De verhindering in de vaart nit
.\msterdam naar den Amstel , voor schepen met staande masten ,
werd veroorzaakt door de gemetselde bogen, in de zoogenaamde
Hoojfc-sluis zijnde eene slccnen brng , ter plaatse, waarde Afstel in de

wordende
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van deze zijn, ia 1823, de twee middektcn
toa
de toen verlegd wordende Keidsche vaart, wegfjebroken
en hierdoor is eene opening ter doorvaart daargesteld, die van eene
dubbele valbrug met daaraan verbonden nederslaandc balansen, voorzien en tusscben de hoofdmuren 8 el en 1 palm wijd is.
Om evenwel den Amstel ook voor diepgaande schepen bevaarbaar te maken ,
is de riv. , in
het verband met de Drecht en de Aar (zie dit art.) ,
in 1824 en 182o , op het voorstel van den Heer Jacob de Jo:«c (1),
die het plan hiertoe en
tot het doorbreken der bogen in de Hoogesluis ,
te Amsterdam , hetwelk daarmede in onmiddellijk verband
staat, reeds in 1817. aan Z.
M. den Koning had voorgedragen,
van haren oorsprong af tot aan den Omval , ter breedte van 16 ell. in
den bodem tot op 3 ell. beneden A.P. . nitgcdiept , ter\<ijl , van den Omval
tot aan het paalwerk vóór de Hooge sluis, deze diepte zich over eene breedte
van 41 ell. uitstrekt. De reden , waarom men de geul hier breeder , dan
in het overige gedeelte , gemaakt heeft , is , omdat aan den Omval de
van Keulen op Amsterdam varende schepen op den Amstel komen. Voorts
zijn mede, volgens het plan van gezegden Dijkgraaf, de bruggen aan den
Uithoorn en te Ouderkerk zooveel verbreed dat zij thans eene wijdte
van 8 ell. , 7 palm. en S d. binnen de kapitale hoofden , benevens
eene bijzondere doorvaart voor de vlotten hebben , terwijl zij , ter
wederzijden , van stevige remmingM erken ter lengte van 230 ell.
voorzien zijn.
Hiermede in verband zijn ook de bruggen , die binnen
de
stad, over
den Binne> -Amstel ,
de Zwanenburgwal en de
Oude Schans lagen, namelijk de Magere brug, de Blaau webrug, de Z w a ne n b u r ge r b r u g , de S t. A n t h o n i esbrug ,
de K e i z e r s b r u g , de 11 d d e r s b r u g en de K a 1 k
a r k t sb r u g die , op twee na allen slechts ecnen val hadden , door dubbele
ophaalbruggen , met eene wijdte tusscben de kapitale hoofden van 9
ell. , vervangen , en
daar nu van de beide , op deze vaart liggende ,
schutsluizen , zijnde de Ams te 1 si u is en de St. Antoniesluis,
de eerste, tusscben de slagstijlcn , 8 ell. en 7 palm. wijd, en in de
kolk 47 ell. , 7 palm. lang is , en de tweede , tnsschen de slagstijlen
8 ell. en 6 palm wijdte
en in de kolk 47 ell. , 6 palni.
lengte heeft, zoo kunnen thans alle schepen, die 8 ell. breed en 43 ell.
lang zijn, door Amsterdam, uit den Amstel naar het IJ varen.
De
nitvoeriiig der werkzaamheden , zoo tot uitdieping van den
Amstel ,
als tot vcrwijding der bruggen,
was, bij Koninklijk besluit van
5 April 1823, opgedragen aan bet Heemraadschap van JMeuirer- Amstel
welk collcgie toen den titel bekwam van Heemraadschap van den
Amstel en IMeuwer- Amstel , en bij hetwelk genoemde Heer Jacob de
Jo:<G gelijktijdig eerst als lid
vervolgens
gedurende de werkzaamheden,
als Dijkgraaf werd aangesteld.
Thans bestaat het Heemraadschap uit
oenen Dijkgraaf, vijf Heemraden en eenen Secretaris.
Het aanleggen van het Oosterdok of de Oosterhaven te Amsterdam ,
heeft weder cenige verandering in de gemeenschap tusscben den Amstel
en het IJ te weeggebragt , en wel , dat de Scharbicrsluisen
de St. Antoniesluis te voren aan de schepen van den Amstel
komende ter doorschutting in het IJ dienden , terwijl die schepen nu
stad konil ;
dienste van
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AMSTKIi (HINNKN), liet jredeelte \an den niiddeUlen arm der riv.
den Ainslvl binnen Amsterdam , \i\\\ de llooye Sluis lul aan de Hul,

vemaanslirnjj;.

Amstdland. 7m Bullewijk.
\nnv. Noord- Il ollam!
arr. Amsterdam palende iN. aan de kant. Amslcrdam n". 1,5,!} en G, O. aan het
kanl. Ünder-Amstel
waarvan hel {|ed<'ellelijk door den Amstel (je-

(KROMMK)

AMS'i'KL

riv. in

,

AMSTKLfMEÜWEU-)

kanl.

,

,

,

,

,

,

aan hel kanl. Aalsmeer en W. aan liet I^ejAalsmeer en hel llaarlemmermeer.
Hel bevat iii
de t\\«'e [jem. Nieii wer-Amslel en Riel w ij k-(;ii-Il iet w ijkcroord
liOOO blind, land
en ruim 4900 inw.
AMSTKL (MtUWEIl-) oudtijds Nuem-Amstel , jyem. \\\ AmsfcUand
prov. IS oord- Holland , arr. yimstcrdam {\ \n. k. , 8 s. d.) , palende N.
aau Amsterdam, O. aan den Amstel , die haar fjcdeeltelijk van de jjeiii.
Wateijjraarsmeer en Onder-Aiuslcl scheidt, Z. aan Tliameii-eu-UitIu>orn
en W. aan de Le|i[meer , de {jem. Aalsmeer-en-Kiidelstaart
wordt

seheiden

hel
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UielMijk-en-Rietwijkeruord cu Sloten-Sloterdijk-Osdorp-en-de-Vrije-Geer.
Zij bestaat uit verscbeiilt ii pidders ,
als daar zijn: d(! Buitenveldsebe polder, de Ainsle l veensehe of iddelpolder , de liovenker kerpol der de O u tcwalor- of O vcr-Ams tel polder, beiievcus
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Nieuwer- Amstel

beslaat 4877 biind. 19 v. r. 61 v. e. gronds , en
Herv. kerk, 55 Roomsche kerken, 4 scholen, een
dep. der Maatschappij Tot Pi ut van H Alyemcen, dat den ;2'o Oclober
18ii0
opjyerijjt
is. on 16 leden telt.
1 pottenbakkorij , 1 kaarsen"2
makcrlj
katoendrukkerijen, 1 kruidmolen
1 jjiasblazerij , 2 jjrutterijeu, onderseheidene leerlooijerijen , cene leerlakkerij , vele buitenplaatsen en 48o0 inw , die meest in landbouw, vetwciderij , melkerij en
veenib-rij hun beslaan vinden , en onder welke onjyeveer !2:200 Herv.
die allen tolde jjem. van Amstelveen behooren
ruim HOOR. K. , die
tot de statiën van Bovenkerk , Buitenveldert , de Nes- en- Zwaluwenbuurt en de Quakel gerekend worden, van welke laatste statie de kerk
eigenlijk buiten do gom. NitrwEn-AasTEL gelegen is, terwijl daarentegen de iiiceste leden der statiiin , waartoe de onder Nielwer-Amstei,
.«itaande kerken op het R u s t e n b u r g e r p a d en de L i e f d e , aan
de Langeblcekersloot, behooren . onder yi
ster d a
wonen
koorts beeft men onder !Siel"wer-Aïstel 140 Luth., ettelijke Doopsg. en
ccnige Joden , die tot hunne respective gom. te Amsterdam behooren.
Het bestuur der polders onder Nip.uw er- Amstel of liever over den
Biiitenveldschen
den Middel- en den A rijen Bovonkorkerpolder , werd,
volgens octrooi van Keizer Kakel V, gegeven den 31 December la:20,
aan eeiien Dijkgraaf, vier Heemraden en cenen Secretaris opgedragen.
De Keizer noemde dat collegie loen Dijkgraaf en Heemraden ran
1. Deel.
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1400
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Umde en dnrpe van Amstelveen, later schroef liet zich Dijk ff raat
en Iheinraden ter Nieuwer yimstel , en dezen naam hi-L-tt het behouden tot in 1823 , toen het met één Hcemraod vermeerderd werd , en
den titel ontvinjj van JIceinraadschap van den ^instel en NieuwerAmstel.
die meestal onder den naam van AmDeze gem. is conc heerl.
BAcuTsiiEiiaLiJKHEiD VAX Amstelveex voorkomt. En ofschoon
in ecnen brief
van den jare 1434 , het Ambacht van Amstelveen van het Abibacht vajs
Nijen-Amstel onderscheiden \vordt , is het evenwel waarschijnlijk, dat
men indien brief, door het Ambacht \k\ Amstelveen, liet dorp van
dien naam , en , door dat van Nuex-Amstel , de rondom jyelcpjCn landerijen te verstaan hobbe.
De naam van Nieuwer-Amstel wordt niet vóór
Geiicd yimxtelland, in het bejjin der veerhet jaar 1354 gevonden.
tiende eeuw , na het overlijden van GuiDo van Henegouwen , Bisschop
van Utrecht , in handen der Graven van Holland gekomen zijnde ,
werd het Ambacht van Amstelveen , door Hertog' Albrecht van Bei5000 schilden (d. i. 4:200
JEHEN, in het jaar 1399, voor rnim
verkoelit aan Heer Koenbaad van Oosterwijk , den zoon van
fpildcn)
die deze ambaehtshccrlijkheid
's Graven Hofmeester Willem Kiïzer
vier jaren later, weder overdeed aan Margaretha van Kleef, gemalin
van den genoemden Hertog Albrecht, na \\ier overlijden zij kwam
aan hare moeder , insgelijks Margaretha van Kleef genaamd , die ze
in het jaar 1411 , overdeed aan hare andere dochter Catuarina van
Kleef, van welke zij verder, in het jaar 1450, bij koop overging
aan Hendrik van Borselen, Heer van Veere, wiens kleindochter Margaretha van Borselen haar , bij haren echt met AValr ave van Bkederode,
ten huwelijk bragt.
Haar zoon Reinoud van Brederode verkocht ze
eindelijk, in het jaar 1529, voor de som van 5000 gulden in gereeden
gelde
en eene eeuwige onlosbare renle van 5560 gtdden jaarlijks
aan de siaA. Amsterdam ^ door welke zij thans nog bezeten wordt.
Het wapen dezer gein. is een rood schild , met twee zwarte dwarsbalken doorsneden j op den bovensten balk staan drie witte kruisen en op
den ondersten één.
AMSTEL (OUDER-), kant., prov. Noard-Holland, arr. yimsferdam,
palende N. aan het kant. Nicnwer-Amstel en het IJ , O. aan de kant.
Weesp en Baainhrngge , welke laatste tot de prov. Utrecht behoort
aan het kant. ISieuMcrZ. weder aan het kant Baambruggc , en
Amstel waarvan het hier door den Amstel gescheiden is. Het bevat
de volgende 3 gem. Oudcr-Amstel , Diemen en Watergraafsmeer, en daarin 4237 bund. 63 v. r. 9G v. e. gronds en ruim
«len
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5300 inw.
oudtijds Oudeb-Aemstele , gem. in AmstelNoord-Holland, arr. yïmsterdam kant. Ouder-A)nsfel
palende N. aan de gem. Watergraafsmeer,
(4. m. k.
8 s. d.)
Bijlmermeer en Abcoude-Proostdije-en-AasO. aan de gem. Diemen
dom welke laatste tot de prov. Utrecht behoort, Z. aan de gem. Waen W. aan den Amverveen
mede in de prov. Utrecht gelegen
stel
die haar van de gem. Nienwer-Amstel scheidt. Zij beslaat uit
zijnde: de Gr oote-Duivendrechter polder,
vijf voorname polders
de Klein e- Duiven d reeb ter-pol der , de Hol end recht er -polder',
en bevat hetd.
de Bullewijk en de R on d e n -Hoep e n - polder

A3ISTEL (OUDER-)
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Ouderkerk- aan -den -Am s

de buurten
Aan- den -Omval
Groot-Du ivendrech t , Klein - D ui endree ht , Holendrecht
de Bulicwjjk, Rijke-Waver en gedeelten van de Nes en Waardtel
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Oudeii-Asistel hoslaat

{jcm.

,

50iO

btiiul. 9'»

v.

r.

48

v. c.

en hoi-fl 30(5 h., 1 lleiv. k.-rk , '2 11. K. kmkiMi , 1 husfriiiil-, 1 M'iw- , 1 tras- of CfiiRMil- en 2 snuifmolciis 1 [jriiltorij i'fni!
ccno afiontlrrlijki! hi'|;iaalplaals
aljyiMucone bnrjjcilijko bojjiaafplaals
voor de 1\. K. , on een fraai korkliuf der l'orlnifcsclio Joden , dat
op dezelfde plaats is , Maar /irii/cisbiotk of Rcitjersnaar uien meent
jronds,
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,
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Vroeger
der lleereu v\> AasTtt, {jeslaan heelt.
hestond hier ook eene porseleiniahrijk
maar deze is sedert onderscheidie zieh meest met
dene jaren vernielijjd.
Men telt er iiOÜO iiiw.
landbouw, velweiderij , melkerij en veench-rij jjeneren en onder \s elke
zirh ruin» 900 ller\., die allen tol de [jein. O udcrkcrk-aan-dtn-yi inbosck

een

,

Insllinis

,

,

hehooren
1060 11. K.., die tot de statiën Hiillawijk cu Du tv end recht
gerekend worden , V6 Kv. Luth., 55 Rem. en ÜO Joden bevinden die
lot hunne respeetive {jem. te Amsterdam hehooren.
meest onder den naam van AMOAcnTSDeze ;jem. is eene heerl.
Zij was, even als geheel AmstelBEERLiJkiiEiii VAN OuDERkEUK hekeud.
in den boezem der gratelijkland
in het begin der veertiende eeuw
Leid vau Holland gekomen, en bleef daarin tot in het begin der vorige
eeuw , zonder ooit in leen uitgegeven , verkocht of verpand te zijn
geweest. De stad Amsterdam had reeds vroeg het eigendom over Oudervooral werden hiertoe pogingen aangeAmstel Iraehlen te verkrijgen
"wcnd , in het jaar IGÖS, toen Geconunillecrde Raden van Holland
dienstig gevonden hadden , eenige der Grafelijkheidsdomeincn te veronder anderen ,
koopen , als wanneer de \ roedschap van Amsterdam
ook van deze heerl. door aankoop trachtte meester te worden , hetwelk
echter te dier tijd niet gelukte. In 1674 wendde de Vroedschap dier
stad weder pogingen aan, om deze heerl., voor eene redelijke som,
in pandsehap te verkrijgen , maar het verzoek , Ie dien einde ingezonden . werd door de Stalen van Hcdland van de hand gewezen, zoodat
de stad eindelijk besloot er door aankoop eigenaar van te worden, hetvelk evenwel eerst in 1731 gelukte, toen deze heerl. voor eene som van
2j,100 gidden aan haar overging; zoodat het heerlijk regt over OlderAmstel thans wordt uitgeoefend door Burgemeester en Welhouderen der

stel
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slad Amsterdam.
Het v>apen van Ouder-Amstel is een rood schild^ met twee zwarte
d«arsl)alken doorsiu-den
op den bovensten balk staan drie en op den
ondersten twee witte kruisen.
;

AMSTEL (SLOT TE), voorm. kast. in Amstelland , prov. NoordHolland, vermoedelijk gestaan hebbende op een gedeelte van den
grond, waar nu Amnterdam ligt, en wel bewesten den Amstcl , op
of aan den dijk, omtreut of op de hoogte der Oude- en Papenbruggen ,
naar sonmiigen willen tussehen de Vrouwen- en de Dirk-van-Hasselteigenlijk de
DiRK-VAN-As-zijn-steeg).
De gisdat dit slot te dier plaalse gestaan hcbbe schijnt te meer gegrond
omdat men aldaar oude stukken van muren en grondslagen van torens
gevonden heell. Men venuoedt dat het door Eübert va> Amstel , die in

steeg (waarsehijidijk

sing

.

,

,

,

llöo

minste in de twaalfde ecuw^ was het
Het schijnt de eerste aanleiding tot het bouwen van
Amsterdam te hebben gegeven. Men gist namelijk dal eenige vissehers
omstreeks hel jaar 1177 en lïiOO, hunne hullen aan de overzijde van den Amstel
onder de beschutting van het slot
hebben
neder geslagen
allengs toenemende
welke buurt
eindelijk tot de
tegenwoordige groote en wijd vermaarde koopstad is aangegroeid.
Het
is niet onwaarschijnlijk^ dal de Oudebrng tol verecniging van de buurt
leefde,

reeds in

geslicht zij;

ten

stand.
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met

hel
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gediend hcbbe.
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Pit slot werd

omtrent 1903, door de Kenncmers en Westfriezen , onder
van E(.mo>d en Albrecht, Baandciheer van BredeRODE
in brand gy'sloken.
Later schijnt het weder opgebonwd , en , in
1^82, door Ja> VAX PERSYiN bezeten Ie zijn. In vervol;j van tijd echter
zonden de Hollandsche Graven het in hnnne niagt hebben geliad.
In de veertiende eeuw andcj-niaal geslecht zijnde , is de grond gedeeltelijk eenigen tijd onbetininierd gebleven , en naderhand door de grafelijklicid bij perceelen aan partiknlleren verkocht.
AMSTELDAM , st. in yJrnstelland. Zie AmsTEEDAi.
aanvoorinjj van

,

Wouter

,

AMSTELDIJK

,
dijk in AmsteUand , prov. Noord-Holland , arr.
Zij strekt zich van het
kant. en gein. Nieuwer-. Imstel.
tolliek . 10 Jiiin. buiten de Ltreehtschc poort der stad Anisterdaui
langs den Anistcl lot aan de bnnrt Over-Oiiderkcrk uit.
Aan dezen dijk vond men voorheen eene bijna onafgebrokene reeks bnitenplaatsen , van welke ecliter de meesten , in den aanvang dezer eenw,
gesloopt, endoor landerijen en boerenwoningen vervangen zijn, ruim

Amsterdam j

halverwege op denN.Ü. hoek van het Kleine Loopveld ligt het Kalfje,
eene herberg, die nog al dikwijls door de Amsterdammers bezocht wordt.
De buurt langs dezen dijk , welke dient, om den Buitenveldsehcn en den
Amslelveenschen polder tegen het Amstelwater te beschutten , bevat omtrent l;jO

inw.

AMSTELEIND

voorm. geh. in de Mcijcrij van 's Ilertogenhosch ,
Noord-Brahand , arr. en ongeveer 4 n. O.
ten N. van 's Ilertofjenhoscli , distr. en b u. N. O. van Bo.rtel,
gem. en ruim l n. Z. \V. van Oss , | n. N. W. van Heeseh.
De ïiccren van Oss liadden hier hmme hoeve.

kw.

Maasland ,

,

prov.

A3ISTELH0F, oud

A3ISTELLAND

adellijk huis

in

AmsteUand.

Zie Ruischexsteix.

onder den verkorten naam
Amestelle voorkomende, voorm. baljuwschap, prov. Holland, dat,
volgens de oudste verdccling dier provincie, tot Kennevierland en
ff'esffriesland gerekend werd, maar, volgens eene latere verdceling ,
tot liet Zuiderkwartier behooi-de.
Het grensde ten N. O. aan het
IJ, ten
O. aan den Muidcrban , ^^ eesperkerspel en het Bijlemcrraeer, ten Z. Z. O. en ten Z. W. aan de prov. Utrecht, en ten W.
aan een gedeelte van Kennemerland.
Het bevatte de stad Amsterdam, benevens de dorpen Amstelveen, Ouderkerk, Diemen en
Waverveen, alsmede de amb. heerl. Waveren , Botshol en
Ruige- Wilnis , en werd door den Amstel in twee deelen gescheiden.
Aan de westzijde lag Nieuw er- Amstel of het Regtsgebied van
Amstelveen. Aan de oostzijde lag Ouder-Arastel of het Regtsgebied van Ouderkerk, de Outewaler of Over- Amstelsche
polder, de ambachten Diemen en Waverveen, behalve nog het
,

in

vroegere

tijden

•

Diemer-

Wil

of

Watergraafsmeer, Waveren, Botshol en Ruige-

Zoodat het, in het tegenw. Noord-Holland , het kant.
0?tf/er-^ms^eZ en het grootste gedeelte van D ie uwer-ylmstel , en ^ in de
prov. Utrecht, een klein gedeelte van het kant. Baamhrugge besloeg.
Twee Dijkgraaf- en Hoogheemraadschappen zijn er die Amstei-lakd"
betreflen , en waarover de Baljuw van ouds als Dijkgraaf is, aangenis.

het Hoogheemraadschap van AmsteUand
Hoogheemraadschap van den Zeeburg of Diemer- en M
d e r- z e e d k.
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van welke de lleeren <len titel
Hel eerst dal men daarvan jfo•wajy ijemaakt
1019, in eenen brief, die aan
AuKLBOLi). «len nojfentienden Hissehoj) run I trccht , \»ordl toojjesehreven ,
fn Maarin de lleeren \ a> Afstel, als leenmannen der L truelitsX'lic
kerk, voorkomen. ()j) hit midden der twaalfde eetiw bezat Ei.ueut v\:t
AïSTEL ile lieerl. \an Am>tei. ni>j als leenman der rireelitselie kerk.
Na ree<ls vroejyer met HEHDtnT , ilen zes en lMinli;j!<len l{isselio|) , in {jeAasTELLv»iD «as vroeger eeiie

seliil

heerl.

,

Awstel voerden.
vindt, is ten jare

van Heereii

va?i

te zijn

vv» RnEENE'i

{T«'\v
,

eest

jM-raakte Kr.BEHT

,

die in

wetler

in

twist

met (jodev.wrt
van Huorm

ll'iü, na het overlijden van Hlrxan

,

de bisscliop|)elijke >vaardi;f!ieid verheven was.
Deze oneeiiijlieid was veroorzaakt, doordien de lieer vax Amstel di-u
Bissehop de inkomsten van Asistel en hel om(jelc<jen land onthield ,

als llEnnEBTs o|)\()l;;er

,

lot

EiwiEiir
op welke Godetaart c^a {jefjrond rejrt meende te lieblK-n.
werd diensvolfyens gebannen, en moest zich op be^cl \an den Keizer weder,
zoodat
op zeer nadeelijye voorwaarden , met den Bisschop \erzoenen
liij
mi alles , wat hij Aooiheen in Amstel leenroerijj bezeten had ,
Zijnen zoon,
sleclrts als Stedehouder van den Bissehop behouden kon.
GijsBERT I, lieer va"» Amstel, n inden wij eehler weder als leenman
Heze koos, in den twist
\an den Bisschop van Utrecht Aermeld.
tnsschen Graaf LonE^^rJK va> Loon en W ii.leii Graaf ran Jlallandy
even als zijn leenheer Otto I. , de drie en derlijjste Bisschop rnn l'trecht,
naar Ltrecht
des eei-sten zijde, en hielp hem , met zijne jjemalin Ada
maar dit kwam hem dnur te staan, want de Kcnnemers
ontvln^iten
en liepen
en \N estfriezen slaken den dam in den Anistel door
In den oorlo";
geheel Amstelland , al roovendc en pbinderende af.
tnsschen Otto II. , den vier en dertigsten Bisscliop van t trecht , en
RcDOLF, Kastelein ran knererden , niet den Bisschop te veld getrokken zijnde, werd hij, bij Ane , onder Grainsbergen , zwaar
gewond en gevangen genomen , terwijl de Bisschop in den strijd
omkwam.
Van zijnen overwinnaar vrijheid bekomen hebbende om
tegenwoordig te zijn bij de verkiezing van eenen nieuwen Bisschop, mifs
liij
op zijn krijgsmanswoord behxjfde , dadelijk na den afloop dicrverkiczing terug te komen , werd hij door den nieuw verkoren Bisschop ,
WiLBBAND TAn Oldenbcrg , van zijne gelofte ontslagen , onder voorgeven dat RiDOLF voor niets anders dan een oprocrmaker te houden
was, aan wien men zijn woord niet behoefde gestand te doen.
Na
dien tijd vinden wij de Heeren van Amstel altijd, met betrekking
tot hunne heerlijkheid Asstelland , als leenheeren van de t trechtsche
kerk genoemd.
Toen echter Gijsbrecut IV , Heer van Amstel om
zijne medepligligheid aan deii moord van Floris V, Graaf ran Holland, het land moest ruimen, werden zijne goederen verbeurd verklaard, en heeft sedert dien tijd Amstelland dan eens onder Utreclit
dan weder onder Holland behoord. Lit een vredesverdrag tnsschen
AV'iLi.ES VAN I^Iecueeen, dcii ceii en veertigsten Bisschop
ran J trccht ,
ca Jan I, Graaf van Holland^ in 1:297 gesloten, blijkt het. dat
de Bisschop over deze heerl. gezag had , of waande te hebben.
Volgens
deze o\ereenkomst moest de Bisschop haar aan den Graaf te leen opdragen , om er naar rijn welgevallen eenen inau in te zcUen. die
;

,

;

,

,

,

,

.

,
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Graaf Jan II gaf', onislrocks het
den Bisscliop moest hnUc doen.
jaar 1500 , de hecrl. aan zijnen broeder Goido van Avesnes , om die
te behouden , tot dat hij in het bezit van een Bisdoni of iets anders
van gelijke waarde zonde gesteld zijn, of anders tol aan zijnen dood ,
in welk geval die goederen weder aan den Graaf moesten komen ,
maar , ofsehoon Güido den Bisschop Wihem , die , na eenen inval in
Amstelland gedaan en daar vele verwoestingen aangerigt te hebben , in
1301, in een gevecht gesneuveld was , dadelijk opvolgde , bleef hij nogtans
in het bezit van Austellaxd

tot in 1311, wanneer hij het aan Willem
,
afstond, op voorwaarde , dat dezo heerlijkheid
nooit van de graaflijkheid niogt gescheiden, of als een eigendom van
het Sticht bescliouwd worden.
Keizerin Margaretha verklaarde , bij
handvest van het jaar 1346, Amsterdam, waaronder men hier ook
Amstellasd verstaan moet , nooit te zullen scheiden van de grafelijk-

III, Graaf rail Jlollaiid

^

waaraan het sedert , zonder verhindering der Utrcchtsehe Bis,
schoppen , schijnt gebleven te zijn.
In het jaar 1087 leed Amstelland veel overlast van eenen Loop
Engelschc ruiters, die in het Sticht lagen , en hunne soldij, welke zij
van hunne Koningin moesten vorderen , uit 's Gravcnhage dreigden te
waarom zij Holland aan vele oorden atiicpen.
lialcn
AMSTELLAND, dek. aartspr. xan Holland-en- Zeeland , prov. NoordHolland , bevattende de volgende 30 statiën
Amsterdam (18) , Abheid

,

,

:

coude, Bovenkerk, Buitenveldert, Bullewijk, Die mer brug
Duivendrecht 't Kalf, Kudelstaart, Nes- en- Zwaluw enLuurt, Nieuwendam, Quakelen Zaandam, die bediend worden

,

,

door 31 Pastoors

en ongeveer

44,000

zielen

tellen.

AMSTELLAND (HOOGHEEMRAADSCHAP

VAN).

,

Dit bestaat in
bestuur over de wateren , die over Amstelland in het IJ en de
Zuiderzee uitgeloosd worden , en is van wijder uitgestrektheid dan
liet Baljuwschap van dien naam ; want het bevat alle landen
zoowel
buiten als in Amstelland gelegen , die met eikanderen over Amstelland
uitwatercn , in het IJ en de Zuiderzee.
De landen van Amstelland en anderen , welker wateren met die
van Amstelland gemeenschap hadden , plagten
tijden ,
in overoude
eene vrije uitwatering te hebben door den Amstel in het IJ.
Maar
toen in de veertiende eeuw , ter plaatse , w aar nu Amsterdam ligt
een dam in den Amstel gelegd was , werd daardoor deze uitwatering verhinderd.
De Heeren van Amstel stonden haar wel aan de ingezetenen hunner heerl. toe , maar vreemden
die voorheen over AmDie
stelland plagten uit te wateren, moesten deze vrijheid nu koopen.
van Nieuw veen en Kalsla gen deden dit vóór het einde der dertiende
eeuw , toen de Heeren van Amstel nog Heeren van Amsterdam waren , en werden in het jaar 1364, door Hertog Albrecht van Beweren ,
in het gekochte regt , bevestigd.
Te zijne tijde bestonden er reeds
een Heemraad en eenige Sluismeesters in Amstelland , zoo als blijkt uit
eenen zijner brieven van 17 October 1387, gegeven ten overstaan van twee
liet

,

,

.

,

Het regt van
Ileemraden , Pieteu Allart en Godevaart Trudensz.
uitwatering werd, in het jaar 1411, ook gekocht door die van Reijerskoop, Bijleveld, Achthoven en Mastwijk, allen op Slicht»
schen bodem, ten Z. van den Ouden Rijn of de Leydsclie vaart gelegen ,
die, sedert, eene uitwatering gegraven hebben , de Bijleveld genaamd.
Ook blijkt het uit brieven , die op het einde der vijflicnde en in
het begin der zestiende eeuw iiilgevaardigd zijn , dat de Proostdij van
Ju n geij d r e c h t , in het gemeen de P r o o s l d ij \ a n S t.
c j e r t of
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TULREDAMMK oude naaiii van de stad Amstiihdam. Zie <lal woord.
AMS'i'KIiSLl IS
Anïi l)iiiiieii Ainsltnlain iii de riv. den Amsli:l.
"Lic dil laalste woord.
AMSTKL> KKN , oudlijds A.'usTELnEVEi;'» d. in AmsttlUind , prov.
JSoord-llulhuid arr. en 1^ u. Z. van Aiiixlurdam ^ kant. en [feni,
Pficmrer-Amstd, 1 u. W. van ünderkcrk , 1^ n. N. ü. van Aalsmeer
cn 'i u. N. van den Uillioorn
in den .ïmsteliectischen of Jlidduiipoldcr , aan de i'oel zijnde een plasje, dal met hel Lejfmetrr jjeincenschap heelt.
lltt d.
dat ontwijlelhaar zijnen naam onlleent van
<le menijjle daar rondom yelejjen veenen en de nahijlieid van de rivier
den Amslel , is tamelijk {jroot , en beslaat in eene re>jlc slraat , Ier
wederzijde met huizen bebouwd.
Ue oudste kerk uil dil d. is , door de Ivennemers oJ" de Stichtschen ,
jjedurende de Hoeksehe en Kabeljaauwselie tw islen a!;}(!l)rand ; de godshuisbewaarders üt' kerkmi;e}.ters moesten toen , om de kosten tut het lierbouwen der kerk te vinden , ccnijjc kerkejjoederen V(!rkoopcn. Vóór de
llelormatie was de Kerk van Amstelveen aan den H. Uuuamis toejjewijd.
^\ ij viiulen opfjeteekend
dat de te;j;enwüordi|'e kerk, die bij de Ilerv.,
(jebruikt wordt, in 1594 zoude {«esticht zijn, zoodat het jaar 1641,
dat aan den toren te lezen staat , zal moeten aanduiden
dal zij
toen VvTuieuv^d is.
liet is eene nette , ruime en luehtijje kruiskerk ,
die een zeer jjoed orgel heeft , en met ecu fraai grafieeken voor den Nedei-duitsehen en Latijnsehen diehler .Iohan va^ IIkoekiiuizen , die aldaar
begraven ligt , prijkt.
Het koor, dal aehler den predikst oei is, wordt
door een hek van het sehip der kerk afgeseheiden.
Midden op het
kruis
slaat een fraaije
sj)itsc
toren , die van uur- en slagwerk
voorzien is. De dorpsschool , die door ruim l'óO leerlingen bezocht wordt,
is achter de kerk gelegen.
De Herv. gem., die ongeveer 2:200 zielen telt,
l)ehoort tot de class. van Amsterdnm , ring van IFcpsp.
Het beroep vaa
den Predikant geschiedt met agrcatic van de Regering van Amslerdanj.
^la de Reformatie waren de gein. van Abstelveen en Ouderkerk
aanvankelijk gecombineerd.
De eerste Predikant in deze combinatie was Geraud Palli , die er in 1 j86 de dienst waarnam.
In
lü9o werden deze gem. echter gescheiden , sedert wanneer de Predikant PiETEu Poi'PEis EuEsz. die lot dus verre de combinatie bediend
A:\1S
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,

,

,

.

,

.

,

had, alleen

te Amstelveen de dienst waarnam. De R. K. worden gedeelde statie van Borcnktrl , gedeeltelijk tot die van Biiitenvcldert
gerekend terwijl die van de overige gezindten tot hunne respcctive gem.
te
tniHtevddin behooren.
Men heeft hier ook een aanzieidijk, in 17G-5 gebouv\d Diakoniehtiis
cn een wel ingerigl Arm huis, beide voor di- Ilerv., terwijl in het laalste
ooa de liuth. v\eezen uit de gem. Nieuwer-Aiustel besteed worden. Het
R. K. AV e e s h u s , dal hier vroei;er stond , is bij Acn brand, die in den
n.;Jit Itiibcheu t2ü en 2Ü Juiiij 17'J- dil durp ti-iilerdc
:uct 73 of 7 ï
telijk tol
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wooi>Iiuizen
gesticlit

kolen jjelegd, ztjiide , bij dit ongeluk, in iiet geiojde
kind van negen jaren in de vlammen omgekomen.
Na
er een R, K.
e e s- e n Armhuis aan den Overtoom-

in

een

W

dien tijd is
schen weg gesticht.
In het jaar 1325

werd Amstelveen door Keizer Kahel V met e ene
paardenmarkt begiftigd, die hier nog den 31 Augustns gehouden
en vrij druk bezocht wordt. Ook heeft dit dorp des zomers veel doortogt van rijtuigen, daar de gewone weg van Gouda naar Amsterdam
hier doorloopt
terwijl deze m eg
die voorheen door het mulle zand
liep , thans
tot aan de Hand naar Leydeu , bestraat is.
Den 50sten Sept. 1787 had er te Amstelveen een scherp gevecht
tusschen de Hollandsche Patriotten, onder aanvoering van den Kolonel
BE Pokte en de Pruissen , onder den Luitenant-Generaal von KnübbelsDOBF plaats tengevolge waarvan de eersten na eenen hardnekkigen
,
tegenstand ten laatste het dorp moesten ontruimen.
In het jaaT 1806 is hier ook aan de sluis , waardoor het water uit
de ringsloot van den Bovenkerkerpolder zich in de Poel en daardoor
in het Legmecr
ontlast
eene verschansing opgeworpen , die , in
verband met de werken te Halfweg-Haarlem
ter verdediging van
Amsterdam moest dienen
maar deze is , onder het Fransche bestuur,
vrije

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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in

verval geraakt en thans geheel

geslecht, hocM-el de sporen der
nog aanwezig zijn.
In de nabijheid van Amstelveen is de dichteres Agatha Deken, den
lOden Dec. 1741 geboren zij f 14 October 1804.
AMSTELVEENSCHE POLDER of Middenpolder, pold. in Amstelland
jiroy. J\ oord- Ilollatid j nrr. Amsterdam , kant. en Qem. Nieuwer- Amstel
palende N. aan den Buitenveldschen polder, O. aan den Amstel , Z. aan
den Bovenkerkerpolder en W. aan den Amslelveenschen weg. Zij is
171 bund. 59 v. r. 3 v. e. groot, ligt onder A. P. en bevat,
batterijen

,

;

behalve het d. Amstelveen zelf, eenige aanzienlijke buitenplaatsen,
langs den Amstel, zoo mede goed weiland.
Aan en in dezen pold.
ligt ook de
aanzienlijke buurt Over - Ouderkerk. Niet ver van
daar , een weinig zuidelijker , staat een groote kruidmolen , waartoe
verscheidene gebouwen behooren.
Almede worden er twee steenen
mijlpalen gevonden , een aan den Amsteldijk en een aan den Amstelvcenschen weg, welke den afstand aanduiden , binnen welken de stad
Amsterdam voorheen het ban- en dwangregt uitoefende. Nog ligt
hier een Watertje , Bankrasmeer genaamd.
Deze polder staat onder het opzigt van vier poldermeesters en wordt
door twee watermolens , die beide op den Amstel uitmalen , van
het overtollige water ontlast.
AMSTELVEENSCHE WEG, streek in Amstelland, prov. IVoordIloUand, arr. Amsterdam, kant. en gem. Niemr,er-Amstel, zich
uitstrekkende van het dorp Amstelveen tot aan het Kleine Loopveld
en meest uit boerenwoningen bestaande, \eelal wordt de geheelc weg
van Amstelveen tot aan de Dubbele buurt aan den Overtoom, aldus
genoemd maar het gedeelte tusschen die buurt en het Kleine Loopveld heet eigenlijk de Buiten veld e rtschen wefj.
AMSTENRADE , gem. in het land van Valkejiberg , \)ro\'. Liviburg
arr. en distr. , Maastricht , kant. Oirsbcck, (7 m. k., 2 s. d.) palende
N. aan de gem. Oirsbcek en Merkelbeek , O. aan Brunssum , Z. aan
Iloensbroek en W. aan jNuth en Wijnandsrade.
liet bevat het d.
sten rad e en eenige verstrooid liggende h. waaronder het kasteel Aan den Heer J. B. Graaf van Ansenboukü , en telt 4uO iuw. , die
a'.Icn R.
K. zihi , en in den landbouw hun bestaan vinden.
,
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,
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Hel dorp Amstivxiuük ll[fl 4. u. N. O. van MaauUiclit £ u. /.. ü.
van Oiishfok , I ii. O. tiii /. van Scliiimcii , } ii. \V. vaii Mninssiiin
De
Er is liit-r i'i-iic U. K. kerk.
II.
N. W. van llocDslirot'k.
»'u l
slalif lu'liourt tol liet bi^il. Luik, tU'k. van Schhiiini.
AMSTERDAM air. piov yoonl-l/olland , palnulr N. ann hrt IJ ,
i-ii
\V.
0. aan i\c prov. Utirclil , Z. aan Utri-clit en Znid-IIollaiul
lid lii'vat de voljjcndc 1^ kaïihnis: Aniaan lu-l Haarlenniii riiu-ci-.
stordam i\". 1-ü, ^ ion v\ er - Aiu>lel , OudtT-Amslol , Naarden,
,

.

,

,
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AMSrEUJ)VM (DE ZES KANTONS DER STAD),

i

1

II

i'ii

,

iii

1

Kanl. No. 1,
en \V. aan liel kant. Ainslerdam No. !2 O. aan hel kanl.
Hel l)eslaat
Nieiiv^er-Aiustel vn 'L. aan lu-l kanl. Ainsterdain Nt). 7>.
benevens hel iioitrdooslelijke gedcidtc van
liel eerste polieiokanton ,
het
tweede, en bevat de bur;;er\N ijken No. 15 en 1i jyelieel , No.
11, VI en II) 'jedeeltelijk , iiiilsjfaders de bnilenwijk No. 1).
Kant. No. 12. palende N. aan hel l.l O. aan hel kant. Amsterdam No.
1, Z. aan hel kant. Anislcrdain No. 3 en W. aan hel kant. Anislerdani
No. 4.
liet beslaat een jjedeelte van het tv*eedc en oiijjeveer de hellt
10 en
van hel derde jKdiciekaiiton , en bevat de burgerw ijken No. 1

palende N.

,

,

,

—

lü

en 11, VI en l'J jyedeellelijk.
Kant. No. 3 . palende N. aan de kant. Anislerdani No. 2 en 4 , O.
aan hel kanl. Anislerdani No. 4 Z. aan lieL kant. Nieuwer-Aiiistel en
\V. aan hel kanl. j\nislerdain No. 5.
liet beslaal hel (jrootste gedeelte van hel tweede pidieiekonlon , en beval de biirjerwijken No. il8 ,
33, 53
60 {jeheel ea 54 32 jjedeellelijk , niilsyaders de buileu{jeheel,

,

—

—

MÏjken No. 1 en 2.
Kant. No. 4 , palende N. aan het IJ , O. aan het kanl. Amsterdam
No. 2, Z. aan het kant. Anislerdani No. 3, en W. aan de kant.
Anislerdani No. o en 6.
Hel be.daat een gedeelte van het tweede ,
benevens ongeveer de hellt van hel derde polieiekanlon , en beval de
burgerwijken No. 17
27, 29 32 geheel, en 34 32 gedeellelijk.
Kant. No. 3. palende W. en N'. aan hel kanl. AmsterdamNo. G, O,
aan hel kant. Aiusterdam No. 4, Z. aan de kanl. Anislerdani No. 3,
en Nieuw er-Amstel.
Hel beslaat ongeveer de helft van hel vierde polieiekanlon , en bevat
gedeelten van de burgerwijken , No. 33
40 ,
mitsgaders de buitenwijk No. 3.
Kant. No. 6, palende N. aan het IJ, O. aan het kanl. Amsterdam
No. 4, Z. aan hel kant. Amsterdam No. 3 en ^V. aan hel kant.
Haarlem No. 2. Hel beslaal ongeveer de helft van het vierde polieiekanlon , mitsgaders de gem. Sloten-Slolerdijk-Osdorp-eii' de\ rije-Geer, en bevat gedeelten van de burgerwijken No. 47 32 alsmede 33 en 34 geheel, benevens de builenvvijk No. 4 en de gem. Sloten- e II- S 1 o t e r d ij k - O s d o r p - e II - d e - V r ij e Geer.
AMSTERDAM, klass. , prov. IS oord- Holland , verdeeld in de volgende drie ringen: Amsterdam, Weesp en Naarden.
Zij bevat
20 gem. met 50 kerken , die door 34 PredikanUn bediend worden ,
en ruim 110.300 zielen teilen.

—

—

—

—

—

,

AMSTERDAM, kerk. ring prov. Noord-JLdland , klass,, van Amsterdam. Zij bevat niels dan de gem.
sterdam, mei lieii kei ken ,
die door 28 Predikaiitcn bediend vvurdeii , en telt 100,900 zielen.
AMSTERDAM , Lulh. kerk. ring., prov. ISoord- Holland. Zij hevat
.

Am

dan de gem. Amsterdam, met 2 kerken die door 3 Predikanten In-diend worden, en telt 32, 0(iO zielen.
AMSTERDAM, gem. in .Iiiistcllaiid , prov. Noord-!] ollaitd , air.
Amdcrdam j kunl, Amsterdam, Nu. 1 3 en een gedeelle van No.O >
niels

,

—

,
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k. ,1 s. (1.) ])aleii«lc N. ;iaii hel IJ , O. aan clcgcm. Dicuicn , Z.
Nicuwer-Anislel on \V. aan Sloten- en Slütcnlijk-üsdorp-cn-dcde Z a a g\ rije-Gcer. Zij bevat , behalve de stad
p a tl c n , het 11 a a
p a d , het S t e c n e n p a d of de Varkens{> a n
het
,
Bleekerspad, het Korte Bleekers{j
p a d , het S 1 ij p p a d , het Kwakerseiland, het L e y d e r d o rn rj) e r p a d , het S e h n 1
p p a d , het Z a n d p a d, het S e h a p e n b
liet
1 1 e r s p a d
het N o o re n n o n i e te n p a d
[j e r p a d , het
d e I ij k e Zaafrmolenspad
het Z n i d e 1 ij k e Zaaomo 1 e n s p ad ,
liet lloedeiiniakers- oudtijds het Splegelpad,
het Ü I i ia n t sof O n t e w a 1 e r p a d , het Oet(jenspad, het Achter-Oetde Stads r i e 1 1 a nd e n en de S tq d s bu t e nsin}j e n s p a d ,
gels, benevens gedeelten van den Rijnlandsclien Zeedijk,
in het gemeen de S p a r e n d a in
er-, de Hoog e- of de II a a r 1 e lue r d ij k geheeten , van den II a a r 1 e
me rw eg, van de KoslV e r 1 o o r e n V a a r t of N i e u w e vv e t e r i n g , van het J a n h a ns e n p a d , van de O v e r t o o
vaart, pad en w e g , de
s c he
laatste van onds de Heilige weg genoemd, van de woningen
langs d e O u d e
de U t r e c h t s c h e 2 ij de
e t e r i n g , van
van de Onde Schagerlaan, van het K u i per sp a d , van het
11 u s t e n b u r g e r-,
pad, van de
oudtijds Rnst- en
(I
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van den O u t e w a 1 e r w e g en van den Zeeburg of D i e m e r d ij k , alsmede eenigc hier en daar verspreid liggende buizen.
Deze gem. telt ruim 200,000 inw., die meest in
den handel hun bestaan vinden , hoewel er ook vele fabrijken gevonden worden, als daar zijn: scheepstimmerw erven ; masten- en
zeilmakerijen; lijnbanen; ankcrsincdcrijen 1 fabrijk van geoctroijeerd
soheepsbeklcedingsvilt
1 koper- , metaal- en klokgieterij 2 lettergielcrijen
onl pletlerij tot het • ervaardigen van rood koper in bladen, waartoe
in 1807 het eerste stooniwerktuig hier te lande opgcrigt is, welke bladen aldus geplet , niet slechts met die uit Engclsche fabrijken kunnen wedijvei-en , maar die zelfs door betere hoedanigheid van het koper,
waarvan
overtrelfen;
1 scheepskoinbuizenfabrijk
1 brandspuitfabrijk
het fabrijkaat zoowel in Duilschland als in de Engelsclie koloniën
gebruikt
wordt
rijtuigfabrijken
1 in 1827 opgcrigte fabrijk van
stoom- en andere vcrktuigiMi
bestaande uit ecne ijzer- en kopergicterij
Maarin dagelijks 150 lot 200
en onderseheidene andere werkplaatsen
werklieden arbeid vinden
en Maarvan het zoogenaamde geblaas door
cene stoomwerking van 10 paardenkracht , hooge drukking, gedreven
wordt, terwijl de draaijerij in beweging gcbragt wordt door een
stoomwerktuig van 14 paardenkracht, lage drukking; fabrijken ^an
1 pijpwis-, natuur,-gezigt , weer-, hcclknndige en andere instrumenten
gazfabrijk 1 fabrijk van klein zilver en spijkers goud- en zilverslagerijen,
onderscheidene juweliers , onder welsmederijen en- draadtrekkcrijcn
ke te\ens goudsmeden zijn, die ook ridderorders vervaardigen j
1 stcrkwater- , terpentijn- en
salpeterfabrijkcn
diamantslijperijen
verniiljocnslokerij
1 vermiljoen- en boraxfabrijk, waarvan de Fransche akademie getuigt, dat zij de eerste geweest is, alwaar vermilfabrijken van
joen werd gestookt ; 2 kamfer- en boravraftlnaderijcn
zegellakfabrij2 loodwitmolens
chemicaliën; 1 spiegelfoelie-fabrijk
ken lijmfabrijken teer- en traankokerijen olieslagerijen looijerijen ;
1 vitrioolfabrijk
welke in siaat is , zelfs bij eene verdubbelde consumaan de behoefte te voldoen , terwijl de
tie, zoo binnen- als buitenslands
hoedanigheid van het zwavel- , het salpetcrzuur en het zoutzuur , dat
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van drie verdiejjiinyen , voorzien is \an l-i'-J ij/.eren ramen en 7 bnilendenreii , en in hel ifcliecl
in hel voor- en aehlerfroiit, eene breedte lieell
van 70, bij eene diepte van 11 en eene lioojyte van 1:2 Nederl. ell.;
1 lakmoesfabrijk
boek-, kaart- eu
2 l'altrijken van lM»han;;selpapier
plaatdrnkkerijen
1 i'abrijk van alle soorten van albaslenkitnslw erken;
1 pbuunirderij
koremnolens waaronder twee, die
hontzaajjaiolens
door stoom in be\\e|jin;;- jyebrajjl woiden
oen door stoomwerkeiule rijst011 pelmolen; 7 bierbronwerijen
van welke '2 levens azijnmakerijen
zijn , terwijl er bovendien no;y twee afzonderlijke azijnmakerijen jjevonden worden; moul(Mijen
U.ji snlkerraninaderijen , waaronder die met
stoom ifcdreven worden; chocolaadmolens
zeepziederijen oneen aantal
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tahakvfabrijken.

De jj-emeenle Amsteudvm wordt verdeebl , bchahe in 6 , hierboven omsehreven virdeijereijten, in 4 policii-kaalons alsook in 60 bnrjjerwijken en o bnilcnwijken.
Voorts mei belrekkinjj lot de stedelijke
dienstdoende sebiillerij in 8 iKitaillons ; voor den landslorm in 18 bataillons
voor den onl\aiijjst der direetc belaslin;jen in G perceplien ;
voorde Nederd. Herv. diaconiescholen in. !) kwartieren voor de Nedeid.
llerv. diaeonie in 4 kwartieren, voor de ^^aalse!le diaconie in 14 wijken
voor de Nederd. llerv. Predikanten in 27 binnen- en 4 ])uilenvN ijken,
voor de stedelijke Geneesheeren in 12 uicdieinale wijken enz.
De stad AnsTEnuAB , ondtijds Amsteliiud.vjjme of Ae3istelreda.iijie , door
sonunijfon ook Austeldam en in het Lat. Amsteloüamum {jeheeten , voorheen
de liooldst. van Amslvlluad , on de vijlde onder de slemhebbende
steden der prov. I/olland, thans de hoofdstad en tevens de {•rootste
van het {jcbeele Konin;jrijk', eene arr. en kant. hoofdpl. on als zoodanijj
de zetel van reijtbaiiken Van eersten aanie;j eu koophandel on vau
zes vredoijerojjlen , ontleent
haren naam van de rlv. den Amstel
die er doorstroomt en van conen dam , in die riv. gelcjyon.
Zij ligt
5 u. O. van Haarlem , 8 u. jS. ü. van Lcyden , 8 u. N. W. vau
l treoht en 7 u. Z. ten W. van Alkmaar, ter plaatse waar de Auistcl
zich met het IJ vereenigt, '62- 22' 30" N. B, 22^ 32' 54" O. L.
op oenen lagen
wecken en moerassigen veengrond , waaronder , op
eene diepte van ongeveer vijftig voet, een vaste zandgrond ligt, die
de palen draagt , welke men hier in den grond moet lieijen , alvorens
de grondslagen van een huis te kunnen leggen.
Nog dieper onder
de aarde wordt eene harde klei gevonden
die men, nu en dan, bij
het boren of graven van pullen of regenbakken
ontdekt.
De waterige
en moerassige grond in Amsterdam maakt de Inelil aldaar eenigzins
onzuiverder, dan in aiulere lloUandscbe sleden; ook geven de grachten ,
van welke de stad doorsneden wordt , inzouderlieid bij dampig en
vochtig \»cdcr, eencu wasem uil
die vooral ouaa; gcnaaiu cu somtijdb
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cvenredioheid van liet g-etal ingezetenen , te
Amsteudam meer menschcn , dan in andere gedeelten van ons Vaderland ^
sterven, ja, men beweert zelfs, dat er de luclitsgcsteldbeld zeer geschikt is, voor tcringachtige gestellen.
Tot bevordering der gezondheid
draagt vooral bij de zorg , die luen aanwendt , om het water in de stad
zooveel mogelijk te ververschen door het IJ water langs de menigvuldige
grachten te leiden, hetwelk volgender wijze geschiedt: Het IJ of Zuiderzee
water, dat, bij geregeld getijde , tw eemaal in de vier en twintig uren , van
het O. met den vloed voorde stad komt , wordt door de intappcnde sluizen , tot op eene bekw ame hoogte , dat is , tol op eeiiige duimen beneden
A. P. , ter stad ingelaten, terwijl de N i e u w e Rapenburger- en
St. x\. n l h o n i c » 1 u i z e n , die het ij water afschutten , en de E e nho o r n s 1 u i s , die alleen dient , om uit te tappen , digt gehouden worden. De stroom komt, met geregeld getijde, uit de Zuiderzee, over
Pampus , in het IJ , en loopt van den vtmrtoren bij Burgerdam , waar hij
het diepste is , eei'st, met eenen llaauwcn bogt
naar den Waterlandschen dijk, waarna hij zich stedewaarts wendt, en het sterkst aanloopt , op de sluis onder de St. A n t h o n e s- of N i e u vv e
ar kt
alwaar men het eerst het wassen van het water waarneemt , om welke
reden het kantoor van den opziener der stads wateren ook vóór deze
sluis, in een houten huisje, over het water gebouwd, geplaatst is.
Nadat alzoo het water, binnen de stad, tot eene genoegzajue hoogte
geklommen is, zet men de drie eerstgenoemde sluizen open, waardoor
het v<ater zich in het IJ ontlast en plaats maakt voor eenen verschen
aanvoer , die bij eenen volgenden vloed geschiedt. 3Icn beeft er evenwel
gebrek aan drinkbaar water, hetwelk de brouwers, van boven Weesp, uit
de\ccht moeien halen. In deze behoefte wordt voorzien , zoo door het
pompwater te laten komen van Utrecht, als door regenbakken , v\elke
in de meeste huizen gevondeh worden , en tevens door waterhaaltters ,
gewoonlijk uatcrschuiten genoemd, die allerwegen in de grachten
liggen en het v^aler , dal zij boven Weesp intappen, voor eenen
stuiver de twee emmers aan de ingezetenen verkoopen.
In het jaar
1837 heeft men te Amsterd\ï eene putboring beproefd, waarbij men
wel geene Artesische springbron , maar toch goed welwater, verkregen
lieeft , zoodat men
thans de hoop voedt , van , door meer dergelijke
putboriiigen , Amsterdam van versch water te voorzien. Aan de Oost
de West- en de Zuidzijde is de stad van .grasrijke beemden omgeven ,
terwijl aan de Westzijde bovendien ongeveer 50 zaagmolens gevonden worden ten N. wordt zij bcspoeld door het IJ , langs hetwelk zij zich in de
gedaante van eene halve maan uitstrekt, v\icr beide hoornen in dien
waterboezem indringen en het Ooster- en het Wcsterdok , benevens
het dr.artusschcn liggende open gebleven gedeelte der haven insluiten.
Zij wordt door
den Amslel , die haar aan de Zuidzijde bumendringt
en na eenen vrij kronkeligen loop aan de noordoostzijde
en de Nieuwe z ij d c
weder verlaat , in twee dcelen
de
gescheiden , en is met een aantal grachten doorsneden , die 90 cilandsn
V ormen ,
in w elk opzigt
langs wier boorden de fraaiste huizen staan
de Heer en- en Keizersgrachten bovenal uitmunten.
De
kaaijen langs deze grachten , over welke meer dan 2o0 meestal steenen
bruggen liggen , zijn grootendecls breed , met boomen beplant, en ,
even als de andere straten , goed geplaveid ook wordt de geheele stad
des nachts door 28,000 lantaarnen verlicht.
Onder de bruggen munt
vooral uit de ruim 181 ell. lange cu 20 ell. brcede A
s t e 1 b r u g of
zcjjfjeii
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voorzien is v.iii ccii? iliililn-li' valbriijj , mol iifdorslaaiulL' balanniii!}
on\ kiidiiiaars on ainloro ;[roolo M-licpon , nioL
sen daaraan vorhondm
st.-iando niaston , door to lalon.
Lan-fS don Anislol liooll do/o sla<l ,
,

door niiddol dor sclioopvaart , jjiMiioonsoliap uiol scliior allo on/.e Ion
lirl
Z. en O. van haar jjolojjon \ adorlandsclio provmoion
lanjfs
Zuidor/.oo , niol alloon mol Noord -Holland ,
("ii(iiiin;ii'n
IJ on tlo
Friesland , ()\orijss("l on een
(fodoolle van (ïoldoilaiid , maar moL
de {|oheolo handoldrijvondo wereld , lenvijl zij door slraalwejjcn in
verbindinji slaal mol allo de voornaamste steden van Europa.
De Noordzee, met welke Amstehdam nn mede door hot iVoord-IIollandsclio kanaal }|emeiMisoliap heeft . on v\ aarvan /ij, lany^s ilil jjerokend,
omtrent i:> u. aili'[t , brenjyl lanjjs de Zuiderzee on hel IJ de ebbe en
Bij nieuwe en volle maan
den vloed tot vóór en binnon ile stad.
hel hoojjste water , en bij
heeft men , des morjfcns te drie ure ,
kwarliermaan heeft men op dalzelfde uur hel laajjstc water vóór
Als hel water te dier stede het hoüjjstc is , is het
Ajistehdam.
op de rofile van Tevel het laa<ysl en zoo onijjckeerd zoodat het verTexel juist een getijde is.
schil lussehen AnsTniuAM en
Hel Amslerdamsohe waterpeil, dat overal in dit werk, melde letters A.P. wordl aan;;eduid , heeft tot \er<jelijkin}>;spunl{>ediend van alle
de walerpassinjjcn der rivieren , dijkon en waleron in Nederland , en de
daarbij opjjonomcn peilschalen en [jcstelde of {yekozene verkenmerken zijn alle herleid geworden tot een denkbeeldijy horizontaal vlak
door dit punt {ja.mde
helwelk stads[)cil jjenocmd wordt, en sedert
meer dan (il) jaren onbcwcjjclijk gebleven is. De stand van dit peil
vindt men opgegeven en bepaald op 9 v. en ii d. Amsterdamsehe
maat, of 8d. 6 v. ö^ l. Rijnlandsche , beneden de groef van de dijkspeilstcenen , die in den muur van de K olks w aterkcering , in die
onder de
en elders, zijn ingemetseld.
Op den
22 December 1812, is door den Luitenant-Generaal Baron Kr.vijenHOFF en eene kommissie , van vvegc den Maire der stad Amsterdam
daartoe benoemd , de stand van dit stadspeil, met belrekking tot de
groef in de steen aan de Kolksw aterkceri n g
met alle oplettendheid onderzocht en bij uitstek naauw keurig bevonden.
Dit onderzoek heeft ten gevolg gehad, dat, tot betere verzekering van dit vaste
punt , vier steenen zijn ingeuietscld de eerste in den muur van den
westelijken koker der groote Amstelsluis nevens de pellschaal ; de tweede
in het oostelijke contrefort van het achterfronl der beurs
de deiile in
de Schreijerslorcu
en de vierde in den hoofdmuur van de kolksw aterkecring
beneden den dijkspeilsteen , op welke vier steenen hel A.P.
Dit Amsterdamsehe stadspeil
door eene ingehakte groef is aangewezen.
is bij de voornaamste Waterschappen in de provincie Holland
zoowel
in hel Zuidelijke als No-jrdelijke gedeelte
op onderscheidene plaatsen
overgebragt en lot rigtsnoer aangenomen.
Ten einde de naanw keurigheid der bepaling van deze peilmerken te beproe\en, zijn, den 'j ,
6 en 7 Jauuarij 18 13 , alle de nilwalerende sluizen dezer Waterschappen gesloten gebleven, terwijl het ijs de oppervlakte van het water
bedekte, en is voorts op gelijke nren , gedurende deze drie dagen ,
de stand van het water in belrekking tol hel A.P. met alle naauwkenrigbeid opgenomen.
Den O Januarij bleven de watermolens in
liljiildiid , Delfland ciï .?c/</e/(nu/ geheel stilstaan, en maalden alleen
gedurende den nachl ; de beide andere dagen gaven zij cenig water ,
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daar tic sluizen echter jrcslotcn bleven , kwam het aan[TCTOcrde water
weklia tot den hoiizontaleu stand , en de hierdoor vcruorzaaklc klimtniuff was op alle plaatsen , waar de waarnemingen jjcschicd zijn
,
iiagenoep: even groot.
l)e opkomst en eerste aanwas van Amstekdam is geheel in het duister
bedolven.
Het meest algemcene gevoelen is dat zij van zeer geringe
beginselen aangegroeid zij , en aanvankelijk geen bijzonderen naam gehad
hcl)be , tot dat zij allcngskcns aangewassen , vermoedelijk niet vóór de
dertiende ccuav , den naam van Amstelredamme (dat is AjiSTELEn-DAia) heeft
aangenomen. In ecnen Latijnschen brief, in het jaar 110a, door BurcUARB den drie en twintigsten Bisschop van Utrecht , gegeven , wordt van
zekeren AVolfger , Schout van Amestelle , gesproken ; maar het is
onzeker, of men, door dit Amestelle , eene bebouwde plaats of wel het
Land der Hecren van Amstel moet vei'staan. Evenmin moet het
dat de Kennemers omtrent het jaar 1203
verhaal van Melis Stoke
op Amsterdam toegepast worden ,
Aanstel sine resten in brand staken
want het blijkt uit andere schrijvers , dat hierdoor het slot te
Amstel bedoeld wordt. Zeer waarschijnlijk is het echter , dat omstreeks dien tijd reeds ecnige lieden
vermoedelijk visschers , zich ,
in de nabijheid van den Amsteldijk of den dam , die reeds in den
aanvang der dertiende eeuw lag , ter plaatse waar nu de Papenbrujj
ligt, gevestigd hebben.
Floris de V , Graaf van Holland , spreekt , in het oudste bekende
handvest van Amsterdam, dat in het jaar 1275 gegeven is, van
homines muneutes apud yimstelredamme dat is lieden die bij Amsterdam
hun verblijf hielden. Het plaatsje , het moge een vlek , een dorp
naar het schijnt
of slechts maar eene buurt geweest zijn , was toen al
tamelijk in aanzien toegenomen , w ant uit hetzelfde handvest blijkt
tot vergoeding van zekere schade , hun door
dat de Amsterdammers
verlof kregen , om hunne eigene goede's Graven volk aangedaan ,
ren tolvrij doorliet geheeleland te voeren. De schamele visschers waren
dus toen reeds welvarende binnenlandsche kooplieden geworden , of legden zich ten minste zoo wel op den handel als op de visscherij toe.
Amsterdam is vijfmalen vergroot geworden
eer zij hare tegenwoordige gedaante verkregen heeft, als de eerste maal in het jaar 1482,
toen de stad niet alleen uitgelegd, maar ook met muren en torens
omringd werd; de tweede->ergrooting werd in het jaar 15815 begonnen;
met de derde maakte men in bet jaar 11593 ecnen aanvang; de vierde
werd in het jaar 1612 en de vijfde in het jaar 1638 ondernomen. Bij
deze laatste vergrooting verkreeg de stad a an buiten omtrent dezelfde
gedaante, die zij nog tegenwoordig heeft, behalve dat zij van de landwelke vóór eenige jaren ten decle
zijde met wallen omgeven was
geslecht en in aangename wandelplaatsen herschapen zijn.
YoorSieen was Amsterdam vooial om hare ligging zeer sterk te
achten , alzoo het land om de stad door midael van verscheiden sluizen ligtclijk onder water kan worden gezet.
Na de laatste uitlegging
is de stad binnen hare muren met aanzienlijke grachten, fraaije straten en nog onderscheidene uitmuntende openbare gebouwen versierd.
Aan den IJkant is zij met geene muren, wallen noch bolwerken , maar
gedeeltelijk met palen omringd.
In 1829 zijn aan die zijde van Amsterdam
twee havens aangelegd
en sedert voltooid: de eene genaamd het Oo ster dok, welks dijk
eenen aanvang neemt , tegen den Diemerdijk bij Zeeburg , ongeveer 2000
ellen van de stad, terwijl hij, met insluiting der eilanden Oosten,
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van onjfovoor t2(M)0 lol ;2I(H) dl.
oiiJ'jONondo dijkon mol kapitale z(*oslnizon vuorzion , en kiiimon voorOmlront
taan tot oono voili;fo l);;|daats \oor jfiooto scliopon dioncn.
torzolldor tijd is moii aolitor de Üostorliavon lto;;onnon oen voorlrolVowolks omtrek inon nn horoids oone
lijk ontropoldok aan to lojfjon ,
kleine stad \an onkol paklnii/.on zondo knnnon noemen, waarvan liel>;cfal
wordt.
De in\aart in {jenoomd
noo[ \aii tijd lot tijd vormeorderd
entropolddk iiil do Doslorliavon oonijflijk door de Seliarhiorslnis plaats
vindende, Mordt mi (in ISjiS) door no;y oono {ji-Ik.,.! nieuwe *eliutsliiis van
voorzien
ten einde de sehopen jjo«•ene veel «jroolere nil;jebreidlieid
ladon nil on naar zee, tol en van de pakhuizen aan en al' te voeren.
Hot open jjobleven jjedeolte lussehen de beide nieuwe liavens van
A.'«STK»u.\«
wordt met drie boomen atj;esloton , de Kraans-, de
N e u w e - b r n «j s- en de 11 a a r 1 e
e r b o o ni jjcnaamd.
De dijken om voornoemde havens worden , hij {jnnsti}]; weder , veel
om zich met het 1'raaijc
door de inv\onois van Amstehd.vm beznohl

onwvciT

;

dok,
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op hel IJ te verlnslijjeii terwijl zich bovendien binnen de slad
in de IMantaadjo , lanj>s don Bnilonkant, hot ISienwe-werk (de voorinalijje » allen ol' zoo;;enaamde schansen)
de Hoeren- en Keizcrsjfraehten,
don Sin;>ol enz. en daar hniten lanjjs den Ainstel ilen Overtoom of de
fraaije Biiilensinjjels ruimschoots de {yelo;>oiihoid tol wandelen aanbiedt.
Een ander vermaak voor de Amslordammors beslaat in het varen
niet speeljayten en boeijors , zoodat oiuierseheidonc inwoners een dergelijk vaarlnijy in eijfondom bezitten. Maarom men dan ook hier drie
niet palen en boomen afjjesloton jajjthavens hooft , waarvan twee aan den
IJkant en een in don Amslel tooen de (jroote Amstelbruji;.
De ci<jeiiaars
der ja;>ton zijn {jewoon jaarlijks in de maand Augustus , liet cene jaar
op het IJ , en het andere jaar op den Anistel , in orde cene spelevaart en een spiejjel;jeveelit te houden
als wanneer de jafyton onder
eenen Admiraal eoneii ^ ico-.\dmiraal en ecnen Schout bij nacht geschikt
M orden, hetMclk uien AdminuthiiU'n noemt.
AaSTERDAM heeft thans in haren goheelen omtrek binnen de stad ,
cene oppervlakte van 760
bund. 41 v. r. 46 v. e.
Zij telt acht
poorten als:
drie
aan de westzijde,
de
naarlemmcrpoort,
het Zaajfinolens- en bet Raampoortje, twee aan de zuidzijde,
de Leidschepoort en
het Weteringspoortje en drie aan de
oostzijde,
Utrecbtschc- , de Weesper- en de Muiderde
poort. Drie dezer poorten, de Leidsche- de Ltrechtsche- , en
de
e e s p e r p o o r t
zijn sierlijke fjeboiiwen , en de beide laatste gegenoegzaam van ecnerlei gedaante. De
e r p o o r t . die de
fraaiste van allen en in 1617 gebouwd was , is in het jaar 1837 af'Tebroken
en wordt door eenen nieuwen toegang vervangcn,zoodatde3l ui derpoort,
die in 1771 gebouwd enalzoo de nieuv\ste is , thans met het volste rct , de
fraaiste kan genoemd worden het Z a a g m o 1 e n s-, het R a a « m- en het
e t e rin gp o o rt j e zijn sloehts uitgangen onder de v\ allen door
en
alleen voor voetgangers bestemd hoewel de boomen , vvaarnicde zij afrcslotenzijii, wel eens geopend v^ordcu oiu v^agcns en kurrcn •van molenaars
{jezijft
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en andere rejjlhebbemlc door te laten. Men heeft er 13 openc plaatsen,
van welke de
de jjrootste is.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft het oudste stadhuis van Amsterdam 3•e^taan in de Eiioe-OiidezijdskapelsteeT;
ter zclfder plaatse
waar

Dam

,

,

vóór een huis het Oude stadhuis leest. Wanneer dit
evenwel jrcstichl was , is even zoo onbekend , als de tijd , wanneer het
weder verlaten is.
Ilel tweede stadliuis stond op den Dam en

men

thans

nojir

—

was reeds

1411 bekend

zeven jaren later werd er eene aan1421 en in 1432 werd het door de
vlammen verteerd , maar deftiger weder herbouwd en vergroot,door er het
St. Eli zabets - gasthuis en de daartoe behoorende kapel , die er naast
stonden , aan te trekken ook w erd het toen met eenen vrij hoogen toren
voorzien, welks spits in het jaar 161a, bouwvallig geworden zijnde,
afgenomen werd ; eindelijk zag men het gehecle gebouw , den 7 Julij
1632 , door brand in de assche gelegd.
Intusschen was men
reeds sedert het jaar 1639 er op bedacht geweest , om een nieuw
stadhuis te bouwen op den Dam , achter de plaats waar het oude
stond
maar het liep
tot in het jaar 1648 aan ,
eer men met
liet uitvoeren van dit voornemen eenen aanvang koude maken , zoodat
eerst den 20 Januarij van dat jaar de eerste derl3.6o9 palen, waarop het rust, werd iugeheid, terwijl den 28sten Octobcr van dat zelfde
jaar de eerste steen werd gelegd.
Na het verbranden van het oude
stadhuis werd het bouwen van het nieuwe met zoo veel ijver voortgezet , dat de Wethouderschap er op den Isten Augustus 16ao, voor
in het jaar

zienlijke vierschaar bij {febouwd;

5

in

:

,

de eerste reis , plegtig zitting konde nemen. Het gebouw had echter
toen geen dak , en er moesten nog verscheidene jaren besteed worden
,
eer het geheel voltooid was.
Maar toen het nu ook volbouwd was ,
overtrof het , zoo in de schikking en sieraden der veelvuldige kolommen , als door vertrekken , gaanderijen voetstukken , het aanbrengen
van licht , en wat er meer kan genoemd worden , dat een gebouw
grootsch en sierlijk maken kan, al wat men tot dus vei're in de Nederlanden gezien had
en strekt als zoodanig tot eene onsterfelijke
eer voor de bouwmeesters Jakob van Campen en Damel Stalpert , die
het ontworpen hebben en onder wier opzigt het gebouwd is.
In het
jaar 1808 werd dit gebouw aan zijne oorspronkelijke bestemming
ontnomen, en door Koning Lodew ijk in een koninklijk paleis herschapen , waartoe het nog isiugerigt, dienende het Z. 31. onzen geëerbiedigden Koning ten verblijf, wanneer het hoogstdenzelven behaagt
de hoofdstad te bezoeken. Het gebouw, dat vroeger wel eens het
Kapitool van Europa genoemd is en door velen als het Achtste Wonder der
WERELD geacht w erd heeft eene langwerpig vierkante gedaante , staat met
den voorgevel naar het oosten en met den achtergevel naar het westen
gekeerd , is langs deze voor- en achtergevels ongeveer 80 Nedcrl. ell.
lang, langs de beide zijgevels omtrent 63 ell. breed, en met het
dak
maar zonder den toren , 33 ell. hoog.
De voornaamste ingangen zijn, van voren door zeven poorten of ronde bogen, en van
achteren door
eene
deftige
steenen poort , en verder door eene
vierkante deur, die in tweeën opengaat.
Op ieder der vier hoeken van het dak
dat zes en dertig vensters heeft , en w aar achttien witte schoorsteenen uitsteken, ziet men de vergulde keizerlijke
kroon , door vier vergulde koperen adelaars gedragen , naar men wil
ten teekcn, dat Amsterdam eene Keizerlijke vrije rijksslad geweest is. Ook
Jieeft men onderde twee zijdaken twee groote regenbakken , waarin het Mater bewaard wordt , om er
rich bij ongeval van brand in het pa,
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Voorts pronken de voor- en de achterfjcvil
Nvaariii een (jroot jjelal , meer dan

l)o<!ionen.

eeiie Ir.iaye kapoliVoiilesiiies

leveiisjjroote

,

beelden,

door

vervaardijfd

.

|;e|daalsl

zijn.

AflSTKiiUA.tt,

voorjjestelil

door

deii
lii
lii-t

,

ktmdi;jeii heeldlioiiwer Auriis Quelly.m

de

kaj»

Nau

heidd eener

di-ii

ziet

v<ior;{e\i'l

del"li;;e

luaajjil

,

men

met du

rejjlero|» liet liooi'd, liotidende tenen olijtlak in de
Haar zetel
en hel wapenseliild mei de linkerhand op de knie.
wordt door twee leenweu hewaard.
Vier zeeuimlen bieden haar ter
Mederzijde kransen aan , terwijl l.vee anderen haar aard- en boomvrnehten in den seiiool storten.
Nei'ti)m;s op zijne .sehelpkoels , met deti
drietand {{ewapeiid
bekleedt hare re;jler zijde, en vóór den zetel dobberen twee tritons en eeni;fi* andere stroom;foden en {jodinnen, die
door kinkhorens der wereld haren roem verkoiidi^jen.
Op de lijst
dezer kap ziet men drie, twaalf voet hoO|je , metalen beelden, zijnde
de \ rede met don palmtak in de refter- en den slan^yenslaf van MeiiIa
CL'RiLS in de linkerhand, de Voorzi;;tij;heid en de Ue;fl\aardi;>heid.
het midden boven de kap van den voorgevel slaat de li) ell. lioojfe
toren. Deze, welks kap op kolommen rnsl, is , even als !iel ;;eheele bniten%evk des jjebouws, van Bremer- en iJenlheimer steen opjjehaald , en vau
Het speeleen knnsti^r klokkenspel en nitmunlend uurwerk voorzien.
werk , welks ton ruim '2 ell. 1 palm. -1 duim. over het kruis ;i;rootis , woeot
ruim ïJ'SIOt Nedeil. ponden. Hoven uit de kap van den toren rijst eene,
lantaarn, die 2 e!l. 4 palm. 4 d. Iioojj is, en op welks top een ko<>;jesehip, zijiule het oude wapen van Amsteiidam , ten windwijzer staat. Iii
de kap des aehteriycvels wordt de koophandel van Ajisterdam vertoond
dooreen vrouwenbwld met den hoed van Meucürius op bet hoofd, c»i
rustende met den voet op cencu wereldbol. 3Ien ziel rondotu haar allerlei stuurmausjrcreedsehap en aan hare voelen de beelden van het IJ en
den Amstel terwijl de bewoners der onderscheidene werelddeelen haar
de sihatten van hun land komen toebrengen.
Het toppunt van de

keizerlijke kroon

liand

,

;

lijst prijkt

mei een, twaalf voet hoojf, metalen becUHan den Atlas

,

die

wfieldkloot torseht , terwijl men
ter wederzijde op deze lijst een, eveneens twaalf voel hoojy , metalen
beeld ziet
vau hetwelk dat ter rejjterzijdc de Waakzaamheid en dal;
ter linkerzijde de Matioheid voorstelt.
Het inwendijje is niet minder
bezieuswaardiii-, dan het uiUvendij'-e.
Ons bestek gedoojrt echter niet,

oenen

vrij

{jrooten

,

rijk

verjjulden

,

om

alles in hel bijzonder te bcschiijven.

De

buitenjiemeen fraaije Troon-

Burgemeesters kamer diende, en door alle vreemdelingen als de fraaiste in Europa beschouwd wordt, alsmede de 54 ell. lange.
Ij, 60 ell. breede en 28 ell. hooge Groote zaal die tot het geven van groolc
partijen zoo als bals enz. gebezigd wordl, mogen wij cehler niet geheel met
stilzwijgen voorbij gaan. Zelden heelï men voortreilelijker gezigt in eenig
gebouw ontwaard , dan zich, bij de eerste intrede in deze zaal, die met twee
zware koperen deinen kan afgesloten worden , aan den besehouwer voordoel waarbij ook zijne oogen wendt, niets ziel hij
dan zeldzaamhcden
grootsebheid en pracht, niets dan hetgeen door kunsten schikking
uitmunt. Dit trotsche gebouw , welks aanzien aller oogen tot zich trekt
werd in de maand October 1762, des avonds omtrent elf ure, door
het alles vernielende vuur aangetast.
De eerste ontdekking daarvan geschiedde door het ontwaar worden van eenen zwaren damp en slank,
van welke men de oorzaak niet bespeuren koude, tot dat, bijna één
uur later
eenige voorbij'jangers za<'-en , dat er aan de zuidzijde van
bet toenmalige stadhuis, tnssehen het dak en de tweede verdieping,
boven de zegelkamer, brand was.
De üUlstcUcnis was te grooter,
zaal

,

dievrot'jjer tot

,

,
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omdat mtm

S.

er niet spocdijy wist bij te

van het gebouw aUes

komen

,

vermits in het bovenste

doch, door den gewoneii ijver der brand>>piiillieden
vn de spoedige komst van een der
Biirgeiueesleren , geraakte iiion velhaasl aan het werk
de vlam sloeg
intusschen uit zes ramen te gelijk en men voorspelde zich eenc vreesselijke verwoesting; maar, tegen alle verwachting , werd men den brand
's morgens omstreeks vijf ure reeds meester.
Men verhaalt, dat een varensgezel, van buiten tegen den muur opklouterende, de pijp van de
eerste spuit naar binnen bragt, voor welke stoute daad hij door Burgcmeeslcrcn , spoedig daarop , naar genoegen beloond werd. En schoon
de brand nog bijna den geheelen volgenden dag smeulen bleef,
was de schade echter minder dan de schrik , die daardoor veroorzaakt werd.
In het jaar 1806 werd dit gebouw andermaal door de
vlammen bedreigd , zijnde toen de brand aan dezelfde zijde , maar
nu op de zcgclkamer ontstaan. Hoewel het vuur , dat in den nacht
ontdekt werd en in den ochtend reeds gebluscht was , aan het gebouw
zelve geene groote schade aanrigtte , waren er evenwel vele belangrijke
papieren op de zegelkamer verbrand.
Het tegenwoordige Sta d h u is staat op de Oudezijdsvoorburgwal , niet
ver van de Oude-Doclenstraat, en is , naar sommigen mcenen , reeds tusschen 1342 en 133;2 gesticht, maar was toen het Cecilienklooster.
!Na de
vernietiging der kloosters werd het aanvankelijk , en wel in het jaar
lo78 , tot een logement voor Prinsen en Hecren van groot aanzien aangelegd, zoo als het onder anderen den Graaf v\>- Leicester in 1386,
en Macrits , Prins vnii Oranje , in 1594 tot huisvesting diende en werd
{redeclte

gesloten

vras

:

;

,

,

.

,

nsenhof

diensvolgens het Pri
genoemd.
In bet jaar 11597 werd
bet echter tot eenc vergaderplaats voor het collegie der admiraliteit
geschikt
waarvan het sedert den naam van Admiraliteitshof
of Ze e kantoor bekwam; ofschoon het later nog weder eene enkele
,

maal tot woning voor eenc Vorstelijke pcrsonaadje is ingeruimd, namelijk
1638, voor Maria de Medicis, Roninginne-weduwe van Frankrijk.
Nadat het in het jaar 1661 deftig herbouwd Mas, werden ook de achterste gedeelten
die tot woningen voor de afgevaardigde leden uit
andere provinciën dienden, veel vertimmerd en doelmatiger ingerigt.
Als echter in 1808 het toenmalige stadhuis tot een koninklijk palcis
afgestaan werd
veranderde het A d m i r a 1 i t e i t s h o f mede van
bestemming en weid tot S t a d h n i s in orde gebragt, waartoe bet
ook thans nog gebruikt wordt.
Het heeft twee toegangen
cénen
in

,

,

,

.

aanzienlijken op de Oudezijdsvoorburgwal en ééncn in de Prinsenhofsteeg, welke laatste onder een gebouw been loopt, op welks dak een

met een klok staat. Met den eerst genoemden komt men door
een ijzeren hek, waarop twee lantaarncn prijken , op eene ruime vierkante
plaats , in w ier midden eene fraaije pomp
die tegen eene blaauw arduinsteenen zuil staat, daar eene sierlijke glazen lantaarn boven op is.
De
plaats is omrigd door onderscheidene geljoinven , die inwendig onderling
gemeenschap hebben en van welke sommige geheel of gedeeltelijk tot
woningen van beambten bij het stadhuis dienen. De gevel van het
hoofdgebouw , grootcndecls van gebakken steen rust op een wit voetstnk
en zuilen van wivten hardsteen. De kap is versierd met den Hollandschen leeuw , die , door twee engeltjes bekranst , den Hollandschen
tuin bewaakt , en tw ee kruiswijze ankers , bet voormalig wapen der
admiraliteit , vasthoudt , alles uit fraaijen hardsteen geiiouwen. Ter rcgterzijde staat bet beeld der Gereglighcid , vergezeld van een kind,
dat den hoorn van overvloed bij zich heeft ; daarachter ziet men jVeptüspits torentje
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zeilen,

,

lajfM)ci'ciidc

oppcrolllcicrcii
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{yrandbooj;

(nn;;c\oii
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passer.

{fsi-liiit

koopwa-

en

amlnc

jye-

\ifr ooi'lojfsclifpcii

der

zci'paardiri

di«' tic

tii

\aii

sclK'cpskisIcii

iiicci-ininix*!!

\ Ier iict{j("l)uu\Mlc' si'liooi'slocufii

,

van den Admiraal,

di'n

cii

Ijiiilcii.nii-

Ad-

miraal, den Vicc-Admiraal en den Sclitiiil bij nacht , lul «indw ijkers hebben , };leken len dake nil j terwijl beneden , ter wederzijde van den iniraaije artlninslcencn pilaren, twee leenwen het wapen der
{jaiijf, op
admiraliteit vastbonden.
Ook inwendij; is dit [jebonw zeer beziens-

waardig, zoo om de onderscheidene l'raaije vertrekken, onder v\elke du
voormalige raadkamer, thans tot bnrjyemeesters-kamer dienende
bijzonder nitmnnt
als om de zeldzaandiedon, ondheden en schilderijen enz.,
die er bewaard worden. (1)
liet P a 1 e s van Justitie,
w as te voren het A a 1
o e z cn i e r s w ees h u i s.
het bejjiii der zeventiende eeuw diende
In
bet {jebouw
waar llians de Lalijnschc scboil gebonden wordt,
tol onderbond van kraiiken en armen, ter wering van bedelarij en tot
opvoeding van vondelingen en andere onderlooze kinderen; maar ia
o c z en ie r s w e e sh u i s op te
1003 besloot men een nienw A al
rigten , dat aan de Znidsvestzijde der Prinsengracht , tnsscben de Leydsclie gracht en Levdscbe straat , gebouwd werd.
De eerste steen van
dit gebonw werd den 17 Maart 1004 gelegd, en het was toen tot hetzelfde
,

,

m

i

.

m

in het j.nar 1G84 werd echter
bet vorige gesticht ingerigt
de aalmoezeniers alleen met bet onderhoud der gemelde weezen
te belastenen dit huis alzoo bestemd voor weezen, te oud om in bet Burgerweeshuis te worden opgenomen, voor verlatene kinderen, voor
die van gevangenen ot" Ier dood veroordeelden en voor vondelingen ;
terwijl bet onderhoud der armen voor de huisziltcnbuizcn over werd
gelateu. Dit aalmoezeniershnis was een deftig gebouw
dat van voren eene
breedte had van 90 ell. 5 palm. '6 duim., behalve de zijvleugels, die ieder
1- ell. 1 palm. 5 duim. breed waren. Het was ter afscheiding van jongens
en meisjes
tw eeëii verdeeld ,
had in ieder gedeelte eene ruime
in
\ierkanle binnenplaats en was voorls van alle die geriefelijkheden voorzien , welke men in zoodanig een gesticht wenschen kan
terwijl het
zooveel ruimte bevatte, dat er, omtrent bet einde der zeventiende eeuw,
lusschen de 1300 en 1400 kinderen in waren.
Dit gesticht bezweek echter ouder den last der tijden en der kosten
en werd
het jaar ISsilJ
geheel vernietigd , terwijl de 1207 kinderen , die er
zich op dien
tijd in bevonden, naar de koloniën der Maatschappij van \V eldadigheid
veerden overgebragt , bij welke toen reeds 730 besteed waren.
Het buis,
thans tot een Paleis van Jus tit ie herbouwd , en den 4 Oclober 1836
door den ^ oorzitter der regtbank van Eersten aanleg te Aiisterdam ,
den Staatsraad Mr. M. C. va>- Hall , met eene redevoering , plcg—
lig ingewijd, heeft eenen trotscben voorgevel, die alles, wat zich van
dien aard
Amsterdam bevindt , 's Konings paleis alleen uitgezonderd ,
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en waarop men , ter wederzijde van het Nederlandsclic wa,
waarboven het jaartal 1829 , het volgende opschrift leest: AuxjnClis Guliehne tuis Autfuste rpfecta haec Aedes legt est Justitineque Sacra ,
Onder «iw hewiiid , Koning Wille-» , is dit gesticht herbouwd en
datr is
Langs eenen fraaijen trap treedt
aan wet en geregtigheid toegewijd.
men door een verheven portaal den tempel der geregtigheid binnen
waar stille eenvoudigheid, zonder eenig versiersel, door alle de zalen
heerscht, even als of de bouwmeester de gedachten der beschouwers ^
door geene afleiding bezig gehouden , alleen in zich zelven had willen
bepalen.
In de voorzijde van
het gebouw vindt men de onderscheidene zalen voor de regtbank van eersten aanleg , de vredegeregten en de regtbank van enkele politie , met de daarbij behooden President der regtbank, den
rende vertrekken voor de Regters
Oflleier van justitie, den Prokureur crimineel enz., alsmede voor de
griffie , terwijl
de ingangen voor het publiek aan de achterzijde gevonden worden.
Blaar door eene koude huivering en stillen eerbied
wordt men bezield, wanneer men de ontzettend ruime en hooge zaal,
voor het hof van assises voor de provinciën Noord - Holland en
binnenUtrecht bestemd ,
en in het midden des gcbouws gelegen
Het licht, dat door de, in eenen Griekschen stijl gemaakte en
treedt.
hooggeplaatste ramen naar beneden valt , veroorzaakt , door de hoogte
der zijvleugels, niet de minste breking of schakering. Men verbeeldt zich
in eenen sehoonen, antieken tempel te zijn, waarvan de pilaren tol
aan de kroonlijst achter een stijf behangsel zijn bedekt, terwijl zich
boven de muren de losse bogen des portaals zonder glazen vertoonen.
Het , door de hoogte , buiten het gezigt des aanschouwers gelegen plafond , dat zeer kunstig aan het dak is aangehangen , is schoon , in
eenen trotschcn stijl, en verwekt door zijne uiterlijke zwaarte een
aangenaam gevoel voor het sehoone , en eerbied voor het grootsche der
bouworde. (1) Het gebouw, dat weleer , onder den naam van R a s povertreft
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tot eene gevangenis voor misdadigers verstrekte ,
dient thans tot Vereenigd huis van Arrest en Justitie;
terwijl in het voormalige Spinhuis de hoofddirectie der politie en
het kommissariaat van het tMcede politiekanton gevestigd zijn. Het voormalige
e r b e t e r h u i s aan de Weteringspoort, dat ohder het Franschc
bestuur tot eene Militaire en Civiele Gevangenis diende, en
in 1827 tot een S t a d s -Z ij d e wi n d h u i s ingerigt was, is geheel

V

,

gesloopt.
die reeds vroeg in Amsterdam begon te bloeijen ,
,
dat men er spoedig behoefte had aan eene vergaderplaats voor
de kooplieden
het is dus te verwonderen dat men niet , dan vóór het
einde der zestiende eeuw er met ernst op bedacht a\ as , om eene Beurs
te bouwen.
Vóór dien tijd kwamen de kooplieden aan het einde der
Warmocsslraat bijeen , en schuilden , bij regenachtig weder , onder de
luifels der huizen.
Deze plaats te eng wordende, werd de vergaderplaats verlegd naar het wcsteinde der Nieuwebrug , alwaar destijds een
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In welk zeer aanbeve-

lenswaardig werkje men, vooral Onitreut de nisnwera irebouweu onzes Vaderlands,
menige bijzonderheid vindon zal, die elders Ie vergeefs gezorhl wordt.
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«* r s h e u rs {iimku-muI. Aaiijjt'zit'ii de kooplieden liier eeliler
|)
J)
aan liel {jnio weder hloolstundeii lieslool »le rejji'rinjj in het
jaar l^iSl) de Si. Oio f s k a j)e I, nii O n d e ij d s k a p e 1 jfclieelen. tot
Lali-r moei men
reni' H o u r s voor tle koojdiedi-n liekwaani te maken.
oeiiler ook in de Onde kerk lienrs heblM'U jjelioiiden , alllians in eene
wordt aan de twe»;
onle van kerkmeesleren
dd. 17 December lüOïi
liondenslajjers dier kerk he'asl , dat zij te beurstijd een van beide in
de keik moeslen zijn.
Maar in liet jaar lü08 hejjdn men, op het
Noordeinde van hel Kok-in, eene jjeheel nieuwe beurs te bouwen, die in
1G13 zoo ver [jereed vuis , dat men er de eerste \erjjadei'injf houden
koude. Dit jfebonw wastoeu lib ell. ii pain», ii duim laiijf en !>•» el. 5
palm !) duim. bricd.en prijkte meteenen toren. die van een iiaai klokkenspel
en vier imrwij/.ers \oiirzien was, maar het had naauwelijks eene halxe
eeuw {jestaan , ol" men was reeils op de ver[frootlnj| danrvan bedacht,
welke in het jaar 1008 plaatshad.
Na deze verjjrooliuo; wasdebuiirs
hinnenwerks 70 ell. 8 palm. 1 dnini lanjj en 59 ell. ü palm. 1 duim breed.
Uij die {yelcjjenlu-iil werd ook de loreu ai'ijebroken. en ver\an{>i'n door
een Ivleiner, mjKir sierlijk torentje, v^aarin alleen eeueslajfklok hon<j behal\e het klokje, dat bij hel aau{>aan der beurs {yebiid v\erd.
Deze
Beurs rustte op vijf hogen, v\elke in het Rok-in {jelejjd waren. De middelste boog , die verre weg de (jrootsle v\as , diende eerst tot door\ aart voor
schepen met {feslreken masten, maar in het jaar 1G-- ouldekle men,
dat zekere Baltuazak 1'ail door de Spanjaarden onijjekoehL was , oiu
te AMSTtintAH hntiid te stichten , en nadat deze in heehlenis zal, liep
het {jeruehl , dat hij voornemens geweest was, om, door naddel vai*
een vaarluijf met buskruid, onder heurslijd, het gebouw te doen iu de
lucht vlicjfen. Wat hier van zij, zeker jjaat hel, dat deze doorvaart
sedert altijd afjjesloten is {T(>lu)(iden.
Van binnen, boven dozen middelslen boofj, bestond de beurs, tot welke men aan beide einden , dooreen
dubbel hek . toejjau[j had
uit een fjroot lanj>werpiy' vierkant plein
onirinjd van hreede gaanderijen , waarvan de verwnUsels op zes e»
veertig pilaren van blaauwen arduinsteen rustten.
In den gevel , die
over
het Rok-in uitzag ,
was een groot beeld van MERcinius
die vruchten en koopwaren onder den
linkerarm had
steen
in
uitgehouwen, en in de kap van dezen gevel zag men het wapen der
stad door jiakken , balen enz. omringd, terwijl de voorgevel mede
met hel vunpen der stad versierd was.
De vertrekken boven de beurs
v\aren het laatst ten dienste der Koninklijke akademie van beeldende
kunsten ingerigt. Daar men, oift »ie verzakkingen, die men in dit voortrelVelijke gebouw ontwaarde, voor ongelukken beducht v\ as. heeft men
zich genoodzaakt gezien , het in 1837 af te breken en voorloopig eene
hulj)beurs op den Dam op te slaan , terwijl er een prijs uitgeloofd
werd aan hem , die het beste plan zonde indienen tot bouwing vaa
eene nieuwe beurs, welke naar het schijnt op de plaats, vsaar thans de
Groote \ ischnuirkt [;ebouden wordt, zalo])getrokken worden. Behalve deze
Beurs, is er in 1617 op bet
ten dienste der
ater , tegen de Oudebrug
giaaidiandelaars eene K o o r n beu r s gesticht de eerste was van hout,
en is in 1768, wegens hare bouwvalligheid; ter zelfder plaatse door een
fraai sleenen langwerpig vierkant gebouw vervangen, dat van voren gesloten wordt door een ijzeren hek met deuren , waarop men korenaren
en den staf van Mebcirius afgebeeld ziet.
Van drie zijden heeft deze
))euis eene gaanderij die door 18 pilaren geschoord woidt.
In deze
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zijn
langs de wanden genolnmerdc kastjes en laden ter
der moiislcrs {jraaii ; ook vindt men, in de vertrekken aeliter
en nevens deze {jaanderij, tafels niet balansen , gewigt enz. ten dienste
Niet ver van deze beurs, op de kolk, slaat het
der koorukoopers.
Koo
tersbuisje , een sierlijk stccnen langwerpig vierkant gebouw
dat ter wederzijde eenen steenen opgang beeft
met bet stadswapen
in den gevel prijkt , en boven eenen ruimen , overwelfden kelder staat.
De meeste arbeiders en arbeidsters in granen ontbonden zicb bier.
Tot bet lossen en laden van grove waren en tot bet inzetten en ligIcn van zware masten, beeft men de Groote kraan, op de boogte
van bet Kamperboofd in bet IJ, die sedert bet ja.ir 1498 bekend, in
1606 verbeterd en in 1824 gebcel nieuw opgelimmerd is.
Vroeger
was er nog eene Kleine Kraan, aan bet Bikkerselland , die tot bet
lossen en laden van molensteenen diende , maar deze is in 1837 afgebroken.
Amsterdam bad voorbeen drie wagen als de Waag op den Dam,
de St. Antb'onicsw aag en de Reguliersw aag.
De Waag op
den Dam, de eerste en de oudste, waarvan de bouw in het jaar
lö60 aangevangen en in l!56o voltooid werd, stond tegen over bet
paleis, en was een beebt vierkant gebouw^ ^ van blaauwen arduinsteen opgehaald.
Men woog er met zeven sebalen , behalve eene
schaal voor fijne waren , die midden in de waag hing.
Ter wederzijde
van de voordeur ging men, langs eenen fraaijen trap , naar bet waebtliuis voor de soldaten.
Dit trotsebe gebouw werd echter in 1808, op
last van den Koning Lodewuk , gesloopt , ten einde bet paleis een
ruimer nilzigt te geven. Diensvolgens werd de waag verlegd naar de
Westermarkt in een gebouw , dat in bet jaar 1619 opgetrokken was,
om tot eene vlccschhal te dienen, en de
e ster bal genoemd
iverd , terwijl het bovenste gedeelte tot een waehtbnis der sehutterij verstrekte.
Later echter wederom van bestemming veranderd
zijnde ,
werd dit gebouw tot een kantoor van den ijk der Nederl.
maten en gewiglen ingcrigt. De St, Anthoniesw aag , ook wel, naar
hare standplaats op de Nienwemarkt , de Nieuwe waag genoemd,
heeft iïi de uitwendige gedaante veel van een oud kasteel , en diende
vóór de laatste vergrooting der stad tot poort dragende den naam
van 8t. Antbonicspoort.
Het benedenste gedeelte werd echter
in het jaar 1617 tot eene waag ingerigt, maar is thans tot een oliepakhuis verbimrd, terwijl de bovenste vertrekken betTbeatrnm anatomicum, het Collegium Chirurgicum, de Ontleedplaats voor
de Hoogleeraren in de ontleedkunde , gemeenlijk de Snijkamer gebeeten , en de Stads S e h e r -a k a d e i e bevatten Ook wordt , bij openbare strafoefeningen het schavot vóór dit gebouw opgeslagen , sedert het
Stadhuis oj) den Dam waarvóór dit vroeger geschiedde , in een paleis is herschapen. De Reguliersw aag , op de Botermarkt , is mede eene der oude
stadspoorten, die in IGao gebouwd was, en de Regulierspoort
heette.
Zij werd in
1668 tot eene stadswaag vertimmerd. Het bovenste gedeelte , dat toen tot Avaebtkanier voor de burgerij ingerigt
werd, dient thans tot eene provoost der schutterij. Hel is een deftig
vierkant bardsteenen gebouw , dat in den voorgevel na-t de oude en
nieuwe Avapens der stad prijkt, en thans tot wachthuis voor bet garnizoen dient.
Naderhand heeft men hier de zoogenoenidc K e u 1sche waag opgerigt , dienende om de goederen te Asegen die
door Keulsche schepen vervoerd worden.
Zij bestond voorlieen in
een vlottend buisje , dat aan den Buitenkant vóór het West-Indisehc
pakhuis aan den wal lag, en sedert 24 Augustus 1824 Acrvangen
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hare Ixknopllu-lil [p'nu'nul worilt is ook nu-rkwaar\\crkliii;;kmiili;ji-u
Wii.li.>i I-imdi{f de nnstcr , door di-n Iti-kwaimn
lIcL
vei\aardi;;d , waarnicdo men .")(M)0 pouil \M';'rii kan.
SEn.VA:^ ,
ten
vlottend huisje, dal na liel bouwen der Nieuwe kenlselie waa;;is
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dienste van de Anislerdaiuselie

sloondKiotinaaUc!iap|iij j[el)rnikl werd

,

eene andere waaff voor hel Ooslerdok \er\an;fen,
zijnde er toen lc\ens cene gebouwd aan de binnen/.ijde der We.slerdoksbiizen en eene aan den noordwesl\leu;;el der iNienwebrny \óór het
onenlijjj',ende gedeelte der haven.
\oorIieen hel Adniirali lei ta
liet A Ijyenieen grool nia;f azij n
inaj'azijn jienoenul aan den l.lkanl,(ip den znidwesterhoek van Kallenburjf , met welks bouwing men den leiden Seplendier Hi'ó'6 eenen aanvang
maakte, en dal negen maanden later reeds lot hel gebruik , waarloe men
het bestemde , bekwaam gemaakt was. is 0^ eil. 2 palm. 2 duim. breed eu
is

nu weder door

.

,

duim. diep. De voor- en ae!ilerge\els zijn nu't zimiel.eelLangs eene steenen brug komt
men in hel portaal, en dit doorgaande komt men oj) eene groote vierkante
binnenplaats , -omge\eu door eene {jaanderij, die op 40 pijlareu rust.
liet van hardsteen opgehaalde gebouw heelt drie verdiepingen , behalve de kelders, vvaajin v\aler\aten , granaten, kogels en ander grof
ijzerwerk geborgen worden.
Op de eorslc verdieping vindt uien de
Op de
touwwerk , spijkers , bonten enz.
bergplaatsen van zeilen
beide andere zijn blolcken vlaggen , kardoezen, lantaarns, kompassen,
Op de tweede verdieping
ketels en andere seheepsl)ehoe{len geplaatst.
ter\\ijl
wordt bovendien cene zeil- en eene kompasniakerij gevonden
een groot gedeelte van deze verdieping tot wapenkamer dient In 1701
werd dit gebouw inwendig geheel door de vlam vernield , ujaar binnen
weinige maanden was hel herbouwden evenals voorheen rijk'iijk van
bet bonoodigde voorzien, hoewel de schade, door dit ongelukkig toeval
veroorzaakt, zeer belangrijk was. Achter dit magazijn ligt het scheepsdok, binnen hetwelk de oorlogschepen , onttakeld zijnde, opgelegd
en bewaard worden. De bij dit magazijn gelegen en daarmede gemeenschap hebbende Rijkswerf, waar vaartuigen van alle grootte,
van liniesehepen af tot de kleinste jollen toe, vervaardigd vvcrdi;n ,
strekt zich , van het magazijn langs het IJ , ter lengte van 424 ell.,
ö palm. o d. uit. De toegang der werf is door eene grcote steenen
poort, die vroeger met een fraai koepellorentje pjijkte , nu nog van
een uurwerk voorzien is , en in de (iroote Kattenburgerstraat staat
even als de gebouwen die tot de werf behooren , en waarin de woning
van den Schont-bij-nacht , de bureaux van den Eqnipagemecster , Onderequipagemeester , Constructeur , Onderccnstructeur , 3ïagazijnmeestcr
en Seheepsbouwmeesler , alsTucde de smederij, de honlplaats , de sehilderswinkcl , de beeldhouw erswinkc^i^^e blokkenmakerij , de kuiperij en
bet takelmagazijn gevonden worden. Nog heeft men op deze werf 12 groote
met leijen overdekte kappen , waarvan 9 dienen , om schepen onder
te bouwen en elk een steenen huisje liebbcD , om het hout in gereed
te maken, en de drie andere tot berging van het hout , en eene zesen vierdubbele kap, v\aarvan zes gedeelten tot aanbouw van kanonncerboten en de vier overige tot berging van hout ingerigt zijn , voorts
eene mallen- of modellen-lools , eene inastenmakersloots , enz.
De R ij k s lij nbaa n , op Üostenbnrg , pronkt in den voorgevel , met
bet wapen der admiralileit onder een sierlijk feston , terwijl in de
lijst van den gevel een leeuw mei liet gcneralitcits v^apen afgebeeld is.
tiOell.
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het teercn en de stoof lot het lecnig maken van
voorzigtigheidshalve , tot voorkoming van brand , door

tot
,

omgeven.

imiur-.verk

n e O r a n j c-N a s s a u , Lij de Miiiderpoort , welke men
op het hiatst van 1810 begon te bouwen, werd aanvankelijk Kaserne
S t. Charles genaamd, omdat de toenmalige Opperbevelhebber van
het observatielegcr in Holland , Charles Oüdixot , Ilertoo- van Renqio
,
er den eersten sleen aan gelegd heeft.
Zij is naar het plan van den
kapitein der genie Picüt de Moraas , door den bekwamen Stads-Architect M. A. VAN DER Hart, opgebouwd , heeft van het N. O. naar het
Z. W, eene lengte van 274 ell. en cene breedte van 27 ell. en beslaat met de achterwaarts uitgebouwde vleugels eene oppervlakte van
8598 v^ ell. Het is een zeer regelmatig gebouw , dat , behalve de
zolders ,
onder het dak zijn , drie verdiepingen heeft , en
dis
zoo ingerigt is, dat er 3000 man in kunnen gehuisvest worden. Het
is . ccJiter te bejammeren , dat een , anders voor het doel, waartoe het
opgetrokken is , zoo geschikt gebouw , naar het oordeel van alle
deskundigen , in eenen zoo ongezonden hoek der stad gelegen is ,
waarom ook het grootste gedeelte der te AasiERDAM in bezetting liggende troepen in het voormalige Evangelisch-Luthersche
w e e s h u i s is gehuisvest. Het laatstgenoemde gebouw, dat in 1678 gesticht
is , op den grond van ecnen tuin , die lot eenen goudledcrmakerij m as aangelegd , en ten gemelde einde aan de E\ angelisch-IiUthersche nemeente
door den eigenaar , Jan Geerkess , vereerd was , werd sedert uit aanzienlijke vermakingen verbeterd en vergroot , en in 1739 deftig vertimmerd.
Maar tijdens de Franscbe ovcrhecrsching werd het aan zijne oorspronkelijke bestemming onttrokken en tot een hospitaal ingerigt
later was
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er eene stadstusschcnschool gevestigd

,

tot dat het in

1836 tot eene ka-

serne besteuid werd.
Bovendien zijn er nog onlangs twee nieuwe barakken
Lij do Utrechtsche poort gebouwd , en nu weder met eene kaserne langs

Achlergracht , mede Aan hout, vermeerderd, allesten diensteder
Kavallerie, die, belialvc de stallingen in deze gebouwen, ook nog andere aan de Leydsche poort en hel Dril veld betrekt.
De hoofdwacht
is
aan het paleis , de garnisoensziekenzaal aan het Drilveld en de
beide kruidbuisjes met hmme kogclwerf aan het Nieuw cwcrk.
Behalve de bovenbeschreven afzonderlijke melding verdienende gebouwen en die , welke een wetenschappelijk of weldadig doel hebben , en later
zullen vernield worden , heeft men nog in Amsterda.ii de volgende openbare
gebouwen de Bank van Lccning of Lombaard, aan de Westzijde van den Oudezijds Voorburgwal , in 1348 gesticht tot een Magazijn
voor de huiszittende armen, maar in het jaar 1615 tot het
tegenwoordige gebruik bestemd, en in 1669 merkelijk vergroot; het
Koninklijke postkantoor, op de Nieuw ezijds Voorburgwal, in het
jaar 1733 opgerigtop de plaats, waarvoorheen de Stads Paardenstal
en de Stads-Apotheek gevonden werden, en behalve hetwelk men nog zes
in verschillende wijken der stad geplaatste , brievenbussen heeft
het
voormalige O o s t - I n d i s c h e K o
p a g n i e s b i n n e n h u i s , in de
oude Koogstraat, waar thans het Kommissariaat der in- en
uitgaande regten en de Bureaux van 'sRijks entrepot
gevestigd zijn; het voormaligeW est- 1 ndischc Ko mpagnieshuis ,
tlians het Koloniaal Bureau; het Lokaal d e r N a t i o n a 1 e
Militie, op den Singel , dat voorheen een der stads wapenhnizen
vas , en waar thans de mililicraad zitting houdt ^ ter goed- of afkeiiling der jongelingen, die jaarlijks in de loting voor de krijgsdienst
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hel omleistc! {icdccUe van hi-l {ychoinv lol StaUin{f van
licl Iturcaii der
eu rijlui^TU des J\(ii)iii;ys is iiijjcn;;!
liet zoojyciiaaiiidf Hu is on d** r liet
d i' n s t d o e n d t' Sc li ii t t f r ij
Zoil,üM'r lu'l l'alcis, dal {ji'di'cllclijlv lol IJiiicaii \aii IJiiilciiIaiidsche
jiasnoorlt'ii, jjedffllflijlv \oor licl jilaalsi-lijkc koiiniiaiidciiifiil en jjcdi-clde vooriiialijfc
tflijk. lot woniiijj- van don Koinnianitanl der slad dirnl
L a ken- Z ij d e -en S a a i li a , in de Slaalslraal , vaar de llooifleeraar in de selioikiiiide llians zijne lessen {jeell , lerwijl in eenander {jedeelle van dil jjeliouw hel Konnnissariaal ^an liel eerste polieiekanlon
{yevesli;;d is j hel K. i s l e ni a k e r s p a n d , Inssehen de Kai\erstraat en
hetwelk , jyedincude
het Uok-in , op (h'ii lioek van de Olieslajjerssleej;
de Fransehe overheerschinjj , lol Lalijnsehe sehool was injjerijjt , en
tlians hij parlikulieren in jjehrnik is; liet H n r e a u der Marine,
op den Khiveniershurjywal , voorheen een der stads \va|>enlinizen
het
M a a ij n v a n e v e n s ni d d e 1 e n en het K e e d n jj s ni a jy az ij n voor de Marine, met hel daaraan pah-nde S a jf l h n s
der Marine, welke jyehonwcn , aan het einch^ der {froolc Ooslenbnrjyerslraat };eh'{yen , voorheen als pakhuis der Oosl-lndisehe coni])a{jnic
onder den naam van het Suikerhnis bekend waren; de Uonlzaajjmolcn der Marine, aan hel Fnncn ; 's Rijks g- e s e li u tn d s c he
vv erf, op een jjedeeUc der plaats , waar vroeger het O o s t
Luilenhiiis gestaan heelt , v^erwaarls zij van het einde der Kadijk ,
waar zij vroeger geplaatst was, overgehragl is; hel Amortisatie
Syndicaat, inde Korte Spiuhuissleeg , eertijds, onder den naam van
St. Jorishof, een pro\eniershuis, en door L()i»i:\MjK Napülkon tot zijn
ministerie van Finantien herschapen.
^ roegerhad men iiier onderscheials: de Groole vlecsclihal in de Nes , voordene vleesehh allen
heen een kerkje aan St. Pieper toegewijd; de Kleine Vleeschhal,
eertijds hel kerkje van het St. Maküaketha klooster , naast de groole
staande, maar in 1779 weggebroken, toen de groole Vleeschhal vergroot werd; de Hal op de \V ester markt ,
voorheen gehouden
in het gebouw , thans tot ijkkanloor bestemd , en
in 1808 , toen
dal gebouw ingenomen werd, om voor waag Ie dienen , oveigebragt
in de tegenwoordige Insschenschool
de Hal op de Boter markt
in 1737 gel>ouwd , en de in 181'J ;>('slichle Joden \'lceschhal,
op de
ecsperlioiilmarkl, >an welken alleen de laatste nog slechts als
zoodanig in gebruik is.
Er zijn in Amsteudam drie vi seli mar kten deO rootc Zee- en Rivi ervischmarkl. bcnoordenden \ ijgeudam aan hel Damrak, die waarschijnlijk in de 14de eeuw reeds in wezen was, en in tweel-n verdeeld is,
namelijk: in eene Zeevischmarkl , en in eene Rivicrvischmarkl j
de tweede genaamd de Boeren- ook wel de Klein e vischmarkt,
eeniglijk dienstbaar voor Amslcl- en andere rixiervisch, die door de
boeren op hetllok-in wordt aangevoerd, is gelegen in de Nes , bezuiden de
voormalige groole; A lei-schhal en de derde is de J o d e n v i s e h
a rk t
op \ lüoijenburg.
Er plaj't nog eene Vischmarkt aan d(!n Singel bij de
Haarleinmersluis te bestaan, doch deze is, sedert ecnige jaren, als zoodanig niet meer in gebruik.
Voorts liecfl men hier eene U s s e n
a r k t,
v\aar alle ]\laandageu, en in het najaar ook op Woensdag en Vrijdag,
markt gehouden wordt, terwijl er, op marktdag in het % oorjaar, omtrent 1000 beesten Ie koop slaan
onmiddellijk daaraanpalende eene
kalveren-, schapen- en la
eene afgeslo
e r e n markt
ten v a r k e n
a r k t , waar, in den slagllijd, ongeveer 400 varkens op
écncn dag worden aan;;ebragt. Tevens worden hier , vooral des Maandags ,
\allLMi
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gewone marktdag, alloiltsi levensmiddelen en andere av aren op
onderscheiden markten te koop jiebragt.
In de maand Septcmbei" vail
de jyewone jaai'lijkselie kermis in , die drie weken diuirt.
De voormaiige Doelens ot' Sc hntt er s hoven zijn thans tot andere
gebruiken iiigerigt of door andere gebouwen vervangen zoo staat thans
op de plaats,
waar voorheen de Voetboogdoelen gevonden
werd, cene K. K. kerk
de Kan dboo gdoe l en is grootendeels tot
burgerwoningen vertimmerd , terwijl het overige gedeelte nog onder
den naam van de Groote Doelen tot logement dient; en de Kloveniers Doelen, is mede tot een logement ingcrigt. Ook had men
vooihecn , te Amsterdam , vijf' voorname Stad s-her bergen; namelijk:
het Oudezijds- Heer en loge ment, dat thans tot liet houden
van publieke verkoopingen gebezigd wordt ; het N i e u wezij d s - H e ercn logement, nu tot een Wees-, Arme-, Oude Mannen- en
zijnde de

:

;

Vrouwenhuis voor de Herstelde Luthersche gemeente ingcrigt;
Oude Stadsherberg, die in de helft der voorgaande eeuw ge-

de

is, en waarvan de grondslagen, bij het aanleggen van den dijk
aan den IJkant, weggeruimd zijn; de Nieuwe Stadsherberg, zijnde
een hecht vierkant gebouw op palen benoorden de IJbrug, dat van rondom
in het Mater ligt en
door eenc ophaalbrug van de stad kan gescheiden worden
waarin men nog logement houdt en gelagen zet , als-

sloopt

,

mede de Stadsherberg, in de plantaadje
die thans tot een
Museum van iNatuurlijke historie is ingcrigt.
De onderscheiden Stads-W er kplaat sen zijn de S t a d s - S m edcrij en daaraan verbonden Stads ïimmertuin, tusschen de Wecs.

,

:

pcrpoort en Amstclbrug, waar , behalve de onderscheiden lootsen , in
welke het hout, dat hier te droegen ligt, bewaard Mordt, de wagcnmakcrsAvinkel , de timmerlools, de loodgieters- en leidekkers winkel , de smidswinkel, dehrandspuitmakerswinkcl, de emmerlapperswinkel, de schilderswinkel benevens de lools , waarin de schilders of verwers verken en ook de
brandspuiten geplaatst zijn, alsmede de molenaarswinkcl gevonden worden;
de S tads-Metsel tniw , vroeger cok wel Stads-Stecntnin genaamd,
thans mede nabij den Stads-timmertuin geplaatst. De voormalige StadsGeschut- en Klokgieterij is sinds lang niet meer in werking , maar dient
thans tot ecnen stoomkorejimolen, ook was hier vroeger eene Stads-Tap ij tniakerij , hij de Utrechtsehe poort , welk gebouw vroeger tot een der
stads-pakhuizen, waarin oorlogstuig werd bewaard, diende, en thans
voor een gedeelte door parlikulicren bewoond wordt , en voor hel andere gedeelte tot Stalling ^ oor paarden van asch- en vuilniskarren is ingcrigt. Het voormalig S ta d s - Tu i gh nis op het
Water , ten O. van de Oudebrug , dat in 1637 en 1638 vernieuwd
en vergroot is geworden en twee gevels met hardstecnen kolommen
Iiecft , in een van welke de beide stadswapens fraai uitgeliouwcn zijn,
tlient thans tot woning van particulieren, en de voormalige
Stadsïimmerwerf, op Oostcnbnrg waar vlotschuiten , modderschouwcn en
dergelijke vaarluigen ten dienste der stad gemaakt werden , is vernietigd.
Behalve de torens die aan de kerken gevonden worden heeft men in
Amsterdam nog drie torens, die op zich zelve staan. De Regulierstoren aan het einde van de Kalverstraat en den Singel, vaar, vóór
de derde vergrooting der stad de Regulier sj)Oort stond, dus geiiocnul naar het daarbuiten gelegen R e g u li e r s k 1 o o s ter , Mordt
ook wel de M u n ts t o r e n genoemd , naar het gebouw , dat er naast staat
en , hoewel oorspronktdijk tot een burgerwachlluiis geslicht, in het
jaar 1672, toen de Franschen de provinciën Gelderland, Utrecht en
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Overijssel ovcrhecnl liaddcn en de Amsleulainselie koojilioderi zwaiijjüiu hun [foiid en zilver naar de Imileiiiminlcii Ie zcnilfii
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werd deze

vernielijjd en hel luns laler lol een lojjinienl en koilljliuis

in'feriyl, dal llians no;; beslaal en den naaiu van de lU n n idraajjl. Deze
J)e Se h r e i je r s l o r e n , (jeloren is van een lvlükkens[iel voorzien.
meenlijk de S e h r e i j e r s h o e k jjenaanid , naar hel sciireijt-n der vrouwen , tlie vroejjer hier Ier plaalsi' alseiieid namen van ininne mans. als dezen
aun het Kamperhoold , seheep {jinifen , staal hij dit lumld aan den

Ier plaatse, waar Noordezen de stadsmuur aan de oostzijde einDeze toren , waarin tlians hel kantoor , van den Haven- en Dokmeester en dat van den W atersehoul zijn, is een (jroot, hallrond ,
heeht jjexaarle, dat met een spils dak en van hoven van in-iieu
l{o\en
omyanjj- en eenc horstweriny; voorzien, in 1182 jjebonwd is.
de deur ziet men noy eenen steen, waarin eene wecnende vroiiu eu
Scravek Uouck. lötiO er onder, zijn nil|;eccnsehip, met de woorden
bunwen , naar men wil, ter jyedaehtenis van eene vronw , die het vertrek
van haren man zoodanij;' helrenrde , dat zij er krankzinni^f van werd.
Van den M o n t - A 1 b a a n s t o r c n , slaande op de Oude Selians,
di{jl hij denlJkant, is de naanisoorspron}j met gccne zekerheid op lo
g;e\en.
^astJJaat het cehlcr, dal men dien niet moet alleiden van het
verblijf des llerlojjen van Alea, te Amsterdam , aanjjezien men reeds
in 10:20, in de onde rej'isters der stad, van hel huis te M o u t e 1baan {jevvaa[;d vindt. In hel jaar 1G06 werd deze loren merkelijk
veranderd , verhoojjd en omtrent in den legenwoordioen slaat {jehraiyt.
^ ier jaren laler bevond men , dat hij meer dan zeven voet op zijde
gezakt was, waarom hij van onderen merkelijk verzwaard en van nieuws
op j)alen {yezet werd.
A óór cenijjc jaren bestonden er nog twee andere
torens. De II a r i n g p a k k e r s t o r e n , aan den IJ kant , niet ver van
de Nieuwe Haarlennnerslnis , ter plaatse, waar voorheen de oude stadsmuur eindigde , en toen de Heilige k r u i s to r e n geheeten , terharingpakkers en keurmeesv^ijl zijn latere naam ontleend is van de
ters van den viseh, die hier hunne vergadering hielden, werd in Augustus 18-9 voor afljraak verkoeht. De andere, genaamd de J a n R o o d epoorls toren onderging in Oclober van datzelide jaar een gelijk lot. Deze
stond op eene groole sleenenbrug op den Singel, en had, nadat hij in het
jaar 1016 verzwaard en aanmerkelijk veibelerd vsas, drie omgangen,
met eene doorluchtige lantaarn en een slaguurwerk.
De Herv. gem. te Amsterdam, die lot de klass. en ring van y/;/isterdam behoort en 100,900 zielen telt, heefteen vrij beroep tot verDe eerste, die hier deleer
vulling der bij haar ontslaande vaeaturen.
der hervorming predikte , was Jan Arends, een gewezen mandemaker
van Alkmaar, die. in het jaar 'lo66 , het eerst in de Las laad je,
toen nog buiten de stad gelegen en thans de Gelde rsche kade geheeten ,
Te dien tijde kwamen ten zelfde einde
bet Woord Gods verkondigde.
Hermams Bucherls , Jjrriaan Iei'es , Jodannes Davids ,
herwaarts over
KoPPINGA JeLLES , JoHANNES BiLDERBEEK , APPIIS HeGNERI . KoRNELlS BaKKER en Albert IIardenberg maar de eerste vaste Predikanten zijn gePhTRtS HaRUE>BERG1US ,
MaRTIMS LvDllS ,
weest JüASKES IvELCULl-VCS
JoA»ES INlCOLAI a' AV ASSENAAR , lIlLLEBRA>DtS CuNElS eil JoA.VNES AmBRüsiLS , van welke de beide eersten in lü78en de overigen in IdSO herv»aarls beroepen werden , de laatste naar het schijnt ter vervanging
van Harde.nbercius, die inlusschen naar Zwolle beroepen v\as ; zou-
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dal het getal vaslc Predikanten aanvankelijk op vijf moet zijn Be-paalcl {rewcest , leiMijl in 11583 nojy een zesde, afzonderlijk voor
in 1601 werd echter het getal tot zeven , irr
liet {yaslhnis , beroepen Merd
160^ tot acht en in 1610 tol tien vermeerderd, welk jjetal laler zelfs tot
Thans echter zijn er als men den Hoogleeraar
dertig- aangc;froeid is.
in de godgeleerdheid aan de Doorlnehtige school mederekent , acht en
twintig , onder v.clke één voor de hoogdnitsche taal.
De Ilerv.
Iiehben tien kerken , zijnde de Ou de kerk, de Nieuwekcrk,
de N i e u w e z ij d s k a p e 1 , de O u d e z ij d s k a p e 1 , de Z u i d e re s t e r k e r k , de I\ o o r d e r k e r k , de O o s t e rkerk, de
kerk, de Eilandskerk en de Anis tel kerk.
De On d e ker k , in de W'armoesstraat , wordt voor de oudste kerk
van Amsterdam gehouden , daar zij reeds op een , in het jaar 1500 geteekenden . platten grond der stad voorkomt. Door wien en Manneer zij ge^
sticht zij is echter geheel onzeker. Vóór dat zij in lo78 aan de Hervormden overging , was zij aan de H. H. JoIlA^^Es de^ Dooper en Nicolaas toegewijd, en telde toen 53 altaren en Ib kapellen, waaraan onderscheiden Aikarijen verhouden waren. Men vond er eene menigte kostbare
beelden , ouder welke een levensgroot beeld van den H. Nicolaas van
massief zilver , hetwelk men in 1578 versmolten h«eft, om er geld van
te munten. In het hooge koor was eene kunstig gewerkte zilveren hosliedoos van groote waarde , die echter in 1544 gestolen en versmolter»
Men had er ook eene menigte van allerhande kerkgereedschapwerd.
pen van louter zilver , fraaije altaarstukken en kunstig gewerkte tapijten , waardoor deze kerk voor eene der rijkste van het geheele land
gehouden werd. De pastorij was vereenigd met het kapittel van O. L. V.
kerk te 's Gravcuhage , en werd begeven door den Deken van het
De Pastoors dezer kerk w aren in groot aanzien , zoodat zij
kapittel.
den voorrang vóór den Schout , de Schepenen en den Raad hadden , en
genoemd werden Bewindhebbers of Meesters der parochijkerk van den
In 1572 was hier Pastoor Philippüs
H. Bisschop en Belijder Kicolaas.
a Leidis of vA!«i Leyden , die , ofschoon tot den geestelijken stand opgeleid
zijnde, een tijdlang, niet zouder roem, Hooglceraar in de Regten
Ie Parijs was , en zich vooral Acrmaard gemaakt heeft door zijn werk
over de Sluatszorg en het lot der reijenten {de Ctira Reipublicae et
De koster werd door de stedelijke regering aansorte princijxiutiiim).
gesteld . welk voorregt door Willem \I, Graaf van Holland, in Jiinij
1409 , aan de stad was toegestaan. Deze kerk , die 76 ell. 9 palm. 5 duim.
lang en 65 ell. 7 palm. breed is, terwijl de geheele omtrek van binnen 155
cll. 1 palmSdiiim. beslaat, wordt voor eenproefstuk der bouwkunde gehouden, vooral , omdat zij zoo ligt van houtwerk, muren en dak is en desZij heeft vier ingangen ,
niettegenstaande reeds zoo vele jaren staat.
waarvan de voornaamste aan de westzijde onder den toren is. De
toren is , van den grond af tot aan den w indwijzer 67 ell. 9 palm. 4 duim.
Loog , beslaande het metselwerk de helft van deze hoogte en de op eene
kunstige wijze , vast en sterk in elkander verbonden , houten kap of
spits , die drie omgangen heeft de andere helft. Meer dan eens is deze
toren, die van een welluidend klokkenspel en uurwerk voorzien is,
vernieuwd , en omtrent het midden der vorige eeuw zijn de grondslagennoo- aanmerkelijk verzwaard. Het schip der kerk , waarin twee koperen
lampkroouen hangen rust op 42 zware pijlareu. ïe midelen van hel ruim ,
aan de noordzijde , staat de predikstoel welks trap eene fraai gewerkte koliet hooge koor is door een schoon koperen hek
peren leuning heeft.
van het schip der kerk gescheiden , en ter plaatse , waar voorheen
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dat hier jfcslaan lu-cit ,
IjIO en i;>i(> «crdcr
een jjemaakt door lltvDnik van Nii;t«EMioK, en zijne heide i>mcders, waarDit
van de denren door Mvvutkn v \x ÜKKflSkr.uK jjcscliiiderd wan-n.
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Hocli lussriirn de jaicn

werd ^an tijd tot lijd. en onder anderen in den jare lo<S!), met
Doeli omtrent liet jaar 17:21 werd liet,
nieuwe rejjisters vt-rmei-rderd.
orgelmaker \an den Kenrvorst van Handoor CuniSTiv.vN \ atteu
nover, jjelieel van nienws liermaakl en in den tejfenwoordijjen staat
gehraj'l.
Het werk is voorzien ^an vier en zcslijy rejjisters, vier en
Dit orjjel , dat in welluidendvijflijj slenmien
en acht Maaslialkeii.
heid veel QvereenkoHist met dat \an Haarlem lietdt , rust van binnen op
vier zware marn»eren pilaren , waarvan de kapileelen en Aoetstnkken
Voorheen was ernojj een kleiner orgel, waar\au
kunstij; versierd zijn.
de kas nojj aanwezijy en
het werk naar Gouda vervoerd , maar
van builen met gesneden en verguld houtwerk versierd is , waarin
men het wapen en zegel van AnsTKimvM afgebeeld ziet. De buitenzijden der deuren zijn, door den beroemden Coii>klis Biuzé, met Aele

orfjel

,

speeltuigen en uuizijkboeken fraai besehilderd.

De gesehilderde glazen

van deze kerk verdienen Aooral met aandacht beschouwd te worden
die reeds drie eeuwen oud zijn ,
aangezien er onder gevonden worden
1'rischheid behouden hebben
als of zij slechts sedert drie of
i'U eene
vier jaren vervaardigd waren.
Onder de merkwaardigheden van deze
kerk telt men, ineen kamertje, boven in den muur \an eene der oude
en eerst met eene ijzeren
kapellen het zuider kruispand , gemetseld
en dan met eene houten deur gesloten, eene eikenhouten kas, waarin de.
oorspronkelijke handvesten en privilegiën door de Graven van Holland en
andere ^ orsten , van de oudste tijden af. aan de stad Amsterdam geschonken , bewaard worden. De kapel is door een houten beschot en hooger
door een zeil van de kerk afgesloten.
^ roeger bewaarde men hier ook
een model van eene koepelkerk dat
omtrent hel jaar '1700 door Micolavs
LiSTiNG
een bekwaam landmeter en bouwkundige, ontworpen is, om
daarnaar, op de Botermarkt, eene kerk te stichten. Dit model is echter sedert jaren uit elkander genomen en op de kast van de zuiderdcur der ^«ieuwekerk geplaatst
In de Oude kerk vindt men ook de
grafsteden van den Veldmaarschalk Paul W irtz, van de Zeehelden,
Willem
Abrahati van der Hilst
Jacob va> Heemskerk, Isaac Sweers
bijgenaamd UE Haav of hct Haa>tje ,
VAN DER Zaa> en CoRNKLis Ja>szoo>
en van den Kunstschilder Pieter Laürevszüo.v , bijgenaamd La>ge Pier ;
voorts vindt men er het familiegraf van den Bmgemeesler Cornelis
DE Graaf, Vrijheer van Zuid-Polsbroek ^ het graf van den Zweedscheu
Admiraal Zeeholm
het dubbele graf van do familie Cromholt en de
grafstede benevens het monument van Je Dichteres Licretia ^^ iliieljiina
VA.N Merke.v
echtgcnootc van den Dichter Nicolaas Simo.n va\ W imer.
De Nieuwe kerk, op den Dam, werd in 1408 gesticht, door
Willes Ecgert Heer van Purmcrende , die in 1417 overleed en hier
begraven is. Zij werd voorheen de parochiekerk ^an O. L. V. en de
H. Catharisa genoemd, van welke laatste men wilde dat het gebeente
In 1421
Lier. opliet hoofd-altaar, in een looden kistje bewaard werd.
werd zij, benevens een derde gedeelte der slad, door brand \erniclJ
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niinstn zwaar beschadijjd , maar ook spoedij weder in haren
Het was toen eene zeer sierlijke en nette kerk,
vorigcn slaat hersteld.
waarvan liet model naar die van Aniiens «jenomen was. De Pastorij
stond, even a!s die van de Oiidi'kerk, ter heoc\ing van den Deken
van liet kapittel van O. L. \. kerkte 's Gravcnharje. Men vond er
34 altaren en vtlc fVaaije priesterlijke klcederen en kostbare kerksieradcn j onder anderen een vcrjjuld zilveren krnis, dat 2-5 mark a\ oog' ia

of ten

,

hetwelk men geloofde dat een stnkje van 's Heilands kruis opjfesloten
was , een ver;]iild zilveren H. Sakramentshnis , weidende 38 mark en
een zilveren Lieve ^ ronwenbceld , dat 32 mark zwaar was.
De kapellen
waren almede rijkelijk begiftigd en onderscheidene vicarijën daarin
gesticht. Weinige jnaanden na de verandering in regering en godsdienst,
die, ten jare 1-578, in Amsterdam plaats had. Mcrd
deze kei-k
van alle beelden en verdere sieraden beroofd. Doch op den Uden
Jannarij lG4a trof haar eene nog zwaardere ramp, daar zij toen
andermaal eene prooi der vlammen werd
maar zij was spoedig
in zoo verre hersteld
dat er den lOden 3Iei
1648 weder de eerste
predikatie konde plaats hebben.
Ter gelegenheid van deze herbouM'ing
besloot men, in 1646. aan de westzijde eenen zwaren hardsteenen toren
optelrekken, en voer daarmede voort tot in het jaar 1647, maar liet
toen hetwelk steken, waarom hij de onvolmaakte toren genoemd werd. Hij bleef in dien toestand tot in het jaar 179o staan,
als wanneer dit gevaarte tot den grond gesloopt werd.
De kerkheeft , bij
die herbon wing, omtrent dezelfde gedaante gekregen, die zij tot nu toe
behouden beeft, is 89 ell. 1 palm. 7 duim. lang en met de kruispanden
37 ell. 4 palm. 3 duim. breed. Deze kerk, wier zuidergevel met een
zonnewijzer prijkt, heeft een vrij hoog spits torentje en vier ingangen . van welke die op de Donkere Sluis de voornaamste is. Het
gewelf rust op o2 zware pilaren. In het ruim hingen vroeger 4 groote
koperen kaarskroonen ieder met 30 , en in den omgang 12 kleinere
ieder met 20 tot 16 armen, die echter thans
door 5 lampkroonen
vervangen zijn. 3Ien heeft in deze kerk eene gaanderij voor de burgcrweezen.
Beoosten de zuiderdeur is de consistoriekamer en bewesten
de noorderdeur het gebouw waar de Diakens vergaderen hunne uitdeelingen doen enz. Onderde bezienswaardigheden dezer kerk mag met regt
genoemd worden de met uitmuntend beeldwerk versierde mabonijhouten predikstoel, zijnde een kunststuk van den beroemden Aibertis \ ncKENURiiVCK ; onderaan ziet men, in vier vakken, de vier evangelisten,
en nevens die vakken staan de Sterkte het Geloof, de Liefde
de Hoop,
de Geregtigbeid en de ^ oorzlgtigheid afgebeeld. Hooger worden de zeven
werken van barmhartigheid door gevleuoelde beeldjes voorgesteld. Het
klankboid is van rondom met fraai loofwerk versierd en draagt eenen
toren met verscheiden omgangen
op welke kleine beeldjes schijnen te
wandelen.
De leuning van den trap is met wijngaardbladen doorwerkt , en het bovenste gedeelte stelt een dik bogtig touw voor, hetwelk zoo kunstig nit hout gesneden is , dat het van hennip schijnt
gedraaid te zijn.
Deze kerk heeft twee orgels . Avaarvan men het grootste
als een meesterstuk beschouwen mag.
Het heeft 43 registers of stemmen onder welke de ro.r huviana of menschenstem zeer beroemd is.
De versierselen van dit orgel zoowel in schilder- als in beeldhouwkunst,
zijn uitmuntend bewerkt.
Het koor is van het ruim gescheiden door
een koperen hek, dat op een wit en zwart marmeren voetstnk rust;
hel dient ter voltrekking van huwelijken, ter bevestiging van aanncmclingen , en , tweemaal in het jaar, om er de prijzen aan de leerlingen
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onverschrokken Lnilenanl Ier zee Jaih Cakel Joski-ius vav Si'Kvk en vail
den Vorst der Nederlantlsehe dielilers Joost va\ hkn \ omikl henesens cea
monument ter eere \an den Luitenant- Admiraal Jan IlE.Nnuik wn
de kerk te Apehlüoru
ovcrseiiot in
slolVelijk
lLi>si>tut.E:<
\\iens
omdat daarin,
hejjraven is.
Deze Kerk is voor altijd ;;edenk\vaardi;f
de ^nundwel aanjfenomen, onze koninj
o|) den :21) en 30 Maart 1814
als Son\ereinc-\ orst {jehuldijjd , en dus do onarhankclijkhcid van ons
\ aderland op nieuw jjevestijjd wrrd
He Nieuwezijdskapel , lussciien hel llok-in en de Kalvcrte lionden ,
straat , is voor eene der oudste kerken van de stad
Eertijds droejr zij
hoewel de tijd harer sticiiliui; jjeheel onzeker is.
den naam van Heilige stede, naar zeker wonder, dat, in hel jaar
ter plaatse, waar nu de kapel slaat, zonde voorgevallen zijn,
t34ü
wanneer do «gewijde hostie, door cenen zieke zijnde uit;;•espnv^d en in
Üe
onhescliadijjd weder daaruit jjehaald werd.
het vuur geworpen
kapel brandde den i2östen April van het jaar 11:21 af, en men wil,
uojy eens a%ehrand
dat zij naderhand, en wel deu :2isteu Mei 1 id2
\ óór de hervorming
lij.
Sedert is zij veel sierlijker weder herbouwd.
had zij zes altaren. De priostcrklcedcren en het altaargewaad waren
velerlei en in groot getal. Onder anderen was er c<'u gouden kelk ,
benevens andere groole geschenken door Keizer I^Ï.avimiliaax aan de
Heilige stede vereerd ook vond men er eene doopvont van een uitstekend
De kerk draagt een torentje, rust op twintig nette gekoppelde
maaksel.
stecuen pilaren, en heelt eene gaanderij alsmede een uitmuntend orgel,
dat in het jaar 1636 vernieuwd werd en , hoewel klein, beroemd is oiu
lijn krachtig geluid . ook is het
voorzien van deuren, die van binnen
fraai beschilderd zijn.
Nog heeft deze kerk, die , hij den avondgodsdienstoefening . door gaz verlicht wordt , boven den gevel , aan de
Zij beslaat in de lengte 52 ell. 3
EÏJde der Kalverstraat , eene klok.
palm. 7 duim. en in de breedte 36 cil. 8 [)alin.
De Oudczijds kapel , aan den Zeedijk oudlijds de Si. Oloiskapel
geheeten
werd in het begin der lode eeuw gebouwd en aan den II.
Ólof of Olals Patroon van Noorwegen , toegewijd , ten bclicve der koopNaast deze kerk
lieden uil de Oostzee , die Amsterda» kwamen bezoeken.
werd in hel jaar laOOecue andere kapel gebouwd, gelijkende, naar men wil,
naarden tempel te Jerusalem met het graf des Zaligmakers. Men vermoedt , dat zij gebouwd was door de broederschap der Jerusalemsvaardt'ss , die hier , omstreeks dien tijd
bestond en haren oorsprong \ersehuldigd is aan de bedevaarten naar lu't H. Land , Melke toen nog door sommigen ondernomen werden. Na de Reformatie werd de Oudezijdskapel , die
bouwvallig was , afgebroken en in IGiÖ weder opgebouwd en vergroot. Zij
duim. breed,
is 53 ell. 5 palm. 8 duim. lang on 23 ell. 4 palm. 7
en van een net torentje met eenen trans en een uurwerk voorzien.
In het midden rust de kerk op ^ier ])ilaren
ter zijde tegen de nmrcu sLaan er nog zeven, wier kapilcelen , als ook de dwarsbalken,
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nog sporen draijen van overoud snij- en bccldhouwcrk. In het ruim
hangen lanipkransjes.
Boven ecnen der vier ingangen ziet men , in
voortrellelijk lieeldhouwerk
een geraamte
doodshoofden en been'

,

,

deren , uit Melke ceiiige koornaren Massen , en daar ouder de woorden Spes ulletu rilae dat is de hoop des andereu levens.
De Zuid er kerk, indeZaudstraat, kort na de Kerkhervorming in 1603,
naar het ontwerp van den l)eroeinden Hendrik de Kevzeu , die ook de
bouwmeester der heide volgende kerken geweest is , begonnen, docheersl
:

:

,

1611 voltooid, is59ell. 6 duim. langen 215 ell. 7 palm. 6 duim. breed. Het
midden der kerk steekt ver boven de twee zijdaken uit, en rust op tien

in

zware, ronde , aiduinsteenen pihiren, tegen een van welke de predikstoel
In den beginne had zij gesehilderde glazen , doch deze zijn ,
om de duisterheid , die daardoor veroorzaakt werd , in het jaar 16-j9 ,
weggenomen en ongeschilderde in de plaats gezet. De kerk, die van
drie gaanderijen
van lampkroonen , en sedert 1823 van een fraai en
welluidend orgel , bekostigd uit de bijdragen van eenige leden der gemeente, voorzien is, pronkt met oenen aanzienlijken toren , die in 1614
voltooid werd
67 ell. 7 duim. hoog is, drie omgangen en ecnen doorInchtigen koepel met een fraai uurwerk en klokkenspel heeft , en is voor
eenige jaren met eenen nieuwen predikstoel begiftigd.
In de consistoriekamer ziet men een kunstig schilderstuk van Ferdinand Bol , verbeeldende hel aanbreiiyen raii gcsc/iciikcn lot opbouw van Salomons
tempel.
Het kerkhof is het eenigste , nabij eene kerk gelegen , en
wordt nog, hoewel weinig, gebruikt.
De
Ster kerk, waaraan in 1620 de eerste steen gelegd
en waarin den 8 Junij 1631 de eerste leerrede gehouden werd., is
een regelmatijy gebouw , dat 47 ell. 5 palm. 6 duim. lang en 27
ell. 4
palm. 6 duim. breed is.
Het gebouw, dat 's avonds door
lampen verlicht wordt die aan elf kroonen hangen , is twee statiën
hoog , die beide met pilaren van de Toskaansche en Ionische
bouworde versierd zijn.
De onderste statie is 13 ell. 5 palm. 8
duimen , de bovenste 11 ell. 4 duim. hoog. Op deze statie rust het
dak, dat 10,17 ell. hoog is, Het gebouw vormt een dubbelkruis
maar is beneden door aangebragle transen langwerpig vierkant.
Het gCM elf rust op tien zware pilaren , elk als eenen drieling zamen
gekoppeld , tegen eene van welke de predikstoel staat.
In 1687 werd
boven den voornaamsten ingang een liij uitstek fraai orgel geplaatst
dat op vier marmeren pilaren rust , en 37 registers heeft
behalve om
het fraaije marmeren beeldwerk , zoo als het Geloof, de Hoop en de Liefde is bet ook , om de door den beroemden Gekard de Lairesse geschilderde
deuren, bezienswaardig.
Ook is er in deze kerk eene gaanderij.
De toren , de hoogste en fraaiste der stad , heeft drie omgangen of
transen en bevat met den kap tot aan het kruis , eene hoogte van 84
ell. 6 palm. 4 duim. Voorts heeft zij een welluidend klokkenspel en goed
dnurwerk , en prijkt met de Roomsehe Koninklijke kroon en het wapen
der stad.
De groote slagklok , die boven den derden omgang hangt,
weegt ongeveer 7400 Ned. pond.
Op Zondag, 27 Junij 1704, terwijl
de Predikant het voorgebed naauwelijks geëindigd had , stortte een gedeelte van den noordelijksten boog dezer kerk , met een geweldig gekraak naar beneden , waardoor zes aalmoezenierskinderen verpletterd
en vier en veertig min of meer zwaar gekwetst werden.
De N o orde r k e rk , op de Noordermarkt
waaraan almede in
1620 de eerste steen gelegd is, was in 1623 reeds zoo ver volbouwd, dat er den 16den April van dat jaar de eerste predikatie
staat.
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te b';;jyea lueu de gezegde loots
«jobouw , waarvan iedere zijde
moest afbreken.
Ilct is
ÜS ell. 3 palm. 4 daim. lanjj is. liet jyewell' rust op vier vierkante
De predikstoel , die tusscbcn twee
pilaren van de Ionische bouworde.
met fraai beeldis rondom
pilaren ia bet midden der kerk Staat
werk in paneelen gesneden versierd. Ia 18^9 is deze kerk , die met
eea sierlijk aclukanli;>- koepellorenlje prijkt, door eenije [jodsdioast-
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\ricadea met eea onyel beyiftijjd.
De E l a a d s k c r k , op bet Bikkersciland , ia 16a9 {jesticbt , was
aaavaakelijk eene loots , die mea ia het jaar 1734 besloot door ceaea
steenen kerk te laten vervaagea
welke ia 173G volbouwd was ea eene
laajjvverpijio gedaaale beinl.
Het dak rast vaa binaea op zestien witte ,
ronde harilstceaen kolonanen . tegen eeae vaa welkea de predikstoel
Middea uit bet dak steekt een koepclloren die doorlachtig en
staat.
vaa uurw ijzer en slajjklokkea voorziea is. In de kerk banjjca 12 koperen C^iarskrooaea , vier ia bet midden, van welke de twee middelste
de jfi oülste zijn, en vier aan elke zijde.
De A s t e l k e r k , op bet Amstelveld eioealijk sleebts eene liouten loots, die in 1669 en 1670 geboawd werd , twee staliea boog is ,
zevea iagaajjen beeft ea iaweadig aiets bijzoaders oplevert, dan een
zinaebeeldijj tafereel , dat door Louis Fvbricius Dorcounc geschilderd
en in bet kostersbais opgehangen is. De kerk wordt , bij den avondgodsdienst, door lampen verlicht, en is onlangs, ait de nalatenschap
van een lidmaat met eeae aaaziealijke som begiftigd, ten einde daaruit
verfraaid te worden.
A oorheen haddea de Herv. bier nog eene kerk, namelijk de G a s thuiskerk, die thans voor bet Grootboek der Nationale
schuld dient, terwijl in de daaraan belendende buizen, de N ed e r 1 a a d s c b e baak en bare D i r e c t i e gevestigd zijn
Behalve bet Kerkhof
heeft men binnen Amsterdam nog zes kerkhoven; zijnde: bet Levdscbe ofHei1
g e n w e g s- , bet K a r t h u i z e r s- , het St. A n t o n i e- , het
R a a m- of
e s t e r- ,
het P a 1 m- of N o o r d e r- en het St.
1* i e t e r s k e r k h o f
dit laatste , eigenlijk over de vest met eene
brug aan bet Funeii vereenigd dient meestal voor armen , voor de
genen , die in het gasthuis overlijden enz.
De Waalschc gemeente, die hier 1100 zielen telt, voorheen door
zes Predikanten bediend werd en twee kerken had. heeft thans slechts
eene kerk , waarin de dienst door vier Predikanten verrigt wordt ,
terwijl er bovendien nog tweemaal 's weeks in bet Walen weeshuis gepredikt wordt.
Reeds ia het jaar 1378 werd vóór de zich te AmSTEEDAï gevestigd hebbende Gereformcerdca ait de Waalsche NcderI. Deel,
l.j
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Lmdcn tlüor zekeren Ïeaïv t»e Greve dien men voor don eersten Fransclicn
Predikant te AmsTEHDAM holden moet , in die taal gepredikt, zonder dat
men weet op te geven in welke kerk; maar in het jaar 11586 werd door
de regering besloten den Waalsciien Gereformeerden de Xiemvezijdskapel,
tot verriglino- van de openbare godsdienst, toe te staan, hoewel daaraan geen gevolg schijnt gegeven te zijn , Mant kort daarna moet hnn
de tegenwoordig nog door hen gcbrnikt wordende kerk van het Paalinenklooster zijn afgestaan , die in 1616 reeds moest vergroot worden.
In 1647 werd zij vertimmerd en in 1661 andermaal vergroot, als
wanneer op het midden van het dak een koepeltorentje geplaatst werd
dat echter later weder afgebroken is. Naderhand zijn er ook nog van tijd
verbeteringen aan de kerk getot tijd
en laatstelijk in den jare 182:2
<laan , terMJjlin 1837 hel kostershnis en de consistoriekamer geheel
verbouwd en vergroot zijn. De kerk heeft een fraai orgel, dat in 1680
p-emaakt en omtrent vijftig jaren later vernieuwd is. Het gewelf rnst
«p veertien ronde steenen kolommen. De andere kerk, die de Waalsche gemeente hier gehad heeft, en de Nieuwe
genoemd werd , stond ter plaatse , vaar voorheen de schermschool was ,
op den hoek van de Prinsengracht en het Molenpad. Dit gebouw dient
thans tot cene stadsschool.
De Engelse bc Presbyteriaanse h e gemeente, die door
twee Predikanten bediend wordt, welke tot de klass. van Amsterdam
behooren, heeft sedert 1607 , als wanneer JoH?f Pagüet tot eersten vasten
Predikant dezer gemeente beroepen werd , de gewezen kerk van het
Beoiriinhof in fipbrnik, welk fvebouw , dat voor cene der oudste kerken
166o op stads kosten vertimmerd en
van Amsteroam gehouden wordt
heeft cencn toren,
Zij
Acrgroot , en in 1727 wederom A-ernicuwd is.
In 1733 hebben de voornaamste lewaarop eeuc hooge spits staat.
den der gemeente, op hunne kosten, een nieuw orgel in deze kerk doen
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Vóór dezen hadden de Engelschen , die men Brow nisten noemde
na den zwaren brand des
ook eene kerk in de Barndesteeg , die
weder opgebouwd werd. Maar de gemeente nam sedert zoo
jaars 1662
sterk af, dat zij , in het jaar 1708 , slechts uit éénen Ouderling, éénen
Diaken en drie broeders bestond , die toen tot de Presbijteriaanschc
gemeente overgingen en het kerkhuis aan de Nederduitsche Hervormde
diakonie overgaven , welke het in 1714 verkocht heeft.
Do Engelschc Episcopalen hebben hier eene zeer kleine
n-emeente , welke door éénen Predikant wordt bediend, die zijne zending
vanden Bisschop van Londen heeft, en door den Koning van Groot-BritVermoedelijk heeft deze gemeente hier geen
tanje bezoldigd wordt.
aanvang genomen vóór het jaar 1700, want omtrent dien tijd huurde
zij cene bovenkamer van een huis op den Oudczijds-Achterbnrgwal, dat
In dit huis
Ie voren tot eene Roomsche kerk was gebruikt geweest.
hielden zij hunne vergaderingen tot het jaar 1763 , als Avanneer deze
in de kleine gehoorzaal der Doorluchtige school verplaatst zijn geworden , welke zaal zij echter in het jaar 1767 , op aanzegging der regering,
weder hebben moeten verlaten. Sedert hadden zij eene kerk op de
Groene Burgwal, die, wegens bonwvalligheid , cenigcn tijd naar de
lleerenpracht verplaatst zijnde , later weder hersteld is , terwijl men
eenen
Gothischen
stijl
geeenige jaren geleden in
den
gevel
bouwd heeft. Inwendig is de kerk fraai gestucadoord van mat geslepen Mazen , tw ec predikstoelen . en , in plaats van stoelen , met banken
Terwijl zij voorts met een orgel benevens een fraai wapen
voorzien.
van Engeland prijkt, en 's winters door eenen kagchel verwarmd wordt.
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den zomer van liel jaar 1030, eer
7ij oiidiM'iianieii zeker huis
of iiuedeiinialvcrij , aan de westzijde \an de
Keizersjrraolil
l»eznideii de l'rinsenstraat, lot eeue kerk te vertimmeren
welke den 8 Sej)U'mber van <lal jaar, door Sijiün Enstoriis , ingewijd
werd.
Deze geni. die tot de Linte klanse behoort en 800 z. lelt,
wordt door ^ Predikanten bediend en de lloo;;^leeraar aan de kweeLschool
neemt er mede jaarlijks een bejjaald {jet<d beurten waar. De ilemon s l ran t sehe kerk is een eenvondii;. maar net en vierkant
gebouw
dat nilwendi^j door bnrjerhnizen geheel aan het oo;j onttrok-
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ken wordt. Men ^^aat derwaarts, door
den j»n dikstoel die in het zuiden staat

twee

lanije

Bovca

ganjjen.

en aan d(! drie
andere zijden der kerk zijn twee gaanderijen hoven elkander , die ieder
door twaalf houten kolommen ondersteund worden.
Bij de avondgodsdienst wordt de kerk met lampen verlicht.
In de kerkekamer ziet
men alLeeldsels van de vermaarde Remonstrantsehe lloogleerarcn
J\coBrs Arbimis , SnoM Ei'iscopiLS en Puilippcs tam Limborcu , vanden
Predikant Joua.v.nes Uyte>bocaart en van den Ontvanger Pieter UvtesBOGA.vRT.
Ook is er eene fraaije boekerij , voorzien van ccne menigte
der nuttigste werken voor de studenten der kweekschool.
De Evangeliseli-Luthersche gemeente , die tot den ring van Ainsh'idaiii behoort,* en ruim 5:2.000 zielen telt, wordt door «5 Predikanten bediend , heeft twee kerken , de L u t h e r s c h e O n d e k e r k en de
1. u t h e r s e h e N i e u w e k e r k geheeten.
De eerste vaste Predikant
bij deze gemeente v^as Andreas Nesscher . die ten jare lo8o herwaarts
ONerkwauj. De her van LtinERwas te dezer stede vroeger bekend dan die
der Gereformeerden , want reeds in lo^O hielden de volgelingen vau
LiTUER hunne heimelijke vergaderingen in bijzondere huizen, waarin
zfkere Meester Willem
Priester van Utrecht, leerde. Ook kwamen zij somtijds buiten de stad bijeen , alwaar zij Lcthers overzetting van het
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Nieuwe Testament,

In het jaar
in de Ncderduitsche
taal, lazen.
aan' de Regering, die toen nog Roomschgezind
Olofskajiel . dewijl mende Gereformeerden toegelaten
had, in de .\Jinderbroederskerk te prediken, maar dit verzoek werd afgeslagen.
Na de verandering in regering en godsdienst
ten jare 1378
bij de
voorgevallen , predikten zij in een pakhuis , op den Singel

lü6G verzochten
was, om de Si.

zij

,

,

Handboogsdoclen,

zonder kennis van de Gereformeerde ^^ ethonderschap, maar toen zij , tien jaren later, eene openbare plaatster verrigting hunner godsdienstoefening verzochten , vonden zij zoo weinig gunst
de toenmalige regering, dat men hen niet alleen afwees , maar
bij
hun verbood eenige bijeenkomsten te houden ; zelfs werd hen in het
jaar 1G04 aangezegd , dat zij hunne heimelijke vergaderingen zouden
hebben na te lalen of de stad te ruimen , want men verstond toen ,
dat Uier geen andere godsdienst dan de Gereformeerde behoorde uitgeoefend te worden.
De Lulhersehen bekwamen echter allengskens meerder vrijheid
en vergaderden eindelijk openlijk in hun pakhuis , op den hoek van het
Spui en den Singel, de Pot genoemd, alwaar zij, in het jaar 1632,
in getal zeer toegenomen
zijnde, en de Regering, in het stuk van
godsdienst, thans verdraagzamer vindende, eene oj)enbare kerk begonnen te bonwen. die op kersdag van het jaar 1635 ingewijd is, en
Zij
tegenwoordig de LutUcrschc Oude kerk genoemd wordt.
niet

AMS.
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waarvoor ccn plein, dafc
.
twee op het Spui en een in de Hand-'
boojstraat.
Do ivork, v elke iti 1857 veel verhelerd is heelt van binnen
diie jyaandprijen l)oven elkander , waarvan de onderste op hardsteenen
])ilarenvan de Dorisehe ordernst, een vierkant wehreschiktdoophnis, eencn
deC' ijyen predikstoel en een /eer fraai orfrel
met kiinstift gemaakt beeldwerk versierd welks denren door Pnii.ip Tiü!;:han schoon besehilderd waren,
doch
in het jaar 185)5, bij de herstelling van het or^yel , -\vefy<jenoTnen zijn
cntbansin de consistoriekamer bewaard worden.
Voorts hingen in deze
kerk drie jjroote en twee en twintif» kleine ko})eren kaarskroonen dietbans
In de consistoriekamer is mede een echt
door lampen vervangen zijn.
geschilderd afbeeldsel van den grooien Mvartex Luther te zien , benevens vier kleine stnkken , dien Hervormer
zijne vrouw , zijnen vader
Men vindt er ook nog een houten
en zijne moeder voorstellende.
model waarschijnlijk van het gewezen pakhuis de Pot en drie daaraan palende huizen. Het is in deze kerk, dat de Maatschappij Tot
Nut van V Algemeen hare jaarlijksche algemeene vergadering , door het
in/jangcn

vifi'

lieert

met een

ijzeren

hek

,

als oen

op den Siufjc!

afp;esloton is

,

,

.

,

,

,

,

,

lioudcn eener plegtigc redevoering opent.

Liithersche Nieuwe kerk,

])e

sticht was

stond

,

mede op den

Singel

,

die

het jaar 1668 ge-

in

van de Nieuwe Haarnaar de
gebouNTcn der stad
niet ver

Zij was een der fraaiste
en geleek in gevan den Bouwmeester Dorsman vervaardigd
daante naar de kerk de Rotouda te Rome. De fraaije ronde kap van
het voorgebo<!W der kerk, uit welke een sierlijke lantaren stak, die
was
lot windwijzer liad
eene zwaan
het zinnebeeld van Lütuer
van buiten gedekt met rood koperen platen
en rustte op vier paar
ronde gekoppelde en zes half ronde sleenen pilaren van de Dorische

lemmerslnis.

,

.schets

,

,

,

,

,

onle

die op vierkante voetstukken gevestigd waren.

,

ronde voor-

Dit

gebouw werd. van achteren, omvangen met een halfrond gebouw, dat
vaa binnen daarmede vereenigd en ^^ clks plat van boven desgelijks met
De kerk had vier ruime ingangen en
koperen platen gedekt was.
van binnen in het halfronde gebouw, twee gaanderijen boven elkander,
,

,

men langs eenen breeden wenteltrap zonder spil , en die
Naar
een meesterstuk der bouwkimde gelionden is. opklom.
den predikstoel die met kunstig snijwerk , verbeeldende de voornaamste Evangelische geschiedenissen, versierd was , en in het voorste of ronde
gebouw stond , ging men langs eenen trap , die in den nnmr verborgen
was.
Het sierlijke dubbele orgel , dat met fraai geschilderde deuren
en kunstig beeldwerk versierd was, was in 1719 boven den prediknaar welke

altijd voor

,

Het gebouw ontving het licht , behalve door den lanop het midden van den ronden koepel stond, door twee
Onderden lantaren hing een zware
rijen glasramen boven eikanderen.
Het gekoperen kcrkkroon en daar rondom zeven en twintig kleine.
4^5,86 ell,
heele gebouw was , van den grond af tot in den lantaarn
hoog. Deze kerk, die op Kersdag 1671 ingewijd was, werd den 18
September 1822. binnen zes uren tijds, op de buiten nturen na . geheel afgebrand. De algemeene kerkelijke vergadering der Evangelisch Lnthersche gemeente besloot dadelijk, om den herbouw uit vrij willig bijecnde inzameling en deelneming zoo
gebragte penningen te beproeven
dat men spoedig met
te AiiSTERDAïï zelve als elders , was zoo ruim
de herbouwing een aanvang maakte , en de kerk op den 18den SepDit gebouw is bijna in
tendier 1826 tot hernieuwd gebruik inwijdde.
met «lit onderscheid ,
alle opzigte gelijkvormig aan het afgebrande .
dat liet halfronde gedeelte, dal vroeger aan de zuidzijde niet zoo ver,
stoel geplaatst.
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,
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en dal liet oehmixN sleelils drio
een nojf veel fraaijer \oitrkoiiien , dan vóór den brand , heeil , en ook liet ktie|)eldak 4 cll. 3
palm. i duim, hnojfcr dan dat der vorijfc kerk , orscliuon naar men ^il ,
niet zui) sle\i<f j;ei>i)u\\d
is.
En zoo staat <lan nn dil kerkjfehonw
«laar, uls een toonlieeld \an den (iodsdieiislijfen zin der iSedeilanders »
die, even als linn edele ki>uin)>' vn zijn waardiiy gezin
niet jjeaaizeld
lubben, om, duor ruime bij<lra{>eii. de linlhersebe {jeineeiilc te A.<siiiuüAM in slaat te sleliea
haren tempel zomlanijj' te herbouwen dat
hij met zijn |)raehli|f koe|)eldak , even als weleer, tol een der liooliU

van

JaiPii

injjanjfen

eenc andere jfeilaanle

lu'el'l

;

terwijl liet

is

ijelierl in

alles

,

,
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,

van i!e A.msti.lstau verstrekt.
Omstreeks het midilcn der aehlliende e.-nw ontstonden er onder de
Lnthersehen , hijzoiidrr in Diiilseiiiand Vile gesehillen ten aanzien der
iler\ormin|r en kerkleer.
Eene o\erniati|;e jjcheehlheid aan het untlii
aan de cene zijde, eene {yreiijfe j|esleluheid op nion\si;;hedeii aan deu
anileren kant , verbitterden de partijen en deed hen
hoc laiijf* hou
vwjder uit elkander loopeii.
tit dien hoek vvaaitlen deze gesehilleii
ook hier te huide «ver. cii beroerden eene en andere (gemeente, der
Au;rsbnrj[sche (yeloorsbelijdenis toejyedaan.
Ner^jens evenwel liep dit
^esehil hoojver dan in AnsTKniJAis ,
waar men de aanzienlijkste en
talrijkste {gemeente dier belijdenis hier te lande aantrof. Een en ander der
Leeraren drukten zieh , ten aanzien van deze oi gene leerslellinjy
niet op de onde v\ijze uit, en werden daarom geoordeeld schadelijke
heglippen Ie koesteren en voort te planten.
Zij vonden echter Ininne
aanhangers, die met den naam van Voorslanders van Uut I\ieuue Ltcht
siera<leii

,

,

bislcnipeld VNcrden

;

terwijl allen

smaak

die geen

,

in

hnnne

leerwijze

run het Onih Liilit
zagen onderscheiden.
Reeds een igc jaren had hetvniir van dezen kerktwist inde Amsterdamsehe gemeente gesmeuld en gevonkt , toen hel ten
jare 1791 met zulk een ojienbaar geweld ten dake uitsloeg, dat het
eene volkomen selienring ten gevolge had.
Een aantal leden der
Lnlh. gem. konde niet langer goedvinden zich te verecnigcn met
de thans in hunne kerk openbaar voorgcdragone lecringen , en kwam
tot het veel gerncht makende besluit , om zich van de kerkgemeenschap
hunner overige medeleden ai' te scheiden en eene nieuwe gem. op
te rigten.
Eene openbare scheiding v\;is eetie daad van zulk eeiieu
aard
dat zij zonder tocsti'mming en g<u'dkeiinng d<'r Regering van
Amstkriiam niet mogt plaals hebben.
Uiervan bewust, verzochten eeiiigeii
dier
leden, den Vó Maart van dat jaar , dat niet slei-hls aan hen,
maar aan allen, die mc-t hen in godsdienstige begrippen gelijk stonden,
en verder tol hun gemaakt plan zonden willen toetreden, het lioudeu
van vrije en openbare gousdieiisioeieiiing mogt verleend woiden hetwelk hun, op do plegl ige veikUri ng , dat geen andere, dan de zuivere
Lulhcrscke religie
volgens de Oiuerandcide yiitfjsbvrgxclie Geloofsbehjdeuis, onder hen zon worden geleerd, toegestaan werd.
Zij, die
hel bestuur over de nieuw opgerigle gemeente , welke zieh delïersteld»
Lntliersche noemde, op zich genomen hadden, noodigden hierop, iii
hel begin van Mei, de deelnemers in hun plan uit, om de sommen,
waarvoor rij ingeschreven liadtleii, in den loop dier maand te betalen»
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zieh gaarne
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,
die zich met hen vilden
binnen dien tijd , hunne milde giften ,
ter aangewezene plaatse , te doen bezorgen ; terwijl zij aan alle weldadige lieden in of buiten de gemeente , die genegen mogtcn zijn , het
hunne tot opbouw dier gemeente bij te dragen , zonder daarvoor bekend te willen wezen , hiertoe gelegenheid gaven en deze uitnoodiging
was niet te vergeefs, wT^nt niet weinigen uit andere kerkgenootschappen
openden de milde hand voor hunne broederen Lutheranen , die zij ,
wilden erkenin onderscheiding van de anderen , als zoodanigcn
nen. Daar het nu de Herst. Lnth. gem. aan eene plaats ter vergadering ontbrak, en deze niet onverwijld in gereedheid koude zijn, verkregen de oprigtcrs van Burgemeesteren op hun aanzoek , ter handhaving van de openbare eerdienst , bij voorraad , het gebruik van de
Nieuwe Wale nkerk, voor de morgenbeurten op zon- en feestdagen; en
van de Gasthuiskerk , voor de avondbeurten des Zondags en^Voensdags , onder betaling van zoodanig eene som , als Directeuren der nieuw
zouden kunopgerigte gem. met Kerkmeesteren dier beide kerken
nen goedvinden. Ingevolge hiei-van hield de medeuitgeweken Leeraar
JoHASNES Habelau , die eene hoofdrol in al dit bedrijf gespeeld had ,
op den 3 Augustus
voor deze afgescheidene gem. de eerste leerrede
179t , in de Gasthuiskerk. Door de ruime bijdragen in staat gesteld
liochten de Herst. Luth. eerlang het stadsgebouw , op den Kloveniersburgwal naast het Oostindische huis , onder den naam van het Krankzinnigen- of Dolhuis bekend. Dit braken zij af en bouwden
op dien grond eene ruime kerk , die in 1793 voltooid was , en thans

hunne geloofsjjenooten

te gelijken lijde alle

vereenigen, aanmanende,

om

,

,

;

,

,

,

nog

tot

Kerk voor de Herstelde Lutherschc gemeente

zeer
is een langwerpig vierkant gebouw , dat van binnen
doelmatig ingerigt is , twee gaanderijen heeft en , boven den predikstoel
met een zwaar orgel prijkt terwijl aan de fraaije koperen kaarskroonen in het ruim lampen van hetzelfde metaal hangen. Van de vijf
ingangen zijn twee in den voorgevel. De frontespies rust op eene kroonwordende in deze frontespies ,
lijst , die door zes pilaren geschoord wordt
door zinnebeeldige figuren , de godsdienst en hare gewone attributen voorEii zij bleven
gesteld.
Op de kroonlijst leest men , in gouden letters
volstandifj in de Icere der Apostelen. Thans wordt deze gem. , die ongeLi het jaar 1820
veer 10,000 zielen telt, door 4 Predikanten bediend.
werden er door de Synode der Ev. Lulh. kerk pogingen aangewend
tot eene zoodanige wijdere of naauwere vereeniging met de Herst.
Luth. gem., als met de belangen der beide gemeenten meest overeenkomstig zoude zijn , welke pogingen echter vruchteloos afliepen.
De Hernhutters, eene gezindte, die niet voor het jaar 1731 bekend is geworden en wier gevoelens meest met die der Lutherschen
hadden hier vroeger ook hunne bijeenschijnen overeen te komen (1)
komsten , in een huis in de Haarlemmerhouttuinen , maar dit heeft
thans niet meer plaats.
De Doopsgezinden, die ook wel, naar Menno Simossz, Mennonilen
genoemd zijn , hebben reeds kort na hunne opkomst omtrent het jaar
heimelijke vergaderingen in en buiten Amsterdam gehouden ;
1550
maar konden , aangezien zij destijds aan zeer gestrenge vervolgingen
Nadat
ten doel stonden , toen aldaar nog geene gemeente vestigen.
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die

en nu .sleehls ei ne {fcin.
bediend
uilniakeii , welke iilUO zielen teil , en «loor 5 l'redikanlen
l)iio|)S|rczindi!
Mordt
terwijl de beiile llocujlet-raren
der Al;;cnieene
Ki- i:»
Socielcit ieder jaar
twaalf jiredikbcnrlen waarnemen.
n(i|f
ihans niet meer. dan eéne ])iMi|»sj;e/.inde kerk Ie AsisTtKuvu, slaande
tnsseluMi den Sinjfil en de llei'ren|;raelil , niet \er van liet lvuninjj|Splein.
Deze kerk is in liet jaar ll>35), van dcu {jrond al, in de tc{yen*oordi(je [jedaanle ^'ebonwd oj) de jilaals, waar te \oren een |iakiuiis stond, dal tot de bruiiwerij hel h a ni behoorde, naar welke slaudallen

zieli

ecliter

laler

liehben

\ereenijfd

;

jdaals

hel

/.ij

Lam

dan nn ook
bekend staal.

bij

den naam \an de

Doo psjjezind

e

kerk

twee op den Sin(fel
en ei-n op de Heerenjjraeht, en van binnen twee jjaanderijcn, die op
xes houten pilaren rnslen , ook is zij van een net orjfcl voorzien, vn
Mordl bij den avondjjodsdiensl mei lani])en ^erlieht. \ roejjer beslondcii
als , onder anderen ,
er nog meer Doopsjjezinde kerken te A^isTKiiHAH
twee op den Sinjjel , van welke ééne in de nabijheid van den Jan
Rodenpoorlsloren, de Kerk bij den Toren jfcnaamd , thans tot
bergplaats dient, en de andere bij den Blaanwbur;;wal , de Kerk de
Zon {jeheelen, laler tot \erjraderplaats van de beide .Vmsterdamsehe deparlementen der Maatschajipij Tot .Twi van 't ^Jlijcnueit jyedlend heelt,
en tegenwoordig tot verkoopplaats van roerende goederen jjebrnikt
wordt.
De Kwakers , die oorspronkelijk uit Engeland afkomstig zijn , eo
tekeren Georue Fox tol sliehler hadden, vergaderden te Amsterdam
eerst in of kort vóór het jaar 16-56
zeer geheim , in bijzondere lunzen , en voornamelijk in den Engelseheii gang aan de Schans , hij de
Uegidiersjwort , naderiiand echter meer openbaar in een huis in de
Driehoekstraat bij de Brouw ersgraeht, tot dal zij in hel jaar I67ü een
huis op de Kcizersgraehl kochten waar zij in een rnim binnenveilrck ,
dat lot eene kerk ingorigl is bijeenkwamen.
Ueze gem. telt thans
sleehls één lid.
De R. K., die vóór de verandering der regering, in 1ü78, al de
moesten zich teropenbare kerken te Amstekdam in gebruik hadden
stond na die verandering in bijzondere huizen behelpen
waar de reMaar toen
gering hunne heimelijke bijeenkomsten oogluikend toeliet.
de afval van den Graaf vam Re.vnebekg in hel jaar 1ü80 aanleiding gaf,
om den R. K. te verbieden, in de Provincie Holland, hunne
godsdienst uit te oefenen , werd ook te Amsterdam het prediken
trouwen , doopen cuz. naar de R. K. wijze , bij eeiie bijzondere
keur, Acrboden.
Na hel jaar 1009 hebben zij echter \an tijd tol tijd
meer vrijheid gekregen en genoten eindelijk , even als alle andere geïindlieden
cent; ongestoorde rust , hrewel hunne kerken echter uitwendig in nicls van burger.voniugeu onderscheiden mogten zijn. Na de
omwenteling van 179j, en zells kort te voren, zijn de mei^ste dezer
huizen in wezenlijke kerken veranderd
hoewel men ze altijd bij de
vorige namen blijfl onderscheiden.
Thans beloopt bel aanlal R. K.,
te Amsterdam
0:2. 000
ii
m.l die , welke builen de poorten , niaar
onder bet regls{;ebied der stad wonen, 4o,Ü00 , zij behooren tol het
aartspr.
van J/vlland-cn-Zccliind. dek. -linitcllaiid , maken biuucii
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de slad 16 etaüëii uit en hebhen even zoo vele kerken. Deze kerken worden
door 16 Pastoors en 28 Kapellanen bediend, terwijl het Jonoens-W-eshuis ,
iioewel gcene afzonderlijke statie iiilmakeiide , noo- eenen ein-en Pastoor
Jiecft. De kerken zijn: de Mozes-en-Aaronskerk;
het Boouipjej
liet Stadhtris -van -Hoorn j dcïorcn; de R.K. Franschc kerkj
de Sterj de kerk op bet Bejfjfijnbof
de Nieuwe R. K.
h e t-Ge loof-de-Hoop-en-de-Liefde de Posthoorn bet Roode-IIertj dePapegaai; de Pool; het Duifje; de Krijlberg; de
Zaaijer; en de Kerk- i n - het- Maajjdenbuis.
De Mozes-en-Aaronskerk, op de St. Aulbonicbreestraat
aldus genaamd naar de beelden van Mozes en AAnox , die er in
den gevel stonden , vóór , dat zij afgebroken werd , om er eene geheel
nieuwe kerk in de plaats te bonwen , welke in 1839 voltooid moet
zijn, is aan den II. rüA>ciscus van Assises toegewijd, en bezit onderscheiden fraaije altaarstukken , door den vermaarden Jakob de Wrr
geschilderd , benevens andere fraaije schilderijen , waaronder voornaiftelijk
een
Italiaansch
stuk,
St. Franciscus,
verijezeld van
twee enr/elen, voorstellende, uitmunt.
Ter zijde van de kerk,
die wanneer zij volbouv/d is , met twee torens prijken zal , is eene
ruime binnenplaats met eene sierlijke fontein.
Deze kerk wordt door
vijf Minderbroeders bediend, van welke
de oudste de dienst van Pastoor verrigt.
De statie lelt 3700 conun.
;

;

;

,

genaamd het
of Mind erbroederskerk ,
naar eenen boom, welke in den gevel staat afgebeeld , die
almede aan den H. Fkanciscus van Assises toege\\ijd is , en voor de
grootste der R. K. kerken binnen Amstekbaïï gehouden wordt , staat
aan de oostzijde van de Kalverstraat en komt op het Rok-in uit. Deze
kerk, waarvan de statie ruim 4000 comm. telt, bevat twee groote
gaanderijen boven elkander, die drie zijden van bet gebouw beslaan
en op zes houten kolommen rusten , heeft een fraai hoofdaltaar , een
welluidend orgel en uitmimlende schilderstukken van Barend Graat
en anderen.
De dienst wordt door 6 Mindej'broeders , van welke de
oudste voor Pastoor dient , verrigt.
De Dominicanen of Predikheeren k er k , genaamd het Stadhuis - va n- Hoorn , op den Ondezijds Achterburgwal, bij de Korsjespoortsteeg
aan den H. Domimcus toegewijd , heeft twee gaanderijen
boven elkander , en boven in het midden der kerk , eenen ruimen en
luchtigcn koepel , tegen welke eene uitmuntend uitgevoerde Bespotting
van Christus geschilderd is , hetMclk men voor een werk van Rembrand
van Ryn houdt.
Het altaar is sierlijk gebouA\d cnheefttwee geslingerde
houten kolommen. Deze kerk is onlangs uitwendig, door eene nicuwo
pui verfraaid, waarvoor te lezen slaat:
CocLI trIhVant beneDICtloneM lis IntVs Vna effLar/ItantlbP's , 2 Paral Vap. Qto.
dat is
Dat de Hemelen hun zegen geven , als zij die , hier binnen , te
zamen komen afbidden , 2 Kron. Kap. 6. Zij wordt door twee Paters
Dominicanen , den oudsten als Pastoor en den anderen als Kapellaan
bediend.
In de woning van den Pastoor vindt men fraaije afbeeldsels
van voorname mannen uit de orde der Dominicanen , en , onder dezen ,
een van Paus Be^edicïis XIII.
De statie heeft ongeveer 1 iOO comm.
Behalve die kerk hcblien de Predikheeren hier nog eene , de
Toren genaamd, omdat zij nabij den Jan-Rodcpoorls-toren , op den
Singel , gebouwd is.
Deze kerk , die mede den II. Dojiinicils tot Patroon heeft, is een net gebouw,
hetMclk in het jaar 1011 geslicht is.
De gemeente , die hier gewoonlijk vergadert , is sedert het
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Pasde andere als Kaïiellaan.
De 11. K. Fransehe kerk, op de lidonuuajkt , die ddor ééin'n Pastoor en éénen Kaj)illaan l>ediend wordt
is in het jaar
IGü- ;;eslielil , in
1733 sierlijk herbouwd en siiuls eenijje jaien met eene nieuwe j)iii \oorxien.
Zij is aan don II. Peïuiis loej;ewijd, heelt twee ruime jjaaiuleMen ziel in de/.e keik een.
rijen , die oj) houten kolommen rusten.
marmeren Mariaukklu , houdende het kind Jkziis o|> den arm , dat door
Fkam'üis AusiEL ver\aardij>d is , tien zeer IVaaije hasiclief's , door den
en vooisLellenile de K\anjj-eberoemden Jaküb de W it «esehilderd
listen en de voornaamste Kerk\ aders , en inde Müuin[y der Patcus eene
IVaaije
^ifucinlnj van het kruis naar Petkus Paulus Ri]Isue>s.
Üc
stal ie lelt niim 1000 eonnn.
De I\. K. Kerk de Sier, slaande in de Spinhnissleejy , vcrd in
1699 {jebomvd , Ier jdaalse, vaar tot dus verre een pakimis jrestaan
had.
Zij is aan den II. Augustimus {jewijd , lieefl twee jfaanderijen ,
die op vier kolonnnen rusten, en is met eenityc IVaaije sehildeiijeu verDe predikstoel is kunstij>- bewerkt en het allaar met smaak inoesierd.
Deze kerk, \vaar\an de statie -000 connn. lelt, wordt door drie
rijjl.
den oudsten als Pastoor de beide andere als
Paters Aunuslijnen
Kapellanen, bediend.
De 11. K. Kerk op hel Bcj {jijn hof , is in het Westen van het Bejy{fijnholten jare 1G72 {jebouwd, en in 17i2'ó aanmerkelijk \erfraaid, zijnde
toen onder anderen de zolderinjf jjestneadoord.
In deze kerk worden
niet alleen de II. Begga , de sliehtercs van de orde der Cej};;ijuen,
en de II. Joha>>es , maar ook de II. Ürsula, als bijzondere üesehermheilijje ,
gevierd.
Zij
bevat onderscheiden fraaijc schilderijen ,
als
eene Geboorte des lleiUinds en eene Heinelvaarl van jVuria door den beroemden Jan Baptista Weemv; eene Opstanding door Jüha>i\ks\ oorhüüt en
twee schilderijen Ier gedaehtenis van het mirakel der Heilige slede.
Onder andere zeldzaamheden worden hier bewaard vier kussens waarop de geschiedenis van bet voorzeide mirakel geslikt is, een rijk versierd kasuifel , dat door Keizer 3Ia\imiliaax aan de kapel der Heilige
slede geschonken is, twee vanen met bet jaartal lööö , die vooiheen
bij processii'n gebruikt werden , en thans bij het leest van het mirakel,
dat den loden Maart invaK , aan twee kolommen aan den ingang der
kerk ten toon worden gehangen , bij welke gelegenheid er ook eene
pleglige dienst gedaan wordt.
In deze kerk wordt de dienst dooreen
Pastoor en twee Kapellanen vcrrigt.
De statie telt ongeveer 900 comnu
De i^ieuwe R.K. Kerk, op den Singel ,-ler vervanging van de R. K.
Kerk het-Gelool'-de-Hoop-cn-de-Lielde, die op den A oorburgwalbij bet Spui stond, en thans algebroken is, terwijl hel ledijj
erf tot bergplaats van ccnen steenhouwer dient , werd in bet jaar
18-0, gebouwd, op de plaats van bel voormalig Wesl-lndische huis,
vroeger de Voclboogsdoelen. Zij beeft eene statie met 2000 conun.,
is aan O. L. V. Hemelvaart loogew ijd ,
en strekt uitwendig lol een sieraad van AüSTEiiDAM.
In den \oorgevel zijn hel Geloof , de Hoop en de
Liefde op eene zinnebeeldige wijze voorgesteld.
De IVaaije iloorlueljlige toren is van een slaguurwerk voorzien en van bimien heeft deze
kerk een fraai altaar
met ecu schoon standbeeld van de ^ erheerlijkle
Paters Doiiiiiiieaiieii
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ecnvoudijjeii

Mordl

en een klein , maar welUiidend
éénen Tasloor en Lwee Kapellanen be-

jjieilikstoei

dooi*

diend.

De R. K. Kerk de Posthoorn, op de Prinsengracht, bij de
Bronwersjjracht , is in 1687 gesticht, maar laler merkelijk verlininierd.
De statie, die thans 1700 comni. telt, ^^erd herwaarts oxergebragt
van den Haarlemmerdijk, lusschen de Brouwerstraat en Eenhoornsluis,
vaar zij het Friesche wapen heelte.
De kerk, die aan den H.
AuGlSTI^L•s toegewijd is , is een vrij groot gebouw met twee gaanderijen
boven elkander en ecne derde , die kleiner is.
Het altaar draagt het opschrift aZf(trcy»iü'<7e(//rt<jf/«, dat is , bevoorregt altaar, omdat men allaten
verleent aan de genen , die hier hunne godsdienst komen uitoefenen.
De dienst ia deze kerk wordt verrigt door éénen Pastoor en éénen
Kapellaan.

De R. K. Kerk het Roode Hert, in de Heintjehoeksteeg , ontharen naam van een rood gebeeldhouwd hert dat voor den

leent

,

Deze kerk, die aan den H. jNicolaas toegewijd eii niet
zeer groot is, wordt gehouden op de derde verdieping van een groot
woonhuis en bevat een fraai altaarstuk, de Kruixiging van Christus \oorstellende.
Zij wordt bediend door éénen Pastoor en éénen Kapellaan.
De statie telt 830 comm.
De R. K. Ke rk de Papegaai in de Kalverstraat waar men den
H. JosEPH als bijzonderen Patroon vereert
is
naar men wil
omstreeks het jaar 1672 gesticht, en op het midden der 18de eeuw verbouwd.
Men komt er van de zijde der Kalverstraat binnen door
die op ronde koeenen langen gang. Zij heeft twee gaanderijen
gevel
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lonnjien rusten

voorts ziet

;

men

er onderscheidene 1'raaije schilderijen

,

waaronder eene, de Krooniug van O. L. Vrouw voorstellende, van
Jakob de A\ it uitmunt
het altaar prijkt met eenen zwaar vergulden,
Een Pastoor en één Kapellaan verrigten
kunstig gedreven tabernakel.
waarvan de statie 600 conuu. telt.
de dienst in deze kerk
De R. K. Kerk de Pool, op de IJgracht, aan de H. Ky^s. toein welks plaats zij
gewijd
ontleent haren naam van een pakhuis
in 1720 gebouwd is. De statie, die thans nagenoeg 1600 comm. telt,
bestond reeds vóór de verandering in lo78,
is echter veel ouder, en
maar w as toen gevestigd in de buurt Outew aal buiten de St. Antho—
iiiepoort, waar eene kapel stond, die mede aan St. Anaa toegewijd
was , en in welke nog , tot op het midden der zeventiende eeuw
dienst gedaan werd.
Maar bij de laatste uitlegging der stad is deze
kapel verdwenen
en de statie werd in 1603 verplaatst naar het Funen
waar later de rookerij der Oost-Indische kompagnie geweest is,
Eenige jaren later werd zij naar het Kattenburgerplein en eindelijk in
1720 van daar naar het pakhuis de Pool overgebragt. Deze kerk is een
ruim, hoog, luchtig en net gebouw, welks gevel in 1806 geheel vernieuwd is oj) de kroonlijst leest men in vergulde letters de volgende
voorden uit Gen. XA.\ III vs. 17. ]\on est hic aliud iiisi domus Dei
eu eene poorte
et porta Coeli
d. i. Hier is niets dan een huis Gods
des hemels.
\an binnen zijn er twee gaanderijen boven elkander.
Ter wederzijde van het altaar, dat prachtig versierd is en met een door
Jakob de Wit geschilderd altaarstuk prijkt, zijnde eene kopij vaii de
Afaemiug ran het kruis door Ribbens, staan de beelden der apostelen
Petrls en Paulcs , ook heeft men er eene voort rcUelijke schililerij
van MoRiïz. Deze kerk die van een torentje voorzien is , wordt door
ééuen Pastoor en twee Kapellauen bediend.
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is , en vroeger met
«elke onlaiij;s «ejfjfeliroken is, wordt de
De statie telt
écnen Kapellaan >eni{jl.

In deze kerk, die inwendijj zeer doelmalijf injyeiijft
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De dienst wordt door
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de Zaaijer,

K. Kerk

Koniiifrs-

hij liet

de hovoi-.v

sedert de

M'eder tot de jyodsdiensloel"enin|j fjebriiikt wordt.

en sehoon jfehonw , welks jfevel onlan<ys jjelierl
men een muoii- en een pakhuis ai'-ehrokeii fieell.

,

1:2000

ooiuiii.

op de Keizersjjraelit , hij de Rrotiwers{>raeht , die den II. Iüxatius de Lüvola tot Patroon heeft, werti
mede vroejjer door Jesuilen {yehriiikt en ^^as, na de vernietiifinij dier
orde. jyedurende eeniji^e jaren j;eslülen. De statie telt ruim '1100 coiiini.
en wordt thans v\edcr door drie Paleis Jesuitenhediend. liet gebouw , dat
hier vroe<i[er stond . is voor een paar jaren al;;t4jroken en in de plaats
daarvan eene nieuwe, sierlijke, van een ^ierkant torentje voorziene kerk
{•ebouwd , die in 1837 voltooid is.
In de lijst ouder de Iroiilespies leest
men E.riit Seiniiians Seiiunatidum dat is Een zaaijer ginjj uit om te zaaijen , Mare. IV vs. 3
en in de hiaauvve steeaen lijst vau de middelste der
drie poorten staat
MDCCCXXXVII.
De 1\. K. Kerk in het
op het Spui, aan
O. li.V. Presentatie toegewijd , is zeer doelmatig ingerijjt , en beval fraaije
sehilderslnkken , vaaronder dat , hetwelk de Boodschap des Enijels aan
Mari* voorstelt, en dat, hetwelk het Mirakel tan de II. stede ^ erbeeldt , onderscheiding verdienen.
Ook wordt in deze kerk, waarvan
de static ongeveer 1000 comin. lelt, een stukje hout bewaart, hetgeen men gelooft een gedeelte te zijn van het kruis des Hcilands.
Door éénen Pastoor en twee Kapellanen wordt alhier de dienst verrigt.
Behalve deze statiën binnen de stad worden er nog twee daar buiten
lot AiBSTERUAii gerekend, ofschcon de tot die statiün behoorende kerken,
zijnde de Kerk de Liefde, ophct Langebleekerspad, en
de Kerk op het Rustenburgerpad, eigenlijk ouder de gem.
N i e u w e r - A ni stel gelegen zijn.
De R. K. der Bisschoppelijke Clerezy, gemeenlijk Jansenisten
genoemd , wier getal te Amsterdam ruim 300 beloopt , hebben er 2 statiën en drie kerken , die door 2 Pastoors en 1 Kapellaan bediend
worden, en onder de namen van de Ooijevaarj de Jansenisten kerk op de Brouwersgraiht en de Drie Bontckraaijcn oiiderseheidcn worden.
De Kerk de O o j e v a a r , in de Barndesteeg , waar de II. II.
Petrus en Pailis bijzonder gevierd worden , is geslicht ter plaatse , waar
vroeger eene herberg stond , daar de ooijevaar uit hing , ^an welken vogel men nog eene afbeelding boven de deur ziet , waarnaar
de kerk dan ook gemeenlijk genoemd v\or<lt. Deze kerk is een
luchtig wel geschikt gebouw.
De j)rediksto(l , die de gedaante \aii
ceuen kelk heeft, wordt voor eeu kunstig werkstuk geboudcu.
litL
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door Goets gcscliildord.
eenen Kapellaan bediend.

kind Jezcs in den Tempel,
Deze kerk wordt door eencn

De Kerk op de Brouwersgracht, aan de H.H. AVillebrokdus
en Jon\»Es

toegewijd

,

is

gesticht

door Justus Moedersoux

,

die in

1664 Pastoor dezer kerk vas, ^vaarom zij ook onder den naam van
de K e r k V a n den Heer Moedersohn hekend is.
Het is een ruim
en welgeschikt gebouw, dat van ééne gaanderij en kunstig schilderstukken Aoorzien

De

is

en door eencn Pastoor bediend wordt.

Kerk de Drie Bonte Kraaijen,

inde Oude Teertuinen
aan den H. OurLpnrs toegewijd , ontleent haren naam van de drie bonte
kraaijen, die vóór het huis, alwaar zij reeds vóór het midden der 16de
eeuw gesticht was, uithangen , is net betimmerd en van cene ruime
jifaanderij voorzien.
In deze kerk wordt thans nog slechts eens in het
jaar dienst gedaan , maar zij zal eerlang afirebroken worden.
Vroeger hadden de R. K. der Bisschoppelijke Clerezv, hier nog vier
kerken , zijnde genaamd de Kerkin de Vinkestraat, de Kerk
de P a a u Av en de Kerk op de N i e u w e z ij d s - A c h t e r b u r o-wal, die door het afnemen der gemeente niet meer tot kerkelijk gebruik gebezigd worden , maar thans tot woon- en pakhuizen dienen
,
en de Kerk in het R. K. J o n g e n s w e e s h u i s , die ten dienste der Meezen aan de R. K. afgestaan is.
De koophandel op Smirna en de Levant gaf gelegenheid dat zich
eenige Armenische kooplieden op het einde der zeventiende eeuw te
Amstekdaji vestigden , welke eerst hunne godsdienstige bijeenkomsten
in de Dijkstraat hielden, maar in 1714 stichtten zij de tegenwoordige
Armenische kerk, op Dwarsboomsloot , dat een tamelijk fraai gebouw is, met eenen deftigen ingang, waar boven een liggend lam of
Aginis Dei in marmer is uitgehouwen , met een bijschrift in de
Armenische taal er onder. Inwendig heeft de kerk noch predikstoel
noch orgel, noch beelden, maar wel eenige altaarstukken. Zij word
door éénen Priester bediend , die gemeenlijk door den Patriarch van
Groot-Armenie herwaarts gezonden wordt. Deze gemeente is tot 2 leden
uitgestorven.

Amsterdam nog eene Grieksche of
te
op den Oudezijds-Voorburgwal . bij de Kreupelsteeg.
Dit gebouw, welks voorgevel in het begin dezer eeuw vernieuwd werd , is niet gioot , maar net. Zij is door zich hier gevestigd
hebbende leden van die gezindte gebouwd.
Het altaar is van de
eigenlijke kerk afgescheiden door een houten beschot , in hetwelk
eene deur is met eene opening van boven , waarin een houten kruis
staat.
De dienst in deze gemeente , die uit 30 leden bestaat wordt
V aargenomen , door éénen Priester , die meestal uit Rusland herwaarts
gezonden wordt.
Men weet niet juist , in welken tijd de eerste Joden zich te Amsterdam gevestigd hebben ; vast gaat het , dat
toen Jan III , Koning van Portugal , de Joden in lo49 uit zijne staten bande, onderscheidene naar Holland gevlngt zijn . waar men hun eerst geeue schuilEindelijk

heeft

men

Russische kerk,

.

,

,

plaats verleenen wilde

;

in het vervolg veroorloofde

men hun

zich aldaar

neder te zetten en volgens de Joodsche berekening moet de tijd hunner
3Ien
vestiging te dier stede omstreeks het jaar 1395 bepaald worden.
verdeelt de Joden in twee secten de Portugesche en de Hoogduilsche . thans
Nederduilsche.
Zij nemen allen bijna dezelfde plegligheden waar, en
die uoor
zijn enkel ondersciieiden tloor eenige bijzondere g.bruikcu
.
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,

der Judt>n-i>r<'ttisliaal
is
i-i-n
priiclili''
jjrhuiiN» , in
door cfiii-n iiiinn-n ^uorlud' oni;ji'\fn en cmmi als d<:
l()7() ;fcl)iiin\d
'ral»ernak.cl iiijjcrijrl. Door der M)(ir|Mi(irl \an ln'l Nudrliuljjaat nii-n over
t>en ruim |>li!in , ter wcdcrzijdi* incl j>aandt'riji>n , die door t\vaair|)iiaren
ondcrstfund Morden , en onder een van welko een jfroüln Malerl>;ik , met
eene k.o|)eren kraan is. vsaarin de Joden hiiinic lianden wassehen , eer zij
de Svnajfojje binin-n treden.
De voorliol' is voorts met onderselieidenc
Iniizen bezet, in een van v\elke do Opper-Kalibijn woont , in ile ann.iii

rindc

lut
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of er worden seliolen [jelionden ,
deren komen ile 1'arnassijns bijiren
om de Israi'litisehe Jenjjd in de Hebreenwsehe laai en de v»et te onderwijzen.
Het {febonw der Synajjojje is vierkant en hoojj. Hel heelt
een plat dak met eene fraaije steenen balnslrade.
Men treedt er
binnen door eene lireede poort . die op ;[einetseld(! kolonnnen rnst en
tot opselirilt heelt
Maar ik zal door de
in de Hebreenwselie taal
.

:

uwer (foiderticreiilteid in uw Itiiis iiujciun ; vvelli.c wiiordtïu
begin uitmaken van hel aehtste vers des vijfden Psalms. Behalve

(jroothcid
liet

men

Iwee injjangen tot het <feboiiw , vvelks
zuilen rust.
Bij den hoofdinjjanj;'
tiet men een verheven vierkant sprcek^^cstoclte , niet armblakcrs op
de V ier hoeken . w aar zieh de \ oorlezer j)laatst ; vóór dit {jcstoeltc is
de plaats van den Opper-Rabiiijn of Chaehani . en nojy la^er zijn die der
1'arnassvns.
Ter wederzijde ziet men de gaanderijen voor de vrouwen ,
vvelki' ieder op zes hardstcenen pilaren rusten en van voren met dijjt
Behalve de vier grootc en elf kleinere
traliewerk afgeschoten zijn.
kaarskrooncn , waardoor de synagoge des avonds verliehl wordt , is
vr nog eene glazen lamp , die men altijd brandcjule houdt en daarom
liet eeuwige licht genoemd wordt.
Het oostelijke gedeelte is van het
mahoniihont ,
overiire der SvnaffO've
fiescheiden door een hek van
achter hetwelk de dienst gedaan wordt.
In de omtuining staat eene
{jroote sakendaanhonten kast , waarin de Boeken Mozes . naar de v\ijze
der Ouden
op rollen zeer net geschreven en niet rijk gebordimrde
dekkleeden omhangen . bewaard en op sabbathdagen of bij plegtige
Er zijn ruim 2o00 Porlugesche Joden
gelegenheden ontrold v\orden.
te Amstebdaï , en de dienst wordt bij deze gemeente door éénen OpperRabbiju, 2
Assessoren. 2 koorzangers en 1 Adj;incl-\ oorzauger
ileze

fraaije poort

heeft

jfewelf op vier zware

nojf

hardsteen<Mi

.

verrigt.

De Svnagoge de

r

N ed e rdui tsclie Joden

is

veel kleiner,

dan die

der Porlugesche Joden , doch bijna in denzelfden vorm gebouwd , hoewel
zij geen voorhof heeft. Zij is met eenen delïigen opgang en fraaijen koepel
versiei'd
maar van binnen is zij genoegzaam gelijk aan die der Porlugeeen tafereel vindt
sche Joden . behalve dat men er , boven den ingang
waarop, rael vergulde letters, een algemeen gebed tot God, in de NeBehalve deze hoofd-synagoge worden
derdnitsche taal
te lezen is.
er nog zeven bij-svnagogen voor de Xederdnitsche Joden in de naHef aantal Ncderduitsche Joden beloopt te
buurschap gevonden.
Amsterdam on<reveer 19.000 en de dienst bij hunne gemeente wordt
door éénen Opper-Rabbijn . 2 Assessoren, G Rabbijnen en in elke
Svnagoge éénen Voorlezer dus 8 Voorlezers, benevens cenen Opper.

,

.

^ oorlezer of- Voorzanger verrigt.
Eenig geschil, dat er tusschen ettelijke leden der Nederdnitschc Synagoge en de Paruassijns ontslond , veroorzaakte eene afscheiding , v^elke
,

,

AMS.

^()6

dat er iu 179G een huw iu ile Rapeiiburffstraat tot
eenc Synagoge der Nieuwe verjjadgring of l''elix Libertate
ten jTCVoloe had

,

iiigcrigt werd , din jiiet groot en inwendig in gcenen decle van andere
Deze gcm., die slechts weinige leden
huizen te onderscheiden Mas.
telde, en waarbij de dienst door éénen Rabbijn verrigt werd, is echter
later weder te niet gegaan.
Amsïkrdam is bijzonder rijk aan liefdadige gestichten en inrigtingen ;
onder deze verdient het Dinnen- of St. Pietersgasthnis cene
Vóór de lijden der Hervorming had men , te dier stede,
eerste plaats.
onderscheiden gasthuizen , als het St. PictersgastJiuis , in Gansoord ,
hetwelk thans de Nes heet; het St. Elizabethsgasthuis naast
het oude stadhuis, waarmede het in 1484 verbonden werd het Onze
Lieve Vr ouwegaslhnis op den Nieuw endijk en verscheiden anderen.
Deze gasthuizen , te ver vaneen staande , werden , omtrent het jaar
11578, onder den naam van St. Pietersgasthuis te zamen vereenigd ,
en overgebragt in de twee kloosters der Oude en der Nieuwe Nonnen ,
alwaar thans nog het gasthuis gevonden wordt , dat uil verscheidene
gebouwen bestaat , en zijnen ingang heeft op de Oostzijde van den
Oudezijds Ai:hterbnrgwal , door cene breede poort, boven welke men twee,
door Jan van Locteren fraai in steen uitgehouwen , beelden ziet , die twee
kranken , eenen man en cene vrouw , voorstellen. Het gesticht , waarin , sedert 17154, ook de Stads Apotheek overgebragt is, bestaat
uit verscheidene gebouwen waarin alle zieken , van welk geslacht
verpleegd worden, tot
of jaren ook , hetzij inboorling of vreemdeling
Voorheen werden hier ook allerlei
dat zij volkomen hersteld zijn.
om
behoeitigen drie nachten ontvangen en geherbergd , maar dit is
afgeschaft.
De krankzinnihet misbruik , dat er van gemaakt werd
gen , en zij , die met besmettelijke ziekten en uitwendige gebreken
bcliebt zijn, worden, naar liet Buitengasthuis , aan den Overloomschenweg , overgebragt, hetwelk, ten jare 1650, tot een Pesthuis
ingerigt werd, ter vervanging van een dergelijk, dat in 1C16 daartoe
bekwaam gemaakt was , maar spoedig te klein bevonden werd. Het
Buitenoaslhuis is in den nacht tusschcn 14 en Vó April 1732 bijna
maar terstond daarna weder , omtrent even als het
geheel afgebrand
Hel Bu rgcrw ee shuis heeft zijnen oorte voren was, herbouwd.
sprong te danken aan de gifte van zekere huisjes in de Kalverstraat, die
omtrent het jaar 15:^0, door zekeren Haasje Klaasdocuter , huisvrouwvau
Klaas Jacobszoon in 't Paradys , ten behoeve van arme weezen beschikt w erIn het jaar 1561 werd echter een grooter weeshuis gesticht , ter
den.
plaatse, waar nu het logement de Keizerskroon is , vanwaar de weezen ,
in het jaar 1t580, in het herbouwde St. Lucienklooster overgebragt
werden, dat thans nog tot Jongens-w eeshuis dient, enwaarmen,
op de ruime binnenplaats , in 1831 , een gedenkteeken opgerigt heeft
ter eere van den , aldaar opgevoeden , onsterfelijken Luitenant ter Zee
e i sj e s - w e e s h u i s
Het
Jam Carel Josephus van Spevk.
tegen het 3 ongens-w eeshuis aanpalende, is in het jaar 1654 gebouwd ,
en krec."" zijnen uitgang door cene groote en sierlijke hardsleenen
Voorts heeft men nog het in 1636 gepoort in de St. Lucie-sleeg.
sticht Diakonie weeshuis, waarin ouderlooze kinderen van lede;
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maten der Hervormde gemeente die in Amsterdam hebben gewoond
worden ongenomen met cene school en cene apotheek uit welke laatste
de armen der gemeente van geneesmiddelen \oorzien worden een Diakonie-Oude mannen- en V rouw en huis der NederduitscheGcreformccrdc geuiccotc, dat iu 1681 voor vrouwen gestichten
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dal voor jji'l)rekki;;i;n lu-lioi lïi^jc leden der llcren in 1791 voltooid is, Mclke drie laatste

jyi'stielit

door eonen ;|rooli'n liiin zanicnxeilioiidcn /.ijn
lirt Hnised n \v ('Il liol', in HiM) >ollooid, liclwelk \\ouiii<>'en voor beMonwen bevat; bet N ie n wezijds - Il ni s/,itli'iiliofilijji' onjjeiuiwdi'
;;ebün«d is, ondersebeiden iVaaiji- sebilderijen
liiiis, dat in JO'Ji
van Icvensniiddiden aan de slads.uiiieii
beiil, en waar uiuleelinjjen
unde - vion\. e n- on
Walon-wees- «mi
plaats liebben
lu-t
Mannen bnis, op den boek van de Prinsen- en \ ijzcbfraeblen ,
in 1071 xolbonwtl is «ii toen een vruejjer {jestielit voor
<lat
weezen
der \\ aalsi lie jjenieente vervanjycn beeft; bet Knjfelscbe weesbnis, beslenid voor kin«leren van de overleden lidmaten der Engelscbe l*resbyteriaansebe kerk en voor oude lieden van die jH'/.indlieid
bet E va n jjeliseb - Lnt borscbe- Diako nie-0 nde-Man ne n
en Vroiiwenbnis en Wcesbnis , waar weezen xan beide kinniea
benevens ondc mannen en vronwen van de Evanjyelisch-Lutbersclien
bet Wees- Armen- oude- manyenieenle worden o|i|jehünien
"•<'i)on«en

zilten

;

\v

;

;

;

nen en vronwenbnis der Herstelde Lnlbersebe gemeente,
dat in 1G17 tot eene \ leesebbal en een AV aeblluiis gebouwd is
in
16^3 aan de W. 1. Maatseba|)|)ij tot vergaderplaats werd alMt^staan ,
sedert lii'ól tot eene berberg diende , die onder di:i\ naam van Nicnwezijds lleeren-Logement xerbuind werd, tot dat bet in 18;^6 tot
bel W eesluiis der Collegianten ,
bet tegenwoordige doel ingerigt is
van onds genaamd de Uran je- A p pel , voornamelijk ter opvoedin»'
van weesjongens gesebikt , waar de (lollegianlen xroeger in een bovenvcrtrek bnnne godsdiensloelening bieldi-n , en dat tbans tot
cesdien t
huis voor de
bet M e s j e s - w e e sli u
s der Collegianten; bet
O u d e - V r o n w e n b n i s van de
Doopsgezinden
het
Leprozen b nis, welks spreek- en
,

;

W

Doopsgezinden

;

i

i

;

regenlenkamers met fraaije schilderijen prijken , waaronder bet jHencnieiisftik \i\\ï den beroemden Eerdivavd Bol
en ile 0)iK/atif/ on kojjpermaandag van NiEti.A>"D vooral bezienswaardig zijn , in 1102 onder
den naam van St. Nioolaas- en St. An tboniegastbuis gestiebt,
terwijl bet in 1j04 voor ben, die met bet zoogenaamde lazarus behebt waren . ingerigt werd , en den naam ontving , welke bet noo- lieden draagt , boewei bet tbans tot verblijf strekt van bejaarde lieden,
die er
tegen betaling in eens, van kost en inwoning levcnslaii"- voorzien worden; bet K. K. J o n ge ns - w e e s b n i s
dat sedert 1700
zijn bestaan dagleekent
bet in 1628 gebouwde , maar in 1787 in
BÏjnen tegenwoordigen staat gebragte , R. K. Maagdenbui s , op bet
Spui, -werwaarts de weesmeisjes
nit een vroeger gestiebt van dien
aard , op den .Nieuw czijds- Voorburgwal overgebragt zijn (1) bet in 1783
,
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,

voltooide

Werkhuis

,

ingerigt

om

;

straalbedelaars te bewaren , vrijbestaan hebben . in te nemen , en

die geene midd(-len van
,
zoodanigen te tueJiligen
die door wangedrag de vrijheid en openbare
verkeering in de zamenlex ing voor eenigen tijd verbeuren , welk gebouw
met eencn deftigen voorgevel prijkt, die door den Beeldhouwer A. Ziesems
niet
een fraai frontespies versierd is, terwijl de regenten- en regenv«illigers

,

(i)

i'eue

RoomscL

naauwkciirige

bescluijving

vau

Catholijk jaarboukjo

dit

;:esticht

voor lÖöC,

LI.

is

te

i3i.

viiiJcn ia

hot

AMS

208

verdienen bezijjlLyd te worden, om de da^r gevonden
wordende; uitmuntende schilderslukken van Bartuolomeus vau der Helst ,
Kauel Dujardi!^ , Jan Maurtts Qüimchard , en anderen ; het
Jats HE Bae'h
II. K. Oude Armen-kantoor, dal met een der beroemdste schilderijen van .Takob de Vvit prijkt; het Beggijnho f, waar ongehuwde

tcsscnkaniprs

,

vroiiwen van de R. K. ffodsdienst kosteloos eene wonino- bekomen , mits
Iimvijzcnde dat zij voor haar eigen levensonderhoud kunnen zorgen (1) ;
Er.ENTANo's
Steun des O n d e r d o s , een gesticlit , Avaarin
aan ongehuwde grijsaards van de R. K. godsdienst woning , kleeding

m

en voedsel om niet wordt verschaft en in welks bidverlrek men
twee bezienswaardige schilderijen van de Lelie en KAMPHtizEiy vindt ;
van Liefdadigheid, waaiin R. K. meisjes
bet Gesticht
worden verpleegd , die, weezen geworden , te oud zijn om in het Maagdenhuis te worden opgenomen, en dat thans 40 dergelijke weezen bevat ;
bet Gesticht van Liefdadigheid in 1837 opgerigt en uit de
nalatenschap van den Heer Schuys afkomstig , waarin 14 oude vrouwen

worden verpleegd'; het in 1648 gestichte Nederlandsch- Portuhet in 17o0 opgerigte
geesch- Israëlitisch Jongenswceshuis
Nederlandsch- Portugeesch- Israëlitisch Oude Mannenhuis;
Israëlitisch- Oude Vrouhet Nederlandsch- Portugeeschwen-en Ziekenhuis dat sedert 1854 bestaat het Nederlandschen vrouwen- en ziekenhuis,
I s ra e li tisch - Oude -mannendat in 1853 opgerigt is; het Nede rlandsch- Israëlitisch- Jonsedert 1833 zijn bestaan tellende; de beide gestichten
p-ens weeshuis
Aan de weldadigheid gewijd, het eene op de Ileerenmarkt het
;

;

,

,

:

andere aan de Wcteringspoort wordende, gedurende den winter, in het
eerstgenoemde, dagelijks spijzen, en in het andere , drie malen in de
week , turf aan bchocftigcn uitgedeeld.
het Genootschap
Tot de liefdadige inrigtingcn behooren ook
kunde, den 20 Aug. 1715Ï}
t ot b e o e fe ni n g van deugd en
door den Heer A. Elink Sterk opgerigt , ten doel hebbende , ondersteuning te geven aan hulpbehoevenden , vooral in diervoege dat amIjachtslieden enz. door ziekte verachterd , weder hun eigen brood kuimen
verdienen, en hetwelk in het jaar 1818 zijnen werkkring had uitgebreid
door de oprigting van eene Verkoop plaats van handwer,

:

,

ken vervaardigd door hulpbehoevenden van goeden huize, die echter later weder te niet gegaan is het g enootschap ter aanmoediging der koepokinenting
;

de M
met 8 Directeuren en 16 werkende leden
tot Redding van Drenkelingen, die
;

a a t

,

in

s c h a
p p ij
1767
door
,

de eerste van
dien aard
Heer Jakub de Clercq opgerigt
is ,
welke in Europa beslaan heeft , en een aantal navolgers beeft
1824 opgerigte Noord- en Zuid-hollandgehad; de in
met ongeveer 1000 leden,
sclie Redding-Maatschappij,
schepen op onze kusten
tlie ten doel heeft, om bij het vergaan van

den

,

minste het leven

ten

der schipbreukelingen te redden

;

het

Genoot-

verbetering der Gevangenen,
W. H. Suhihgar
verschuldigd is aan de Heercn

schap tot zedelijke
dat
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III zijne oorspronkelijkheid zieh ten doel slrlt, en onilrenl 1000 h-den heell
l>el ^ e d e
1 a II d s e 11 G o d s d
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ten doel
hehheude , door hel {«lalis ot" zifr goedkoop verspreiden
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hetwelk tot vervanging van het voormalig aaliuoezeniersweeshiiis dient;
de 31 a a t s c h a p p ij tot IJ e v o r d e r i n g v a n h e t G o d s d i e ni

stig onderwijs onder de Slaven en Kleurlingen in
de koloniën, met 000 leden het Co 11 eg ie Z ce m a n s h o o p
,
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eene inrigting ten nutte der zeevaart, en tot ondersteuning
van de zoodanigen
die door schiphieiik ongelukkig geworden zijn, dat
vergadert
en voorts
thans in een eigen gebouw
aan den IJuileiikaiil
meestal kosteloos , wornog een aantal hofjes . in welke oude lieden
den o|)genonien , waarbij wij nog zouden kunnen voegen de Hollandzijnde
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a a t s c h a p p p ij e n voor geg
twee Zeeaskoopmanschappen, nieubelLU en huissieraden
e s o c i e t e i t e n ecnc 31 a a t s c h a p p ij v a n O n d e r li n-
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Weduwen-

en het Onderling
\ oorlieeii had men
de Trouwe Tfachtfr.
hier nog een Oude mannen- en Vrouw en huis , tusschen den Ondezijds-Aehterburgual en den Kloveniersburgwal, alwaar het, in 1600 , op
een gedeelte gronds van het Oude INonnenklooster gebouwd werd , ter vervanging van een dergelijk gesticht, dat in löoO, in de Kalverstraat ,
uit eene gifle van zekeren J v\ Be£zk> , Priester, en Haasje KlaasDocuTER , huisvrouw van Klaas Jakobszoon ix 't Paradijs , gebouwd was ,
en aanvankelijk tot kosteloozc opneming van honderd en dertig ongehuwde lieden slrckle welk getal vervolgens tot laO en eindelijk tot iiOO
vermeerderd werd, maar sedert 17öo tot een Provenicrshuis, voor
lieden boven de üO jaren, diende, d^ er, tegen betaling van eene
som gei^venredigd naar hunnen ouderdom , in opgenomen , en van de
noodwendigsle behoellen des levens voorzien werden , en thans ten
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1186
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getimmerd

en in 1710 herbouwd werd,
maar thans in een llijksmagazijn
van oorlog is veranderd een E v a n g e l i s c h - L u t h c r s e h - ^V e e shuis, dat thans tot eene kaserne gebruikt wordt; een D o o p s g ez i n d
e c s h u i s , tegen« oordig tot eene S l a d s w e r k- en leerschool dienende het S t. J o r s h o f . een deftig provcniershuis onder
den druk der Fiansche ovciheersching te niet gegaan en thans ten dienste
van het Amorlisatiesvndicaal ingerigt en een Gesticht v a n B o e tvaardigheid, voornamelijk ingerigt om U. K. ongelukki;; verleide of onteerde personen \an het vrouwelijke geslacht op het pad vaii
1. IkcL.
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en voor niisstappon te bewaren.
ISu lot de openbare scliolen overjjaande, slaat ons eerst te spreken ,
van de DoorIiicIiti<je Scbool of bet A t b e n a e ii ni i 1liet daartoe dienende gebouw was vroeger een kerkje van
] ustre.
het St. Agnietenkloostcr , dat naderband tot P a k b n s voor de
Admiraliteit gebruikt werd. In of kort na bet jaar 1630, werd dit
kerkje in drie verdiepingen gesclicidcn de onderste bleef een pakbuis der
Admiraliteit, en dient tbans tot een Rijkspakbuis alwaar de goederen
van 'wegc liet rijk of de stad aangeliaald worden opgeslagen en verkocht , indien men ze niet terugvordert. De tweede verdieping strekt
tot eene geboorzaal voor de Hooglceraren der Doorluchtige School ,
\* aarvan de wanden versierd zijn met de afbeeldsels van omtrent vijlt
ig
beroemde en geleerde mannen van allerlei staat en gezindheid door
den Ond-President-Scliepen Gehard va> PAPE>BKOKit in het jaar 1743,
aan de Doorluchtige school vcrecz'd alsmede met eene koperen plaat ,
waarop de afbeeldiiir/ der overblijfselen van het oude Palmyre wordt
gevonden , terwijl op het portaal twee oude borstbeelden van JiLits
Caesar en ^Iarcus Tüllius Ciceko geplaatst zijn.
De kleine geboorzaal
is achter de groote gelegen.
Op de hoogste verdieping is de Stadsboekerij geplaatst. 'Op den 8 Januarij 1632 werd deze scliool door
Gerardls Joaa.ves \ossics. Hoogleeraar der Geschiedenis . ingewijd , en
's anderendaags deed Gasparcs Barlaeus er zijne beroemde redevoering
Over den wijzen koopman. Men heeft hier sedert onderscheiden vermaarde Hoogleeraren gehad , onder ^^ elke , behalve Vossius en Barlaevs ,
Jacobus Philippüs d'Orville , LiDovicus W 0LZ0GE\ , Petrus Francics ,
PeTRIS BuRaA>>"CS SeCUVDCS
AnDREAS Bo»' , DaMEL WiJTTEXBACU , Ja>
He>dhik va> Svvi>de> , Hendrik Co>stantijn Gras en Ja> Melchior
Kesper hebben uitgemunt. Tbans (1858) zijn er 1 Lector, 14 Hoogleeraren en 96 Studenten, van welke 2'j in de godgeleerdlieid , 55 in de regten , 23 in de geneeskunde , 2 in de letteren , 1 in de wijsbegeerte, 1 in
de godgeleerdheid en letteren , 1 in de godgeleerdheid en regten 7 in de
regten en letteren en 1 in deletterenen wijsbegeerte. Ter beoefening der
kruidkunde is sedert 1685 ook een Planten tuin, gewoonlijk Hortus
Botanicus, vroeger meestal Hortus Medicus, geheeten , in de
plantaadje gevestigd , die nagenoeg een morgen groot is
en bij uitnemendheid aan het doel beantwoordt, terwijl men er tevens eene verzameling van werken over de kruidkunde en een kabinet van vreemde
gedierten op liquor en onderscheiden mineraalertsen vindt.
Hierna komt in aanmerking de Stads Latijnsche school,
liet
oude
die eerst sedert
het jaar 1678 bestaat
als wanneer
Aalmoezeniersbuis, zijnde een gedeelte van bet voormalige K la rissen klooster, te dien einde, vertimmerd en bekwaam gemaakt
is.
Vroeger waren bier twee Latijnsche scholen de eene in de Koestraat in het gevrezen Bethanienklooster , Maar later eene herberg, de Groote School genoemd, geweest is.
De andere was ten
noorden der iNieuM e kerk , waar naderhand de vermaarde boekdrukkerij
van JoA>- Blaeü gestaan beeft, die den 22 Febrnarij 1672, met de
letters en platen van de beroemde allassen en stedeboeken, eene prooi
der vlammen geworden is.
De hardst penen poort, die voor deze laatste
gevonden werd. is bij de vertiminering der tegen^^oordigc school, derwaarts
overgebragt.
Boven deze poort leest men onder het wapen der stad
en
Disciplina ritae. scipio d. i. het onderwijs is de steun des le\ens
daaronder in zwarten toetsteen: .///e jyrohus^ prohilate j}ii(s , piciate
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Int
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voor cfue alVoiidfilijkc klasse
bestemd, in «elke door éénen Uector óéncn Conreeldr , vier 1'receploren en éénen Lecraar in do >Yisknnde onderwijs ijejre\ en wordt.
Deze school, die thans on;;e\eer 100 leerlin;jen lelt, heelt in hel jaar
1837 (heiialve de welenseliappen . in arl. 10 van hel Koninklijk heslnit
,

iediT
,

van

ISlü \oor'jesehreven) de nnlti;[e strekkin^j ;fekre;ren ,
dat onderwijs, de beoeléninu van andore Mclensehappelijkc
knndi<;heden Ie paren , en zoo doende een verhoogd model lot opleidin;y der jenjjd daar te stellen.
BehaUedeze , heell men hier no;; voor de zoo{jcnaairtdc geleerde studii'U
de K w e e k s e 11 o o 1 d e r 11 e ni o n s l r a n l e n , lot opleiding
van Predikanten voor die gezindte met éénen lloogleeraar en G Studenten
waarin Simo.> Eimscüimus de eerste lloogleeraar in de Godgelocrdheid geweest is.
De lessen
Het heeft ^e^^'n afzonderlijk gebouw.
Morden in een daartoe geschikt \erl rek dat aan de kerk gebouwd is, gegeven , terwijl de bibliotheek der broederschap daaHjoven geplaatst is ;
l2

Aujjnsttis

om met

:

;

,

Kweekschool van de Algemeen e Doopsgezinde
sociëteit ter bevordering van de Predikdieust, met

'de

in een
13 Studenten en !2 lloogleerareu
die humie lessen geven
aan de kerk gebouwd lokaal , waar ook de bibliulhcek der Doopsgezinde gemeente gevonden wordt
en aan welke kweekschool de eerste
Hoogleeraar geweest is Tjeuk Nieuwenuiis, die den 28 November 173
zijne waardigheid aanvaardde
terwijl de Studenten onder de Doopsge,

,

,

zinden die zich tot het predikaudjt wilden bekwaam maken , zich ,
vóór dien tijd, aan de lands hoogescholen of aan de Doorluchtige
school te Amsterdam , maar meest aan de Kweekschool der Remoni n ast ranten , oefenden
het E v a n g e 1 i s c h - L u t h e r s c h - S e
rium. met drie Hoogleeraren en 8 Studenten, volgens Z. M. besluit
van 2'} December ISlo, voornamelijk door de bemoeijingen van den
geleerden Jan Mklchior Keïper gevestigd en in 1818 lot stand gekomen ,
ten einde zij , die tot Leeraars voor die gezindheid w illen opgeleid worden ,
niet meer, zoo als voorheen het geval was, buiten 's lands hunne studiën
zouden behoeven voort te zeilen, aan welk Seminarium de eerste leisen door
den Predikant J. W. SfAXits Muller gegeven zijn, terwijlJ. G. PlÜscuke
de eerste
lloogleeraar was; het
Ne d e r 1 a n d se h - Israeliti s c h
Se
i n a r i u
tot vorming van bekwame Rabbijnen en Wetgeleerden , in 1813 opgerigt
met drie Onderwijzers en 30 Studenten; eii
cene Genees-, Heel- en V e r 1 o s k u n d g e of C l i n i s c h e
school, met twee Hoogleeraren.
Voorts heeft men in Amsterdam nog de in 1820 opgeriglc K o n i n k1 ij k e A k a d e
i e
der beeldende Kunsten, met 3 Directeuren en 430 leerlingen ; te voren boven de Beurs , doch thans in het
.

m

;

.

m

m

,

i

m

gcw ezen Oude Mannen- e n Y r o u w e n h u i s , in welk lokaal
ecne menigte groote zalen, zoo tot het geven der lessen, als tot de,
0111
de twee jaren , plaats hebbende tentoonstelling van schilderijen
van levende meesters . ingcrigt zijn
de sedert Januarij 1827 bestaande
;

Koninklijke
sen

.

de in

Mn z

ijk- en

Zangschool, met

vier

commissaris-

Ö onderw ijzers , 2 onderw ijzeressen en omtrent 30 leerlingen ;
1784. naar een ontwerp van den Heer G. Titsi>üu gestichte
,

Kweekschool voor de Zeevaart,
doelmatig

infrerijTt

Tcbouw

.

dal

.

in

den

met een

voorgevel

,

daartoe zeer
met een kun-

^
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stig'

hocUlwcrk van A. Zieskms

niel Iwee voort rellVlijke
('hallain in

f

ii

,

scliilderijen

in

de kamer der

van

W.

Scuei.linx

cuniniissarisscn
ilcii

,

1GÖ8 voorstellende, ca met onderscheidene

togt

aflteeldsels

naar
van

Ncderlandsdie zeehelden prijkt, torwijlhct oesiicht op welks plaats een
dricmast instructic-vaarliii;;' gevonden wordt , onder 9 Commissarissen en
en onoeveer 80 leerhnoen heeft die door 15 leermees1 Directeur staat
het Instituut tot onder w ij s van
ters onderwezen worden
blinden, in 1808 door de \ rij-Mctselaren opjjerinrt , met 6 onderwijzers en 24 IcerlinjTcn , die alle in het lezen , rekenen en
schrijven , onderwijs syenieten , de meisjes bovendien ia het naaijcn ,
breiden , borduren , weven en andere nuttige handwerken , en de
jonjjens in het mandenvlechten , stoelenmatten , netlenhreiden en/. \
de H ol 1 a n d s £ h c manege, in 1741 opgerigt , waarin het benedenvertrek , dat tot rijschool ingerigt is, eene lengte van 46 ell.
4 palm. 2 duim. en eeae breedte van l'ó ell. 2 palm. 8 duim. beslaat;
de Fransche manege, opgcrigt in 1761, waar de tot rijschool
dienende zaal 23 ell. 7 paUu. 8 duim. langen 11 ell. 8 palm. 9 duim.
\i
S t a d s t u s s e h e n - s c h o 1 e ii , 1 N e d e r d n i t s c h e
breed is
5 t a d s b u r g e r s c h o o 1 en 1 2 S t a d s a r e n s c b o e n w elke laatste vooral zoo uitmuntend ingerigt zijn , dat zij steeds door deskundigen als model worden aangewezen, \oorts nog 1.3o partikulierc J o njrensscholen; 16o partikulierc Meisjesscholen en ruim 3-jO
,

,

,

;

;

m

1

Kleine Kinderscholen.
De andere wetenschappelijke

inriglingen

Ajisterdaji

te

zijn

bet

:

K o n n k k N e d e r a n d s c b instituut van Wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, dat
1

1 ij

i

iii

bet fraaijo Trippcnhuis vergadert alwaar bet eene , wel niet groote ,
maar van zeldzame stukken, betrekkelijk de Nederlandsche geschiedenis,
taal- eu dichtkunde goed voorziene bibliotheek heeft en waar tevens
gevonden wordt dat behalve een aantal andere,
's Rijks
stukken van groote Nederlandsche meesters den alomberoemden Schuttersmaaltijd \an BAETaoLOJiEis VAN DER Helst de schilderij van Rembrand
VAji Rhu.n , onder den naam van de JSachtwacht
door geheel Europa
bekend alsmede de nooit volprezen twee tafereclen uit den f'ierdaaf/schen Zeeslag benevens de Stad ylmsterdam ran het IJ te zien , alle
drie door Willem va>' de \ ei.de
als ook de , om bet effect van het
kaarslicht , overheerlijke ylvondschool van Gerard Düü bevat
de ia
1776 door den horlogiemaker Willeu Writs en eenigc andere beoefenaars van kunsten en wetenschappen opgerigte
a a t s c h a p p ij
van letteren en fraai je kunsten: Fclix Meritis die
tot 400 effective leden tellen kan , en in 1787 , tot het bonden
harcr vergaderingen , een gebouw stichtte, dat zoo in- als uitwendig
stad en land lot sieraad verstrekt, en, onderanderen, eene bijzonder
fraaije concertzaal beeft
terwijl voorts de maatschappij verdeeld is in
vier afdeelingen , waarvan de eerste letterkunde, koophandel , zeevaart,
landbouw en fabrijken omvat , de tweede aan de natuurkunde , de
derde aan de teekenkunst en de vierde aan de toonkunst gewijd is ;
de in 1806 door C. ^ reuemeerg gestiehtte Kunst- en
mede in vijfschap bevorderende
V.
a a t s c b a p p ij
,
departementen verdeeld , als van taal- en dichtkunde , van leekeiikunst , van toonkunst, van wis- en procroaderviudelijke natuurkunde , en van kunstmatige voordragt liebbcndc de maatschappij levens
de
het aankweekcn en beoefenen van menschlievendheid tol doel
,
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>naar rij in Maart I8-i nmtiI opijeriijt naar A.MsnnuiYi is üvci{jc'l)ra;[l ;
licl liCjfaat
de in 1830 o|j^H'ri{jtc W t-sl-lntli sthc Maa Isilia |i|jij
\aa Mo>.MiiUoF , in 177-, hij nitorsli-n wil ^all tien llfci- en IJrenklickroontlc! anlniccsU'r J. MowikiioK , ^astJJL•sll•lll, lol Iti'lotininjj- \an
Moordcn op |irijs\ra;fiMi , strekkende lol hevorderin;' der Hielkundc
en vooral lot volniakin»- ^an de kennis der l)rcukc:i
liet.
G nootse liap: Eene nnvenmii'ide arbeid k'Miit aller, te buren, dal in lii-l ^jaar
1779. door de lleeren Ai\>oldi's Bastiaaii Stivabue
Piiikk Hcyms ,
Ja>
Holti;> en llruMA^rs ll\AKLn!>, is ii|»;jeri;;l
niel lu^l doel, om
de lu'oelenin»" der Miskunde
l)e\ordei-en en onder liuniie medete
leden aan Ie kweeken. terwijl /.ij llians eeni! niet ouaan/.ieiilijke boekerij
he/it en nitlöO leden bestaat de Maats e liappij
Tot .\iit van V Alyemeeu , in 17<Si opjjerijft door den M KW lieer J. iNieiwemii.\7,k> , iii
leven I.ieeraar bij de l)oo|)s;;e/.inden Ie Monnikeixlani, welke niaalseliaiitlians ree-'s 15.000 bilen telt en ten d(i d lieei't tlodsvrnelil en ijoeilc
J>ij ,
«eden, o^ereenkoIusti{;• de grondbeginselen der Christelijke godsdienst
Ie
nutligc knndigheden en vvebevorderen , en voorts zoodanijye
fenseha|>jieei
als voornamelijk
voor den minverniojjcnden bnrgerslanil onüiilbeeilijk zijn
voort te planten , ten eindi^ daardoor het verstand te beseh;!ven
bel hart te veredelen, en zoo veel mojjelijk aljjenieen geluk Ie versj)reiden
zijnde niel alleen het booldbestin.r te
«lezer slede ge\estigd
maai' ook twee van hare departementen , waarvan
hel eerste, den :2 .\pril 17iSj i>pg('ri;jl , niini 700 en bet tweede, sedert
O April 1700 bestaat, ongeveer 800 ledeji telt, v\ elke departementen
Ie zamen een eigen gebouw bezitten , v\aar te^ensnet beslunr der
in ISJf)
opgerigle , spaarbank bare zittingen lieel'l , dat voorts eene teekensehool
beval , en v\aar gedurende het v>intersaisoen , aan de kinderen en bloedverwanten der leden lessen in de proefondervindelijke natuurkunde gegeven worden; het Genootschap ter bevordering der Heelkunde den Oden Maart 1790 door een gezei:ehap geneeskundigen 0|)gerigl,
ten einde de kennis der besehouwende en beoefenende heelkunde te i»eharligen, en die onder de Nederlandsebe lïeeluieesters uil te breiden;
hel Leesmusennt, dal zijnen oorsprong te danken beeft aan eene
bijeenkomst van 37 heeren , die zieli lol leden van bet op te riglen
Leesmuseum vereenigden , en dat , sedert bet jaar 18;20 , een uit cigca
middelen van den grond opgebouwd lokaal bezit en thans meer dan
100 leden telt Ge n o o t se h a p
Tot j} ut en Besehaciittj , opgerigt den 3 Ueeember 1807
dal ten doel heeft de beoefening van
Letterkunde en 80 leden telt, onder welke 20 werkende , en daarenboven 6 leden van verdienste het llebrceuwseh Ie t te roe f enen'd
ge n oolsehap To(/iielelu (tot mil), den 3den Mei 1813, door de Heeren
S. "J. MiLutn en M. ]\. Loovstein gesticht , lencindede beoefening der Jlebrceuwsebe taal aan te vvakkeren , en thans ongeveer 00 leden tellende ;
het Ge n o o ts e h a p
ter b e v o r d e r ing der toonkunst, Aldeeling Amsterdam, met 772 leden en 34honnorairc leden; het toonkunslig genootschap
Kn nslgenoe ge u het G e b o u w Tcciini llubdit
tol bijeenkomslen mva nmzijk-soeicteiten ingerigl
het Onder-,
w ij ze r s g c n o o t s e ha p
Tot nut der Jetu/d , in de maand Junij
18t)9 door de heeren J. vav Wyx. Rz. , A. van dek Svvax , G. Dll.uan en
andere onderwijzers o'pgerigt . met het doe! , om de Nedcrduilselic Frausilie, H<)o;jdiiilseheen Kngi'lseheLab.'u , mitsgaders de slel- en rekenkunde,
tic vaderlantlsihe
en algemeein- gesc!iiedi;nissen , tle aardrijkskunde ,
de dichlkunsl de schoon- schrijfkunsten de kunstmatige voordia"-t te
bcoelenen
en zich \<)ov hel on'erwijs lumüer leerlingen ineer en lueer
;
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bekwaam

te

maken

,

1826 den naam van

liebbende in het jaar

en Letteroefenende Maatschappij:

Taai-

:

Tot Nut der Jeiujd
de M a a t s e h a p p ij

aanjjcnomen en tellende thans rnini 120 leden
lot aan moe digi n }T der Bon w kunde, die sedert 1818 bestaat
en oöO leden heeft; het jye nootschap tot aankweekiug
;

van t e e k e n- schilder-, beeldhouw- en graveerkunst; het genootschap Tot vermeerdering van kunde
op godsdienst gegrond; eene aanzienlijke afdeeling der
Maatschappij ^an Fraaije Kunsten en Wetenschap,

:

pen,

het L etterkundio- genooten het genootschap: Doctrina et
Amicitia, dat in September 1838 zijn vijftigjarig beslaan vieren
zal , ruim 4ö0 effective , 23 honnoraire en oO buiten leden telt , en
een eigen gebouw heeft.
De
bij
de Leydsche poort , is gebouwd
ter vervanging van eencn , die vroeger op de Keizersgracht stond enden
11 3Iei 1772 door brand verteerd werd, maaibij ook onderscheidene menschen omkvamen. Het tegenwoordige gebouw, dat4o ell. 2 palm. 9 duim.
lang , 22 ell. 6 palm. 4 duim. breed, en 13 ell. 2 duim. hoog is , rnst op
eeuen gemetseldensteenen voet , is voor het overige van hout opgetrokken ,
en kan nagenoeg 1600 personen bevatten. Het toonecl , voor hetwelk een
groot orehest geplaatst is , dat door de eerste meesters der stad bezet
wordt, beslaat 8 ell. 2 palm. in de breedte, omtrent 17 ell. in de
lengte, en 9 ell. 5 palm. 4 duim. in de boogie, en bezit een groot
aantal fraaije dccoralien.
Behalve dezen schouwburg , waar de stukken in de Nedcrduitsche taal opgevoerd worden, heeft men hier nog
ceneu F ra n s c h e n en eenen Hoogduitse hen schouAvburg,
uit

ruim 200 leden bestaande;

schap: Tot Nut

en hesehariufj

;

Stadsschouwburg,

alsmede zoogenaamde lieniebberij-comcdics , zijnde: Leerzaam Vermaak in de Elandstraat; het Huis in 't Bosch, thans genaamd :
Ku n s t g e n o e g e n , in de Joden-Kerkstraat, een in de Amstel
straat,

ciiz.

schouwburgen zouden wij kunnen voegen het Dool hof, dat,
de daar gcvo'ulen wordende mechanische beelden, alsmede om de
oude en vermaarde wapenrnstmgcn . verdient bezocht te worden.
Het is wel te denken , dat het eene slad die zoo vele gestichten en inriglingcn.aan de A\ete!)schappen gewijd, bevat, ook niet aan geleerde enanderc
beroemde mannen ontbroken hebbe. De volgende zijn de voornaamsten
Bij de

om

,

geweest.

Godgeleerden: Allvrdus va'j Amsterdam , geb. 1490 f te Leuven in 1344 , na ccn groot getal godgeleerde , wijsgcerige en taalkundige Merken gesclu'cvcn , en zijne boekerij, bij uitersten wil,
aan het burgerweeshuis zijner geboortestad gemaakt te hebben Kon]VEUS Krook , of G>R>KLii;s Cr.ocLS, een leermeester aan de Latijnsche
school zijner gebootleslad , die zich als schrijver van verscheiden godgi leerde en taalkundige werken zoo beroemd maakte , dal
de Koning van Portugal hem eene llooglecraarsplaals aanbood , hij
7 lao6 Jan Skycers. meer bekend onder den geleerden naam van
JoANVEs SARTorus
la70 , die als zeer ervaren in de Hebreen wsche ,
;

;

•]-

(ïricksche en Latijnsche talen

en tevens als schrijver eener nitlcijcjinff
,
dvr (jrootc cii kleine Profeten vermeld wordt
Joanxf.s Ïiman-ïvs
die in het
jaar Vóoo een werk over 's Ilecren. .iïoiuluiaal'xn het licht gaf; Joan^ks
Mo^sEMis , die omtrent den zelfden tijd eene inlletjginfj over cenige
tluisf ere plaatsen der n. Sein ijl en eene rerhnndeling over het .ivondmaal
schreef; Jacobus Ja^se.^üus geb. 11547 \ 50 Jnüj 1623 als bestuurde
;
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Leuven
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selirijvei-

jjeinaaki

aan de kweckscliool

JoiiA.\>ts (kori'ENBLm.ii

K)'!.";

iiille(>kiiiulijr<:

\au eenijff gixlSimon trihCüi'ius
der lli-nionslrantcn , geb.

na ziih als

,

beriieind

idenc

S\m)I.us

s

;

,
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1.»9:2
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IGüii

na eerst lloojj leeraar in de {füil;jrleerdlieid Ie llanlerwijk en ver\oljjcns
Jua>>ks van utu Wamjkm 7 in No\euiber
Ie Franeker Ie zijn jjeweesl
;

inde [jod^jeleerdlicld Ic Franeker; (ïcnAno (InoKSK,
irch. Kilii
oniler anderen bekend door
zijne Jlislorie r/er Lnukcrs
f 1710; 1'iui.u'i'Ls VAN Liniiout;ii jfeb. 19 Junij 1Uj5 30 April 17 l^i ,
de I)oi>|)sje/.inda
lloo;fleeraar aan de k\uekselioul der Uenidnslranlen
1700 7 -O Üel. 1770, meest
Si.iivt.L.N, jjeb.
ilefiieinediker MMiTr>
1701

als llüojiieraar

,

,

-J-

;

door zijne (iodijclfvrdc , historisch en jiliiUisnphisvkc fcrmakAljUivdvit
1'i.ruis (Ilrtemis , jjeb. 7
en zijne Ilisforic dir If aldvnsvn bekend
IVe. 1710
3 An{[. 1789, lluojfleeraar in de godgeleerdheid aan
de doiirliiehli'je seliool in zijne jjejjoorleslad . en I'aii.is Ciik>alliku,
;;eb. 10 September 17Ü 7 7 Maart 1793, lloojjleeiaar in ile godgeleerdheid aan de hoojje seliool Ie Groningen.
Nicolaas Kvuiiiardi . -f in 1377 lloogIl e g t s ge l e e rd e n
Hermams ISoordleeraar in de Ri^jten aan de hoogesehool te Ingolstad
KKUK, geb. ^8 Jan. 170^ f ü Nov. 1771 , vooral door het bewerken
Cusl urnen
eener nieuwe uitgave van de Privilvijicii , Handvesten,
ff cttcn en Kenen niu .Jmslerdum beroemd geworden ; Jan Mllcuioii
Kexpeb , geb. ^6 April 177Gt -O Juiij 18:24, Hoogleeraar in de rcgteu
I^f.vjamm Petuis van
esele Scholtev , geb. Üö Sept. 1763
Ic Levden
7 20 Apr. 18i9 , een der drie opstellers van Koning; Louenmjks bur1780 7 3 Aug.
gerlijk wetboek; en Cahel Asser, geb. 13 Fcb,
1836, Sekrelaris van het niinisterieele departement van Jnslilie, ea
van de Conuuissie tot het ontwerpen Acv Nederlandsehe wetgeving.
Genees-. Heel- en Kruidkundigen: Gysdertüs Horstiis
(Gysbert va> der Horst) -^ in 1333 , na verseheidene geleerde werken uitIIekvardus Dessemus Kkoo>e>cii'.ü . de selirijver van
gege\en te hebben
vele genees- en krniilkundige werken, geb. 1310 -^ 1374 l'iETiiR Pauw ,
geb. 1364 1 als Hoogleeraar der ontleed- en kruidkuude te Levden;
:Uaarte> Javszoo:< Kostjuv , de eerste , die te Amsterdam openbare lessen iii
de ontleedkunde gaf , kort na het jaar 1600 \ onscis Forti.natus Plemnis , geb. 1601 , i". als IIoo;;!eeraar in de geneeskunde aan de hoogesehool
Joasnls van Hokne , geb. 1621 -f 3 Jate Levden, 12 Decend)er 1671
nuarijl670, als Hoogleeraar in de onlleed- en heelkunde aan dezelfde hoogesehool ; Nicoi.Ats Fontams (Nicolaas Foxteiv) , die verheeft
diens
broeder
gesehreven
seheiden geneeskundige weiken
JuANVEs Fovtams, de Lijfmcdieus van Prins Mairits ; Gü\erd Bidloo ,
geh. 21 Maart 1649 7 A])ril 1713, ua eerst Hoogleeraar iu de g-cnecseu unlleedkuude aan de hoogesehool te Leyden
later Lijiuiedieus van
ULEM III, Koning van Engeland, te zijn geweest, en zich ook
zijn
zoon
als Nederduilseh dichter te iiebben beroemd gemaakt ;
Nicolaas Bidloo , die Lijfarts van den Russisehen keizer Peter I was ;
NikOLVAs Tulp, geb. 1393 7 September 1674, die vooral in hel vak
der ontleedkunde . waarin hij een tijdlang openbare lessen gaf, moet
Mil;;emmil heliben ; J(>n\v>Ls Go.iimei.iv , geb. IGiOj- 1692 als Ilooglecraar
iu de kruidkuude
aan de doorluc'iilige school zijner gelxjorlcslad du
genees- en onllcedkundige J'jiiavves SvvAjjMEnDAM. geb. 1637 7 1680 j
;
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ABRAHAa Cypriaax, ccii lieelkundijje uit de 17deeeinvj JonA^iSES Bcr>MAN geb. 1706 t 20 Jan. 177;^; en zijn zoon Nicolaas Lairess Blr3iA?i
{jt-b. 1734
t 11 Sept. 1793, beide lloogleeraren in de Kriiidkunde aan de doorluchtige school hunner geboortestad
en JNicolaas
Paradys
jjcb. 11 Nov.
1748 f 7 Sept. 181:2, Hoogleeraar in de
geneeskunde aan de hoogescbool te Lcyden.
AVijsgeeren: Ar>oldi;s Senolekdus, geb. 1610 f 8 Maart 1667 als
Hoogleeraar in de w ijsbegeerte aan de doorlnchtige school zijner geboortestad Barich of Benedictcs de SrnozA
geb. 1653 f 21 Februarij
1677; AViLLETi Deurhoff, geb. 16ö0 f October 1717; Burghard d'e
Volder, geb. 26 Julij 1645 f 21 3Iaart 1709, na eerst Hooglecraar
in de wijsbegeerte later in de wiskunde
aan de hoogescbool te Lcvden
te zijn geweest; en Pal lus \a> ITemert
geb. 1766 f 10 Febr. 182j, als
rustend Hoogleeraar ;n de lïaaije letteren en wijsbegeerte aan de kweekschool der Remonstranten in zijne geboortestad.
AV i s- Aardrijks-en
AA' e r kt u i g k u n d
ge n: Joa?; Blaei'
geb. 25 Sept. 1098 -f 2 Dcc. 1673
wiens Atlassen en Sledeboeh-ii
leregt voor zeer naauwkeurig gehouden Avorden
en Mezenlijkeprachtiiitgaven zijn
AIei>dert Meeuwsz Bakker
de uitvinder der kameelen
of schcepsliglers die iu 1 680 leefde Jüa>nes IIudde ^ 13 April 1704,
na zijne malhcmaliscbc kundigheden en vooral zijne waterwcrgkunde
len nutte zijner geboortestad te hebben aaugcAvend
doorliet aauIepTrcn
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der waleileidingen aan de Amstelsluis
en het voltrekken der heilzajue
waterkeeringen voor vier der voornaamste sluizen der stad
Nicolaas
AA^iTSEN f 10 Augustus 1717, onder wiens ^\el'kcn dtP Besc/irijn'iir/ van
J^ oord- en Oost-Tartarye , en Az Aloude en Hedendaagschc scheepsbouw en
heslier Aooral melding Acrdiencn
Gerard Struik, geb. 19 Mei 1687 f 13
Mei 1769, ook door zijne groote kennis in zeevaart- en sterrekunde
bekend; Ar.R/.nAai IJpelaar, geb, 3 Mei 1730 f 6 Deo, 1811 en Martejv
Sas, geb. 30 Januarij 1734
7 Dcc. 1811 beide a's: beoefenaars der
natuurlijke historie en werktuigkundigen beroemd geworden ; en Gerkit
MoLL , geb. 18 Jan. 1783 f 18 , 1838, als Hoogleeraar in de natuuren sterrekunde, aan de Hoogescbool te Ltrecht.
Geschiedkundigen Petrus Opïeer , geb. 1326 f 4 Nov. 1394 ,
bekend door zijne Kerkelijke en naereldlijke geschiedenissen ; ElLERT EE A'eek
dic ccu Vcrrclg op de Grcoie ïloUaiidschc Chronijk
van het jaar 1316 tot het jaar 1393 schreef; Cor^elis van Haemuode
,
die eene Beschrijf ing van Balcnia of Holland uitgaf, en een werk der
ISederlandscle Geschiedenissen begon ,dal door zijn overlijden hel\\eJk in
1399 voor\:ei onvoltooid bleef Freüerik de A rij , als de schrijver van
eetie Historie of Kort // uarachtiy verhaal der kerkelijke herccrten in
Jlolland bekend; AVicouefort
ge!). 1398 7 1682; Jacobüs Pkilippus
i>'Okville, geb. 28 Juïij 1696 7 13 Sept. 1732, ais Hooglecraar in
de geschiedenis en welsprekendheid aan de doorluchtige school zijner
geboortestad; Jan AVagenaar , geb. 20 Oct. 1709
Maart 1773,
t
the zich docr zijne keurige Vaderlainhche Historie en talrijke werken
cenen weKerdienden roem verworven heeft Joüa-saesRegemjoog, -^50 Mei
1773, na ceiie Gc:;chiedenis der Rcmonsti-anteii te hebbeu gescincven ;
Jacobcs Kok , f 26 Mei 1788, bekend als schrijver van onderscheidene
geschiedkundige verken
niaar vooral als ontwerper Aan het Vaderlandsch 7/ oordeniotk , v aarvan de eersie deelen van *zijuehand zijn; en
Jacobls Komng, geb. 1769 t 1852 . Aoorai beroemd door zijne bekroonde
f erhandelinij crir het rnjl ran {laarlcin op de ni' vind ing der Boelc,
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in 1601;
r}49 7 161i2; Roel
jfcl).
mer NisscuLK, jjcb. Idi7 t 11 Fi'bniarij 1620; GE^.BnA^D Adki[jcb.
16 Maail 1383 f 23 Anjftislns '1618;
AA>szoo>
BnEDERüPE
1617 de Nedcidnilsche Akadciuie op de
Saalel Coster
dit!
in
Kcizcrsjjraclit
lalrr in cem-n praclilijjcn silionwbnrg viMandeid
fe[;cb. 1397
Joiu> vaa Heeïskerk
slichl hoin
1636, Aooial beroemd als selniJAer der Biitinische ^inadia ; PieterCornelisz. Hooft,
jeb. 17 3iaarl 1381 t -1 ^Ic' 1617; Gerardt Bramit, jjcb. 1626
•i-12Üet. 1683, welke beide laalsle ook door bnnne {jescliiedknndige
vorken niel roem bekend zijn; Theodokus Rode.\bur(;ii
Ja> Her1620 -f 11 Jnlij
.*A>sz Kril. {jeb. 1602; i\y Aos, {jeb. omstreeks
{jrb.
Januarij 1674; Joa> Siv
Ja> Zoet, t
1667
1618t 18Mei
jjeb.
1617; AnoriesPels, 7 3 Jnlij
1700; JoA> J?ix VA^ CuAMiELiER
1681; Ueymer A>slo. ijel). 1626 t 'O Mei 1669; Lucas Rotcans ,
;;eb.
10 October 1643 f 3 No\eniber 1710; Ja> Luiken, gcb. 16
April 1649 t3 April 1712, die levens een beroemd plaatelzer was;
Ja\ i)e Rect
1713; \V illem Godschalk va^ l""oc(jLE:«BRocn Thomas
Arems, jjeb. 6 Jüiij 1632 -^ 13 Januarij 1701; Laurems Bake Heer
ff itlrcrhnrst ;
1'hymer, -^ 1720; Claas
Bruin,
Aan
Joa>
jjeb.
ii.li.nk
geb.
20 Feb. 1671 t28 üec.1732; Damkl
1676 f 1G
Oct. 1722; l'iETER Ai,AMi.>c, geb. 1686 t21''eb. 1733 Ar.RAUAMDE HvEN,
geb. 1707 [ 8 Sept.
die le\ens een zeer bekwaaiu teckenaar was
1748; Sybrand Feitama, ;>eb. in Dec. 1694 i* 13 Juuij 1738; Jax de
.Marre. geb. 10 Aii[j. 1696 -f 19 Jan. 1763; ISicolaas A\ illem op deh
Hoof -f 8 Oct. 1763 Rldolf Marcus -f in Mei 1772; Balthazar Huygeb. 31 -Vug.
WECOPER j;eb. 1693 7 23 Sept. 1778; Gerrit Klinkhamer
Jan Jacob HAr.TsncK. gcb. 14 Uet. 1716 t 28
1702; 7 11 Aiig. 1774
Jacob LutOetober 1778; Lucas P.vtek jjeb. 1707 t H) Julij 1781
keman, t 12 Febniarij 1782; Antony Hartsen. geb. 17 Nov. 1719
t 12 Mei 1782; Hendrik Lussing Mattrvsz 7 13 Mei 1784; Bernardus
DE Bosch, geb. 28 Maart 1709 f ^7 O. lober 1786; Frans van SteenWYK, geb. 1718 t -8 April 1788; Henri Jean Roüllaud, geb. 2 Sept.
1729 t 28 Aug. 1790; Hermanus Asschenberg geb. 22 April 172(»
•18 Nov. 1792; ^lcoLA\s SiMON VAN Winter, geb. 1718 -f 1793 Jan
NoKsz geb. 1738 7 2jAiig. 1803 Jan Frederik IIelmeks, geb. in 1767
7 26 Febr. 1813; Jouannes Lublink ^E Jonoe geb. 9 Fcbr. 1736 t 24
>ov. 1816; JacobisKa>telaar. geb. 22 Ang. 1739 7 7Jniij 1821 ;RonLRT
Hendrik Arntzemls
geb. in Der. 1777 7 23
\ov. 1823; Dirk
Amhony > \n de Wart. g<b. 10 Jtiiiij 1707 7 8 April 1<S2i die tevens
;;(L«.
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Barend Kiïs, gob. 1771
13
7 Scpt. 17156 f 18 Dec. 1831 ;
Adab Simons , ffob. 23 Febr. 1770 j 6 Jan. 1834 , Hooo;leeraar
in de Nedeilaudscbe lellerkniide rn gescbiedei>is Ic L'tiechlj en CorOct. 1834.
KELis LooTs , geb. in 1764 -f 10
Cor>elis GvsnERTSZooN Pleup, fjcb. 2j
Latijnsche dichters
December 1758; Petrus FRA^clls (Pieter deFra>s),
Aiiffustiis la74
Joha>>es Broerhisils
jyd).
10 Auo[nstiis 1641 f 19 AnjTustus 1704
{JoA» VAN BROEKHutzE>), gob. 20 ^lovcnibcr 1649 t lo December
1707 . welke beide laatstcn tevens de Ncderdnitsche lier hanteerden ;
Petrus Bur3ia>?ïu
PiETER p'Orviile . ffcb. ïn 1697 "7 3 Janiiarij 1759
Secuxdus , geb. 25 Oelober 1713 -f 24 JuiiJ 1778, ais Hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid aan de doorluchtige school
Gerbit Hooft Jumor
geb. 1749
zijner geboortestad
18 December
1768; Laurens va> Santen, geb. 1746 -f 1798; Piet£r Nicolaas Ar.vtzemus , geb. 1746 f 1799; en Jerom3Io Boscn, geb. 23 Maart 1740
t 1 Jnnij 1811.
Schilders: Cornelis Anthomszoon , die omstreeks IS 30 leefde; Dirk
Jacodszoo
1367 Pieter Arnoudsz. ot" Pieter Aartsen, oni zijne lange
gestalte gemeenlijk Lange Pier genoemd, geb. 1307 f 2 Junij la73 ;
Jan Baüens , geb. 1376 "^ 18 jNov. 1603; Pieter Lastman; Roeland
RoGMAN
geb. 1397; A\ ARNARD VAN DEN VaLKERT
PlETER DaNKERS I)E
Ry, gel). 1603; Jakob Sandrart Salomon Koning, geb. 1609, Pieter
Janszen, geb. 1612 7 1672; Otto Marcelis. geb. 1613-^ 1675; Filips
DE Koning, geb. o November 1619 -f 8 October 1639 ; Jan Baptista
Wenix, geb. 1621 t 1G60; zijn zoon Jan Wenix , geb. 1644 f 20
Sept. 1719
Gerbrand van den Eekiiout, geb. 1621 7 22 September
1674; Jacos van der Does. geb. 4 Maart 1625 7 17 ^o^ember 1673,
Jax van Alen, geb. 1631
1698; Eianuel Meusant, geb. 1622 -1-1700 j
Barend Graat, geb. 1628 -f 4 November 1709; Willes Schelling,
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Willem BiLDCRDiJK,
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1634 7 11

1678;

AVillem

de Velde,

geb. 1653
1639 -f Jannarij
1672 Karel Dujardin
geb. 1640
1678 Lodewijk van Loo Eglon
van der Neer, geb. 1643 -7 3 3Iei 1703; Jan van Kessel
geb. 1648
gcb. 9 Febriiarij 1630 -f 1695; Abra-f 1698; JoHANNEs A ERKOLJE
Jan Griffier, gcb. 1636; Nicolaas Piemont
ham Stork
geb. 1639
DoMiNicus VAN A\ iJNEN
geb. 1661
1709
Hendrik Carré
geb.
Dirk Dalens , gcb. 1639 f 1689; zijn zoon
1636, t 7Jnlij 1721
Dirk Dalens de Jourje, -f 1731; Bonaventuur van Üverbeek
geb.
1630 t 1^07; TnEODORUs van Pee. geb. 1669 1 '1749; Adah Silo,
die tevens een bekMaam glasslijpcr en wiskundige was
geb. 1670
1766; Isaac 3Ioucreron, geb. 1670 -f 20 Julij 1744; Abraham
Rademaker
gefe.
1673 -7 22 Januarij 1753; Jakob Appel, geb.
23 Nov. 1680 t 7 Mei 1733; Jan van Uciscm, geb. 13 April
1682 -f Nov. 1777
zijn broeder jIiciiiel van Hlisum \ Nov. 1111
Herïïan van der Myn , gcb. 1684
Nov. 1741
Isaac AValraven^
geb. 53 Maart 1688 t 11 Maart 1703
Jan Appel
-7
7 Mei
1757; CoRNELis Pronk, geb. 1691 -7 28 Sept. 1739; Jacob de
Wit, geb. 1693 f 1- Nov. 1735; Cornelis Troost, geb. 1697
•7
1730; Gerard Mulder, geb. 1633 -7 1732; Jacob Folkeïa, -7
1767; Louis Fabkitius Dieourg, geb. 1693 -f 16 Seplcmlicr 1773
Antonie Elliger geb. 1700-7 ^ Jnnij 1781
Arnout Kentinck, geb. 27
Ang. 1712; Jan ten Compe
geb. 14 Fcbniarij 1715 -f 11 November 1761; JüUASNEs DE Boscn, gcb. 1715 7 51 Januarij 1783
Ludolf

geb.
•j-6

Oct.

van

April 1707; zijn broeder Adriaan van de Velde, geb,
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Jan HIathias Cok , jjt-b. l) NuMin21 Nov.-ml.ir 172i t 22 l-Vlmiaiij
1781; Jev^ ('ir.AMiJEA.N, -ri-l). (} l'.luiiaiij 17;'»2 •] 12 NnvrmluT 17S1 ;
17i2
31 Jiilij LSI!).
«Ml .Il iiiiiAAM Amiuiessln , (jch. 12 Jiilij
1'
Cuh>elis rn Jan Vissciit» , uil de 17do eeuw;
.1 a l s II ij »l e r s
jjcb.
iii
Jax \\a>oklaaii, grb.
J\\ LiiTJiA <li; Jo><;k
.1609 ( IGSi)
26 Haart I7i)9 JuwnesI'lnt , dii' Icvfiis ccrslf acloiir op ilrii
1G90
Ainslcrdanischen Sclioiiwbiirjf was, [job. 1711 j 18 Di'ornibfr 1779;
SiMo>( FuKKE , jjob. 1 St'pl. 1712 f 10 April I78i
Jan Ciiiiistiaam
Sepp, {rob. 8 Nov. 17:59 t 29 Nov. 1811; KEniEii Vimvei.es , (p-b. 19

Hakihizex,

li.r
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{[t'b.

t 1771
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1717;
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Ja> Kkeis,
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-^ 30 Jaiuinrij 1816 fii Hemiuiiw La(;e»a> ,
<pb. 17G3 f 1816,
rditcr uu-er op bet graxeieii van {i;edeiikpeiiiiiii[;eu toelejplc.
B e e 1 d b o n A\ e r s Joost Ja>szüo> , jp-b. lüil f 8 Nnv. 1)590,
«lic tevens een Itekwaani kaarlleekenaar was , en 1'ail Josli'Ii GAunitL
,
-eb. 178j t 31 Dee. 1833.
Mi't alleen op
bel veld der >\elens<bappen en knnslen maar ook

Jiiiiij

1711

dei zicb

:

waar bet pas jjaf 's Lands eer, lietzij in de raad/aaien aan bnilenlandsebe boAen ol" op de zee tegen over 's lauds \ijandLn,lu baiid-

ilaar,

men Amsterdammehs aan.
(ïinniT Revnst , -f 23 Dec. 16115, als
k n n d g e n waren
(Ioiimelis 1'ieteiis'zoü^ Hooit
Gonverneur-Generaal\an Neerlandseb Indië
•j
I Jan
1626. die ondersebeiden malen in zeer miicijclijki' tijden
de btii gemeeslerlijke waardigbcid in zijne geboortestad beeft bekb-ed
Lairens Reaal, geb. 22 Oet. 1383 t 21 Oct. 1637, van 1616
tot
1618 Gonvernenr-Generaal van Neerlands Indie , ook krijgsIIejidrik BiiotvvER ,
man en tevens een bekwaam dicbler
1653,
na eerst Gouverneur-Generaal van Oost-Indië en naderband oj)perAdkiaan I'auw , geb. iu
est-Indië te zijn geweest;
gebieder van
1383
21 Februarij 1633 , als Raadpensionaris van Holland; Kakel
als
Gouverneur-Generaal van NeerREiMERSzoox -f 18 I^Iei 1633 ,
buitengewoon Gezant van den
lands Indie; Gervbd Sciiaep Pieterszoov
Slaat Ie Londen, geb. 1369
1634; Joan Maatziiker , geb. 14 Oet.
1606 "7 1678 na vijf en twintig jaren Gouverneur-Generaal van Neerlands Indië te zijn geweest Koemiaad van Reemvgex , geb. 1622 -f 20
Oetober 1693 die met roem onderscbcidcne ambassades beeft waargcgenomcn Duik Schaap, geb. 1627 7 1702, na in 1673 in gezantscbap
naar Zweeden te zijn gezonden; Jüax va> Hoorn 7 21 Febr. 1711, na
ruim Aijf jaren bet ambt van Gouverneiu-Generaal van ISecrlaiuls Indië
zijn opvolger in dat ambt (>uristoffel va> Svvoll
bekleed te bebben
7 12 Nov. 1718; D.iniel de Diec 7 23 Junij 1763, na van 1730 tot
1732 buitengewoon Gezant aan bet llof van Rusland te zijn geweest j
Hop , die ondersebeiden jaren den Slaat aan bet Franscbc
('cRVEEis
bof vertegenwoordigd beeft , geb. 1683 -f 14 Julij 1762 ; Gerard
Aarnolt Hasselaar die . als gezant van den Staat op de Aredcbandeling
te Aken , zeer veel tot be\ ordering van den vrede bielp bijbrengen, geb.
1698 7 8 Julij 1766 Adriaav Valkemer die van 1737 tot 1741 Gouverneur-Generaal van Neerlands Indië \»as de Gouverneur-Generaal van Suriname Jan Jacod Malritiis die zicb ook als Nederdnitscb diebter beeft doen
kenneu.geb. 1693 -{-21 Maart 1768; Eübert de Vhy Temminck, geb. 22 Dec.
1799 f 27 Junij 1786, die gedurende de 30 jaren , dat bij in de
legering zijner geboortcslad was , de uituiuntcudstc blijken van ijver en
^taal^!•eleid beeft gegeven.
K r ij g s b e 1 d e n Nicolaas Riich.aver , die den 23 November 1378 ,
bij
eenc poging om zijne geboortestad aan de Slaalselie zijde te
bicngeii
omkwam Jacod Si.xioNbz de R\k een der meest L'eroemdt:
baven
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Bevelhebbers van de Walergeuzen Jacob vA?i Heemskebk , Admiraal dctt
Joachim
2oAj)ril 1€07 in ee» bevecht legen de Spanjaarden gesneuveld
geb. 1S566 t ö .lunij 1627; He.^dhik
Hendrikïz. Zwakteahojit . Admiraal
CoRXtLis Lo:<CK , Admiraal die in 1629 de stad Olinda in Brazilië veroverde, Abraham van dek Hulst. geb. 1619, gesneuveld, als Vicc-Admiraal,
in cenen slag tegen de Engelsclienin 166tJ; Engelde Ruiter, Vice- Admiraal,
7 1683 en Corivelis Schrijver Admiraal, geb. 1687 t 16 Mei 1768 ,
Zeevaarders: Jakob vaxNeck, die twee zeer voordeeligo reizen naar
de Oost-Indien gedaan heeft en Jakob Willekess, die, in 1624, de Allerheiligebaai bemagtigde.
Ook aan beroemde vrouwen beeft het Amsterdam niet ontbroken.
De voornaamste zijn, onder de Dichteressen; Anna Roemers \isscHER , geb. 1'j84
16ol
bare zufler Maria Tesselschade Roemers
Catiiarina Qüestiers . die zich teA'isscBER, geb. 11591 f Junij 16i9
Catharyne Lesvens door boelseer- en sebilderkunst beroemd maakte
CAiLJE , Qch. omstreeks 1649 f 8 Junij 1711
Chkistina Leonora de
^'EUFVILLE t 1 Apiil 1781; Maria Loscii , geb. 1741 j 19 Nov. 1775 ;
LucRETiA WitnELMiNA VAN Merken gcb. 1722 -f 19 Oct. 1789
Sara
Maria van der A\ ilp geb. 1716 7 1803; Anna Maria Moens
geb. 31
Ang. 1776 i" Maart 1832; en onder de Schilderessen
Rachel
RnscH geb. 1664 f 1730 Henrietta van Pee, geb. 1692 f 3 October
1741 en Sara Troost. Ook v.as Jühanna Koerten door hare p a p i erc n s n ij k u n s t beroemd. Zij werd geb. 17 November 1630 en -f 28
Der. 1713.
Amsterdam was , zoo als wij hier boven gezien liebbcn . in de dertiende eeuw , reeds tot een tamelijk groot dorp of stadje aangegroeid
en vóór het einde dier eeuw bij den naam van Ae:bstelrepamme bekend.
Toen het, in 1273, door Floris Y Graaf r«/( floliaitd , met een
handvest begirtigd werd, was het in bezit van Heer Jan van I'ersvn ,
aan wién men het geschonken had , nadal Gvshreciit IV
Heer van
Amstel
door de Sliehlenaars geslagen , gevangen genomen en naar
Zeeland gevoerd was.
Jan van rnnsvN bleef echter niet lang in bezit
van Amsterdam , want 111 1282 stond hij het aan Graaf Floris af, die
Gïsbrecht van
Amstel in zijn vaderlijk erfgoed herstelde, beiu
weder, even als te voren, tot zijnen Geheinn aad , en bovendien
tot Ridder van Si. Joris benoemde.
Toen Gvsbrecht echter als iiicdepliglig aan het omijrengen van Graaf Floris
in 1296
dit land
verlaten had
wil men , dat Amsterdam door de vrienden des vermoorden Graven verwoest zij.
GiiDo VAN AvESNEs omstrecks 1300 Heer van Amstelland geworden
zijnde, begiftigde Amsterdam met onderscheidene keuren, vrijheden en
voorregten, waaronder, naar men gist, ook de stadsgeregtighetlcii
geweest zijn.
In 1304 moest de stad echter een gestreng vonnis ondergaan , want, omdat zij Jan van Amstel (vermoedelijk een zoon van
den voortvliigtigen Gvsbecht) , bij den in^al van den llrechlschen Risschop , A\ iLLKM van !Mecuelen , binnen hare vesleu ontvangen had ,
werden hare bruggen en muren al'gebroken en baar de vrijiieid van
markten ontnomen
zij
terwijl
bovendien dubbel gruitgeld betalen
moest , hetwelk van de bierljrouweis gevorderd werd.
Maar , toen
Willem III, Graaf ra» Holland, later in bet bezit van Amstelland
geraakt was, werd het door dezen in 1318 weder voor eeuc slad erkend
en met nieuwe handvesten voorzien.
Gedurende de Hoeksclie en Kaljeljaauwsebe Iwisleu hielden de Amsterdammers de zijde der laalsteu en men wil, dal zij legenwoordig geweest
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zij jj(nil\(>ii(b'n

,

in

van Rpiiiiemerlaiid, \V eslIVii'slaiul
Viiisteliand,
Waterland eii tb; Zeevau;j
welken bet verkoopen van Mec-nide bieren,
op eene l>üetu van tien [)ond llollandseb , verltuden v^erd.
Ajisïtno.vn ,
boezem' den Kabeljaauwselien jy('ne;jen , was eene der
«erste steden, die, na dat Willk.h
V krank/.inni<>; was jjeworden,
zijnen broeder
Herto;r
Albhcciit vax Bkukuen
die dcrn lloekseben
Mas loe;|('daan
iinlde deed, en liet was waarsebijiilijk daardoor,
dat zij de veranderinjy van rejjerinj; voorkwam , die , te dien lijde ,
uok viudt men iiigls vermeld van
in andert^ steden
plaats bad;
opsebnddin|T onder de jfenieente, boedani;j in liet jaar 13-J8 elders
plaats bad, ufsebouu v^y lezen, dat zij in 15GG , door bet betalen
i;ener {jeldboele
met Jlertojf Albhkciit verzoeml moest worden. Inmiddels bad de stad zieli in 1,100 van den tol te \\ asscwiaar en in
loüT van dien Ie (ïonda-en Sebooidioven v rij [fekoebt terwijl zij, ia
1568 van Albkiit Koninjjvnw Zuedcit, viijbeid van vaart en handel op
Denemarken en Seiioonen bekwam; en men ma;j" bi't als een {jev(»lijdaarvan beschouwen, dat Ai!STEiii>\n , in dat zeilde jaar, in bet ilanseverbond. jfctreden zijnde, bij dat verhond als eene stemmende stad,
erkend v^erd.
Op eene dagvaart te 's Gravcuhajje in het jaar 138.5, werd AmSTERUAM de zesde in ranj der goede sleden in IfoUand genoemd
en
twee jaren later ontving zij van den llerlog de vergunning
on»
gaarden (d. i.
hare stadsvrijheid te veriueerderen met honderd
roeden), hoven die, welke zij voorheen hezeteu had, en ztilks ter
vergelding
van de menige tronwc diensten , die de ingezetenen
hem gedaan hadden of nog mogten doen terwijl aan elk , die hinncn
vergund werd
deze hondeid gaarden woonde, of zich zoude nederzetten
dezelfde reglen en voorregleu te hebJjen, welke de inwoners tot hiertoe
genoten hadden.
Vóór dat llerlog Albrlcut , 'm 1388, als Graaf geliuldigd werd,
ontsloeg hij de Amsterdammers en die van Amslelland van het
ben daaraan
onderhoud der dijkaadje van de Zijpe , verklarende
niet
meer te zullen Lalen dijken, ten v\are zulks ook. door de
Bij do inhulandere landen en slcdea van Holland gcsehicdde.
de te
in
dier geb'diging van dien llerlog, hragt Amsterdvm
genheid gedane vrijwillige gift, eene som van 3000 ponden op,
waarvoor deze stad zich in alle de vorige handvesten bevestigd zag , en
de magt iiarer regering vermeerderd en uitgebreid werd terwijl zij de
eeuwige erfpaebt bekwam van de maat van allerlei drooge en natte
•waren, het regt om de meiers daai'vaa aan te stellen, alsmede de
visscherij
in 't gouden water builen d'j stad , en dat de poorlers
wegens misdaad binnen hot jaar in regie moesten vvordea aangesproken.
Om den handel op Seboouen meer en meer te b(!vorderea , gaf
de Hertog der stad
in bel jaar 1391 , vrijheid , om aldaar jaarlijks eeneu
Consul , of, zoo als men luin zeide , emieu \ oogd aan Ie stellen , en iu
1393 onthief bij, onder anderen, AasTtRu.vM van hel Dordsche stapclom
regt . hoewel Dordrecht onder de volgende Graven middel vond
dit vüorrcgt weder tol zich te trekken. In 1393 verklaarde Albrlcut ,
te|jiiiovt'rslelliii|f
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liij
l)ij hot overlijden van Daniël Sappel, die als Stadshnde diende,
en 's(ira\eii knecht oeiioL'ind werd, ten eeuwigen dage , dal ambt aan
de slad zoude afstaan.
Omtrent dezen tijd vas de handel der Amsterdammers langs do
Ooster- en de \Ve<tcr-Sclielde ook al vrij aanzienlijk, zoo als blijkt
uit de overeenkomst
gemaakt met verscheidene Heeren en Vrouwen
v^ier goederen langs die stroomen lagen,
uit krachte v* aarvan
noglans zeker gelei- en bakengeld voor schepen en goederen betaald
werd, hoewel de meeste vervoer naar Braband en Vlaanderen,
in Hamburger en andere bieren en in haring bestond.
Hare magt

dal

,

.

,

liad zich zelfs reeds

zoo verre uitgebreid, dat zij,

in

het jaar 1596,

den Graaf legen de Friezen met eenige groote en oO kleinere schepen
te dienste stond.
Twee jaren daarna werden, ten zelfden einde, van
AaSTERDAH gevorderd 300
gewapende mannen , 15 timmerlieden ,
ü smits en o metselaars; ook v\as er een algemeene omslag van
penningen gemaakt , en boven dit alles leverde men uit Amsterdam ,
tot dien logt , 4 groote schepen , in ieder van welke vijf bakovens
gemetseld ^^aren , en bij elk dezer schepen een schip met meel ; al de
haring voor het schceps- en bootsvolk werd te dier s'ede ingepakt en
geladen , en eindelijk leverde men nog een van de beste koggen met
zout beladen.
In vergelding hiervan had de stad de eer van onder
die steden te zijn , die het verbond van verzoening tusschen de Friezen
en 's Graven zoon getroiï'en mede bezegelden. Maar aan den anderen
kant kwam haar deze togt duur te staan , door dien
onder anderen
de kogge met zout geladen en gevoerd door Gerrit va> Heejiskerk ,
door storm , met man en muis verloren ging.
Üm nu Amsterdam in
de gemaakte kosten en geleden verliezen te gemoet Ie komen verleende AliJkecht haar, bij brief van 1 October 1398, de vrijheid
om binnen de stad of hare havens accijnsen te zetten op alle
goederen , waarop het haar goeddunken zoude ; terwijl de gebleven
kogge uit 's Graven schatkist werd betaald met 4bO Hollandsche
schilden (742 guld. 7o cents), welke som gevonden werd , uit dehefllng
van eene jaarlijksche erfpacht, die de stad voor den Goudschen tol
,

,

,

,

.

betaalde.

De Friezen in het volgende jaar, het gemaakte verdi'ag verbroken
hebbende, maakten de stroomen zoo onveilig, dat Albrecht vrijheid
gaf, om geweld met geweld te keeren
maar toen, in het jaar 1399
eene vloot van Amsterdam uilgezeild v^as, gingen de Friezen nogmaals
een verdrag aan
hetwelk zij in het volgende jaar echter weder ver,

;

,

braken.
Hierop kwam er verlof, dat alle schepen en goederen het
Marsdiep en het \ lie van en naar Amsterdam zouden mogen in- en
uitvaren , zonder aan eenige belasting onderhevig te zijn , dan alleen
aan de Grafelijke tollen, waarvan evenwel de Poorters vrij verklaard v\aren.
Omtrent dezen tijd bekwam de stad het voorregt
dat de verkiezing van drie Burgemeesters zou staan aan allen ,
die Burgemeesters of Schepenen waren of geweest waren.
In 1401
verleende Hertog Albrecht haar het privilegie , dat geen harer Poor-

uitgenomen de gene
die in hun ambt misdaan hadden
,
door
Graven dienstluiden
Baljuw en. Rentmeesters, Tollenaars en
als
Schouten, wegens eenigerhande breuken, ergens benoorden de Maze
zonden mogen in regte aangesproken worden, dan binnen Amsterdam
en voor de bank van Schepenen
vechtendcrhand of
ten ware hij
ters

.

,
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,

,

,

,

,

gestolen
die

en

goederen voerende, betrapt werd.
Ook zou geen Poorter,
binnen eenige andere vrije stad misdeed , aldaar mogen bezet

bekommerd worden.
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Aïstkui>v«,

lol

dood, dezen

als (ïraaf

der diensten,

l)('loonin;f

door hare in;jezelenen
l)ij
liel lifiej;- van lla;feslcin
en KM-rsleiii
de ^rijlleill , om ten liaren lasle te mo<jen M-rkoopen lijlrcnleii
of erlrenlen, zoo haar dat oorhaarst dnnken zonde; terwijl hij M-rder
de seiniid, door haar lei' oorzake \an het helcjf van na;fesli'in ironiaakl
verklarende hij
voor zijne rekeninjj nam
omstreeks dien lijd, deslad
tevens vrij >an alle markttollen te \\ ondriehem en te llensden.
Toen
Wille:» als Heer ^an Arkel ;fehnldi;;il werd , droejy Atisteiiium met eeni"t;
andere ll(dlandsehe sleden er de kosten van
MaarNoor zij in 1 i()7 vermeerdering van \rijheid in de a isseherij liekMam
den Sehoul werd de
en de stad verkreen- hel
majyt {jejjeven . om alle hrenken te herenten
Jieni

hewezen
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voorrejjt

ambten

alle

te be;ycvcii.

handel
Inmiddels
Mcrd
de
meer rn meer niljjehreid
Maarvan men, onder anderen, de bewijzen zajj in het toenemen van den
lakenlumdel , liie vooral met de lakens {jedreven werd . welke men
van (lalais haalde, wordende, in het jaar 1411 , zelfs vijf" Waardijns of
Opzieners o\er den lakenhandel aangesteld
in welke aanslelliirr AusTEnDva, nadat zij in de (ïrafelijkc bede van dal jaar b(ïwilli^d had , als
in een aanzienlijk voorrejjt , bevestijjd werd.
In dat zeilde jaar vcreenigde zij zich met de andere Ilansesteden ,
om de Oosllnczen ,
die de zee met imnne roovcrijen sinds ceni>]^en tijd onveili»- hadden
met meer majyt te[;en te gaan. Door de Amsterdam{jemaakt,
mers werden daartoe ecne j'roote hnlk , onder het bevel van Schipper
Jam IIkkritszoon en een ander vaartnijj, een «jroote ever jjenaamd
waaroNcr Jan Albeiitszoon ijebood , voorzien met 126 soldaten, onder
hevel van Klaas 1'jetlrszoox nit<renist , welke
seiiejjen
zich hij de
\ loot voegden , die de sloten, waar de zeeschnimers zich onthielden,
jinjjen belejyercn.
Acht dezer sloten werden vermeesterd
ecnio-en
daarvan jjeslecht en de overigen aan Ke>o ten Broeke afgestaan , op
voorwaarde, van daarin nimmer zeeroovers te laten nestelen. Van
EiiiK . Hertoj van Saksen, bekwamende Amslerdammers
in 1411 , de
vrijheid om iii Saksen , En<rercn en Westphalen te handelen , mits zij
,

,

,

,

.

aldaar dezelfde tolgelden als te Hamburg betaalden.
Het bestand , voorheen door Herto;; Albiiecht met de Friezen nel rollen,
was naanwelijks ten einde, of die ^an
estergoo overrompelden Staveren.
De Friezen zonden hierop Afgevaardiinlen naar AmstehDAM , alwaar een dajj
tot eenc algemeene bijeenkomst beraamd werd,

W

op welken aldaar een bestand werd gelrolVen
dat driejaren duren zonde
en den 1 Angnstns lili in;yin{;.
De Schotten met welke omtrent dezen tijd ook al eeni^e handel
p-edreven werd, kregen in het jaar 1416 inden zin, om te beproeven
of zij door rooverij meer \ oordeel, dan door eenen wclli"en handel,
konden behalen waardoor AasTLr.uAa ook uiel Mcinijr nadeel werd
,
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Xaaiuvelijks erlilrr was de

mogen aanvallen en opbrengen,

sta^l

terwijl

geiuajtigd , om de kapers
aan de Regering het regt
doen. of dit stout bestaan

om daarover uitspraak te
die zieh toen juist in Engeland been Graaf W illeu
vond ging aldaar een verdrag van koophandel met de Regering van SchotOmtrent te dien zilulen tijde sloot de Graaf een ander verdrag
land aan.
met de Ileeren van I'^gmond en I.Isselslein, tot welks nakoming zich
onder andere sleden , ook A^sxEEDAa verbond
op de belofte dat de
Graaf haar deswege schadeloos zoude houden , belastende de s^ad zich
bij die gelegenheid , niet eene schuld van 15,000
Fransche schilden
(27.Ö00 Nederl. guld.) ten behoeve van den Heer vw Er.3io>D.
Toen Graaf Willem , voor zijne eenige dochter de inde geschieden is
door hare ongelukken , beroemd gew orden Jacoba va.v Beubren bogoii te
zorgen, om haarde opvolging in het grafelijk bewind te verzekeren , bewilligde AmsTERDAïï niet alleen in hetgeen door den Graaf te dien opzigte
bepaald werd , maar deed ook , na zijnen dood , den 51 Mei 1417
hare
beloften gestand , door zich , met eene lijfjente , ten behoeve van de
Gravin , te belasten
die , tot erkentenis , den Burgemeester IJsr,RA>n
Hei>e> tot haren Wisselaar aanstelde , even als hij zulks van haren vader
geweest was, en den Schout Thyman Hendriks, die in 1414 reeds Burgemeester geweest was , in zijn ambt bevestigde.
Zoo te Amsterdam
als elders waren de Hoeksgezindcn door haren vader zoodanig begunstigd
en verheven , dat de andere partij schier geheel gefiuiikt scheen
maar
bij de geschillen, die er gerezen waren tusscheu Hertog Ja\ va> Beueren
verkoren Bisschop van Luik, en zijne nicht Vrouw Jacoba zochten de
Kabeljaauwschen bescliermiug bij den eerstgcnocmden , die hen met
open armen ontving. Jacoba, nu beginnende te vreezen , dat Amsterdam,
hetwelk hare zijde hield, even als Rotterdam, door 's llertogs volk,
dat reeds in Amstelland begon te stroopen
mogt overmeesterd v\ orden , zond eenige manschappen naar die stad daar die echter te gering
in aantal waren , omeenen aanval van buiten of beroerte van binnen tegen
te gaau , veranderde de Hertog , in strijd met de privilegiën
aldaar in
1419 de Regering, daarin alleen leden van de Kabeljaauwsche partij
plaatsende.
Door deze verandering nu meester van de stad zijnde
v\erd hij door haar bijgestaan in
den oorlog tegen die van Utrecht
en Amersfoort
die de Hoeksche partij toegedaan waren
geduiende
v^clkcn oorlog de Amsterdammers, op den 1 October 1420. door de
TJtrcchtschen , die zich in eene hinderlaag geplaatst hadden , met
achterlating van meer dan 2u0 man , zoo aan doodcn als krijgsgevangenen al vlngtende naar de stad gedreven v\erden.
Ter veigoeding van
welke nederlaag de Hertog dien van Amsterdam, den 18 Januarij 1421
eenige nieuwe regten en vrijheden toestond . onder welke ook was de
tolvrijheld voor allen, die tot poorters zouden worden aangenomen. De
Amsterdammers v\aren intusschen ook op middelen bedadit , om zich
over deze nederlaag op die van Utrecht te wreken , rustende te dien
einde eenige schepen uit
waarmede zij de Eem bezetteden . en alzoo
de Utrechtenaars en Amersfoorders, die langs die rivier hunnen meesten
toevoer bekomen moesten
De
niet weinig in verlegenheid bragten.
vijandelijkheden eindigden echter eerst twee jaren later, met een verdrag, dal onder anderen ook door de stad Amsterdam bezegeld werd.
Het jaar 1421
dat de Amsterdammers in de kosten van eene
aanmerkelijke uitrusting ter zee gewikkeld had, vvas hun ook in een
ander opzigl nadeelig want op den 25 April van dat jaar werd een
derde gedeelte der stad. door ecneu feilen brand, in kolen g'-'lcgd,
gelaten

werd,

xTCrd gestuit
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Lij welke ramp, behalve eei» aantal andere gehaiiwen , een {jedeelte van
de Nieuwe kei k , het Raadhuis, hel 11. Geest ;>;aslhnis, de kapel der 11.
stede, Jiu de Nienwe^ijtls kapel, en het Bi';;;jijnhof eenc prooi der
\laninioii werden.
In hel jaai- 14^4 bewerkten Dirk Holland , 0;id-B;irjcmeeslcr van
Schout der stad , een verdra<j met
Amst:;iiuah , en Jan Jan IIlinenszoon
de Frieten waarbij de^en den llerlojj van Beijercn voor Heer erkenden ;
zilfs j|in;;- AMSiiaiwAii toen zoo ver , dat zij andere steden aanmaande ,
oia de Gravin te verlaten , en , zoo als zij het uitdrukte , de jjoedc
tevens sterk arlieidende , om Imi.ips van Bourgonuiü als
parlij te kiezen
Ruwaard te doen erkennen ten loon waarvan die Vorst , even als Jas
VAM Bkueuln , alle de vroeger aan de slad verleende voürre;;ten vernieuw de.
Laler tojjen de Ainslerdaimuers , nevens die van Rotterdam en andere steden , uil , om Seliooiihoven , dal de zijde van Jacoda hield, ea
In de beide
GoJida , waar die A'orstin zelve zich bevond , te beleiferen.
{Teveehlrn bij AI[<1umi leden zij de ncderlaa{j , terwijl zij in hel eersle
iuinne banier verloren , en , na het tweede , zes of zeven hunner aanlienlijkste Poorters, die krijjys[j[e\an;;en j>eu»aakt waren , afstand deden
yan hun poorterschap , om de belantjcn der Gravin te ondielzen. Hoezeer de stad door deze verliezen gedrukt en noj; bovendien door de
Kennemers en Sliehtcnaars bedreigd werd , bleef zij hardnekkig bij de
,

,

,

,

partij

,

die

jyekozen had.

zij

in naam vanden Graaf,
haar aandeel 5000 schilden van Ij stuivers (of
en hierop was de slad nog 100 schilden (of TS
pulden) schuldig toen er eene tweede bede uilgeschreven werd waarin zij
2833 schilden (of 1899 gulden 7a cents) belalen moest, doch daarcutegeu
schonk Imlips aan de slad, nadal deze den eed vai» getrouwheid aan hem afgelegd had, het voorrcgtvan ongebonden te zijn om rekening of verantwoording te doen van de inkomsUu der goederen van diegenen , welken gedurende deze onccnigheid, de slad ontzegd was, of die ze verlaten
gevende Filips haar de vrijheid om daaruit de kosten vaii deu
hadden
Voorts schonk hij haar de tweejarige bede , vooroorlog te bestrijden.
heen door de dorpen van Kennemerland , West-Friesland en Waterland
aan zijne nicht toegestaan, met hel regt, om, ingeval eenigcu dezer
dorpen achterlijk mogten blijven
daarvoor de personen en goederen te

In de eerste bede

,

die Filips van BounüONDië

moest Amsterdam
22i50 gulden) opbrengen

deed

,

,

tot
,

,

,

.

,

;

,

mogen aanslaan en bekommeren.
In het belejy van Culais

,

dal Filips in 143G, toen hij

met Frank-

was , ondernomen had , maar dat vruchteloos alliep ,
weder door Aiisteruam mei geld , manschap en schepen on-

rijk in oorlog

werd

hij

dersteund.
In hel volgende jaar werden de Amsterdamschc koopvaardcrs door
de Ooslerlingen of Ooslzeesche Staten , met welke men in twist geraakt
was, genomen opgebragl en v erbeurd verklaard , zoodal men genoodzaakt
werd met hen in onderhandeling te komen. Toen deze echter zonder gevolg bleef gaf Filivs aan de Stalen bevel, om nieuwe schepen aan te
bouwen, v^aarloe Amsterdam vier baardsen met hun toebehooren leveren moest.
De geheele vloot onder bevel van Klaas de Grerber en
,

,

,

,
waartoe zij door Amsterdam waren
aangeprezen , in zee gesloken zijnde , behaalde vele voordeden op de
Oosterlingen , waarop hel in het jaar 1441 tol een tienjarig bestand
kwam. Gedurende dezen oorlog waren er 23 schej)cn van Pruisscn
en Lijfland genomen maar nu werden de Amsterdammers beschuldigd
I. Deel.
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Fiiips, die, jjedureiide hel afwezen van haren |icniaal , deze
landen bestuurde , beval
d;il alom in het {grafelijk g-ebied de
personen en goederen van deze stad zouden worden aan<jclast , zonder dat
men Meet , hoe het daarmede verder is afgeloopen.
In de maand Januarij 1144 vonden Lodewïk VA^ Motfoort en
Gtsbert VAX ViA>E>als
Piaadsheeren van den Graaf te AiasTERDAa

llerlort-

,

,

zijnde, ten einde dcjaarlijksebc vernieuwing der AV clhouderscliap te doen
,
de stad vol beweging , dewijl ieder zijn best deed, om aanhanw onder
de burgerij te krijgen , waaruit een openbaar oproer ontstond , aan
lictwelk zieh zoowel Leden der Regering als anderen schuldig maakten , want onder de 40 personen ,
Melke daarom naderhand ten

hovc gedagvaard werden waren 18 Leden van de Regering maar deGemagtigden van den Hertog troffen den 2 Februarij een verdrag, dat
door beide partijen geteckend werd en ten gevolge waarvan de nieuw
aangestelde Regenten uit beide partijen genomen werden.
De Hoekschen, hiermede echter niet te vreden , wisten te bewerken , dat , op
het einde van dit jaar , Reinold en Gyscrecht van Brederode , met een
aantal soldaten , bij nacht , in de stad kwamen , om met hunne hulp
,
de Kabeljaauwsehcn de stad te doen ruimen ; deze zich dus onverhoeds
overvallen ziende, begaven zieh naar Haarlem, alwaar die Aan hunne partij
liet sj)cl meester waren , en de lloekscïien even zoo behandelden.
De
geheelc Regering was nu lloeksgezind en Izabella scheen daarmede vergenoegd.
Maar in de maand November 144a kwam de Hertog meteenige
krijgsmagtin de stad, en deed weder alle de Hoeksgezinden de stad ruimen , en besloeg hen ia zware geldboeten, terwijl de vorige Regenten
weder hersteld A\crden.
De stad kreeg in 1449 eenigc moeijelijkhcden met die van Brugge , welke de klagten vernieuwden, die voortijds door die van l*rnissen gedaan waren
zij beschuldigden namelijk de Amsterdammers, dat
deze luinne schepen hadden doen aantasten , en van hunne goederen
berooven. De Regering, die hierover, in naam van de stad, gedagvaard Mas, Mist zich zoo wel te verdedigen, dat zij , inliet volgende
jaar, door het hof Merd vrijgesproken, v, aartoe Avaarschijulijk ook de
daarop volgende oorlog met de Gentenaars aanleiding zal gegeven hebben.
De dienst , door de stad , bij dezen oorlog , aan den llertog bewezen , Merd Mcderom met ondei'scheidene voorregten beloond.
Amsterdam zoude alzoo nog met meer luister het hoofd hebben opgestoken , Avare de stad niet Aveder door cenen feilen brand geteisterd ,
die in den nacht tnsschen den 23 en 24 Mei 14Ö2 ontslaan was ,
en liijna de halve stad in de asch legde.
Ter vergoeding van
de hierdoor veroorzaakte schade, verkreeg de stad vriJAcrklaring Aan
haar aandeel in
de tienjarige bede
Avordendc zij in den brief,
Avaarbij haar zulks verleend Averd , door den Hertog de voornaamste koopstad van HoLLAAD genoemd. Spoedig Averd de herboiiwing
ondernomen , Avaarloo die van utrecht veel bijbragten , dan de bcmuling der stad bleef, volgens Aoorwaarde. door den Hertog, bij het ontslag der bede , op oO jaren Iwpaald
al dien tijd achter.
Toen LoDEWMK deXl , KcningAr.n Frankrijk, inl4Cl, aan de Nederlanders de vrije vaart in zijn rijk verleend had
maakten de Amsterdammers daar avcI liet meeste gebruik van en deze vaart , ofschoon
meer dan eens door opAolgende oorlogen gestremd, is altijd Aan veel
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de Sloiitc

vader Tilips I,
Al[jevaardij[diMi van Austkukam , dal liij de sli-dclijkt; j)ri\ile;;icn eerder
zonde veniieerdvMrn dan virniiadcrcn; maar liij >ürderde U'veiis eene
hode , waarin Amstkuha»! o|) ii87i schilden van li) stuivers (uf 52150 j;uld.
^ó cenls) {|cselial Ma^ hij de/.e drakkendc j;eldvorderin;r
werden de
Hij

als

(Ic inliul<li;;iii|>;
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stad en hare injye^eleneu nou '"t'teene zware pestziekte hezoelit.
Ten voordeele der Amsterdaniniers werd in dit zeilde jaar eenc

overeenkomst ;;emaakt met die van Zwolle, over den üissehoppelijke'i
men daar in jiaelit had en in 1170 werd hel rejjl van exue,
hetwelk helaald werd ^an erfenissen, die aan huilende stad wonende
personen ten deel vielen, met die \nn Deventer vernietijjd , zoo als in
het>er\olj| met de meeste sleden en landen plaats had.
De Graaf, onderliissehen met de voorheen gemelde hede no" niet
toekomende, {lal '^rijileid om len zijnen behoeve, in 147:2, lijf- eii
en \erpanddc daarvoor, te Amlosrenten in llolhuul te vcrkoopen
sterdam , de inkomsten van hel sehoiitsand)t
hetwelk toen jaarlijks
450 pond van -10 prooien (of 450 jynld.) opbrajft, alsmede een stuk
lands , waarvan 18U ponden (of 18G {ynld.) kwamen , ea de sluis Ie
IJpesloot . die 87 ponden (of 87 jfdld. ) 's jaars opbragt.
Alle deze zware
sommen strekten ter goedniakiny- van den oorlojj , waarin Kakel met
Frankrijk {gewikkeld was. Daarbij moesten er, in het jaar 1474 , ook.
schepen zijn. ter vervoerinjf \an manschappen naar het leger.
AmSTEUBAM leverde , gednrende 4:2 dagen , daartoe 2 baardsen , en in het
volgende jaar. toen er ook manschap moest zijn , ten dienste van het beleg van Nnits . trokken eenige Amsterdamsche schutters , onder hel bevel
van den Hoofdman Hendrik Janszoon Akkerman derwaarts , en toonden , bij
nienigen uitval . hunnen moed en hunne bekwaamheid.
Maar zoodra
Karel genooodzaakl was . dit beleg op te breken , ondervonden de ZecDe regering nam
liandelaars het nadeel van <le Frausehe kapers.
spoedig met die vau Noord-Holland in overleg , wat hier tegen best
koude ondernomen worden, en aan Amsterdam werd grootendeels hel uitrusten der oorlogschepen toebetroiiwd.
De Noordhol laudsche watersteden
werden, zonder cenigc kennisgeving \an den Graaf, binnen Amsterdam
beschreven, eu er werd ccue ordonnantie op den oorlog ter zee beraamd.
Men benoemde Admiraals en Vicc-Admiraals , en deed de ^loot, sterk
24 wel gewapende en bemande schepen , lot convooi der koopvaardijschepen
80 zeilen uitmakende, in zee steken. Klvas Roelenszoo.v ,
gebood als Admiraal over de geheele Vloot , die de uilreize gelukkig
tol, dien

;

,

,

,

,

maar op de thuisreize , zich niet zoo digi bijc'enhoudende ,
geraakte het grootste deel. met zoal gel.ndeu , in banden der Franschen,
waarbij Amsterdam en ïloorn hel meeste i.adeel leden.
Ter meerdere
drukking kwam hierbij een nieuw verschil met Denemarken , over de
tollen
die kiming (ainisriAW I gedurende den Franscheu oorlog verhoogd had.
ileu zond dus eeuen Gezant der waarls . en men vernederde zich zoo verre , dat Burgemeesleren , bij de ondertcekcning van den

volbragt

;

.

Uue

brief, schreven:

Ook was de

ooliiiucdiye

en arme stede van Amsteluedamme

,

diou ïijde, in eencn toeslaiid , dal deze litel
in waarhci*l op haar konde loc gepasl worden ; want de geldmiddelen waren
ten behoeve Nan den lleilog gebezigd, zoodal de regering zich genoodzaakt zag. ter goedniaking' vau alle zware uitgaven , de aeeijnsen op
stad

,

te

de levensmiddelen Ie vcrlioogen
bo\eiidien leden de kooplieden zware
slagen, on eene menigte aanzienlijke j)ersouen verliet de stad.
dit echter Aoor te komen, werd b.^paald
dal niemand uicl der woon
;
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naareldersmogt vertrekken, zonder

wa de

Daarbij

taald te hebl)en.

aandeel in de stads schulden bedat de uitjjelrokken
konden bekomen vóór in het vol-

zijn

stad zoo uitgeput,

manseliappen hunne betaliujj niet
gende jaar '1477.
Daar de inbreuken , welke Filips wy Bourgo>dië en Karel de Stoute
op de stedelijke voorre;Tlen gemaakt hadden, veder geheeld werden ,
doordien Maria tan Bourgodié , nadat zij haren vader
Hertog
het Groot Privilegie verleende , bekwam AjiKarel , was opgevolgd
STERPAM ook weder het bijzondere voorregt , om een dubbel getal
Schepenen te benoemen , hetwelk door Hertog Karel onderscheidene
malen verkracht was. Na alzoo voor de handhaving der voorre<Ttcn van
de stad te licbben gezorgd strekte zich de vlijt der Regering ook tot hare
veiligheid uit waartoe zij zich van het Slot te Muiden verzekerde tcrMijl
lieden van beide de partijen in de
zij , om de rust van Linnen te bewaren
Tevens was men voor de veiligheid ter zee bedacht
regering aanstelde.
en hiertoe werd er te Ahsteruab eene vloot van 3o schepen nilgerust , die
de Franschc vloot noodzaakte naar hare havens terug te keeren , en die ,
de kusten van Frankrijk
door hot nemen van eenige Fransche schepen
dat dit rijk zich genoodzaakt zag een bestand aan
zoodanig verontrustte
Almede bevonden zich de Amsterdammers bij het beleg van het
te gaan.
v aartoe de Stadhouder van Holland , Wolfert va?ï
slot te Schagen
BoRSELEN zich vcrpligt zag , teneinde Albert, Heer van Schayeiif tot rede
en onderdanigheid te brengen.
Na de inhuldiging van Maria vas Boürgondië ca Maximiliaas , Aartshertog van Oostenrijk met wien zij inmiddels geliuwd was , welke te
bezwoer jMaximiliaav wel alle
Amsterdam in April 1478 plaats had
die , zoo door zijne voorzaten als door zijne gede stadsvoorregten
malin
aan de stad verleend waren en daaronder het Groot Privilegie
maar bragt de stad daarentegen ook in de verpligting , om ten
behoeve van Vrouw Maria , ter somma van 3300 ponden van veertig
groot (uitmakende eveu zoo vele guldens van ons tegenwoordig geld) ,
waarvoor de grafelijke inkomsten van Wielijfrenten te verkoopcn
ringen , tegen den penning elf, door den Hertog verpand eerden j
terwijl zij bovendien nog haar aandeel moest dragen in eene buitengewone bede van 60,000 Filipsschilden (of oO,400 guld.)
Doordien Gelderland w cigerde om Maxisiiliaa?! en Maria te huldigen ,
ontstond er in '1479 een oorlog , die allernadccligst voor de stad Mas , en
het eerst tnsschcn de Amsterdamsche en Harderwijksche visschers gevoerd werd , waardoor Amsterdam zelfs met Enkhuizen en Hoorn in
moeijelijkhcden geraakte , welke evenwel , om het algemeen belang ,
Gedurende den Gelderschen oorlog . die ,
spoedig verelïend werden.
eindigde,
in het jaar '1481, met de inhuldiging der Landvorstin
deed Maximiliaax veder eene bede van 80,000 Filips-klinkaarts (of
G7,200 guld.) in het jaar gedurende den tijd van acht jaren , waarin
Amsterdab , naliet Ledingen van eenige voorregten , bewilligde.
David vas BoüHGONDiË, vijf CU vijftigstc Bisschop van Utrecht door
en te \\ ijk
de Utrechtenaars genoodzaakt zijnde de stad te ruimen
bij Duurstede zijn verblijf te nemen, riep de Arasterdammers te hulp,
Utrecht
die in 1479 zich van het Slot te Abcoude meester maakten.
waaruit men
was nu de eenige stad , die de Hoeksche zijde hield
liglelijk voorzien kon, dat de onlusten -met die stad eerlang tot heviger
dadelijkhcden zouden uitbarsten , dies men te Amsterdam alle voorzorgen nam, tegen eencn aanval van die zijde onder anderen begon mcu
in 1481 de stad te versterken
terwijl men schikkingen beraamde op de
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de sflmUeiij. lii den iiaclit , tiisscheii
werd Naarden door de L'lreclilenaars bij
verrassiiijl injpMioiiien . maar liel berijjl , dal de Ainslerdaiaiiifrs niet
die van .Mniden en W e;'sj) in aaiilojjl varen, om Naarden Ie liernemen , was [jeaocjj«aam om ben, na Iiel vorderen van li.OOI) ijÉdd-n
maaraeblerliaald wordende,
de vbi;;l te doen nemen
brandseballiiijj
moesten zij een jjedeelle van den li.iil on eeni|fe medi'^enomen gijzeGeen minder vooinb-el lï-.-baalden de Hollanders op
laars aeliterlalen.
alwaar de^e laalsleii {relii-f 1 ver>lajen
de SUchlenaars bij \V eslbruek
werden en luumen \Nim|)el of banier in ilen steek lieten, die ten tcekeii der overwiniünHr in de Ündc kerk te Axsteküaji werd opijelianjen.
In bel voljjende jaar ginfjen de Ltrecbtsebcn noj al voort met de stad
waarom in de maand Au;fiistns bevolen werd, dal alle
Ie bedreigen,
van daar nïoesten vertrekken ,
zeescbepeii , die vóór de palen lagen
o:n plaats te maken voor anderen , die de stad dacht bijeen te brengen.
Ook werd aan de Uijn- en andere scbippcrs gelast, zicb naar Muiden te
begeven
om bel volk , dal 3Ia\imiliaan bijeen ver/aineld bad , naar
Sparendam over te voeren , terwijl de Schutters bevel kregen, om den 6
S«ptember . met hun harnas op de |)laats (den Dam) te komen, om,
als de steeklok luidde, scheep te gaan en de banier te volgen , op
Deze
uitgevaren en op de hoogte vftti
verbeurte van lijf en goed.
<len Eem gekomen zijnde, bcmagtigden twee Utrechlsche seiiepen , het
ééne geladen met koorn , hot andere mot salpeter, b.iskruid , steenen
Deze oorlog
klootcn en pijlen , ter waarde van 2000 Rijnguldens.
eindigde in H85 wd mei een verdrag, maar mou gebruikte echom de sloten te \ reeland en te Abcoude in pandter de voorzorg,
de Bisschop builen staat was . o:n de
schap
te liouden , alzoo
bepaalde som te voldoen.
3Ivxi3iiliaa> , die inmiddels, na bet overzijner gemalin
als Ruwaard en voogd
lijilen
van zijnen oudsten
zoon, hel bewind in handen gekregen liad
liet dan ook de beide genoemde sloten zoo lang ouder stads bewaring waarop die van Abcoude
in liSideneed van getrouwheid aan IJ.irgcmeestcreu deden.
Ma\i\iiliaa>
in li8o tol Roomsch koning verkoren zijnde, kwam
AnsTERDAX bezoeken , waar hij met de Regering ce;»c nieuwe ordonnantie op de scheepvaart maakte en tevens de middelen beraamde , om de
Vlamingen, die hem het regl van voogdijschap over zijnen zoon wilden
betwisten, te water aan te vallen.
Na bet vertrek van 3I\xihiliaa\
ontdekte men, dat de Hoekschen , die nu builen allen bewind waren,
gedurende de Vlaamsche onlusten, cenen aanslag tegen de stad in
daarop werd de schutterij in zes v. ijken verdeeld ,
den zin hadden
in elke wijk eene verzamelplaats vastgesteld , en alle du schejjcn , die
in
winterlaag lagen, binnen gehaald.
MvviaiLiAAii
in 1488 door die van Brugge binnen hunne muren gevangen gehouden zijnde , zag zich niet zoodra in veiligheid , of hij
trachtte zich over dezen hoon te w reken
waartoe Albert , Hertog
van Saksen . hem met ecu leger te hulp kwam. Tot betaling van dit
leger moest ook Austerdab het hare Ijijdragen , waartoe zij erlelijke
rente verkocht , en van onderscheidene personen 10,i240 pond van veertig
groolen (zijnde even zoo veel guldens van ons tegenwoordig geld)
tegen
den penning 16 ontving Mamxiliaan ontving daarvan zcU', 9000 pond ,
en de overige 610 v\erden, oj) zijn bevel , uitgekeerd aan Mr. IIevdkik.
WoLKAAiiüs, die hem eene dergelijke somme on hel Laljuwsiliap van Amslellaud , Waterland en de Zeevang geschoten had.
Ter vergoeding
hiervan werd aan de stad bcljol'd , dat zij genieten zou de grafelijke
vprilct'lliiff
'J

cii

der waeblplaatscii

10 December 1481
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inkomsten , als 200 pond van de [jenielde LaljuM'schappen , 3150 ponden
van de sluis te Groolcnbroek en 30 pond van die te Mcdcmblik ;
maar, ofschoon daarvan goi'dc hricven gfcniaakt waren kon de stad
de inkomsten van die tuee {jcmelde slnizen nimmer bekomen.
Tc dezen tijde leden de kooplieden zware verliezen door de roofzuclit
der Engclschen , die niet nalieten , ofschoon het vrede was , Imnnc
schepen te nemen en te beroovcn.
Men kreeg noglans de voorn;iamste
roovers in hechtenis , maar er bevonden zich te Amsterdaji lieden, die
tronwloos genoeg waren , om de gevangenis te openen en de roovers
op vrije voeten te stellen.
Nadat Rotterdam , in den nacht van 19 November 1488 , door de
lloekschen , onder Jonker Frass van Brederode , ingenomen en het Slot
te Woerden mede door de Hoekschcn , onder Jan, Burggraaf la/i iJ/o;./foort , bemagtigd was, werd in Jannarij des volgenden jaars , op bevel
van Maximiliaan , te Jjcyden eene algemeene dagvaart der steden beschreven , waarop die van Dordrecht, Gouda, Brielle, Haarlem, Leyden en Amsterdam overeenkwamen, dat de vier eerst gemelde steden , de stroomen zouden sluiten en de anderen , wier Poorters waren
uitgelrokken ,
Schiedam bewaren , voor welke stad de
Hoekschcn dan ook het hoofd stieten. Amsterdam werd, voor de dienst
in dezen betoond , begiftigd met het voorregt , dat haar vang- en banrcgt tot op 1000 roeden nitgcbreid werd , tcrvvijl haar tevens vergund werd , om ten eeuwigen dage de Roomsch koninklijke kroon
boven het stadswapenschild te mogen voeren.
Om de Hoekschcn te temmen besloot Maximiiiaan in 1490 tot de
belegering van het Slot te Montfoort , dewijl de herovering van Woerden
M'aaraan Amsterdam grootelijks gelegen was , daarvan afhing. Om dit
i>n!t kracht door te zetten , werd bij den Raad der stad besloten , om
12,000 Andriesguldens bij leening op te nemen , ter uitrusting van
eenigc scJiepcn van oorlog.
Toen werden Montfoort en \V oerden gewonnen , en Sluis, de eenige verblijfplaats der Hoekschcn, later ook ingenomen zijnde , werd hiermede een einde gemaakt aan den langdurigen tweespalt der Hoekschcn en Kabeljaauwschen.
Fitips II, in 1494 de regering van zijnen vader Maximiliaan, die
inmiddels Keizer geworden Mas , overgenomen hebbende
beroofde de
stad wel van hare voorreglcn , maar onthief haar niet \an desciudden,
die gedurende het bewind van zijnen grootvader en vader gemaakt
waren , zoodat er niets anders op was , dan nieuwe belastingen te
heffen , die toen meer bezwaarden dan vroeger ; want de stad had geene
andere inkomsten , dan hetgcnc van de belastingen de waag de wijnaccijns en .de paalkist kwam, maar uit dit laatste moesten weder
de kosten tot onderhoud van baken en zeetonnen benoodigd, goed
gemaakt worden ; nogtans werd door Filips het Baljuwschap van Amstelland in pandschap gesteld , gelijk dan Burgemeesteren aldaar eeneii
Baljuw aanstelden.
Ondertusschen nam de Amsterdamsche koophandel en zeevaart , Ic
midden van den oorlog, toe. In het laatst \nn 1497 kwam er onder
anderen een groot getal van koopvaardijschepen met velerlei waren
vóór de stad aan.
Voorts blijkt de aanwas van den koophandel der
stad in het Noorden, uit een privilegie van Jan II, Kening Aan
Zweden, Denemarken en Noorwegen, den 26 December 1498, gegeven ,
waarbij hij aan de stad Amsterdam en aan de gemcenc Hollandschc
sleden , die hem p,ema>>lioden hadden toc'-ezonden , verjiunde , twee
derden van hunne "cstrandc goederen te mogen naar zich nemen
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,
een groot getal visseiiers van llaiderwijk gevoigd hadden , op de
Amstcrdammeis alkw aaien , zakten de Hollanders, die niet genoegzaam
vaa kiijgsbehoette voorzien waren, af, tut op de hoogte van hel Slot te
Mniden van waar zij een klein vaailtiig naar A.hsteudam zonden, ont
Lnskrnid Ie halen; eer dit eehler terng kwam , had de vloot het anker

denee krnisle
/iel»

,

op welk gewest dj Gelea was naar Waterland geslesend
,
Hel vaartuig met buskruid kwam lea
dersehea het geiannt hadden.
laatste bij de vloot, ca toea had mea gaarae de Waterlandsehe visschers , die zieh hier omstreeks ia zee bevonden , aan boord geuomea
tea einde de manseiiap te versterken , maar dezen gln;;en door , zoodra
Up de hoogte vaa Alarkea werd het
de vijand iu In-t gezigt kwam.
eerste vijandelijke seliip aangetast ; gedurende het geveeht werd de
die er met kleine vaartaigca naar
vloot door de Moanikendammeis
Laag duurde het , eer de strijd beslikt was.
toe roeidea , vei'sterkt.
Maar, toen twee of drie vaa de grootste Geldersebe schepen zieh eca
v\cinig vaa de vloot verwijderden , tea eiade eea Frieschea koopvaarder
Ie bemagtigea , gelukte het aan de Hollanders de overwinning te behalea.
Zij maakleii hier vele gevangenen, die men, uit vrees voor de kostea
gcligt

,

,

vaa hun onderhoud , noen Ie jlounikendam , noch te Muiden , noeh te
maar JaxBl.vmaü Ja.vszüox , Schout dezer
Aïstehuaji wilde ontvangen
laatste stad bragt te ^»eeg, dat mca de mccslea op hunnen eed ont;

anderen betaalden hun losgeld

en de scliepea der Gciderschea ,
met eenen gunstigen,v;iad
A óór dat het jaar l-iüï geëindigd was, maakten de Gcideraaar huis.
schea zich weder tot ceuea aieuwca logt op de Zuiderzee gereed ;
waarom mca te Ajisteuda-U ook wederom bezorgd was voor overrompeling, ea daar legea alle voorzorgen ia heiwerk stelde. Zoo werd er
door de regering bevolen , dat de Laslaadje (nu de Geldcrsclic kade) ,
waar toen veel hout lag, geheel ea al uioest oalruimd w orden ; dat meu
maken
dat alle ruiters , ia
alle walerschej)ea zoude zeilvaardig
stads soldij staande , zich gereed moesten houden , om te kuaaca
aa hel luidea der boevcuklok , die tea
ca dat niemand
scheep gaaa
9 ure des avonds begon , zonder lanlaarn op straat mogt komen ;

sloeg

,

die hel geluk

hadden

Ie

,

onlsnaj)pen, liepen

;

;

,

dit maal kwam mea met den schrik viij.
IüOj werd het verbod van uitvoer van granen v\cder ingetrokkcu, en de stad ontheven van de grafelijke tollen te A\ ezel , Iveulea
ca Venlo terwijl zij ook ia het genot vaa oudeischeidcn voorieglea

maar
In

;

hersteld vscrd.
In het jaar 1j07 kreeg AjiSTEnuA..'» nog ccnlgc nieuwe voorrcglen van
Koning tan Dviuinarkin, die zeer ten voordeele van den

CuuisiiAA.v

koophandel slrektea , daar ook het regt van exue , voor gestrande ol'
verongelukte schepen en goederen , vei inetigd werd.
De Gciderschea in loOShet gemaakte bestand verbrokea hc])bende
stelden de Amsterdammers weder alle de vorige behocdmiddelen te werk
men beraamde zells een unlwerp lol het albrekeu van eeuige huizen ,
en toen Muiden ea W eesp ia handen vaa den vijand gc.alka waren,
Sommigen verhalen, dat de
onderging de gchcclc Laslaadje dit lol.
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dezen tJjdc , eenen aanval deden op het Roode blokhuis,
palen stond , aan de toenmalige Haarlemmer, dat op
poort , doch, dat zij zoo wel ontvangen werden , dat zij met schande teni<»
weken. Vast gaat het , dat Karel van Gelder in het jaar löOS eenen Priester naar Amsterdaji zond , om de stad op te eischen en de reo-erinp- te vergen , dat zij hem voor Heer aannamen.
Hij bekwam tot antwoord ,
dat de stad den Koning Filips trouw gezworen had , die zij , zijne kinderen houden wilde , en dat de btirgerij nog niet in zulk eene eivrte p-chran-t
was , dat het haar gelustte van Heer te verwisselen. Intiisschcn wapende men zich tegen eenen nieuwen aanval , en werd al Mat builen
de St. Antoniepoort stond , afgebroken , ja zelfs de Doelen der bandboogschutters , toen een prachtig gebouw , staande buiten die poort. Ook
bood men mannclijken tegenwecr , toen de vijand tot tweemalen toe eenen
vergeefschcn aanval op de schans aan de IJpesloot beproefde.
Na het
mislukken van den tweeden aanval, liepen de Geldersche vluglelini>-en
eene bende Amsterdamsche poorters , onder het geleide van Reimer
Mosterd , in den mond , zoodat vele hunner werden gevangen genomen
en op St, Olofspoort gezet werden.
Den 13 October 1308 leed de stad veel door eenen zwaren storm en
watervloed , welk onheil haar bedacht deed zijn
om in het volgende
jaar bij Maximhiaa?( aan te houden , dat haar het opzigt over den

Gelderschen

zijnde een

,

te

gebouw

,

,

,

JÏIuiderdijk

De

oorlog

werd afgestaan

,

zoo als geschiedde.

met de Hansesteden

en inwelken de
, die in 11510 ontstond,
belang bij den koophandel , deel moest nemen ,
werd wel spoedig , door middel van een bestand , ten einde gebragt
maar de stad had daarbij evenwel veel schade geleden.
De Gelderschen , met wien men nu weder in oorlog geraakt was ,
kM'amen van Utrecht voor Amsterdaüi , staken de Lastaadje , benevens
21 schepen, die in de Oude Waallagen, in brand, en trokken toen
weder al'. Na dezen overval werd gelast, dat de poorters, des avonds
te zes uur , ter wacht moesten komen , en op zestien plaatsen rondom
de stad de wacht houden. Hertog Karel van Gelder, in het jaar lol4,
in Groningen gehuldigd zijnde , bemagtigde ecnige steden in Friesland.
hem te keer te gaan kwam Hertog Joris van Saxes te Amsterdam
ten einde zich daar van voorraad te voorzien, maar vóór
Hoorn komende, werden de voorraadsehepen door de Friezen bemagtigd.
De Savische Hertog, niet bestand zijnde tegen de Gelderschen , droeg
al zijn regt op Friesland aan den Graaf van Holland over, die hierdoor, in lülo , weder met de Gelderschen in oorlog kwam, waardoor
groot nadeel werd toegebragt aan den Amsterdamschen koophandel
welke in Ii5I8 niet minder te lijden had van de zeeschuimcrijen van
Groote of La>ge Pier , welke de Zuiderzee onveilig maakte, terwijl onderscheidene schepen die te Amsterdam te huis behoorden in de Zond
aangehouden werden , op last van Koning Christiaan, die zich van dat
middel bediende, om de betaling te krijgen van de sommen , welke hem
toegelegd waren, als bruidschat, bij gelegenheid van zijn huwelijk met
Isabella va\ OosTEiNRijK , ccue zuslcr van den toen
regerenden Graaf
Karel II als Duitsch Keizer meer onder den naam van Karel Y bekend.
Te dezer gelegenheid verbond Amsterdam zich tot de betaling
van 415,300 guld., op voorwaarde van die te mogen korten op de
ingewilligde bede van 80,000 pond.
Op deze belofte deed Karel
aan Curistiaa\ toezegging dat de geheele som der bruidschat zoude
vohlaan worden, vxaarop het ontslag der aangciiouden sclicpen volgile;
terwijl Karel. tot erkentenis van
deze diensl
in het jaar 11519 alle
stad
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de Knifelsehen »ip zijne hoede moesl zijn ,
jjomehh' jaar zieh van de CK)sler.sclie vhiul meeswaarhij cehler de inyezelenen van AMsTtiutAM wcini-r nadeel
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alzoü de nieesle schepen in de üoslzec lehnis liehouiden.
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vour hel koopbehuijj

er

Koninjy

ran Dcnciiiaikvn.
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En

(jeen

door het onllroonen vau
ofsehoon zijn opvoljfer

Fkkdeiwk I. de vrije vaarlder liolhuuU-reii l)evesli|jde. v\as men eehlcr heil neht voorde Lnlukkers, die. zoodra zij lu^lverblijl van konin;; (Iuiustiaa:»
luiimc
in ileze landen. v\er\wiarls liij jfev\eken Mas , verstaan hadikn
vijandelijkheden tej;en de Hollanders en Zeeuwen hejjonnen. Maar lielwas, dal, door hel ver{feen len voordeele van den koophandel si rekle
v*ijden der zeejjalen
de sehepen jjemakkel ijker over 1'ampus konden
geraken , ol'selioon de slad anders in het aijjemeen daardoor een onherslelhaar nadeel v\erd tüefyehra-jl , aanjyezien hel vvaler dat voorheen
zoet was, hierdoor hrak en onhriiikbaar v\erd , helgcen dan ook de
en de slad voorts
visscherij in de slads-jraihlen te niet deed loopcn ,
aan oneindige kosten lot het uitdiepen dier graehten benoodijjd , onder,

,

,

,

,

hevig maakte.
ïn het jaar 1'j!28 bewilligde de stad in het vcrkoopen van renlen
ten behoeve van den Graal. Ook sleinde mtm voor stads aandeel in
ecne bede van 150,000 gidd. , ten behoeve van zijn luiv\elijk in ili^y ,
in welk jaar de regering voor stads rekening , vaa den Heer van JjulDERODE . de ambaehlsheerlijkheden van Amslelveen Sloten , Sloterdijk
en Osdorp koeht , voor eene somnie van 5000 Karelsgnldcns ééns , en
voor 560 pond. van 40 groot ot' 560 gnid. onlosbare erlientc 's jaars.
In het volgende jaar lo50 werd de voorspoed niet weinig beknepen door
cenen zwarcn v\atervloed , gevolgd van eenen . voor dien tijd , hoogcn
prijs der granen; maar nog zwaarder was de geweldige vvalervloed van
November lo5:2; waarbij nog kwam een geweldige brand in 't llegnlierskloosler , zoo men v\il, door de IMunniken zelve veroorzaakt, om
daardoor van sehulden ontlast te zijn.
Op ccnc dagvaart der steden , alhier gehouden in lo55 , was de
Regering van Amsteiidam de eerste, die stemde in eene buitengewone bede
van 50.000 gulden , ol'selioon zij tevens onwedersprekelijk bewees, dat
de pas aangevangen oorlog aan de stad voor haar aandeel reeds meer dan
doch door deze bewilliging bewerkte zij ook
!20,000 gnld. gekost had
dat 's lands vloot nog in de maand September in zee liep en voor
de iNederlandselic koopvaardijschepen de Zond opende.
Door het drukken van bet Nieuwe Teslamcnt , naar de vertaling
van LüTUER , in lo35 te verbieden, maakte men de zaak der Hcrvonning hier levendig.
De Redenrijkers hadden hier ter stede reeds
meer dan eens getoond welk gevoelen zij omhelsden , waarom ook negen van hen ter bedevaart veroordeeld waren , en olsehoon de llervorniing hier meer en meer veld bleek te winnen , gedioeg de Regering van dien lijd zich zeer gematigd
uiaar toen de W ederdoopcrs
de zaak met hun oproerig gedrag bedierven , was de Regering niet
langer in staat hare ingezetenen len hov e te beschermen
want na dea
aanslag van dezen zoo woeslen als onbezonnen hoop, in 1334, om
zicli van
Amsterda.ï meester lo maken, werd bij het hof, hij de
Regenten en bij de gemeente alhier alle beg<'crle naar Hervorming vol,
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{)cdiag beoordeeld.

dan \an

zoo

Waar ook

heeft

men

ooit

dwaler daad

zwaardloopers , die op den vollen
uiiddajr naakt en met bloole zs aarden door de stad liepen, zonder
ecliter iemand te bescliadijen , maar met liet doel ,
om de stad in
berocrinjr te brengen.
Zij werden ook spoediy door de sebatterij ontwapend en gevat, teneinde hunne strai" te ontvangen. Ue Stadhouder
van Holland , die met cenigc Raadsheercn herwaarts gekomen Avas
nam zulke maatregelen met de Regering , dat men voor eenea
aanval van buiten niet zeer bevreesd behoeide te zijn.
Ongelukkig
Mas het , dat de Regering do schuld van deze beroeringen dragen
moest, als of zij , door hare slapheid, oorzaak van dit woest bedrijf
geweest was , wordende , uit hoofde van die beschuldiging , de Schout
van zijn andjt ontzet. Toen de geest van muitzucht eens plaats gegrepen had in het hart des volks , haperde het aan geene middelen ,
jjezien

em

,

die

])eriichte

Te dien einde verspreidde men
200 burgers, des naclits, van
hunne bedden zouden geligt en naar 's Gravenhage gevoerd worden. Op dit gerucht begaven zich, legen den avond, eene grootc
menigte naar den Dam om hier tegen te waken.
Twee Burgeriiopeen

dien aan den gang te brengen.
valsch gerucht, alsof meer dan

,

Joost Blik en Jax IIollesloot.
verzekerden het volk, dat
dit slechts een uitstrooisel was.
Men ging wel voort met de oproerniakers te straflen , maar des niet tegenstaande waagde het Jaeuc vas
Kampen, die den titel van Bisschop aangenomen had , om hier heimelijke
lieden

,

vergaderingen te houden, en de zijnen tot alle spoorlooshedenaan te zetten
zoodat eindelijk op den 11 1'ebruarij löZo het lang gevreesd geweld
zijnen aanvang nam, met het vreemde en nog onzinniger bedrijf der naaklloopers , die als van Inm verstand beroofd de stad op en nederliepen ,
onder een ijsselijk gehuil van wee! wee! wee! de wrake Gods! de
wrake Gods Daarop volgde de komst van Jan va.v Geei.e^ , welke dezen
dwazen hoop nog meer aan het woeden hielp. De aanslag, om zich van
<le stad meester te maken, was bepaald op den 10 Mei , des avonds na
het luiden der stadhuisklok , doch de Burgemeesters kregen tegen den
avond de lucht van den aanslag , dien zij ecliter eerst in den wind
sloegen , waardoor de llerdoopcrs reeds meester van het stadhuis waren ,
alvorens men middelen beraamde om den aanslag tegen te gaan. Nu
werden echter alle toegangen naar den Dam wel bezet , maar Burgemeesters besloten niets te beginnen , vóór dat het dag was. De Burgemeester PiETEii KoLY?( , die, niet vervolgziek zijnde, in verdenkinggeweest was van Lutheranerij , thans willende toonen, wie hij was,
De oproerigen , de burgers
stelde zich aan het hoofd der burgerij.
ziende naderen , trokken hen tot aan de waag te gemoct , dreven hen
terug , doodende of wondende al wat hun voorkwam , en onder anderen
KoLYX , die door hen met een vcrgiltigd lood, w erd doodgeschoten. Gelukkig, dat de jongste Bmgemeestcr, Goüsse> Janszoon Reeüalf , goede orders
wist te beramen, alzoo buitendien de burgerij zouhcbbeu moeten zwichten.
Deze , een ervaren krijgsman zijnde, deed de toegangen naar den Dam
beter voorzien en met hopzakken stoppen , nam vervolgens op de
vischmarkt , vrijwillig volkop ujaandgeld in dienst der Burgemeesteren,
dat het, na het verdrijven der open deed dit cencn eed afleggen
rocrlingen van den Dam, den eersten aanval op het stadhuis zonde
doen.
De Wederdoopers hielden zich hier stil, vertrouwend.' op hunnen
gewaandcn Trofeet , die beloofd iiad , dat daags daaraan meer volk zou
opkomen j ook de biugeis hielden zicii , gedurende den nacht, stil,
terwijl de Wederdoopers dien op het stadhuis doorbragleu , ouder hel
!
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Int sladluiis |>ciliv\i'n wan-ii , maaklcn ilo bnrj;fr.s ïuh van ili; Maa;f
of iTilinrijkeisIvanuT lUiu-sler , on» den üani sclioon Ie lioudcn , schii;zoo dal de oproerlendi: vim tlaar door do vcnslcr.-» op liet Sladlniis
,

bovenverlrekkfu \erlHTj;en niue^leii.
lW:KkALf deed toen twee ijroolc slan;i;en en een antler
Jjnriyenieeslor
slnk jjeschnt op den Dam aanvoeren, onder liet jferoep der {>enuenle dat
er aan het staiümis niets {rdejjen was , al jjitijf het met alle upruerüoeii de Ihirjj-.-meesleren bejjrepen , dat het ;;eiioei;
inakers te jponde.
was, als de deuren sleehts opL'n{je:eliolen waren, terwijl de aaojjenomen manschap jjelast werd , zou haast het seliot jjedaan was , op het
.'\let het tweede seliot stortte de deur nut stijl
stadhnis aan te \allen.
daarop 'fesehiedde de aanval met een ijs>elijk jfesehreenw
en al in
door de \Vaard;;elders , welke \i\n de linr[jers {jevoljjil werden, drij\endu
de opioerijjen lot in de xerborjendsle vertrekken die men levend Nond
«jekw etsten sleepte men
«Ie dooden en
werden toen allen |;e\anj>eii
luni
waren no;;- meester van het binVijl" en twinli;;- %an
bijeen.
nenste [[edeeltc van
hel stadhuis , en vertiedijjden zieh daar zoo
Hierop beklommen eem'j;c
woedende , dat men niet durfde aanvallen.
\enslers van buiten , en \ieien hen toen van ceneu kant
biirjjers de
aan , van waar zij dit niet \erwaehtlen. Twaali' werden er le\cnde {yeVan (ïeelex had de vliiot boven op den toren jjenomeu , tlie
{jrepen.
naast hel stadhuis stond en werd daar zoo besehoten , dat hij no;f hall'
levend naar lienedcn viel. Ue overijjen werden Jiaar verdiensten {>-eslrari.
In hel jaar 1j41 werd het verlol^jeld op de «yranen door Keizer K.uini,
V weder ingevoerd en dit maakte te Amstehuam zoo veel bewejyinjy ,
dat 's Keizers Ont\an;jer heimelijk ter stad uit|;e!iolpen werd , om
lieni niet bloot te stellen aan de woede van het {jraauw ; het \erIor«>eld
werd nu weder ingetrokken , op voorwaarde, dat A^isteudam eenderde
betalen zoiule van 21>,000 jjulden , welke aan deu Keizer juoeslen voldaan worden.
Toen KAR^:^, V in het jaar 11542 aan Frankrijk , Zweden , Denemarken
en Gelderland den oorlo»' verklaard had , werden de schepen der Amsterdammers door de ücnen {jcnonien en de Zond {jeslotcu daarop \ol»jde
de vrees voorden inval van den Gelderschcn \cldüvcrste Maaiiten van
RossEM waarom de huizen op de Lastaadje weder afgebroken werden j
hierbij kwam nojy
dat men , willens ol' onwillens , moest stemmen in
de bede van 60,000 gulden en daarenboven in het betalen van den
Dit laatste, ofschoon slechts voor eens bepaald,
honderdsten penning.
moest in het volgende jaar ten tw eedemalc geschieden , en daarenboven moest men toen v\eder bewilligen in ccne bede van 90,000 gulden ,
en ccne leening van 6000 gidden, aan v\ elke penningen de Regering
niet zonder het invoeren van nieuwe imposten wist te geraken.
Om den oorlog met de Protestanten in Duitschland voort te zetten ,
werd van de Stalen, voor di-n tijd van vier jaren , eene bede van
niet minder dan 600,000 gulden gevorderd.
De Regering van Amsterdam stemde, voor hel stads aandeel, daar gereedelijk in 5 want door liet
gedrag der Wederdoopeis had zij cenen haal tegen de nieuwe leer opgevat,
en was meer geneigd tot veivolging geworden, waarin zij straf genoeg te werk ging. Eu oj)dat Burgemeesteren hierin hunnen moed te beter
moglen koelen , vond de Keizer goed, om, in het jaar löiü, het banen vaugeiegt der stad eene mijl verder uit te breiden.
Vóór dat Kahel V de regering der Nedci landen geheel en al aan
zijnen zoon 1'ilips H u\erdroeg. luool men, in het jaar Idjl , om
zich
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zich legen

Frankrijk

Ie

kunnen verzetten

,

weder toevlugt nemen

loi

de invoerino- vanhel haardslcdegeld , ter jjoedmaking' van ecnesoinvai>
53;00Ü3ii!den, waarin A'mstkkdam gcreedelijkbewiliiorde. Toen dit eelilor
niet toereikende was , v/erdca er in het volgende jaar nog voor 50,000
jyuldcn aan los- en lijfrenten verkocht.
In lo'o3 moest men weder
bewilligen in eene bede aan Holland gedaan van 500,000 gulden en in
Augustus in eene tweede van 200,000 gulden
ter goedmakint»- van de
eerste
moest een tiende penning van de huizen betaald worden,
hetgeen binnen de stad toen 13,000 en eenige honderd 'ruidens bedroeg.
In lt>S}4 werd er weder eene bede van 200,000 gulden geeischt ,
waarom men genoodzaakt was voor b6;000 ponden erlelijke renten te
verkoopen, waartegen de Keizer aan de stad het gruitgeld, zijnde
een duit van iedere ton biers, voor 7o guld. in liet jaar, verpaehtle.
FiLiPS stond dit gruitgeld naderhand voor 4500 ponden geheel aan de
;

stad af.

In het jaar Vó'óQ bewilligden Amsterdam en de NoordhoUandsche
steden , om zes schepen , bemand met -500 koppen , in zee te brenorcn
,
op voorwaarde , dat het
gemeeneland de kosten zoude dragen tot
19,000 gulden toe. Deze uitrusting geschiedde tot djckkino- van de
graanvloot , die men reikhalzend uit de Oostzee te gemoet zaoalzu)i>
er groot gebrek aan granen , en de schaarschheid van levensmiddelen
ongemeen was j tei-wijl deze ramp nog verzwaard werd door eene pestziekte , die zoo hevig woedde , dat het gasthuis te klein was , om alle de
besmetten te bevatten.
.

In het jaar 1300 Averd Amstkhdam met eenige voordeden inden koophandel op Dv^nemarken en Diiitschland beschonken. Maar in 1303
geraakte zij in een geschil met Hoorn , over het paalgeld
hetwelk , op
grond der oude voonegtcn.van 1342, door den Hoogen Raad, aldus
ten voordeele \an eerstgemelde stad werd uitgewezen
dat die van Hoorn
aan de paalmcesters te Amsterdam , van alle paarden koeijen en ossen ,
die hctVlie, of het Marsdiep , inkwamen, de daarop gesleklc penningen betalen moesten.
Ofschoon in het jaar 1361 de stad Haarlem tot eenen Bisschopszetel
verheven en Amsterdam onder dit bisdom gesteld werd , belette zulks echter
niet, dat ter laatstgemelde plaatse heimelijke vergaderingen gehouden
werden , door hen , die der Hervorming waren toegedaan. Ook geraakten
de ingezetenen in het jaar 1363 in geschil met de Regering
over het
betimmeren der Lastaadje , maar de Groote Raad te Mechelen hield
Hierbij kwam nu nog een twist o\er den uitvoer
de zaak slepende.
van granen, welke zoo hoog liep, dat niet alleen de Regering ten
hove van inhalighcid betigt werd , maar dat men tevens verzocht, om
verandering in het bepalen van namaagschap onder de Regenten; door
deze klagten won men echter niets , dan dat de granen vrij konden uitgevoerd worden, en dat bet schontsambt, voor eene somme van 20,000
guld. , weder voor den tijd van zes jaren aan de stad kwam.
Ofschoon de Landvoogdes te Amsterdam mannen in de Regering had
gesteld , die baar naar de oogen zagen , konde zij echter niet verhinderen , dat eenige der stedelingen zich naar Culemhorg begaven , om
aldaar de Predikatien van zekeren Gerardus bij te wonen noch dat men
kort daarop zich, in het geheim , in de nieuwe leer deed onderwijzen , door PiETER Gabriel , en naderhand meer openbaar door Jan
Aresdszüon , die den 21 Aug. 1366 op de Lastaadje predikte, waarna
De Burgemeestcrcn,
dit te dier plaatse meermalen herhaald werd.
vernomen hebbende , hoe het <T!'aauw in Braband en Vlaanderen de
,
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pii
vt-rbrülveii liaJ
vrecïeiidc , dat
\uiaisflui\vdL'ii
de 1'riesondiTUfuien ,
dan, terwijl dezi;
de kerksieradeii /ouden l)fi;;i'M
ffis ,
dal ïij
Ondekerk
waar zij
liicrnicdc lie/ijf Maren, Vvp Iiel volk naar de
l)t>
sehnllerij was eehler viMslandi|f genoejf ,
dl' heelden verhrakcn.
om de verdeie plnndfrinif te stuiten waarna d(! vournaaniste Hervürmden door IJnrjfenieesleren met list j;edroa;fen werdrn om cenigi!
door welke ile rnst zonde knnneii
artikelen oj) hel |>a|iicr te hrenjyen
hersteld wurden.
De/e artikelen behelsden: dat vooreerst, tol nader
ortler
de heelden nit ile kerken zonden worden wejjjfenomi-n en de
kerkt>n jreslolen hlijxen
dat de piedikalien der Ilcrxomidcn zonden
<|esehieden bniten de stad. zonder den Leeraar oi' tie toehoorders eenijr
hij
onweder aan de. ILTVorinden d«
helelsi'l
aan te doen; dat
Lepnizenkerk zonde worden toegestaan, en dat zij, in ziekte ol andere
onj;e\ allen
znlke Priesters of' andere Leeraars mo|j;lcn {jehniiken, als
lum «roeddaeht.
De Pastoor, met het II. Saeranienl over de straat
kerksehenderij zonde
alle
gaande, zonde geen bel mogen roeren
voortaan verboden worden , en om geloofszaken zomle de een van den
Ingeval van oproer, mogt ieder
anderen niet kwalijk mogen spreken.
doeh zich niet van zijne stoep of woonstcdn
zieii ter lijl'sweer wapen.n
verwijderen. De Regenten lieten nog nit vrees \oor oproer, de zaken
haren gang gaan. terwijl de lier\ormden voor hnnne belangen zorg droegen. Maar ongelukkig ontstond er in de maand Septinnber IüGG eene
nieuwe beroerte , bij het begraven \;m eenen doode nit di; Hervormden in
de Nieuwe kerk. hetwelk ten gevolg had dal hel Mindeibroederskloosterg<;plnndfrd werd. Lenigen van de voornaamsle llervcninden begaven zieli derwaarts , om, zoo het mogelijk ware, den moedwil tegen te gaan , maar,
wat zij ook deden en beloofden, de drift was zoo min te stuiten als
daags daaraan , toen het Karthuizeiklooster lietzelfde lot onderging ,
}>ij
welke gidegenheid aan den Sehoul vier gevangenen onlwcldigd werden, terwijl hij zelf hel gevaar ter naanwernood met de vlugt ontkwam. De Regenten, vreezende, dat de woedende gemeente, bij wie
xij wel wisten, in ^t'i'n goeden reuk te staan, den mt)ed aan hen mogt
koelen , beraamden weder een verdrag mei de Hervormden
die
nog altijd uxiar bniten ter prekc gingen, tol dat eens op zekeren Zondag,
veel volks in de 3Iinderbroederskerk bijeen kwan) , welke plaats men
echter niel bekwaam vond , waarom de menigte A\eder naar buiten
ging.
Maar Bnrgemeesleren , duchtende, dal daardoorwedereen oproer
ontslaan zoude , verzochten zekeren va> Nkk
dat hij den Predikant in
de kerk op den stoel wilde brengen , zoo als nog dien zeilden dag des
namiddags plaats had. Daags daaraan werden de beelden en altaren uit
deze kerk genomen en daarin banken en stoelen geplaatst.
Op den avond van Ai'n 11) December T6(}(5 kwam de Prins van Oranje
binnen Amsterdauj, waar hij zich alle moeite gaf. om een nieuw verdra<f
tnssehen de Regering en de llervornnlen te hev\ erken.
Aan welke
laalslen hij begeerde, dal zij de Minderbroederskeik weder zoiulen
verlaten, en de preken , even als voorheen, buiten de stad doen. \un de
Regenten vorderde hij. dal zij eenige nadere pnnlcn zouden beramen; maar
deze weigerden dit, zeggende, dat zij zelfs lol het verdrag van 30 September II. gedwongen waren.
Ook behaagde hun niet, dat de Hervormden, op 's Prinsen voorslag, weder buiten de stad zouden prediken aangezien zij vreesden . dat dit anderwerf oproer zoude veroorzaken. Evenwel
stelden zij eenige punten op , onder verklariu"- , dal zij zulks deden
,
«ni den Prins te believen.
Maar deze nam hierin geen genoegen en
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zelf oen onf.wcrp , dat, den 18 Jainiarij loG7 , door d(^
Vroedschap en de Sclmlterij (joedoekcurd en {jelcckond werd , op voorwaarde, dat bet zoo lang van dunr zonde zijn , tot er de Landvoogdes
nilspraak over deed.
Toen werden ÜOO kneclilen Ijezoldigd , om de
rn.st der stad te l)c«aren ,
en predikplaatscn voor de Horvorniden aangewezen. A iergcniaglijjden
twee nit de Wcthonders en twee uit de
Jlcrvorniden , werden naar de Landvoogdes gezonden, om de bckrachliging van het door den Prins vervaardigde ontwerp te verzoeken.
De
twee gemagtigden uit de A\ ethouders -verrigtten echter, zonder de twee
uit de Hervormden te kennen
hunne zaken afzonderlijk met den President ViGtius en behandelden de anderen als onbekenden
ook reisden
over Antwerpen terug , zonder den Prins eens aan te spreken of
rij
te liegroeten . ten einde het voornemen
dat de Regering bad , om
krijgsvolk in de stad te brengen , te eerder te kunnen ten uitvoer
leggen.
Het gemeen echter, bier van de lucht krijgende, ver\oegde
zich , in den nacht , aan bet buis van den Burgemeester Buik , beni
afvragende wat er Aan de zaak was.
Deze ontkende bet ontwerp , en
zwoer, bij zijne zaligheid, dat er geen nieuw krijgsvolk geworven of
ie vreezen was
tot dat een der burgers liem de brieven , door de Landvoogdes , dienaangaande, geschreven, vóór uit de borst baalde.
Dit
zoude oenen geducht oproer ten gevolge gehad hebben , indien bet
niet door ecnigen der aanzienlijkste Hervormden gestuit was geworden.
Er werd nu naauwe Avacht gebonden tegen de komst der vreemdelingen ,
die , zoo uit ]<'riesland ,
Vlaanderen en Braband , als
Tan elders, meenden binnen te komen , boew el zij . bij hunne aankomst
vóór de stad , door de Hervormden van spijs en drank voorzien
werden op den 20 April werden er nog 400 Burgers in soldij genomen , en onder bekwame opperhoofden gesteld. De baat tegen de
beriot
Resferinff werd nojif ;reweldi}>er , toen men diie daoen later
kreeg , dat de goederen der Amsterdammers te Alpben , te Gouda en
elders , ten behoeve van den Koning, in beslag genomen waren
betgeen de Hervormden zeiden, met voorkennis der stedelijke Regering
te
zijn geschied.
Daags daaraan kwam het volk van Brederode
vóór de stad , maar de Koomscben en Onroomscben bevlijtigden zich
evenzeer, om bet buiten te houden, en men moet bet, voor een
geluk rekenen , dat de aanslag , dien zij tegen de Rcgulierspoort beproefden, mislukte, want bun getal was niet groot genoeg, om de
slad te kunnen verdedigen tegen den Graaf van Megen , die A\einigc
dagen later , met 10 of 12 vendelen geregelde troepen en 6 vcldstukken , kwam aanrukken en den 29 April reeds Sloterdijk naderde;
terwijl NoiRC.".r>iaES den 8 Mei vóór de slad kwam , om er , met 4 of J>
vaandelen Hoogduitsebe soldaten en vier stukken geschut , in te trekken.
In persoon binnen gelaten , vertoonde bij zijnen lastbrief aan
Burgemeesleren, \\ elke luidde , dal bij , ingeval van A\eigering , om hem
na ecnige
in te nemen, de stad moest belegeren, waaiom men,
zoodat bij
woordenwisseling, besloot, aan dien last te voldoen,
den volgenden dag binnen trok.
Nu werd het Minderbroedersklooster , op koslen der Hervormden, in de vorige gedaante hersteld,
De Graai
en de aangenomen burgers uit eed en dienst ontslagen.
VA?i Megen , vervolgens
ook binnen de stad gekomen zijnde , bragt
vele uitgeweken Roomscbe burgers mede , aan Welk bun poortcrrcgt
lerugescbonken werd.
\oorls werd de Schutterij onLwa|)end en
den lltiAoiinden alle mogelijke smaad aangedaan. De vreugd der
llüomscbgcziuucn werd evenwel, op den 18 .'ulij, niet weinig gevervaanli|?file
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van ilc {{t>ftleri;n dcv llcrMirnulfn , waaiup «It;jfcnrn , dii' la-l eerst aan de hemt la;;cu , en \oov »le voornaamste,
de stad verlieten, iiet(;een Ier vvaarselniwin;; voor de
werden jjeliomlen
ancleren slrekli'. Ook werden den ^7 \ ier |)ersünen die uien beseluddijfd
had \an lu-eldslormiTs ie wexen, op|',elian['en den i2 ()el(d)er en den 5i5
Novend)er . Iiadden derjjelijke straloi leninyi-n plaats. Inliet \oljfende jaar
i;>68 word, op hevel van Alb.v . een aanvanjy jfemaakl met Lel in«la;jen van hen . die zieli naar elders hej;e\en liadd(Mi , hetwelk jjevoljfd
werd van verhenrd>erklarin;y van jr.iederenen het hannen van personen.
Hel jaar löOy h'verde weder een tooneel ^an vervol^jiojj op, zoo niet
nu'l

liol

opsiliiiJM-n

.

,

;

dood hronjjen van hen. die men in handen kreejf , als met
hannen en verbenrl verklaren der jroederen van de/yenen,
,
Men lelde
die de woede en lajyen lainner vijanden ontsna[il waren.
meer dan 128 vonnissen, en, slrijdi}^ mei de stedelijke voorrejften ,
worden zelfs de jyoederen der vix)nwen . len hehoe.\e van den Koninjj,
vcrbcnrd verklaard. Elke weck. elke dajy leverde nieuwe voorbeelden op
van ••ew eldenarijen en wreedheden. Geen iNotaris dnrlde zieh verstouliet ter

hel

ten

indajfen

,

eene verkiarin;j

een

oi'

}>etni;;sehril"L

len voordeele der in|>edaayden

De
was te eenenmale {yesloten.
slad was te dien tijde jjenoerfzaam op den oe\cr van haren onder<>anjj ,
en de koophandel stond ais hel ware stil, zoo door de verbazende jjeldsommen , welke moesten opjjebrajyl worden, als door hel vertrek van
de aanzienlijkste kooplieden ; waarbij kwam hel verbod van handel op
Enoeland.
Intnsschen begon Willem, Prins ra» Oranje, bestellingen Ier zee uit
Ic {jevcn . waarvan eenijje jyevhiiytle Anisterdaumiers , en onder dezen
Jan Broek , Nicolaas Ruik.iiaver , Dirk
van Breemen , Ja.n Klaaszoun
Spiegel, Dirk DiivKi, en Jiuiaas Wvbravusz {jebriiik maakten.
De
Rcfjering der slad rustte daar en leg('n drie oorlofjschepcn uit, onder
hel bevel van den Admicaal Francois van Bosjilizev.
\andcn vrcesselijken watervlocd, die op den 1 November van het
jaar 1ü70 {ychecl Nederland mei sehrik vervulde , voelde A.hsterdam
mede de ijsselijksle gevolgen
door de doorbraak van den
alioo zij
Diemcrdijk, eene aanmerkelijke schade leed.
Üni die str.d , zoo wel als andere sleden , iu zijn geweld te liouden
liad Alba bel ontwerp opgevat, om aldaar in 1571 een kasteel te doen
Louwen, dal geplaatst zoude worden oj) de Geldersehe kade, aan de
Banfammerbrug.
jilaar de Regering, hier\an onderrigl , zond twee
Burgemeesters naar Antwerpen , die het bouwen van dit kasteel en
de inlcgering van Spaaiisclie kiijgskuechlcn voor 200,000 gulden alkochllen.
iSaauwclijks waicn zij van deze vrees verlost oi" zij moesten
naar middelen ouizieü
um den lieniieuwden elseb van den tienden
penning te ontgaan
dit bleel" echter slepende tol
1572, toen de
Hertog, door het verlies van Brielle , dat doar de Watergeuzen ingenomen vvei-d, en de verdere daarop gevolgde veiar.dcring van zaken,
zich genoodzaakt zag, van dezen eisch ai" te zien.
Er stak
onder den Admiraal Boshiuze.v , van hier wel eene vloot ai,
om die vau Enkhuizcn hel iiilloopcn liuuucr schupeu te Lckllcu , doch
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nadat de ^oord-IIcl!aiidsclie stedeu , die 's Prinsen zijde gekozen hadden , mede eene vloot in zee hadden grebrajjt , keerde die van Amsterdam
In de maand Octobcr , poogden de Amsterdammers ueder de
ternj.
Noordliollandsclie schepen, onder So>oi
voor Nicuwcndam te verjagen,
doch hier liep hun de kans zoo tegen, dat zij tol binnen de palen voor
Alea , thans ziende, lioe nuttig het
de stad v, erden terug gedreven.
voor hem was , meeslcr van de zeesteden te wezen , veranderde ten aanzien van Amsterdam geheel van gedrag, vermanende haar met alle
vriendelijkheid tot getrouwheid aan den Koning , en doende dit verook vas het
gezeld gaan van beloften en hoop op groote voordeelen
dat Lümey , Graaf" van der Mark
niet
voor zijne partij ecu geluk
en dat het gemeen , bij die
slaagde in ecnen aanslag op de slad
.

;

,

,

,

onderneming in rust bleef.
Toen Alba, inll>73, zichhier bevond, deed hij cenevloot uitrusten van
58 zoo groote als kleine sehepen met oogmerk om daarmede meester
van de Zuiderzee te worden. Met grooten ophef zeilde zij uit, den
24 September, onder Maximiliaas Hexmx, Graaf van Bossu , in het
bijzijn van den Hertog, en in tegenwoordigheid van eene groote menigte
Geestelijken, die aan den Schreijershoek stonden, en met kruisseu en
maar den 11 October Merd
zegenen, haar goed geluk wenschten
,

,

,

,

,

,

door de Noordhollanders, onder Cor>elis Dirkszoün, geslagen en
Bossu te Hoorn gevangen opgebragt.
Het vergeefsche beleg van Alkmaar , het verlies van den zeeslag op
de Zuiderzee, alsmede de aanstelling van eenen nieuwen Landvoogd,
Van den
den
noodzaakte
Hertog,
om van hier te gaan.
nieuwen Landvoogd verkreeg de stad de uitbreiding van haar gebied ,
en de vernietiging van de keur, door de Hertogin van rarma,in lo65
Doch vele ingezegemaakt , op de naniaagschap onder de Regenten.
tenen en onder dezen van de voornaamsten, die zich, om den dwingeland,
zij

boven vermogen met schulden bezw aard hadden , vervielen tot armoede
en moesten met bedelen hun bestaan zoeken.
Omstreeks dezen tijd ontstond hier een oproer onder het scheepsvolk,
dat

om

betaling riep.

De

schutterij

,

in de

wapenen gekomen

,

plaatste

den Dam.
De Burgemeester Buik bezette met twee vaandelen
de Nieuwebrug , en wist, door goede woorden , de oproerigen tot stilstand te brengen, maar daags daaraan werden de voornaamste belhamels ,
in plaats van betaling te ontvangen , tot de galei verwezen, of op andere
wijze gestraft hetwelk dit volk zoodanig verbitterde , dat het s' Konings zijde verliet , en de stad zeer onveilig maakte.
Een weinig daarna , in bei jaar lo75 , legden die van Noord-Holland
om de vaart van en naar de stad te vereene vloot onder Marken
hinderen. De Landvoogd beval ten einde hen te verdrijven, eene vloot
van 27 schepen uit te rusten, waarvan er 10 naar het Haarlemmermeer
tot voor de schans aan de Oude-Wetering, waarvan de bezeilden
waring aan Hopman Schetter was toebetrouwd. Die wakkere Be\elhebLer had naauwelijks deze vaartuigen vernomen, of hij viel er met de
bemagtigde het grootste en beste schip van Amsterzijnen op aan ,
zich op

,

,

,

,

Maarschijn, en zoude, waren de Haarlemmers niet uitgevallen,
de meeslen overweldigd hebben.
Het baarde ook niet weinig verslagenheid in de stad, toen men in
het begin van het jaar lo76 vernam , dat Muiden door So^oi ingenomen
en door
was , hoezeer deze het slot aldaar niet konde bemagtigen
HiERGEs, met behulp der Amslcrdamniers , weder van daar werd verdreven.
Ook werd Amstelveen, dat door de Slaatschea verlaten was,

dam

lijk

,

,

A

.M

f41

S.

verder alle voüizorg gebruikt,
Daar i-ehlcr de Spanjaarden alles , wal verrijfl moest worden, om de slad voor den Koiiinjj
Ic l)e«aren, voor stads rek.eiuii<T Helen, j{ini;L*i» de (jeldmiddelen zeer
ten aelilercn, en de stad zelve werd op den oever des verderf» [jebragt,
lucl l>eicUiii|; uit du

om
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stad voorzic-u

de
den aeeijns
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om

had,
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cu

tejfcu ü\enoiiiiieliii|f to beveili|;eii.

Ue;;erinjf

,

tweemaal

den

van
zoo

verlof bekomen
konin;f ,
vorderen, als tol biertoo

boojj te

geliruikelijk v\as <'eweesl.

toen de (lendsebe bevredijfinj {jesloteii
liet bof van Holland zoud ,
dit v*er«l
vas. eenen Deurwaarder, om deze ook bier af te kondijjen
ouder proleslalie , voor zoo verre de/.e bevredig in jj niet
toei^estaan
In Kebruarij 1'j77 besloot men op de
niet de sladsvoorrejylen streed.
voorwaarden van die bevredijfiu^j, met den Prins van Oranje in oudere
ofselioou er van de zijde der l\euoriujr jfroote
liaudi'linjf te treden
rwari;;liedeu fjemaakt v\erdeu, door bet voorstellen van 9 punten,
vaarin zij v\el wisten, dat de l*rins niet bewilli|;en zoude; ouder ande;

,

;

te
jfedoojjcn , of
v\eijfei\len zij volstrekt de Hervormde jfodsdienst
.Maar alle
bet be;;ra\eu der dooden van die jyezindle te bewilligen.
deze moeijelijlvbedeu werden sleebls }>eopperd , om tijd te v\innen, v^ant

ren

tot

de

Majjistraal

bad

te

{jelijker tijd

beinielijke ünderbaudeliu{|en

,

met

Nadat uu deze door de AlgeVAN ÜOS.IEVKVK. aau;;ekuoo|il
nieeue Stalen voor vijand verklaard , en de tijdinty daarvan aan de
Stalen van Holland gekomen was, werd bet onverzettelijk besluit {jcnonieu om de stad door list of geweld te dwingen Zoo beraamde men, den
25 November 1077 , ouder aanvoering van den Overste Hkuma.v Helling
en den Kapitein Nicolaas IUikiiavlii, een aanslag tegen de stad, die,

Dou

J.vN

.

.

nicttegcnslaande zij, na de Haarleumierpoort overrompeld te bebben
reeds tot op den Dam voortgetrokken
met vier vaandelen knecblen
varen, door bet niet spoedig te bulp snellen van de overige benden,
Maar aangezien de stad
mislukte, terwijl IUikuaveii daarbij sneuvelde.
van rondomme bezet bleef, werd de Regering gedwongen , v\eder tot
onderbandeling te komen, en besloot nu te vreden te zijn, als zij eeue
bezetting van
500 stadssoldalen mogt blijven bebouden. De Prins
daarentegen vorderde , dat men de stadsvaandelen zoude afdanken ,
en liem toestaan, over nieuwe optcrigtcn vaandelen Kapiteins aan te
stellen.
Slaande deze onaerbandelingeu werd de stad al naauwer en
naauwcr besloten, waarop de Regering in bet begin van bet jaar 1ü78
,

SoNoi scbriftclijk vroeg, wie bom last gaf, om vijandelijk tegen de
stad te bandelen.
Het antwoord was, dat bij gekomen was, op last
der Staten van Holland, niet om vijandelijk te handelen, maar om

de stad tegen de vijanden van bet gemeeneland te beschermen. Men
•was, van de zijde der Regering, toen nog wel bedacht, op eenige
middelen ter verdediging , maar de magt was gebroken , de scbaarschen handteerin{j
heid nam band over band toe ,
alle koophandel
Eindelijk
stonden stil, en meer dan 500 burgers verlieten de stad.
klom de nood zoo hoog, dat men, uit gebrek aan geld, noodmunten
moest laten slaan , waartoe bet zilver van godshuizen schutterijen en
gilden, en het zilveren beeld van Sr. Nicolaas, uit de oude kerk, gebruikt
werden , maar dit, den nood nog niet vervullende, moest er last gegeven
worden , om te sluiten, zoo als men best koude, en de Afgevaardigden
kregen aansehrijving, om niet terug te keeren, dan met bel gesloten
verdrag.
Diensvolgcns werd , den 8 Februarij 1578, de Satisfactie
tot sland gebragt
waarbij AssitRDAji tot de Staatsche partij overging.
Deze werd den 16 Maart binnen de stad afgekondigd , wordenI.
Deel.
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om ze haar besla<j te doen erlanoen. Terwijl men daarbenoemd
mede bezig was , kwamen de uitgewekene hallinoen in nieniote teriijj.
Daar echter de Rejcrinfj, meer uit dwang dan uit genejjcnlicid, tot dit
verdrag gekomen was, en de Roomsche godsdienst nog voor de hoofd,

kon het vertrouwen tusschen beide partijen niet groot
,
Hetgeen evenwel die van de Regering het meest knelde, was het
7de artikel der Satisfactie, Maarin bedongen was , dat de drie schutterijen, welke, doorliet vhigten van vele Hervormden, zeer in verval
geraakt waren , weder opgerigt en voltallig moesten gemaakt worden ,
en dat wel uit de znlkon , die er voorheen onder behoord hadden ,
waardoor zij vreesde , alle klem van het gezag kv.ijt te zullen geraken.
Hierbij kwam nog , dat dagelijiis ecne menigte Onroomsciien terug
ItAvam , Melke zij eveuMcl zoo veel in bedwang zochten te houden , als
maar mogelijk was hadden zij nu nog maar wat Millen toegeven en
bijzonder aan de Doopsgezinden het poorterschap toegestaan , zonder
het doen van eenen eed van hen te vorderen , zij zouden zich minder
vijanden gemaakt hebben; maar zij hielden , in strijd met het Ode
artikel der Satisfactie, nog bovendien de Hervormden te veel buiten alle
ambten. Eene voorname bron van ontevredenheid was ook het herstel der schutterijen
Mant toen de Gemagtigdcn van de Staten en
van den Prins die onder 6 vaandelen wilden brengen en daarover Officiercn , naar hun welgevallen
dachten aan te stellen , oordeelde de
Regering dit strijdig met de Satisfactie. De gemagtigdcn daarentegen verslonden daarvan niet af te gaan en gingen voort met eene lijst van Officieren
te maken
die zij aan Burgemeesteren overgaven, en deze bragten ze, den
23Hei, in de Vroedschap, die in geenen deele zich deze schikking wilde laten
welgevallen ofschoon zij toestemde , dat de drie schutterijen moesten
hersteld worden , welke resolutie , de laatste , die door de Roomschgezindc Regering genomen is , aan de Gemagtigdcn ter hand gesteld
werd.
Straks daarna rees er geschil tusschen de Onroomsche schutters
en de Regering over de wijze van waken , daar de schutters meer zekerheid vorderden, dan de Regering zich verpligt achtte toe te staan.
Maar vooral toonden zich de Onroomschcn zeer gestoord , over de begraafplaats, die men hun liad aangewezen , doch him te afzigtelijk toescheen , hoev, el men overeen gekomen was , dat men hun eene behoorlijke zoude toestaan.
En, nu aanhoudend elkander opstokende,
besloten zij eindelijk eene kans te wagen en de Regering den voet
te ligten, eer men het hun deed.
Meester Willem Bardes een zoon
van den gewezen Schout der stad , en eeer ijverig voor de Hervorming , sedert eenigen tijd , ook weder in de stad gekomen , Mas
daar de voorname voorstander der Onroomsciien. Deze schreef, den 24 Mei
lo78. aan Soxoi , bij wien hij vroep,er als Luitenant gediend had,
dat deze zijn volk gereed zoude houden , om op het eerste bevel van
de Staten van Holland of hunne (leniagtigdcn te kunnen opf rekken.
Bardes ontbood tevens eenen schootvrijen helm en rondas , tot zijn
Sosoi antgebruik, blijks genoeg , dat hij iets geweldigs voorhad.
Mooidde terstond dien aanslag te zullen ondersteunen. Des anderen
gewezen Abt
daags , zijnde een zondag , k^^anl Thomas van Thielt
van St. Bcrnard bij AntMcrpen
aan den St. Anthonicdijk , buiten
Terstond na de
de vrijheid der sïad , voor de Hervormden prediken.
preek maakte de daar vergaderde menigte afspraak, en beraamde tijd,
Mijze en tcckenen , om den ontworpen aanslag ten uitvoer te brengen.
Zij gingen wel nu elk naar zijn huis , maar bragten den gchcclen nacht
godsdienst hield
zijn.
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van het stadhuis naar de herher;r der (leiiiaj;lij;deii
Stalen , die op den Dam was , en van hier wederom naar hel stadhuis , lussehen den dran;f des volks door, dal, van alle kanten zaKort na den
mcn g'cvloeid niet on;fediild den afloop vcrwachlle.
inarkl j;ekonieii waren , dcii
als de huislieden ,
die
ter
niidda;f .
Dam onlriiinid hadden, komt du Gvivdin op de pnijt^ van het sladlmis ,
ligt den hoed al", en zet dien terstond weder op, waarmede hij, voljens
aispraak , te kennen jjal", dal er hij de R( ;![erin;f met woorden niets
Smo> lIi.MtniKSZooN Jo.mwuein , Kajiilein over een der
te winnen was.
vier vaandelen hnr^ersoldateu , die reeds van eli" ure af in de wapenen
VNal laler, van hel stadhuis aftredende , sloeg de armen
geweest waren
van elkander , waardoor hij te kennen (vaf, dal t;r aan Burgemeesteren
geen verzetten was , en voegde zieh daarop hij zijn vaandel, om de

veder,

,

te hesehermen.
Nu werd door zeker soldaat, die zieh
op welk teekeu het
de v\aag hevoiid , een musket aljjeseholen
boolsvolk met vliegende vaandels eu onder het geroep: a wie Oranje
De overige
«lief heelt , toone het en volge mij,» voorden dag sprong.
Onroomseheu , beslaande uit volk van allerlei aard , als arbeiders ,
ambaehtslieden, kooplieden en renteniers, stoven nn mede op straat
on onder dezen de ballingen het eerste. Eenigen ijlden naar het hushnis, sleepten er het gesehnt uit, plantten het op den Dam en vulden de
toegangen derwaarts met wolhalen , die daar juist bij de waag lagen.
ten
Toen viel men aan het smijten met steenen naar de viersehaar

Nieuwe kerk
op

;

,

einde de naehtwaeht , diealdaarin tijden van onraad op het afbranden van
zeker haakgesehut paste , te verdrijven.
Maar als er geen vuur gegeven

werd , stortte men ter stadhuizc in , haalde den Sehout benevens de
oude en regerende AVethouderschap daaraf en bragt hen op de waag.
A au waar meest allen , even als onderseheidene Priesters en Minder,

,

naar het AVater, in
tusschen twee rijen soldaten door,
,
vaartuigen scheep gebragt werden , onder het schreeuwen van
waar zij zoo
Let graauw , dat men ze naar de galg moest voeren
menig eenen aan geholpen hadden; voorts werden zij , even buiten de stad ,
aan de St. Anthoniedijk weder aan wal gezet. Dit uitleiden der
Regenten was alzoo zonder groole wanorde of zonder bloedstorten afgcloopen
minder bezadigd ging men echter te werk met het Minderbroederskloosler , w aar het gemeen terstond op aan viel en er de beelden en

broeders
cenige

,

;

altaren verbrijzelde.

De weggevoerde Regering werd

des anderen daags, door de drie schutde Heeren van Mvtuekes en van der Myi.e ,
van eed en dienst ontslagen. Voorts werden er zes en dertig nieuwe
Raden gekozen
die
op het stadhuis vergaderd , Willem
den 28
Bardes , Maarten Janszoon Koster, Adriaan Reisierszoon Kromhout
en Dirk
Op gelijke wijze
Janszoon tot Burgemeesters verkozen.
werden nu Schepenen , A'roedschappen en de overige Regeringsleden
aangesteld.
Nadat de kerken ruim eene week gesloten geweest waren ,
begaf de nieuwe Regering zich met eeuige timmerlieden naar de Oude
kerk om er de beelden te doen wegnemen.
A ervolgens begonnen de
Hervormden eerst in de Oude kerk , en, weinige dagen later . ook in
de Nieuwe kerk te prediken.
De Lutherschen en Doopsgezinden hielden ook godsdienstige bijeenkomsten in de stad , met kennis en verlof

terijen

,

ten overstaan van

,

,
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schuoii te;jen een zin van eenig^e Lunuer
den rioüiiisclifreziiid«;n toelit-ren , iii hel {j-elieim te
vergaderen.
Eenigen lijd daarna jyaven Biirfjemeeslere.n last, tot
het verkonpcn van zilveren valcn
beelden rn andnrc versiei^elen ,
vaarmedc men in de U:ide kerk eenen aanvan^ maakte.
Om zich bij het volk bemind te maken , stelde de nicnwe T{c<rennir
eenije nien\»e keuren , ten voordeele der inn^ezelenen. vast 5 zij veiniinderde de imposten, vernien«de en verbeterde vele «rildekenren en bra"-t
de schutterijen in beteren stand.
Maar met alie {renonien voorzorjren konde men niet beletten, dat de Hervormden somtijds te onbcsuist te werk gingen en geweld oefenden
dus verbrak men zeer moedwillig en niettegenstaande de tegenwoordigheid van leden der Regering ,
die het woest geweld zochten te bedaren , de beelden in de Nieuwe
kerk , en , zich van daar naar de kloosters begevende
vernielde het
graauw alles, wat het daar vond, zouder op verzoek of bedreiginp-eii
acht te slaan ; eindelijk bragt men evenwel de gemeente tot stilstand
,
door eene betere orde te beramen op de stads bezetting.
Alle vaart en handel op Spanje werd , omtrent dezen tijd
verboden ,
en , om de nadeelen , die de koophandel daardoor moest lijden
eenigzins te vergoeden , werden alle w rakken , die . gedurende de jonoste
onlusten, in het IJ gezonken waren, met groote moeite uit den <nond
jjeloofsjeiiooten

.

,

,

.

;

,

,

.

gfhaald.

Toen de

in
VjIS besloten eenen honderdsten penning te
door Amsterdam daarin niet bewilligd
en die stad bleef
bij deze weigering volharden, niettegenstaande e<'ue plegtige bezejiding;
der Staten derwaarts geschiedde.
Minder zwarigheid maakte men ,
om toe te treden in de nadere Unie of Vereeniging tusschcn Gelderland Holland . Zeeland. 1 1 recht , Friesland en Overijssel.
Ookweixl,
ten aanzien uer Admiraliteit bewilligd in het hellen van convooigcld.
Prins ^^ iLLEM I , die, bij zijne komst te AasxEnoAM , in lüSO , minzaam als Stadhouder ingehaald en ontvangen werd, maakte -«eder
eenige verschikking onder de burgervaandels , volgens welke de elf
kompagnien . onder eeiiLn algemeenen Kolonel gesteld werden terwijl
er een bijzondere Kolonel over de vijf wijken aan de oude zijde en
rog één over <le zes wijken aan de nieuvc zijde benoemd werd.
ontstond
Na de afzweriiig van den Koningvan Spanje, in I08I
er verschil tussclien de Staten en de stad
over het al of niet hciiden
der Satisfactie, waarvan de Staten begeerden
dat de stad zoude afzien ,
terwijl de Regering die wilde in stand houden
ten laatste werd men
liet echter Jiier omtrent eens
en er werd genoegen genomen in zeker
ontwerp, dat de Piins gemaakt had.
Toen RoBEr.T BuDLEY Graaf ro?? Lei'cestcr, in loSo, als Landvoogd
herwaarts overkwam, bewilligde Amsterdaji in de hem opgedragene hoogheid slechts in zoo verre . als zulks met de voorregten van provincie en
stad bestaanbaar was. 3Ien behandelde hem echter naar zijnen staat en
waardigheid, en haalde hem met alle plegtigheid in. Weldra echter veranderde dezeAreugd in haat en afkeer tegen hem . veroorzaakt, zoo door zijn
verbod van alle vaarten allen handel op Spanje als wel voornamelijk
door het aanstellen van Koramissaiissen , tot het onderzoek van de
hoeken der kooplieden of zij het gedaan verbod ook overtraden. Het
plakkaat, door hem op de zeevaart gemaakt, werd ras vernietigd ook
De Magistraat had
verviel spoedig de munt
die hij hier had opgerigt.
zich intusschen,oin zijne kwade voornemens te veiijdelen. meestergemaakt
\an hel slotte Muiden, zich van de trouw der burgeren verzekerd, en
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inclalcn ültikkt-ii
Tücii hij
voor het st.uihiii» jjejjIaaUl.
5 OcluhiT 1ÜS7 \uor tle tweede reis teA^sitKüAM k\«aiii , met
()ü"'iucrk , om de oude Ke;fciilen af eii nieuwe in de [ilaats te zeilen ,
zoo als mr-n hiler \einaMi , liet vomncini-n had, »m veertien
ja zei i's
Rtirs ecnitfc

iiii

dfii

,

voornaamste voorstanders \an 's Lands vrijlieid bij den kop te vatlen, ten einch^ hen eeiien .seliaiulelijken dood te doen sterven , werd
zulks (h)or het mannelijk Jfeilrajf van den Biir|jemeesler i*iETi:K ConKELisz. BodU verijdeld, waaroj) iL' Landvui>[jd den ö Uelobei' weder naar
Llreehl vertrok (1).
Men lejjde zieh, te dezer lij<l. meer en meer oj) iK' nilhreidinjf van dd
vaart en handel o\^ de Oost- en \\ esl-Indii-n toe, VKiarloe het plakkaat des
Konuijfs van Spanje , hij hetwelk alle vaart dei Nedeilanders op zijne landen verboden «erd . [[elejfenlieid MMsehalte. Zoodat men in het jaar l.)9i
uc eerste it'is naar Oosl-lmlii' ondernam, v>ordende K.üK>ti.is IIoitm.v:»
in ^'.jiy.j derwaarts ^ro/.onden , niettenenslaande de reis van
W n.i.ta
IVvREMvs onjjL-lnkki^j was afjfeloojK'ii , en men rijjtle eene maatsehappij
Maatschappij van verre, maar de vier
OJ), die den naam had van
schepen , waarmede IIoitmvn was in zee ijesloken
kwamen na het
uitstaan \an ^ele jje\aren
in 1'j97
niet zeer geiiikkijy terujy.
Kven^*el hield men aan en leidde den {jrond
tul die Maatschappij , welke
later, onder den naan» van O o s t i n d i s c h c C o ni p a j n i e ,
vaj> zoo veel helanj voor het land en de in{Tezetenen [jcweest is.
lu
het jaar l'óOö werden ook cenije schcj)en naar West-lndii' jjezondeii,
om v\elke vaart te bcvoorrejjlen in 1'j97 eene Maalsehappij werd
die zich laler met eeno derjjelijke , omstreeks dien tijd Ie Enkopjfcrint
huizen opjjerifjt, vereen i;;d heell , en toen den naam van de je combineerde compajjnie ne jj oc ere n d e op Ge nea (Guiana) schijnt
aangenomen te hebben. De Ooslindische Maatschappij was inlusschen met
vele aanzienlijke deelhebbers vermeerdi'id
en bevond zich daardoor iit
slaat , om onder bevel \an Jaküu Simovsz va> Nek , naderhand Burgemeester dezer sUul , eene vloot van acht schepen naai- Oosl-Iiidie te zenden; Maarvau, na verloop van vijilien maanden, vLcr , rijk {jeladen ,
terujT kwamen, dcch de vier anderen keerden uicl voor hel \uljj;endc
jjar v\eder.
Naar \\ esL-lndië waren mede vele voordeelige togten
{jedaan en er werden zoo vele goec'.'jren aaajjchragt , dat de Bewimlhel)bers dier Maatschappij, in 1600, aan de Regering , om eene bergplaats
daarvoor moesten verzoeken, zoo als liiin ook werd toegestaan.
Deze voordeelen v\erden ecliler weder opgewogen door eene hevi"-©
pest, v^aarmede de inwoners in het volgende jaar bezocht werden, eii
die in eene week 700 tot 800 nieuschcn ten giave sleepte , zoo dat er
nieuv\e begraafplaatsen moesten aangelegd worden.
De Ooslindische Compagnie, mi hare wezenlijke oprlgling in 100:2
tot stand zoekende Ie brengen , werd door de Slaten der Vcreeniirde
gewesten, met een uitvoerig ocli'ooi begiftigd, dat gedagtcekcnd v\as
op den 20 Maart; toen vxerd zij verdeeld in zes kamers, als ééiie
te Amstkkdab , ééne in Zeeland, twee cp de Maas, namelijk ééne to
Delft en ééne te Rolterdam , voorts twee in hel Noorderkwartier ééne
Ie Hoorn en ééne te Ei.kh.iizen , liebbende de kamer Amstkiü.am de
helft, Zeeland een vierde, en de oxerige kamers ieder een zclicude.
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Toen men, in het jaar 1608, in onderhandeling was over het bestand met
Spanje , hield Amsterdam in zoo verre de zijde van Prins Maurits ,
dat zij zich tegen het bestand verzette , hoewel nit geheel andere ooo-merken , dan de Prins voedde ; haar koophandel vorderde vrede
doch om dien alom te erlangen , -werd er ook vereischt , dat de Nederlanders tot een vrij volk verklaard werden , zonder welke erkentenis zij in
geene onderhandeling begeerde te stemmen.
Maurits , alhoewel uit
geheel andere grondbeginselen ijverende , ondersteunde de stad.
De
Staten van Holland zonden eene bezending derwaarts, maar de stad verschoonde zich met het voorbeeld van Zeeland ; doch toen deze provincie bewilligd had , kon Amsterdam alleen het niet keeren.
Diens volgens werd het bestand alhier op den !5 Mei 1609 afgekondigd.
In de geschillen tusschen de Remonstranten en Contra-Remonstranten hield Amsterdam de zijde der laatsten en was eene dier steden ,
welke zich in het jaar 1612 eneenige volgenden, ten sterkste kantte ten-en
het houden der Nationale Synode, op dien voet, zoo als het begeerd
werd. Even zoo sterk verzette men er zich tegen het beroep van Co>raDus VoRSTiüs , tot Hoogleeraar te Leyden.
In het jaar 1617 werd een
der vergaderingen van de Remonstranten gestoord , door openbare ea
onbesuisde berispingen , en het dreigen der jongens van de glazen te zullen
insmijten ; welke stoornis andermaal en met veel erger gevolg plaats
vond , toen zij in een pakhuis op Dwarshoomsloot predikten. Bromly ,
een Engelschman , was de eerste , die den Predikant in zijne rede
stoorde , waarin hij door een verward geschreeuw van anderen gevolgd
werd.
Daarop stoof het graauw naar boven , terwijl men van builen
niets hoorde roepen , dan
» val in
sla dood dien Predikant,
val aan
dien scheurmaker !" waarop men de glazen insmeet en al wat breekbaar was vernielde.
Alles werd ten venster uitgeworpen , en , indien
Burgemeesteren geen orde gesteld hadden , zoude welligt het geheele
gebouw ten gronde toe geslecht zijn geworden. Op den daaraan volgenden Zondag werd het huis van Rem Egberts Bisschop , staande op
den Singel bij de Bergstraat , geplunderd , alzoo het graauw vermoedde , dat nu aldaar gepredikt zoude worden. Naauwclijks waren de Remonstranten in het Nationale Synode veroordeeld , of zij
Terzochtcn te Amsterdam vrijheid van godsdienst, doch in plaats daarvan , kwam er een scherp plakkaat tegen hen uit. Zij hielden echter
aan met heimelijke vergaderingen bij nacht en ontijden te houden maar
Grevius en Prince , twee hunner Predikanten, werden gevat.
Domimcus
Sapma , die voorheen Predikant te Hoorn geweest was , en de Remonstranten te Amsterdam , gedurende eenigen tijd , in het geheim geletird
had , smeedde eenen aanslag , om deze twee te verlossen , maar dit
gelukte niet , doordien Sai'ma zelf in handen geraakte en in het
tuchthuis gezet werd , w aaruit hij zich echter , op eene zonderlinge
wijze, door list zijner hulsvrouw , Greetge Uibes , in vrouMenkleederen
wist te bevrijden.
Toen hervallc hij den aanslag , met behulp van
anderen , en deze slaagde gelukkig , hoew el niet zonder gevaar , van
het leven te verliezen , of van gevangen genomen te worden.
Het eindigen van het bestand en de aanvang van den tweeden
Spaanschcn oorlog Avaren oorzaak , dat de geest van bitterheid en vervolging begon te bedaren , en gaven tevens aanleiding tot de oprigling van
eene Wcstindische Maatschappij, die verdeeld was in vijf kamers , als
van Amsterdam , van Zeeland , van de Maas , van het Noorderkwartier
«>n van Friesland met Stad en Lande.
De eerste had vier negenden ,
de tweede t\\ee negenden en de anderen ieder een negende aandeel ,
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iware rampen I)elreinen.
Naanwclijks liad
Kk ontdekt eii zijn heillous VüoriM-iiieii daardour MMliiiidcrd, nl' de stad \\cn\ met «'ene /.«are iiesl/.iekle
lie/uelit
d.iarop \iiljjde eene tiiijjemeene dnnrle en scliaarselilieid \an
granen; liienip een strenjje vinler, die weder [J<'Nol;jd vcrd van
eene doorbraak in di-n Lekdijk , waardoor Holland en l>ij/.ontler Anistelland |;ruot nadeel leed, zijnde Let water den iii Jamiarij lüiï
zou lioojj, dat de sluizen van {jeen init waren.
Hierbij k\\atu nojf do
Lezoryclbeid voor eenen aan\al op de slad
door den inval der Spaanselien in de \eln«e; zoodat de selnitterij jjelast vNcrd , om den vierden
nacblte vaken , maar de Neranderin;; van hel weder en de Icrnjjtojt
van den vijand deden deze vrees verdwijnen.
In 1051) Merd Ajistkküam weder niet eene pestzickte bezoelil , waardoor , in hel bevijjst van haar woeden , elke v^eek 1200 of 1500 menscheri
ten jjrave daalden, zoodat , op het einde van liet jaar, het getal doodca
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Kort na den Mnnslerschen vrede , rezen er {jeschillon tussclicn Prins
II en de Staten van HoUand , over het afdanken van krijgsvolk , van hetwelk laatstgemelden meer wilden afdanken , dan de 1'rins
en de Staten der overige provineien , in het belang van het land
geraden oordeelden.
Om deze gesehillen bij Ic leggen, besloten de Algenieeue Stalen , om aan de llollandsehe sleden , eene bezeiuling te
doen, aan >»ier hoofd de 1'rins gesteld werd.
Tc Amstürdvm wilde
men dezen laatsten wel als Sladhondcr , maar niet als Afgevaardigde der Algemeene Staten gehoor geven.
Uit verbitterde den jengdigen A'orst ten hoogste
die nn besloot , eene stad , waar zijn gezag
zoo geweldig geleden had, door krijgsbezctling te bedwingen.
Ten
dien einde zond hij A\ illem Frederik va> Nassau, Stadhouder van
Friesland , gewapenderhand derwaarts.
Een zonderling toeval echter
deed dien aanslag mislukken. Dij het krijgsvolk , dal , zonder kennis te dragen
van het doel des aanslags , enkel bevel had , om
naar Amsterdam te trekken en
te Abcoude te vereenigen ,
zich
moest ecu gedeelte Tan Utrecht en de ruiters uit Gelderland komen.
•Bij gebrek aan eenen gids ,
hoopten zij op eenen Heelmeester , die
op het barste der heide \^onende , des nachts licht zoude ontsteken,
doch het noodweer van dien nacht , het reizen schijnende Ic verbieden,
deed hem zulks overtollig achten
de ruiterij verdwaalde , kwain te
laat te Abcoude bij het voetvolk , de dag brak aan , en de aanslajf was
Uiislukt
want intusschen was de Hamburger post door de dwalende
ruiters gekouien , en had den togt te Amsterdam bekend gemaakt.
Hier was nu elk terstond in de weer om geweld met geweld te keer te
gaan, te meer daar men vermoedde, dat de in aantogt zijnde troepen uit benden bestonden , die bij den afloop van den dertigjarigeu
oorlog afgedankt waren , en in de plundering van de rijkste stad der
(-hristcrihcid . vergoeding v* ilden zoeken , voor hun verlies aan buit , door
den Vrede te lijden.
Toen de vare bedoeling van het zenden der
troepen bekend was, vcrilaauwdc echter geenszins de moed der burgerij,
die het van geheeler harte met hare Regeriag eens was, om alles tot beJiond
van de voorregten eener slad opleze'.ten
wier crediet . door gedwongene krijgsbezelting , eenen onberslelbarcn slag koude lijden. Velen
wilden zelfs den Zeedijk doorsteken, ten einde het krijgsvolk te doen
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uillioofde van het gevaar , waaraan Lierdoor stad en land
Merd dit voorstel echter in den raad verworpen.
zouden bloot staan
De schepen Johak Hcydecopeh Iluer van ?Iaarsereen , overreedde Willem

Terdrinken

;

,
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Frederik gemakkelijk in deze omstandiryheden jeen geweld te gebruiken;
doch het krijgsvolk bleef liggen en de Prins , die woedend was over
het mislukken van den aanslag , kwam zelf in het leger voor de stad.
Hier Mcrd nu eene onderhandeling met hem aangeknoopt , die bijna
geheel tot 's Prinsen voordeel uitviel , daar de stad zelfs het gerucht
van een beleg voor haren handel nadeelig oordeelde.
Amsterdam
zou zich namelijk, op het stuk der afdanking, met hem en de Al-=
gemeene Staten Aereenigcn , en den Prins , hoewel slechts als StadJiouder , ontvangen,
\olgcns een geheim punt moesten de twee p-ebroeders BicKER , Burgemeester en Oud-Burgemeester der stad , hunne
waardigheid nederleggen.
De staat van oorlog bij het bondgenootschap werd nu, meest volgens 's Prinsen voorslag, geregeld.
De hooge watervloed en de doorbraken van den St. Antonie- of
Diemerdijk bragten in dit jaar der stad eene verbazende schade toe.
Geen minder nadeel leed de koophandel , door den oorlog tusschen
Frankrijk en Spanje
zijnde de onveiligheid ter zee zoo P-root
dat
de kooplieden besloten den Staat , 100 oorlogschcpen aan te bieden eu
binnen den tijd van vijf maanden , te leveren , mits de Staat zirh verbond , om de interest van de kosten, tot de aflossing toe, te betalen.
Het eenige voordeel , dat de koophandel genoot , was , dat men het
raiddel van uitkoop van de Sondsche tollen uitvond , en daarin gelukkig slaagde.
Door het verbod van invoer van vreemde waren in
Engeland , werd de koophandel echter weder zeer gedrukt. Erjrer
liep het nog in het jaar 16o3 , toen
ten gevolge van den vcrderfelijkcn
oorlog met Engeland, te Amsterdam wel 1400, anderen zeggen zelfs 3000
,
huizen ledig stonden, terwijl van alle deuren der waag er naauwelijks
ééne geopend werd.
Door eene pest , die van 3 Julij tot 2o December 16o6 duurde werden
13,287 menschen weggerukt.
Zeven jaren later werd deze ziekte hier
weder aangebragt door eenige matrozen
die van Algiers kwamen.
In het jaar 1663 stierven daarvan 9752 en in het volgende jaar 24,148
raenschen.
In het jaar 1672 vond de stad zich in zeer moeijelijkc omstandigheden ter oorzaak van den oorlog met Engeland en Frankrijk , welke niet
wemig verzwaard werden door het zinneloos gedrag van het oproerige
gemeen , Maarvan de braafste Begenten de hatelijkste uitwerkselen gevoelden.
Het bewaren der stadsslcutelen was onder anderen een onderwerp der beraadslagingen van den muitzuchtigen hoop geworden ,
welks raadsvergaderingen altoos vloekende
razende en drinkende geiiouden werden, terwijl de besluiten steeds met keisteenen of slijk ten
uitvoer werden gebragt.
Men dreigde het huis van den Eurgemeesler
JoAN VAK de Poll
alwaar die sleutels bewaard werden , te zullen plunderen , waarom de M ethoiidcrs , ter voorkoming van verder onheil
met den Krijgsraad eene orde op het bewaren der sleutelen beraamden.
Voorts nam men ter beveiliging van de stad tegen den vijand het besluit, de schutterij
benevens de huislieden rondom de stad woonachtig ,
in den wapenhandel te oefenen , waartoe, door de Vroedschap, de beide
Raden en Kolonels Geelvinck en IIoeter Ernst gemagtigd werden.
Ouder de ware Vaderlanders die alles voor het behoud van het land
veil hadden , muntten ten deze tijde
inzonderheid uit de Amsterdam,
,
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AMSTr.nDAn in Miiidrn en uit ieder
seliiitlerij ilJnian. onder de Kapiteins \v> iim\ \Va\ijki
en VA> Loon , in \\ eesp ;;ele;fd . terwijl de stad te\ens Noor ile \ersterkiii<j
Nadat ccliter Mnidcrbergvan de Nienwersbiisen den liinderdani /orytb'.
stadssoldati-n

uit

gerkonipaipiien der

door de Fransclien Aerlalen en Naarden heroverd was , kwam men te
tol verademin^j , Maarom men ook de Uaanipoorl en de
Zaajfmolenspoorl die lol mei'rder verïckerinj der btad toejcnietscld
waren jjew orden, weder opende.
De jfrootheid , waartoe AssTtni)\5i , hel voormalij visschers hiinrtje ,
destijds jjeste;jen was , en die hel in staat stelde, om 00,000 weerbare
mannen op de been Ie brcnjjen , maakte de naijver van de vreemdelin[;en /.oodaniji; jifnande . dat de Ridder de Fohbi?! , aan hel Fransciio

AasTKRUvï

,

hol' in

1707. den

voor.

lajj

deed.

om

<lie

stad te Aerdel;]en.

Hij ver-

onderstelde, dat hij, A-MSTKHDAM ben»an;li;;d hebbende, meer dan dnizonde knnnen vernielen , en de stad
rend sehepen
die ahlaar laffen
waarna Frankrijk in %ier da^jen zoude vrede hebaan kolen le'fjjen
ben, alzoo. volj;ens zijn gevoelen, al de majjl en rijkdom der Vcrccni(Tde Proviiu-ien in «iie stad alleen l>cstond en de Staten geen luocd
zouden hebben den oorlog voort te zetten , nadat Amsterdam bedorven
ZijuAoorstel voud echter geen ingang.
zonde zijn.
In het jaar 17i20 leed di> stad veel nadeel door den bcruehten actiehandel \n\i Joii> Law. waaraan nietalleeu kooplieden maar zelfs ambachtslieden . doch voornamelijk de Joden, deel namen , niettegenstaande de Regering den Makelaars verboden had daaraan deel te nemen , of" ecnigc partijen
te sluiten.
De aotionisten dreven Imiuien liandel op den Dam eii in
de kidlijhuizcn , niet alleen bij dag, uiaar zelfs des avonds en gedurende den
nacht. Al spoedig echter bevond men. dal, zoo als de Raad wijsselijk
voorzien had, die windhandel tol bederf van den wezenlijken koophandel strekte, want deze laatste stond geheel stil, totgroote schade van allen ,
zoodat deze , bij gebrek aan arbeid , en
die daarvan bestaan moesten
dus ook aan verdiensten, zich met drift daartegen begonnen te verzetten.
Eerst deden zij dit door de actionistcn openlijk door jongens en
wijven te doen bespotten
het regende , als het ware , dagelijks
liedjes , comedies
Deze middelen echspotprenten en dergelijken.
ter niet sterk genoeg zijnde, om de wiudhandelaars van hunne dwaasheid terug te brengen , kwam het gemeen tot hatelijker middelen.
Het verzamelde zich den 4. September in de Kalvcrstraat voor zeker
koflljhuis , waar de meeste actionistcn bijeenkwamen, en dat daarom
Quincampoix genoemd wertl, naar cene straal te Parijs, waar deze
handel hel sterkst werd gedreven
eerst werden er de glazen ingesirietcn ,
vervolgens de d<'ur opeugeloopen en indien het geregt niet tusschen
beide gekomen was. zou men waarschijnlijk het geheele huis onder
den voet gehaald hebben.
Des andercidaags werd tegen dergelijken
moedwil eene scherpe keur afgekondigd . maar tevens het verbod aan
Makelaars en Reunhazeu vernieuwd.
Intusschen leed de beurs van
Amsterdam daardooreencn geweldigen kiak , en onderscheidene aanzienlijke familien hebben déze dwaasheid nog laujj daarna betrenid.
I^e 14 December
17^4 deed Amstehdah en hare ingezetenen groot
nadeel ondervinden , door eencn storm , die des middan-s tusschen
drie en vijl uren woedde, verscheidene voorde stad li[jgcnde schenen van
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hunne aukcre mlte en zonaar Diirgcrdam en Nieuwendam dreef waardoor eenigcn aan den grond j)eraakten en vele nienschen hun leven verlolcr^^ijl ook de voornaamste gehouwen der slad veel schade leden.
Jren
In het jaar 1727 werd de slad weder hczocht door eene hevige sterfte
velke veroorzaakt werd door heote koortsen , zoodat er in den herfst
wekea waren ^ in welke lusschcn de 700 en 800 lijken bcoraven
werden daar het gewone getal , in dat jaargetijde , anders niet hoven de i200 heiiep.
De rampen, veroorzaakt door den strengen winter van het jaar 1740
die het gebrek en de armoede ten top deed stijgen , werden in het vol(Tende jaar nog aanmerkelijk verzwaard , door de daarop volgende
overslroomingen , die het water te Amsterdam , meer dan eens , met
woedende stormen, tot tachtig en meer duimen boven hetp-ewone
peil deden rijzen.
En dit alles werd nog vermeerderd door het nadeel
•dat aan de zeevaart en den koophandel werd toegcbragt door de Spanjaarden en Engelschen , die thans met elkander in oorlog waren , ofschoon men van de eersten nog ecnige voldoening ontvinn-.
Omtrent de verkiezing van Wili-em IV, Prins van Oranje, tot Stadhouder, in 1747 , gedroeg de Amsterdamsche gemeente zich gematipdcr,
<lan in vele andere sleden het geval was ; maar de veranderino' in het begeven van ambten
was van meer gevolg. Aan het hoofd van hen ,
die zich hier bemoeiden met zakea ,
die volstrekt buiten den krinjj
van hunnen burgerstand lagen , stond de beruchte Porseleinkoopcr
Damel Raap. Deze ontwierp een verzoekschrift aan de Vroedschap ,
inhoudende 1° dat het Sladhouder-Kapitein- en Admiraal-Generaalschap
erfelijk zoude verklaard worden, in de mannelijke en vrouA^elijke linie
2° dat de openvallende ambten voortaan openAan Zijne Hoogheid
lijk aan de meestbiedenden , ten voordcele van den Lande , zouden
3° dat de Burgerkapiteins zouden verkoren Morverkocht worden
den , niet uit de Piegering , maar uit de burgerij 4"^ dat de gilden zouden
hersteld worden in hinine voorreglen ; en ü" dat de Posterijen aan Zijne
Hoogheid niogten opgedragen worden. Het gevolg van deze oproerige
onderneming was eene bestorming van het Stadhuis , onder het geroep:
Oranje boren! De razernij was nu ten hoogslen top rrestcgen , het
gespuis stoof van het eene vertrek in het andere
opende de vensters
van de voorpuije lag er de kussens in stak , in de plaats van de roede
van Justitie , eenen ragebol ten yenster uit , en waaide dus met de
hoeden de menigte toe als of het vertreden van alle eerbied en ontzag , met de bespotting van het regt , eene heldendaad ware.
De
Kapitein der bmgerij Abraham Scherenberg wist evenwel het gespuis
spoedig te doen verstuiven
A\ant 13 of 16 burgers zijner kompagnie
hebbende bijeen doen komen kvam hij , aan het hoofd daarvan , met stille
trom, in het stadhuis hier zijnde de<'d hij met zoo veel geweld
de trom
roeren , als of hij zelfs meer dan zijne vollallige kompagnie bij zich
had ; door dit getrommel , van oenen plotselinge schrik bevangen ,
verliet het graauw hals over hoofd het Stadhuis , zoodat er eenige oogcnDaar kort hierhlikken daarna geen oproermakcr nieer te vinden was.
gemaakt werd , en
oj) ecnige verandering in het begeven der ambten
de stemming tot het Erfstadhouderschap , ecnige dagen daarna volgde ,
werd het vuur der mnitzucht voor eenigen lijd gedoofd. In het vol{yende jaar 1748 , deed de tijding van het afschalTcn der pachten in
Friesland, het echter weder met volle kracht uitbreken.
Tegen den
520 Junij werd het volk, door briefjes,
op den Dam bescheiden, cm
zich van de pachten te zien ontheffen j deze dag liep wel stil ten
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zonden zij al'{>e\aardi;fden naar den 1'rlns, ook namen
zij aldaar onderseheiden heslnilen lot te[;enslrt!\iii{; van hunne aehlensen de rust v\erd niet veder hersteld, dan nadat
waardi;;e Uejfenlen
de Kri'sladhonder te AMSTEiinAM jjekoraeii was, en, door de Stalen
daartoe jyemajjlijjd zijnde, cene aanmerkelijke veranderiiijy in do llejyorinjj maakte.
Den 1 November 17oü, {jeraaktc de stad in cene al[|emecne ontsteltenis
door de vreesselijko waterberoerinfj- , veroorzaakt door eenc
versehrikkelijko aardl)e\injy , v\elke Lissabon {«roolendeels deed in pnia
verkeeren. Op den 18. Februaiij des \olgenden jaars 17iJG, {jevoeldo
men, zoo wel te Amsterdam als door jyeheel Nederland, omstreeks acht
uur des morgens, eeno aardbevinjy , die niet v>eiiii[j schrik veroorzaakte,
liet v>as, dien dajj , een aljjcmeene dank-, vast- en bededajj , en de
meeste urensehen v\arcn iu de kerk, alwaar zij dit natuurverschijnsel weiras aan het heen en weder slinjyercn der kaarskronen gewaar
werden.
Men kwam echter met de ontsteltenis vrij , zonder dat de
aardbeving ecnige schade veroorz;iakte.
De meeste ontsteltenis had
in de Lnlhersche Oude kerk plaats, waar het valschc gerucht van brand,
welke in die kerk zelve zou ontstaan zijn , de \erwarring zoo groot maakte,
dat men zich van de gaanderijen bij de pilanüi liet afglijden , om
liet gevaar te ontkomen
terwijl velen van schrik verstijfd bleven liggen.
In het jaar 17a8 leed de koophandel uiet weinig door de Engelschu
zeeroovcrijen , waardoor eene
menigte koopvaardijschepen
\erloren
ging.
Ook poogden twee Engelschc ooHogschepcn eene HoUandsche
koopvaardijvloot te doorzoeken , doch v\erdeii, ondanks hunne bedreigingen , door het heldhaitig gedrag van den Kapitein Harinxma , die
deze vloot begeleidde, hierin manmoedig verhinderd. De Hoeren Boreel
en VA> DK l'oLL vertrokken v\elals Gezanten van den Staat , in April des
volgenden jaars , naar Engeland , om het ontslag van cenige aldaar
opgcbragle koopvaardijschepen te verwerven , maar kwamen, den 30 Mei ,
zouder veel te hebben kunnen uitwerken , weder herwaarts.
In 1762
hadden zeevaart en koophandel nogmaals veel te lijden , zoo door de
Spaanscho en Fransche kapers en liarbarijsche zecroovers , als wel inzonderheid door de aanhoudende gewelddadigheden der Engolschen , die
zich niet ontzagen zelfs de koopvaardijschepen , onder couNooi \ arende,
aan te lasten , waar door de koophandel ,
niet weinig geslremd
v\erd en genoegzaam geheel stil stond.
De vrede tusschen Frankrijk ,
Engeland en Spanje ,
die
volgend jaar
in
het
gesloten
v^erd ,
gaf,
wel
weder vcradcna eene zevenjarige kwijning,
\er';aderplaals
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minjf aan den Iiandel , maar
züHjer van dat jaar , door eeue
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velke Let vooraltijd dea

doodsteek dreigde te geven . deA\ijl, door een groot getal bankbreuken,
de geheele \*isselbank stil stond.
3Ien telde eerlang veertig huizen
van koophandel die ophielden met betalen , en de verlegenheid waarin brave en voorheen welgestelde kooplieden zich bevonden, gaat alle
besehriJMng te boven.
Gelukkig dat, door het wijs bestuur der Regering
en de bemoedigende berigten van buitenslands, deze verwarring van geeu
langen duur was waardoor de gestremde handel weder allengs begon
te herleven
en het vervallen crediet hersteld werd.
,

,

,

In het jaar 177^ had de val van een der voornaamste huizen van
Koophandel
de stad bijna in even droevige omstandigheden gebragt , en
dit zoude mogelijk van nog slechter gevolgen geweest zijn
indien de
,
Regering niet het besluit genomen had , om uit de stads schatkist twe«
,

niillioenen te

nemen en

met oogmerk

,

die op goede panden ter leen uit te geven ,
daardoor den omloop van geld te begunstigen.
Dit w as van dat gelukkig gevolg
dat verscheidene kooplieden uit hunne verlegenheid gered en alzoo behouden bleven; terwijl vermogende
lieden mede hunne kisten openden
om de verdere dreigende gevolgen
te verhoeden.
De koophandel begon dan ook v\eder in het volgende
.

om

,

,

jaar te herleven.

De zware water^loed, die den loXov. 177a geheel Holland teisterde
veroorzaakte te Amsterdam niet alleen zeer groote schade , maar bedreigde de stad met haren volkomen ondergang , doch toen de vloed
op

hoogst gekomen was
bespeurde men zonderling de hand Gods
want schoon het water tot des morgens te 9 uur 20
minuten had moeten rijzen , begon het te 6 uur reeds te dalen. Niet
minder gevaarlijk was het een jaar later gesteld, wanneer men, tusscheu den 21 ea 22 November , w eder met denzelfden schrik bevangen
\»erd , door eenen geweldfgen aandrang van v\ ater
dat
met ceuen
zwaren storm uit het AV. N. W.
naar de st^d gedreven werd,
Maardoor alles weder in rep en roer geraakte, tot dat, door het bedaren
van den wind en het vallen van het water, de vrees voor verdere
onheilen ook v\cdcr verdween.
In 1778 was de Staat niet weinig in moeijelijkheden gewikkeld, ontstaan door den oorlog tusschen het naburige Engeland en zijne Amerikaansche koloniën , die , iuzonderheid toen Frankrijk zich met de
Amerikanen verbonden had, vermeerderd werden en van veruilziende
gevolgen begonnen te worden.
Necrlands koophandel, en vooi-namelijk
die van Amsterdaji , begon zeer veel te lijden , door de verregaande
kaperijen der Engelschen die, door het nemen van onderscheidene koopvaardijschepen , dezeevaart aaimierkelijk belemmerden
waaromeenige
zijn

,

ter verlossing;

,

,

,

,

;

Anisterdamsche kooplieden besloten , ecne bezending naar 's Gravenhage
te doen, om de noodigc voorziening tegen dit alles, zoo wel aan de
Staten als aan den Ert'stadhouder te verzoeken , aan welke bezending,
die in October 1778 voortgang had , de Prins Erfstadl>ouder een zeer
gunstig gehoor verleende, terwijl hij hun verklaarde, dat hem niets
meer ter harte ging dan de Ilollandsche koophandel dat er reeds tegen
bet voorjaar een aanzoek om tweeen derti»r oorlo,Tschenen "cdaan was
en dat men verder zoude trachten den kooplieden alle mogelijke voldoening te geven.
Men trad ook sedert in onderhaiuleling met de
Engelschen , om de vaart en den handel op Frankrijk te regelen , hoevel deze onderhandeling zoo wel niet alliep , als men verwacht had.
Eer nog het volgende jaar ten einde liep, vserd eene geheelc koopvaardijvloot, mei hel daartoe bchoorend konvooi, onder bc\cl van
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meikelijker waren de vcilie/en. die tie koophandel jjedmendp den oorlo{j,
\»t!ke den:i3 Deeendier ITNOlieijou en den 10 JuniJ I78i mei oenen vrede
.Naauwelijks v.as men hiervan tut verademin^r
eindijfde , geleden heelt.
.

of de stad,
zooveel als hel |;eheele land, werd [feleislerd
door eine heilloüze Iwei-drajjl , die cenij;e jaren na tdkantier hel land
deed «laveren en zijne jjrondveslen sehoen te znllen ondermijnen , dt;
•jesehillen namelijk tn^^(llen den l'iins ErfNladhouder en de 1'alriotlen,
v\eike ook te AnsTERitAM hel hnrijerliloed in de straten deed slroonn'n. De
talrijke aanhan^rers des l'rinsen aldaar hailden zich le;>'en de aizetlinj'
v\elke door de 1'alriotlen be'jeerd werd,
hunner llofjonten verklaard
en een vcrzovkselirilt in dien jjeesl aan de St;(Jen van Holland ontworj)eu.
Ken huis oji Kallenhurj;', waarin dil lor leekeninjf la|r. v>erd jjephinderd
en nu sloej; de hollende ineni;;te lol >er<Icren moedwil o\er.
\ eronder anderen van de liurjjeiiieeslers
srheidcno huizen \an l'rinsjjezinden
RiCMXini' en Bekls
Do kalteiih'.irjjers van hunne
werden jje|dundeiHi.
7.ijde plunderdi-n do Palriollon en haalden de brujf op
die hun eiland
aan do cene zijde niel hel overijevan Amslerdam verbindt hier school
iiien op elkander niet kanon , lot dal de bruj viel, vvaarna de burjjers op
Katlenbnrjj; kv\amen
en hel schuim hunner partij zicb niel minder
aan plunderinjj loeiyal". Geheel de stad v\as ocnijje dajjeu reoeiinjyloos ;
•lö huizen waieii (jeplunderd
5-j door de; l'alriollen, 8 door
huiuic
tc{[enstaudei-s.
En locli werden alleen uit deze laatston ecnig^en aaa
den lijve jjestraft.
Een Zwoed, die zich aan <le zijde der Kattonburgers {jevoejjd had werd levend; een Kaltenburfjer , die bij hel verdedijjen van de bru{y {jesueuveld was, dood op{',e]iann[eii
vier v\ orden
rr gc»J[eeseld.
De Palriotlen bleven vrij. De aizeltin^ der ifcj)luiiderde
Lij den korl daarna plaalsBHrgemeesters v»as liiervan het gevol{j.
hcbbeudcn inval der Pruissen , v\aa!door de omv. entcliii;j leu voordcele
des Erfstadhouders overal als in oenen oojjwenk volbra;jt word , bleef
Amsterdam, steunende o]) de sterkte harer oiustreken alleen volliouden,
waartoe de inwoners de Uejjerinjj genoejjzaaui dwongen.
Een wapenslilstand en onderhandelinjfen niet den Hertojj VA^ Buinswijk liepen vruchteloos af.
Naar den kaul van Halfweg Ifaailem van Ouderkerk en van
Amstelveen enz. waren tor verdediyinjj van de stad verschansingen aangelegd doeh die Ie Halfweg weriiou door oenen kleinen troep Pri.issen ,
onder geleide van Prinsgezinde Hollanders , spoedig verrast en Sparendam genomen waarmede do linie vanvordediging gebroken en diensvolgens
alle verdere wederstand nutteloos v.as. Austekuam voegde zich nu bij de
overige leden van Holland , om den Prins in zijne ambten te herstellen
en der Prinses, zijne gemalin , voldoening te geven. Doch hel ilsnirdelang ,
eer die stad er toe koude komen , om de oude ilegenlen
in31eivau het
kussen gedrongen
te herstellen.
Hel behoud dos lands hing aan eeneu
zijden draad
want sommigen der opgero.pone burgerij helden over om,
liever dan in dal punt eu andeion van minder belang lobewilligen
den
Zeedijk door te steken . ll.iilaud te doen onderloopen en Axsteroax
ontoegankelijk te maken.
Doeh de v\ijshoid zegevierde; de stad bewilligde in alles, maar verkreeg toch, dal de Pruissen niel binnen
de stad trokken on slechts niel een dolaehement van löO man
10
jagers , 4 huzaren en 1 ordonnans de Levdsche poorl bezet leden.
De omwenteling van het jaar 179-j liep te AasTEnDASi dank zij het wijs
en bezadigd gedrag van het aldaar gevestigde commitlc revolutionnair,
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zonder gewiJclcladij) heden af maar eenjaar later barstte te dier stede
een hevi;j oproer uit , veroorzaakt doordien een gedeelte der Burgerkanoaniers
door liet slaan van ongewapende ingezetenen en andere
halddadigiieden , den Raad genoodzaakt had , hen den 10 Mei te ontbinden.
Gebelgd over dezen hoon dringen zij des nachts het stadhuis
binnen, stuiven ter raadzaal in , vermengen te midden van een verschrikkelijk onweder, hun vloeken met de ratelende donderslagen , bedreigen
de Leden der stadsregering , mishandelen sommigen, en brengen vooral
het leven van den \oorzitter in gevaar.
Toen echter twee dagen later
de Fransche Opperbevelhebber Boürisonville een piket huzaren op de
stad liet aanrukken, dat, zonder eenigen tegenstand, binnengelaten
Merd keerde de orde terug en de Regering werd door het Provinciaal
bestuur in haar gezag hersteld j terwijl twee dier kanonniers op het
schavot aan den lijve gestraft werden.
Den 18 Febriiarij 1807 vernielde een vreesselijke storm eene menigte
schepen
vooral te Amsterdam.
Lodew yk Napoleon , Koning van Uolland , gaf, op het einde van dat jaar, zijn verlangen te kennen, om
den zetel des bestuurs voor goed naar Amsterdam , als de hoofdstad
zijns rijks , over te brengen , en reeds den 21 Maart 1808 deed hij er
zijnen plcgtigen intogt.
Twee jaren later, toen de kronkelende en
verraderlijke voortrukking des Fransche legers op onzen Vaderlandschen bodem
en de onregtmatige inbezitneming van Zeeland en Braband door den Franschen Keizer, eene geheele inlijving van ons Vadei'land in het Fransche rijk deden duchten , sloeg de toenmalige Minister
van oorlog en Generaal-Majoor Krayemioff voor , om den toegang tot
de hoofdstad aan de Fransche troepen door alle mogelijke middelen te
betwisten en die stad tot het uiterste te verdedigen , als hebbende hij
daartoe reeds te voren de noodige maatregelen beraamd.
Koning
LoDEwijK zelve helde daartoe over , maar aangezien de overige Ministers
in dezen nood
onderwerping tot eiken prijs beter dan verdediging keurde , leide hij de Regering neder; hierop had de inlijving plaats ,
en Amsterdam werd tot de derde stad van het rijk verklaard , hetwelk haar echter , bij den volslagen stilstand van den handel , zoo
weinig voordeel aanbragt , dat de werkeloosheid en armoede , gedurende de drie jaren, dat deze staat van zaken stand hield, aldaar
ten top klommen; geen wonder dus dat, toen in November 1813 de
tijding van de nederlagen der Franschen langs hoe meer bevestigd
werd en de krijgsbezetting zelfs Amstels muren verlaten had, het ongeduld van het gemeen, den 115 dier maand, ter laaije vlamrae uitbarstte, zoodat de huisjes der tolbedienden of douaniers
langs den buitenkant
en aan het Rok-in , verbrand en enkele woonhuizen van Fransche beambten geplunderd werden. Nu kwam echter de Nationale Garde of
Schutterij
op raad van den KapiteiA Falck , op de been , en stuitte
den opstand , doch plaatste, daar de Gouverneur , de Prefect en de Directeur-Generaal van policie de stad laibartig verlaten hadden , tevens
36 mannen aan het hoofd der stad die het vertrouwen der burgerij bezaten; welk bestuur echter meende zich vooreerst alleen tot rust en de
Avaarneming der dagelijksche zaken te moeten bepakn en zich te ontbonden van alles wat den vijand , die nog eene aanzienlijke krijgsmagt
zoo te Utrecht , als in het meer nabijgelegen Naarden , ter zijner beschikking had , grond kon geven om Amsterdam zijne m raak te doen
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Dit nu veroorzaakte dat de oraMcnteling, die elders intnsschen eenen aanvang nam , aldaar niet vóór den 24 November tot
stand werd gebragt , als wanneer zulks door de Kommissarissen van het
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ook een groot {jedeelte van de
van de W. I. Gompag[nie over-

genomen had.
liet wapen van Amsterdam vas vroeger een koggescliip , eerst met
het vapen van Holland, later met dat van Henegouwen er boven;
thans is het een zwarte staande paal, belegd met drie ziheren kruisen
liet is, ingevolge eenc oorkonde, ten jare 1488
op een rood veld.
door Maximii.iaa!« van Ooste>ryk gegeven
met eene Keizerlijke kroon
,

gedekt.

AMSTERDAM, een der kleine eil. in Oost-Indié', tot den Sundasch^n
Archipel behoorende , TÓór de rccde van Batavia , aan de Noordkust
van Java, ten O. van het eil. Middelburg , slechts door ecnige visschers
bewoond.
AMSTERDAM, fort in Oost-Indie , op het eil. Amhoina, schiereil.
J/itoe , aan de kust van Hilu , in het aangenaamste gedeelte van het
eiland.
1637 werd
hier eerst eene
In het jaar
limilen Jiagger
opgetrokken.
Later heeft de Heer Ottens daar eene steenen lo'>-ie
gebouwd, die door den Heer Demmer in eene steenen vesting veranderd
zijnde , vervolgens door den lieer de ^ lami>c tot op 50 v. in het vierkant vergroot en tevens met een steenen borstwering van 10 v. \\oorr
en met tegenstaande |)iint voorzien is.
Op dit fort lagen , onder het
bestuur der Ooslindische Ivompagnie, 16 stukken geschuten 40 soldaten
,
onder cenen Sergeant , die van hel Ojiperhoold van llila afhing.

AMS.

2o6

AMSTERDAM,
van JIcnado

,

r.;sid.

forl ia

Oost-I ndië, op het

jlIenada-en-Gaiontalo.

eil.

De

Celebes, op de kuüt

bouwde

lieer IIlstaart

ecne hoiilen tostin;;', doch in 1G75 deed de lieer Fua^cx
die door eene sleeiien vervangen , aan welke hij den naam van AmIn 1705 liet de Sergeant Ducuielsz deze sterkte
STERUAJi gaf.
hoewel
bniten order der Maatschappij met eencn steencn ringmnur omtrekken.
Het is een langwerpig vierkant aan drie zijden met eene graclit omdie de reede en de landingsgeven , en door vier bastions verdedigd
plaats bestrijken , welke laatste bovendien verdedigd wordt door eene batdie aan het einde van eenen opgeworpen
vier stnkken
terij van
dijk, rcgt tegen over de poort van het fort is aangelegd.
Cij de verovering door de Engelschen op den 24 Jiinij 1810 waren
er in het fort 109 man en 50 stukken geschut.
Thans bevat het een
garnizoen van ongeveer 60 Javanen , Ambonezen en Gorontalcrs onder
het bevel van eenen Luitenant , die tevens Kommandant is o\er de
geheele krijgsmagt van JMenado, bestaande in tachtig man, van welke
de overige twintig te Kema liggen.
AjISTERDAM , hoofdfort in Nederl. Gaiana ,Vo\. Suriname, aan den
regteroever der Suriname , die hier , beneden dit fort, de Conunewijne
opneemt , op de pimt door de zamenvloeijing dier beide rivieren gevormd ,
Lier in

16ï)0

,

,

,

,

,

benedenwaarts van Paramaribo , liggende het Z. W. bastion op
N. Br. en 51° 12' 54" W. L.
Dit fort, hetwelk in het jaar 1734, onder het bewind van den
Gouverneur Generaal de Cheusses , aangelegd , en in 1747 voltooid is ,
heeft de gedaante van eenen geregelden vijfhoek , die door even zoo
Het ligt omgeven door eene zeer breede
vele bolwerken gedekt wordt.
gracht, die haar water uit de rivier ontvangt, en wordt verdedigd
door eenen bedekte weg, zeer goed van paalwerk voorzien, en een
glacis, waarin drie wapenplaatsen zijn, van welke twee de Suriname
en eene de Commcwijne bestrijken met behoorlijke afsnijdingen versterkt , ruslende het glacis, tegen het wegzakken, onder water op eencn
grond van rotssteen.
De voornaamste sterkte van den waterkant bestaat in eene groote
bank of modderplaat, die regt vóór de punt, welke door de beide
rivieien gevormd wordt , gelegen is , zijnde aldaar ook eene sluis in het
glacis, ten einde het water in de grachten te vervcrschen en het omgelegen land te laten onderloopen. Van deze sluis af , lot aan de wapenplaats langs de Suriname, ligt eene batterij met zwaar geschut bezoüdat zelfs platbodciude vaartuigen verhinderd worden alplant
Het vuur van dit fort
daar te naderen.
met dat der daartegen
overliggende schansen L e y d e n op den benedenhoek der Commewijne
urinerend,
met eene versterkte batterij Fridcrici genaamd, en
eene redoute op den linkeroever der riv. de Suriname , tusschen welke
de schepen door moeten , veroorzaakt ook , dat men niet , zonder bij te
draaijen , de rivieren kan opvaren.
Binnen het fort zijn de woningen der Officieren en kazernen voor
de soldaten . eene smederij , timmerloots en genoegzame iiiagazijncn
van levensmiddelen , zeer goed ingerigt
vroeger had men er eenen
wind-korenmolen
welke men om windstilte heeft moeten afbreken ,
kruidmagazijnen en eene regenbak, die meer dan duizend Icinnen v\ater
bevat.
De batterijen zijn in goeden staat en er kan eene sterke bezetting op geplaatst worden , zoo als er dan ook altijd een vrij talrijk
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garnizoen gehouden wordt.
Midden door het fort loopt een weg , beplant met palmielpalraen cu
oranjeboomen , langs welken men over eene brug , die over de gracht
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de vla|j te strijken
hetwelk dan met drie
schoten, en het plaatsen van een vaandel op At'. waliiMi van hel fort,
beantwoord werd.
Thans vindt men hii'r op de wal eene vrij hoojje
seinpaal
met die op II r a ni x ji ii n t en Pit mina ribo
correspondentie
staande.
In de nahijheid lijft een [[root stnk laiids met hannancn
en aardvrnchlen heplanl
welke dienen lot voedsel voor de veroordeelde
slaven, die hier in keltiii|jen lot dwanjfarheid zijn verw<'üen , om , onder
het opzijyt van eenen Direelenr, aan de vestin;y.verken te arbeiden.
Ten N. W. is het met moddeipoelcn en ondoordrin|jharc doornha^jcn omzoomd . waarom deze streek vro(!|yer den naam van het Tijf/ershol
ontvanffen heeft, ofsclioon die vau Kikro rschz icainp meer eijjenanrdijf zonde zijn «[eweesl.
AMSTKllDAU, fort in ircst-Indiö op het cil. Ciirnrao, in de
Z. A\'. zijde van ff'illvinstad aan de Oostzijde der haven van Carai^ao
welke daariloor verdedijjd wordt.
IJiniien in het fort is de ruime en koele Prolestanlsche kerk van
AVillemslad
die, benevens cene consistoriekamer, een <yoed orjjel
luirwerk en klok bezit.
Het verwulf rust op vier zware steenen kolonuuen
lussehen welke Iwee fraaije koperen kroonen banjycn; het
houtwerk, waaruit het {yewelf bestaat is massief mahony , maar lijft
blaauw^ mot donker blaanwe paneelen
beschilderd.
in wille lijsten
^ roeier diende deze kerk ullslnitend voor de Hervormden
maar
sedert 18-üzijnde Hervormden en de Lulherscheu tot cene Protcslantsche {femeenle vercenijjd. bij w(dke n)pn zich bedient van de liedereu die
thans bij liet Evan;;elisch-Lnthersch kerkjfenootscliap jfczonjjen worden.
Het benedenste jjedeclle van dit kerkncbouw levert ruime , koele
bcr.frpjaalsen op en dient tot
inzondereen {fouvernementsmajjazijn
heid van levensmiddelen voor de marine.
Rejl d!iarle;;enover staat het
Gouvernemeutshiiis
zijnde een vrij latijj {vebonw van twee vcrdiepinjyen , met blaauv/ bepleisterde muren en een balkon
dat op vier kolommen rusl. Hier verj^adercn de raadscolleijien, terwijl het tevens
tot woninjf vau den Gouverneur dient, en het beuedeuslé jjedeelle tot
civiele gevangenissen en berjjplaaisen.
De overijjc huizen , die
met
dczB beide jjcbouwen
een ourcffelmatio- vierkant iiilmaken
dienen
tol woniuffen voor de Officieren der bezettinj; en tot kantoren voor de
ten.
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Opper-Sninen

de Ooudkust, in het
Klein Corniantiju.
Het is tamelijk {jroot , Mas vroefjer nijct drie kleine en ccnc groüle ballprij verslei kt , gezamenlijk Aan 20 stukken geschut voorzien , en werd
(K)in- de Eiigelscju-n aauiiric'jd , die hel ("or?ia.ntu.n heellen.
De bcroeaide i>«e<l< ^hmd^^(•IlC Ad'iiiraal Michiel Adriaa>sz. de Uditer ,
lil
het begin van lOÖ'j oj) <le («iiineiclie GouJkust gekomen zijnde ,
(ifcd aldaar
den 8 Feijniarij , elfhonderd man, onder aanvoering van
den Kolonel Jouw Ukluicus VA>i Hookxe ca den Schunt bij ISacht va.-<
DEK Zaan, ontschepen. Dozen , met grüol gevaar aan land g(ïkonien wierpen , na eerst ecnen berg , waarop de vijand drie stukken gcscluil geplant
had, bemagtigd te hebben, de C;!rmnntijnschc Negers, die zieh , onder aanvoering van lum Opperhoofd Jan Kabesse , op den Aveg geplaatst
haddó-n , overhoop, en dreven ze lerng naar hunne negerij , gelegen onder
het fort CoRMvrrnjv.
Dit negerdorp vervolgens in brand gestoken zijnde,
beletteden de vlam en de rook den vijand , om de onzen te zien.
De
Engelsche Overste Francois Selwyn, die op het kasteel bevel voerde ,
deed nti van alle kanten met kogels en schroot op de naderende Nederlanders vuren , welke , desniettegenstaande , zoo stoutmoedig aanrukten dat de Engekchen en Negers zich ten hoogste over hunne onverzaagdheid verwonderden. De onzen trokken toen, bedekt en begunstigd
door den rook , ijlings onderhet geschut en da muren , van vaar zij jjcdurig'niet hunne musketten op de Engelschen , die op de Mallen stonden , iosbranddcn , onder Melk sciiielen de stormladdei-s Merden aangebragt en opgcrigt. Maar naauwlijks begonnen de matrozen op te klimmen en met
handgranaten tcMcrpcn , of den Engelschen cntzonL den moed j en zij riepen , zonder verderen m edcx'stand te bieden , om lijisgenade. De roode
bloedvlag, die op den toren stond, Mcrd gestreken, en men stak onder
scheidene v.ittc vlaggea uit , tot een teeken , dat men zich ter bcdit geschiedde zoo
scheideiiheiii van den overwinnaar overgaf; maar
laat , dat de Nederlanders reeds bij menigte in het kasteel «aren gekomen; ook had zeker matroos van de Rciters schip, Siïon riOELorsreeds daar
zooN genaamd , de Engclsche vlag , die op het kasteel weel
afgehaald
en een ander matroos , Geurit Sijionszoon de Graaf van
Maarvoor zij daarna, elk
Enkh'.iizen , er de eerste statenvlag opgeplant
met vijf en tMintifr fnilden werden beschonken. Hierop Merden , omDe NederlanstreclLs vier ure in den namiddag, de poorten geopend.
ders vonden op het kasteel acht en tMintig stukken geschut , en daaronder drie van melaal, en vier, die van de rolpaardcn lagen , met
fort

Ooslclijke gedeelte van
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Sommige hunner
en vijftig Engelschen, behalve hunne slaven.
Negers waren ia het gevecht , en twee of drie Eugelschen op de batterij gedood en
eenigen gekMctst. Na het overgaan van het kasteel
en bekwamen cenig goud
vielen de overwinnaars aan het plunderen
stoiTon , kleederen , koperMerk enz.
De Engelschen Merden tot op het
hemd toe uitgekleed; de dorst naar bult Avas onverzadelijk. Maar
DE Ruiter, den volgenden dag aan land gekomen zijnde, herstelde de
orde , liet de manschap Mcder inschepen , den Engelschen Overste
Selwyn , benevens de andere krijgsgevangenen , aan boord brengen , en
bezette het kasteel met twee en vijftig man uit de vloot, tien uit het
Sedert welken tijd
volk der Westindisclic kompagnie en tien Negers.
dit fort
dat toen den naam van Amsterdam bekMain , steeds aan de
onzen verbleven is , lot dat het in 1781 ,met alle onze bezittingen op de
Kust van Gulnca , uiigczondord hel fort d" E ! mi n a aan de Engelschen
o\trging, die het in 178o Mcder ontruimden, Maarna het altijd in Nc."cht
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Zio dat Moord.

AMl rHOM, oiuU' naam van Ami.iiii:. Zie dut woord.
ANAJA
Gniuiia
kol. Siiriiitiiiic , die
kreuk
in j\c(lerli:ii(larit
oostwaarts slroomende hoven deW ajombokreek. in de Cü/tjicintiitc \tili.
,

,

,

,

ANAKAM,

,

op hot Suiulasch,' oil. l'oiln Chiitco.
ANAk-3lt)KSIE, prov. in Oost-lmh'i' , aan de oostkust van h(!t cil.
Siiiiuttru , rijk van Palcmhamj.
Hot is de vrnehlhaarslc provincie van
het jyeheele rijk , waar de ineesle peper wordt {jeleeld.
AN VR-SÜKNCil . of A>Ak-SoE>r.i;i , klein rijk in Ooal-lndli' , op de
westkust van liet cil. Suinatra, tnsschen de riv. Manjnla en Lrci. Diï
lioofdpl.
is
Moe o-Moe o, alwaar ook de Snllan zijn verhlijl' hondl.
ANALAUOl' , landint'splaals in Oosl-Imlic , op het eil. Siiinalra ^
rijk van -ttjicn, 4" 8' iN. B.
ANAML5AS , ook wel A>.vmbe {][enoenid . eilandjes in Oosl-Iudië inde
Cliiiii'sc/u' zee , ten W. van liorneo , tnsselicn 2" 20' eii 2" 30' N. B.
en I2.J- 3j" en 124^ 2' O. L.
Zij worden in drie {jroepcn , de IN oordAnanibas, de M idden-Anambas en de Z nid-Ananib as , verdeeld,
on zijn weijensde uienijyle klippen ontoegankelijk, maar worden echter
door Maleijers bewoond.
ANAMBAS (i)E GROOTE), groep cil. in Oosl-Indii'. Zie Axasbas
(de Miuurv).
ANAMBAS (deKLEINE), 3 eil. in Oost-Indië. TAc Asamdas (de Noord-).
ANAMBAS (de MIDDEN-) of Groote Ajiambvs, ijroep eilandjes in de
Oosl-Iiidii- , in de C'hineschc zee, ten Z. \V. van de INoord-Anambas ,
op 2^ jO' N.B. en 125'-' 3o' O. L.
Het grootste dezer eil. beeft
4 m. in den omtrek.
ANAMBAS (de NOORD-) of Rleïme A^ambas , drie eilandjes , in OoslIndië , in de Cliiiiesc/ic zee , op 3' 50' N. B. , 125^ O. L.
ANAMBAS (de ZE1D-), groep eilandjes , in Oost-Indië , inde Chincschc
zee , op 2^ 20' N. B. , 124" 2' O. L.
ANAMBE eilandjes in Oost-Indië. Zie Axambas.
AN(^.EN
voorin, havozallie , piov. Drenthe.
Zie Ansex.
ANCkBERG , goh. groolh. Luaemburf/ , kw. , arr. en 2^- u. N. van
Luxemburg , kant. en 1^ u. Z. O. van Mersch , gein. en ^ u. O. van
d.

in OdsI-IikIH' ,

,

.

Loreutzweiler.

ANCOBAR , AsKOBER of Ascoiiber , kleii» koningrijk in Opper-Guinea
op de Goudhust
palende W. aan de Tand- of Ivoorkust , N'. aan
Egira . O. aan Adon en A-vim en Z. aan den Oceaan.
ANCOBAR. A>kOBCB, A>co>BER, Cobra of Slaxgenrivier riv. in OpperGujuea. op de Goudl.ust , die , uit de binnenlanden van Afrika afkomende,
na onderscheidene andere rivieien te hebben opgenomen , tusschen de
rijken Aneonber en Axini l u. van bet Ncderl. fort St. Antonie, in zee
valt.
Zij ontleent haren naam van haren kronkelenden loup.
Ofschoon
de riv. , v>ier oevers 20 uren ver met zwaur geboomte bezet zijn
,
,

,

,,
,
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C.

anders diep genoejf is , kunnen er nog slecbls sloepen binnenkomen
,
daar cenc hank
die vlak vóór haren mond lint
zulks aan prootere
vaaituijjen belet.
Zij beeft cenen breeden mond-, is landwaarts smaller,
maar versclieiden mijlen bevaarbaar. Aan deze riv. badden de Nederlanders vrocijcr
lioojjer op , in bet land Eniia , een iortje
met
hetwelk, door de inlanders aanfjevallen zijnde, de Bevelliebber
toen
hij jreen middelen van verdedijjinj} meer bad , zich benevens zijne bijhebbende manschap deed in de lucht sprinjjen.
ANCUM , (jch. in Zalhnnl. Zie Anhiim.
ANDAGIELE }jeli. in Oost-Indië, in het Noorden van het cil. Celebfx.
,

,

,

,

,

,

AiNDALAlILIZEN j>eh. prov.
A.XDALAS distr. in Oost-lndie
ANDE, oude naam van de riv.
,

,

,

ANDECIIOBINA

^

Friesland.
eil.

Zie

Andlahuizen.

Siuiiatra, ads. rcsid. Beiikoeleti.

de Gelder.

dat voord.

Zie

oude naam, veimocdelijk van Eixdhoven.

,

Zie dat

MOord.

ANDEL
ANDEL

Land van Altena. Zie Andel (Op e\Neer).
ook in oude oorkonden Aandeel {jenaamd d. in
IIuHslngo, prov. Groningen , arr. en 4 1 u. N. W. van Appingedam ,
kant. en 1^ u. N. ten O. van Tfinsum, Qem. en i ii. N. \an Ba flo.
De naam is waarschijnlijk ontleend van het aandeel^ hetwelk, dit dorp
ontvinn- in den aanwas , tusschen Eenrum en Uithuizen {Tcle<];en , waarover in ouden tijd een zwaar pleitjjedinjy neweest is , hetwelk
ofschoon
beslist door de lleoters van den Upslalboom, nofjlans in 1231 aanleiding- tot eenen binnenlandschen oorlog heeft tjegeven.
Het is een lanij
en wel bebouwd d. , dat zich Zuid- en Noordwaarts, meerendeels aan de
Oostzijde , langs eenen rijweg zonder straat uitstrekt. ïe midden van
Jiet d. vindt men,
mede aan de Oostzijde van den ^veg , de kerk, de
pastorij, iiet sclioolhuis en de kosterswoning.
Ue kerk is niet groot,
maar heeft vele fondsen en is mcI onderhouden. De niet booge toren,
welke eene kap, als die van eene theebus, beeft, staat ten Z. O.
afgezonderd van de kerk.
In 102 h.
waar\an 83 binnendijks
6 op
bet uitcrdijk, en 13 in den polder, wonen ruim 470 inw. die genoegzaam allen tot de Herv. godsdienst behooren en bier eene afzonderlijke
gem. hebben, welke tot de klass. van j¥u/«t'?s^Mwi , ring van // /«*«/«
gerekend, en door écnen Predikant bediend wordt, waarvan vroeger
bet adellijke geslacht vo.\ I.>>- cnd Kmphausex van Ülrum de collatie
had , doch Aveïke thans behoort aan den Heer Mr. Hendhik va>- BolDeze gem. is eerst met die van Ba flo vereenigd gehuis te Leens.
weest , maar in 1GI4 daarvan afgescheiden , als wanneer Eeiinakuis
SAGiTTARirs bier als eerste Predikant beroepen uerd.
Het d. Andel werd in lo84 door het Staten volk aan kolen gelegd.
Het land onder dit d. heeft eenen gemengden grond is boog en zacht
Men teelt er uitmuntenmaar zeer geschikt voor den landbouw.
Ook behoort onder dit d. een aanzienlijk gedeelte
de aardappelen.
van den in 1811 binnengedijkten Noordpolder. Het maakte met
Tinallingen en Raskwert voorniaals éénen regtstoel uit. In de
scliepperij behoort bet onder Baflo-Raskwert.
ANDEL (NEER-) door de landlieden veelal Neer-Eil of Neer-Eel
geheeten , d. ia bet Oudland-van-Altena, prov. ]\ oord-B rahand , distr.
on 2 u. N. van Jf'aalwijk, arr. en 5 u. N. W'. yan 's Jl e rtogcnbosch
kant. en 2u. N. W. van Ileusden, gem. Op-en-Nccr-Andel , N. W. van
Op-Andel, niet onbevallig aan don Maasdijk gelegen.
Voorheen was bier eene Hervormde kerk, van welke echter thans
jiicts
meer dan ccnig nm'urwerk en de toren met zijn gemetselde
,
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landlieden ve.Ial Op-Kil of Oi- Kll i;nuK'iiid
nruv. I^ooid-llnibnnil , distr. en 2 n.
air. en \i n. N. W. van '« Hirtof/cnhosrh , kant.cn

il..oi«l<'
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Ondland-run-Altoia,

lul
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N. ^an
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Men
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heeft er eciie llerv. kerk, zijnde een
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spils
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D'eder-Audel behoort.
Ook
ANDI'iL (Ol'-KN-NKKR-) ,

voorkomende,

[yeni.

in

het
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,

O. van Neer-

Alaasdijk jjelejfen.
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welke kerk

tol

de

niet /eer |finol
[fi'ni.
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[re-

Op-cn-

er eeiie ilurpsehool.

is

veelal enkel onder

den naam van A^idel

Oiidland-i'aii-.tllcna

,

prov.

IS oord- 11 ra-

aal w ijk , arr. 's Ilertotjvnhosch Linl. Iliiisdcn (1 1 ni. k.,
8 s. d.) |ialeiide \V. aan de []eiu. Almki-ik-eii-lilwijk . N. W. aaa
(ïiesseii, N. O. aan de Maas, O. aan Veen en Z. aan Mecuwen-llillen-Babilonieidjroek , be\aUende de dorpen Op-Aiidcl en iVeer-An«1 cl , en
beslaande eene opperxlakle van 18 biind. 35 v. r. Ii2v. ell.
Deze ffeni. is eene heerlijkh., loebehoorcndeaan Jonkheer James Joiis
Zij lell (380 inw., die allen lot de llerv.
liaroa Melvill v.in Cab.nbee.
Deze [jeni. heelt ééne kerk,
jjeni.
van Op- en-Neer-Axdel , behooren.
Ie Op-Aiidel, welke door eenen 1'reilikanl bediiMid wordt.
Het beroep
onder ajjrealic van den Ambaehlsheer.
jjesehicdt door den kerkeiuaatl
Het wajieu dezer gem. beslaat uit twee opstaande zalmen met het
Gemeeme A>del.
raiidsehrift
ANÜELO, naam, welken de iiiboorlinnren van SüaATUA aan datcil.
geven.
Zie dat woord.
ANDELSÏ, bij verkorting ook wel Aalst genoemd d. inde Oterarr., k\v. en 4j n. O. ten \. van Tiel
betiiire , prov. Gelderland,
dislr. Orcrbetutre , kant. en 2 u. Z. W. van Eist, gem. en 1 u. W.
liand

dislr. //

,

,

.

,

;

,

van f

albiirq.

Ueinold 11 , Graaf rnii Gelder, benoemde in zijne landregtcn aan de
Betuwe gesehouken , in het jaar 1327 , tot gereglsplaatsen (heeniael)
in de 0\ erbeluwe Axdelst en B e in m e l, welk geregt Ie Andelst onder den
blüolen hemel , op Zondag na Paschen , gebonden werd.
Men lelt te Axdelst ongeveer 300 inw. , die meestal in landbouw
bun beslaan vinden , onder welke 200 Herv. en nagenoeg 300 R. K.
De Herv. kerk, waarin een zeer sciioone lijksleen op het familiegraf
der vroegere Hceren van Axdelst (Speyart), en waaraan builen nog eene
overoude inseriptie gevonden wordt, desgelijks ook een prachtig familiegrafvan den tegenwoordige!) bezitter van het Huis Axdelst (Pook van
Bacgex) , behoort tot de gem.
van yindelst-Zetten-en-In-Doornik.
Ook heeft men er eene dorpsehool.
ANDELST-ZETTlvVE.VlX-DOORMK, kerk. gem., prov. Gelderland,
Llass. van J\ ijmetjen , ring van Eist, met 380 ziel. en twee kerken,
ééne te
eist en ééne te Zetten, die door éénen Predikant bediend worden.
Vroeger was And eist met Hcmmeti gecombineerd.
De kcrkeraad heelt bier een vrij beroep.
ANDEREN', geh. in het diiijrspil \;m Ooslennoer , prov. DrenÜie ,
kant. en 1^- u. N. O. van Asaeii , gem. en 1 u. W \i\n Jnloo ; met

And

.

12o

inw.

ANDERWIJK,

voorm. addl. huis, op bet eil. Waliacren, prov.
Koudekerke , reeds sedert een aaiilal jaren gcsloopL
ANDElliANNA , oude naam van EtuTEnxAcn. Zie dat woord.
ANDI.IK, gem. in ürcclilerhmd, prov. jSoord-IIollaiid, arr. Hoorn ,
Lanl. G.'uotcnbrccn (Vó ni. k.. 'j s. d.)j palende "W.N. en O. aan de
Ztelaiid

,

gem.

,

AND.
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Zuiderzee

broeken

,

Z. O. aan Eiikhuizen

llooj'karspel

,

,

on bevaltende

Z. aan degfem. Bovenkarspel
Andijk
, helialvo het durp

.

,

Grootede gch.

de Bangert, Krimpen, Munnikey of Monni keind, de Geuzenbuurt en Broekoord.
Zij besLiat 1478 bund., 64 v. r. en 62 v. ell. gronds en telt ongeveer
loOO inw., onder M elke nagenoeg 1100 Hcrv., en 400 R. K., die kerkelijk

onder

Jf ervcrshoo f

De inw. vinden

hehooren.

landbouw, veeteelten dijkwcrken bun bestaan en brengen de voortbrengselen van den grond , bestaande in velerlei granen en
andere veldgewassen , benevens de door ben gemaakt v,'ordende boter
en kaas in de naburige steden ter markt.
Er zijn in deze gem.
2S0 b., 1 Herv. kei-k, 2 scholen en een dep. der Maatsehappij
Tof
IS ut van't Alrjemeen ,
dat den 14 September 1835 opgerigt is en 18
in

:

,

leden telt.
Eerst in het jaar 1812 werd deze gem. , die zich circa 2 u. ver ,
langs den zeedijk uitstrekt , op dien voet gebragt , Maarop zij tlians
bestaat , vóór dien tijd behoorden de oudersclieidene gebucliten tot de
gem. Groolebroek , Bovenkarspel en Luljehroch.
Het d. Andijk of Aa^dijk oudtijds Aandick , ligt 4 u. N. van Hooriif
I2 u. N. van Grootenbroek, 1\ u. N. W. van Enkhuizen en 1^ u.
O. van Medemblik , in ecne bogt der Znidcrzce.
Het Mordt ook wel
NooRDuiJK bijgenaamd , omdat bet aan den Drecbterlandschen Noorderzeedijk , gelegen is. liet is moeijelijk de juiste stichting van dit d. ta
bepalen.
Sonunigen willen, dat het na bet jaar 1460 gesticht zij ,
omdat hel zijnen naam van den zeedijk ontleent terwijl de eerste zeedijken , met paal- en wicrv, erken tusscben 14;j0 en 1460 aangelegd zijn.
Daar men echter aangoleekend vindt dat Graaf Willem II in 12o0 , op
zijnen togt ter bestoking van de muitende West-Friezen , eenen omveg maakte over Aaixdick , en aldaar eenige rust nam , moet het
reeds vroeger bestaan hebben.
,

:

,

,

Het bclioorde eertijds kerkelijk onder Lutjebroek, maar, door het
toenemen der bevolking, en v.cgens de n.'oeijelijkheid van den kerkgang ,
werd zij den 21 Dec. 16^5o van die gen», gescheiden , waarop hier
in het jaar 1667
eeue kerk gel>ouwd v.crd , die in het jaar 1791 aanmerkelijk vergroot is.
De eerste Predikant die deze gem. afzonderlijk bediende was ABRABAiirs Hovius, beroepen 17
April 1667.
De
Herv. gem. van Andijk behoort thans tot de klass. van Hoorn, ring
van 31edemblili.
Het beroep geschiedt door den kerVenraad.
Er is hier eene school
het gchecle jaar door
die gemiddeld
150 leerlingen telt.
Het wapen van Amujk is een veld van zilver waarop een ruiter te
paard houdende een vaandel inde hand, op hetwelk de lellers A.D. slaan.
ANDIJKEPOL DER pold. in .^.re/er-^-iMi««r/'(^7 prov. Zeelund , distr.
Hulst, arr. Gues , kant. Axel, gem. Zaamshi.j palende N. aan den
,
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Grooten Huyssenspolder , O. aan het Ilellcgat, Z. en W. aan den polder van Zaanislag. Hij beval 221 bund. 32 v. r.61 v. ell. scbotbaar land,
is . volgens liet kadaster
grcot 228 bund. 14 v. r. 9 v. e!l. en
,
wordt bestimrd door eenen Dijkgraaf, eenen Gezworene en eenen Pemiingmecstor.
beeft den naam naar een d.
is ingedijkt in bet jaar 1G'J4
thans niet niccr bestaat, daar het met de omliggende gronden
in V611 en andermaal in löSi , door de bezetting vau Neuzen
^er^voes>t werd.
Het lag niet ver van de tegenuooidige tluis van den
Groeien Hui.icnspolder.
In dezen puld., welke liij den walcrvloed
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RrARDUS Akpala
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«li'n

,

viens i'ijcnlijkfn naam ^^as lUiKi) Uiii'Kus, |j<l>. lOü'J f 1'2 Si'pt. 17ti7 ,
na , sedert 1701 , cenen Icoi-storl in de >*ijïlie^feerle Ie lianiker bekleed
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ANDRIES (MEUVV ST.) , fort, in de Bon^nelenraard , prov.
Gelderland ,k\^. , arr. en 7 j n. van Tit-l , iXhlr. liommcli'nraard , kant.
Hel is in 1816
en tJ n. van Bommel , {jcni. en 3 min. van Jlossem.
aan<reK'j;d ter vervanjjiiiu van het
fort , dat vroefjcr aan de andere
zijde van het Sehanse;jat ffele;jcn was.
ANDRIKS (ST.) , jjeh. in de prov. Gelderland, kv.-. en 2 u. Z.
W. van 2'iel , di^^r. Bommelerwuard , arr. en 6 n. ten AV van IVijmegcn , kant. en 4 n. Z. W. van Druteii , Jjcm. en ^ \\. VV. van
Jleereicaardeti , ter phiatse. Maar de ho^enste vereenijjinj van de Maas
en de Waal bestaat , 5 F 48' 10" 1\. Br. 25° 1' 33", O. L. ; met
.

rnim 80 inw.
Vroe<jer was het ecnc schans

boven hel Schanscjat
AV aal i-n dus e!;]enlijk in het Land tusmhcn Maas en // V/aMaj , lot de Bommelenvaard
gerekend werd.
1 j99 , op bevel vanden KardiZij verd in het jaar
naal A>Dr.EASVAN OosTENKiJK deslijds Spaanscli Gunvernenr der ?icderlanden , door den Admirant van Arra;i;on aaiijjelefjd die haar , ter ctre ^an
des Kardinaals Patroon of Naamheilijje den Apostel A^ureas , St. AmihiesscuA>is noemde . en er eene kleine kerk deed slichten , Avelke hij aan dien
Apostel toewijdde. Het oo^^merk van het aanlegden dezer schans was,
om den Rommelerwaard . die toen onder der Stalen gebied was , in bedwanj te honden . en de scheepvaart lanjjs den Waal en de Maas , ten
nadeele der Staatschen , te belemmeren.
Zij is ediler den Spanjaarden,
ofschoon deze er eene sterke bezetting in {jclcgd hadden, waarnudezij
geheel Holland dachïcn te bedwingen, tot dat einde van geen groot nnt
geweest , want in het volgende jaar werd zij door Vrins Mairits vax
Oranje belegerd en , akoo het Spaansche krijgsvolk. , dat haar bezet
hield, nit hoofde van wanbetaling aan het muilen sloeg, na geringea
tegenstand , ingenomen, cp voorwaarde, dat hun de achferstallige soldij,
door de Staten, zonde voldaan worden
terwijl dit vel i. , meesl nit Walen bestaande , tevens in Nederlandsche di^-nst overging.
In 1675 poogden de Spanjaarden to verooefs de schans te lierwinp.^n.
Zij be.'^tond in eenea regelmatigen vijlLoek, en, daar zij op eencn onbcdijk*en grond lag, diende h.arc conterseharp mede tot eenen dijk , om
haar, bij hoog water, te;f<Mi overïtrooming te beveiligen.
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167l2 de Franschen spoedig iu Landen

baar niet verlieten , vóór zij de geheele vesting verwoest
Later weder opgebouwd, werd zij in 1794 wel door ben beniagligd
doch ook spoedig weder hernomen. Op bet einde van dat
zcUde jaar beproefden de Franschen andermaal eencn aanAal op dit fort,
maar werden met groot verlies afgeslagen , hoewel het later toch door
de onzen verlaten werd.
Thans is deze vesting geheel geslecht.
ANDRIES (Sï.) buursch., uiteenige boereu- en arbeiderswoningen
bestaande, in Staals-J' laaudeien , in Axeler-Anihacht , prov. Zeeland,
arr. en 8 n. Z. van Goes, kaut. en 1 u. Z, O. van Axel, distr. en
2 u. \V. ten Z. van lluht , gem. en 1^ u. N. W, van Koewackt , in
den pold. Oud-heoosten-Blij-bezuiden.
Vroeger lag bier een fort, dat
echter sedert vele jaren geslecht is.
ANDRIES-GAT , kanaal in Gelderland. Zie ScnA>&ECAT.
ANDRINGA , state , prov. Friesland , kw. Zevenuolden , griet. Ulingeradeel , in het d. Oldcboorn.
Thans is zij een fraai gebouwd hecrenhuis , dat door bet adellijk geslacht LycKLAMAa Nveholt bewoond wordt.
AjNDRINGA , fraai geljouwd en schoon gelegen hcercnbuis , prov.
Friesland, kw. Zetcnuolden , griet. Lcmsterland , in het vl. de Zewvier , sedert lang door het adcÜijk geslacht vas Am)hisga de Kespenaar
bezeten en bewoond.
ANDRINGA ef VAX der Waeueis voorni. state , prov. Friesland, kw.
7f estergoo , griet. Fraiiekeradeel , bij het d. Sweins.
ANE, A>E.>of Aa>e , oude buursch. in Zallaud, prov. Overijssel , arr.
en 13 u. ]\. O. van Deventer, kant. en 1 u. N. van Hardenhevy
gpm. en 1 u. ^V van Gramsberrjen , niet340inw. In den kring van
deze buursch. begint uit de riv. de Aechl, de Uedems vaart, welke
door de^ stad Hasselt loopt, en zich aldaar in het Zwartewater ontlast.
Bij deze buursch. viel den 1 Augustus 1227 , op cene plaats, welke de
Momnierijten plagt genoemd te worden, een gevecht voor tusschen
Otto II den viercudertigsten Bisschop van UtreclU , en de Drenthen ,
ouder aanvoering van Rudolph Burggraaf ra m Coevorden , waarbij de Bisscliop deerlijk omkwam. (1)
Jb n wil, dat de Drenthen , door Y\ilbra>d
VA> Olde>birg, den ^ijf en dertigsten Bisschop van Ltrecht, en diens
opvolger Otto III, genoodzaakt werden , ten zoenolï'er voor de zielen van
de gesneuvelden liij Ase , een vrouwenklooster te slichten in de nabijheid
van Coevorden , dat vervolgens naar Assen zoude overgebragt zijn.
De weg van A?iE naar Goevorden was ten tijde van Fbederik van
Blahkenheub , den een en vijftigsten Bisschop van Ltrecht, wegens den
lagen en veenachtigen aard van den grond
zoo slecht, dat men
dien hetzij met paarden
hel zij Ie vcet
dikv>ijls niet dan met levensgevaar kon gebruiken; hetwelk den Bisschop r:;et de sleden Zv^oUc,
Devenlcr en Kampen deed liesluilcu , cm dien in beleren staat te brengen.
ANEE, riv. in Oost-lndic , op liet Sundasii'ie eil. Snmutra. Zij
doorslrocmt met cenen zuidwestelijken loop het cenige dal, dat het
gebergte Singalang doorsnijdt.
Door dit dal en gedccllelijk langs de
A>ÉE loopt de nieuwe v*eg van Padang naar de Menangkabausche Bovenlanden
terwijl de oude over den berg Amhadjang ging.
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ANKVELU, {jeh. in Zallaud , prov. Ormjssel, arr. en liJ^u. N. O.
van Dcvintir kant. en \ u. N. van llartlenbcr|y , jjein. en l u. Z. \V.
Inden krin;r ^an deze bnnrsebap lijjt
van ilranishcrrjvii inct 60 inw.
de liav.vatbc i'oTiioF, «aar>anbet voormalige buis al'^jebrokcn is.
ANKW ll.IJi-N . meertje vau /Vü',«/rt ju/. Zie A>>e\\iele.
AMiVlUKN (lermaansebe volksstam. Zie A\GniVAniE>.
,

,

Zie Axielsbehg.
geil.. [|roolb. Luxemburg.
stnk lands in Dilfland , prov. Zuid-Ilvlland , onder 'iCmrezaiide , dat Willem VI, Graat' rao Holland, in 1114, aan bel kapittel van ^LvRLv-kapel ten bove , later jjcnoenid de llotkapcl , verjjiinde
te bedijken , en waarscbijulijk het tejjenwoordige zoogenaamde Hofla>d

AN(iBEllG

,

ANGEL,

zal ^i'eMeest

zijn.

ANGELDORF

kw. , arr., kant. en ^u.
,
O. van i'//e/6rMrA- , aan de Snre.
ANGELEU d. , jirov. Gelderland. Zie A>geblo.
AN(iELESTElN landgoed in / eluwezoon. Zie A>GEnESTEis.
ANGELINAPOLÜEU. polder in bel Marhjranfschap-run-Bergcn-opZoom , prov. JSoord-Braband , distr. Roze n daal , arr. Breda, kant.
Zecenberyen , gem. Fijnaart-eu-J/vi/ninfjen , palende N.aan den Nieuw enZ. aan de rivier deDiutel,
Appelaar, 0. aan de ba\eD van Eijnaard
en W. aan bet Kwartier. Hij is 17 biind. 83 v. r. 50 v. ell. groot
en ligt 10 d. boven A.P.
ANGELOO, d. in bet graalseh. Zutpheu. Zie Augerloo.
ANGELOOBRÜEK , buurscb. in het graafscb. Zutphen. Zie AngerLUÜBROEK.
ANGELSBERG of A>gderg, geb. grooth. Luremburr^ kw. , arr.
kant. en 1^ u. N. Ü. Mersch , gem. eu
en 3 U. N. van Lu.reniburg
j tl. N. AV van Fisclibach.
ANGELSLOO , op sommige kaarten A>gelsculo gespeld , bmirseh.
in het dingspil Zuidield , prov. Drenthe , kant. en 2^ u. N. O. van
Dalen, gem. en ^ a. Z. Ü. van Jï muien , met 5o inw.
ANGENILA, eil. in Oost-lndië, in het Oosteinde der Straat tan
Suuda, ö- 48' Z. Rr. 1^4- 18' O. L.
ANGER kaap in Oost-lndië , op het eil. Java. Zie Anjer.
ANGEREE riv. in Oost-lndië op bel eil. Java. Zie Amiar.
ANGEREN , aanzienlijk d. in de OverheUiue , prov. Gelderland,
gem. eri
kw., arr. en 9 u. Ü. van Tiel , distr. Orerbefuire , kant.
I^ II. ^i. len O. van Bemmel ,i}^ n. Z. O. van Arnliem, aan den Rijn3Ien beeft er 700 inw., die.
dijk , SiP 'ó'6' 5" N. Br. 23" 37' 43".
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Onder tKj inw. lelt men ongeveer
kerk liehben , welke door eencn Pastoor bediend wordt. De statie behoort tot het aartspr. van Gelderland.
De
ïlerv., die hier eenc kerk hebben , bchoorcn tot de gem. Anrjeren-enOok is hier eene dorpsehool , alsmede cene buitenplaats , het
Loo.
zienlijke stccu- en pauucljakkciij.

700R. K.

11

die hier cene

,

AVald genaamd.
De Domproost \an Utrecht

o ode

bezat hier ccnen aanzienlijkeu hof , welke
waarschijidijk van ouds eeniffc lietiekkinnr tot het dorp had.
Amieren is eene heerlijkh. en het adellijke geslacht , dat van dit d.
zijnen naam ontleende, is in de geschiedenis bekend ; zoo waren ten

1^19

en Dirk v.v> A\f.ERE?c getuigen van den Graai
1338 bezat dit gedacht nog de tienden van Asgere?».
Thans is deze lïcerlijkh. een eigendom van het ambt Ovcvhctuwe.
De Oudheidkundige en Lalijnsche dichler Jacobl's de Rhoer is hier
in 17:23 gcb., hij f 12 Dcc. 1814.
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Zie Angerloo.
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ANGERESTEIN

landgoed in Vehmcnzoom , prov.
gcm. en i u. N. W. van
,
Arnhem, j n. O. van Velp. Het komt reeds voorin den jare 1487 ,
als de bezitting van zekeren Jou\^ Coster, die wegens een v.eg over
dit goed met het naburige klooster Belhanie in verschil was.
Ongeveer
twee eeuMcn later behoorde het aan Evgelbert Engele?» ; van wien men
opgeteekend Aindl, dat hij eenen papiermolen die de Franschen in 1612
afgebrand badden, weder heeft doen optin'.meren.
Het huis, vroeger rondom in diepe grachten gelegen, is nu aanmerkelijk naar den hedendaagschen bouwtrant veranderd , en even als den gcheelen aanleg
door den tegenwoordigen eigenaar Jonkheer J. Baron Pallandt vax
Walfort zeer ^erfraaid. De tuinen zijn met veel loopend water doorsneden en het geheel, dat zeer aangename wandelingen aanbiedt, heeft
eene nitgestrekthcid van ruim 36o bunders , waaronder ongeveer 2ia
bund. heidegrond.
ANGERLOBROEK, weidestreek in bet graafsch. Zutphen. Zie
Angerloobroek
ANGERLOO, gcm. in het graafsch. Zutphen, prov. Gelderland,
kw. en arr. Zutphen, distr. en kant. Doeahorfjh (14 m. , 5 s. d.) j
palende N. aan Doesborgh , O. aan de gem. IIummelo-en-Keppel
Z. aan Zevenaar , Duiven en Westervoort en W. aan den IJssel , en
bevattende de d. Angerloo ea Lat hum, benevens de buursch.
B a h r , G i e s b e e k , B e i n h m , B i n g e r d e n en B e v e r e e r ,
alsmede dcadellijkc havczathen Bi ng er den en Keil. Deze gcm.
telt ruim loOO inw. die meest hun bestaan vinden m den landbouw.
Men heeft er 2 lïerv. kerken, 1 R. K. kerk en 2 scholen.
Het d. Angerloo , Angeloo , A^gbres ook wel A:.gi.er en A>gerloe
geschreven , ligt 3^ u. Z. van Zutphen , \ u. Z. van Doesborgh . 2^n.
W. van Doclinchem 1^ n. N. van Zevenaar, en 4 u. N. O. van
Arnhem. Sounnigen willen dat bet zijnen naam ontleent van de
Angrivariën , een Gcrmaanschc volksstam , die vroeger zich , cencn
geruimcn tijd, in deze streken hccfl opgehouden.
In het jaar 1274 slond Otto van Bo.ii'EL al zijn regt op Angerloo
aan het klooster Belhleaem af.
Later kwam bet den Hertog van
Gelderland
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^ oor de llel'ornialie Avas de kerk \m\ dit dor|) aan den II. (.allls toeIn deze
gewijd, en stond Ier hejjevin;;' van den (Iraar ^an Ziitphen.
kerk vas eene \ikarij Ier eere \aii do H. II. Tiikodaluis, CoKNKi.its ,
Antomis en Ai'oi.i.oMv j|eslicht.
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AlNCilOL. j;e^ra\en kanaal in Oosl-lndu'. Zie Ansjol.
ANiilll, d. in üost-lndic, o\) den Oosthoek van het
eil.

Amhomche

Cviain.

ANGJUW,
ANGKKE

in Fn'eslaHfl.

d.

Zie Anju.ii.

Ankee of Tjirinoin , riv. in Onsf-Jndir, cil. Java, die
nit de bergen op liet land Koeripan ontspringt, zich, beweslen Bazich do
l\let de Amikee vereenigen
tavia, in de Mookcrraart nitstort.
,

riviertjes

SaxuV- Paiidjaiiij

ANGKOLO,
sche

oil.

distr.

in

en

Ka lic- Poef li

Oosl-Iiidie

,

Kapilian.

of

op de oostkust van het Suiida-

Sumalra, landsch. Batla.

ANGLEIl
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d.

in

het

graafsch.

Zntphen.
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AxcEntoo.

ANGlllVAIlIEN , Gerinaansche volksstam die eerst tusschen de Eems
zonde zij zich
en de Wezer gewoond heell. Volgens sommigen
later niet de Chamaven en andere volken tegen de Brncteren verbonden die natie geheel en al verdelgd en hun land in bezit genomen
hebben. Waarna de AxünivARiEN zich in een gedeelte van het graafschap
,

,

,

Z ufpheii

wel bezuiden die stad langs den IJsscl zouden hebben neergewil, dat hunnen naam bewaard zij in de d. An geren
Ook zonde dit hetzelfde volk zijn, hetwelk in het leven van K vREL de Groote vernield wordt , als hebbende zich aan dien
Keizer onderworpen c:i hein gijzelaars gegeven.
ANGSTEL of KiioMME Angstel , welke laatste naam baar gegeven
cii

Men
en Angerloo.
slagen.

ter onderscheiding van de Vaart ran I\i icnwerslu is y die wen
wel eens de Regte Anr/stel noemt, riv. in het Dedcrkii-artier der
prov. Utrecht.
Het is ecnc voortzetting van de riv. de Aa of Ai»e ,
die in het d. Nienwer-Ter-Aa , alwaar zij de wateren van twee Weteringen , die uit de Vecht konien , en een gcueelle der wateren van
de O n k o o |) e rs 1 o ot opnoemt, den naam van KBOaiMEJi Anüstel aan
neemt , onder dicï benaming , tusschen Nicuwcr-Tor-Aa cii Loeucrslool , de Vaart van M ieuwersluis ontvangt, voorts van daar met
ouderscheiileae bogten en kronkelingen noordwaarts langs Loenersloot
«•n Abkoude aanstroomcxlc bij hel
laatstgcmelde d. eenen tak, het
hl, oh derGein gehecten , aiV.et , van daar westwaarts naar het
meer loopt, eii daarin hare wateren stort, terwijl zij, na dit meer
verlaten f e hebben, den naam van ll(n,EM>utciiT draagt.
.\>TiS'i'EIi (UEGTE)
vaart in het
of Vaart van ^iEuwEr.SLlIIS ,
I'lrirhl ^
die reeds in de rcsticndc eeuw
y^dcrkuurlicr ,
prov.

wordt

A

,

AN

S68

G.

gegraven

is. Bij
NIeuwcrsluis uil de Fecht voorlkoniei>de cii in eenc
Noordwestelijke riotin|j voorüoopende , valt zij tusschen Loenersloot en Nicuwer-Ter-Aa in den KrommenAngstel.
Zij
dient ,
om de trekschuiten van utrecht op Amsterdam uit de Vecht in den

lijnieo-te

Amstel

te hrenjjen.

ANGWIRD of A>-GwiRDE.> griet., prov. Friesland.
ANHALT of A>noLT gch. in jOtetejtZerdingspil

Zie AE>GvvmDEN.

,

prov. Drenthe
van Hooyergen , (jem. en
u.
N. O. van
Ruinen , \\ u. Z. O. [van Dwingeloo met omtrent 20 inw,
ANJAR , riv. en d. in Oost-lndië. Zie A>tjar.
ANJER, ads. resid. in Oost-lndië, op het cil. Java, rcsid.
Bantam, aan de westpunt van dat eil.
Men heeft langs het strand
dezer ads. resid. ruime en uitmuntende gezigten ; zoo doen zich de
eilanden Dwai-s-in-den-wcg , Lesi , Boekon en Cracatou zeer schoon
op , vooral bij den opgang der zon , als de dampkring door regens gezuiverd is; terwijl het gebergte van Sumatra , daarachter ver boven
hen uitsteekt. Ook binnenslands biedt dit ads. resid. fraaije gczio-ten
aan vruchtbare velden , rijke kokosbosschen
vlietende stroomen en
liangende tuinen , die van de groene heuvelen dreigen te vallen, leveren
een zoo gelukkig geheel op, dat de geest er door bekoord wordt, en
in eeue aangename stemming geraakt.
Men houdt echter dit gedeelte
van de kust van Java voor zeer ongezond.
,

kant. en \\ u. N.

W.

,

-'

;

;

,

In het jaar 1822 onthield zich in deze adsist. resid. eene aanzienlijke
rooverbcnde onder aanvoering van zekeren Moerad op.
Toen de tydinnvan het bestaan dier bende te Bantam aankwam was de Resident juist
afwezig ,
maar zijn Sckretaris , Ciievalier . was naauwelijks daarvan
onderrigt , of hij steeg met eenige manschappen te paard , trok de
bende te gemoet en sabelde , na een hardnekkig gevecht , het Opperlioofd met eigen handen neder ,
waardoor de overigen gevangen ge-

nomen werden

of verstrooid geraakten.

ANJER,

A>CER , A>GEREE of A:«JERE , kaap in Oost-lndië, op de
Noordwestkust van het eil. Java, in de Straat ran Sunda , vcsiA. Bantam , ads. resid. Anjer, 6° 5' Z. B. 125^ 35' O. L.

ANJER

vrij gruote en bevallig gelegene kampong , in
,
op het eil. Java , rcsid. Bantam , ads. resid. Anjer , waarvan
het de hoofdplaats is , aan de Straat van Sunda
omtrent '60 palen of
rinm IG u. \V van Batavia 8 u. N. W. van Ceram de zetel van den
Adsistcnt-Resident , van oenen Controleur der landelijke inkomsten
en van eenen Ontvanger der inkomende en uitgaande regten , die tevens met het praaijen der voorbij varende schepen belast is.
De plaats is bekend als de eerste , alwaar de schepen , die uit
Europa komen , door een vaartuig van het Gouvernement bezocht

A?«iR of A>JiER

,

Oost-lndië

^

,

.

,

,

Zij
moeten hier hunne brieworden om zich kenbaar te maken.
ven enz. afgeven, welke onverwijld te land naar Batavia worden
opgezonden terwijl de Adsistent-Resident tevens aan den Resident vaa
Bantam even als aan den Gouverneur- Generaal berigt van hunne
aankomst zendt. De schepen voorzien zich hier doorgaans van groenten ,
vruchten, hoendereijeren, schildpadden, en andere ververschingen en
,

,

,

er goed drinkwater bekomen
dat, door eene kunstige waterleiding . naar het zeestrand gevoerd en voor zeer gezond gehouden wordt.
door den
In de nabijheid van deze kampong is eene kleine sterkte
Gouverneur-Generaal Daendels aangelegd , met grachten omringd , en
van ruime gebouMcn voor de bezetting, die gemeenlijk uiteenekompagnie soldalen bestaat, voorzien.
Dit fort zoude wel verdedigd eenen
geduchlen inlandschen vijand kunnen wederstaau , maar tegen Europcschc wapenen niet lang bestand zijn.
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,

.
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.
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ivuljjer iiicl sncllu-itl vervoeroeden, zijn de al^laiiden laiijfs
en liet is daardoor ten jTowoonle j;t« orden
«len M'e|j door palen jjenierkt
den afsUind \an de ecm' plaaU lol de andere door liet aan lal palen

MÏSüol-

ren.

ül"

iOO

lot

i(M>

doii

aaiiwtvljj,

|)li'isliT[ilaals

Vuil

rijiilainlsrlic
.

te 4nid(-n.

sinii

pnnt voor den koophandel , waarom er dau
der NederlamUelie liandelinaaUeliappij
jreplaalst is.
De naliijiieid der Lainponifs van Sniiialra en de dmnliMft
van alle <k; seliepen , «elke van Oi»l en Wesl konten, maakt deze?
j)laals tot eene der levendijysle van Indie.
Anjer

is

een

l)clan;;riji\

een Ajfent van de

i)ok

iaelorij

,

Hel kaïnponjjsvolk te Amek is niet roof- of nioordzni'lili^y j {gelijk alle
strandltcwoners, is hel door den onijjanjf met vreemdelin|fen , van zijni'
oor>j)roiikelijke zuiverheid van zeden eeni^zins verhaslerd , doeli
over
het gi.||..i.[ jrocdhartijy.
Hij tle aankomst der sehcpeu hejjcvcn zij ziel»

met

Aan allerlei leeflo;jt en versnaperiirjeii wei voorziene,
derwaarts
om alzoo hnnne waren aan den man U' brenliaaijen zijn
oük vinden velen hnn beslaan in de vischvanjfst.

liniine

,

sehniljes
jfen

,

hier

,

zeer jyenieeii

er

eii

,

bier

"jroeijen

kokosboomen

vele

,

die

den

inlander jfroot voordeel aanbren|;t'n. (I)
Een kwartier nnrs bezniden deze kamponjf prijkt een 10 Ncderl. el.
hoojfe , wille jyrafnaald , op;>'erijjt ter eere van zekeren Kn^jelschen Ko•

,
die den 10 Jnlij 1788, in den onjaren, aan deze knst overleden is, eu wiens lof, als
«lappor, welsprekend en deiijjdzaaiu niensch , in het Latijn, o[) het
voelstnk der naald
vermeld slaat.
ANIÏR of Amr, kamj)onjj; in Ovst— Indie , eil. Java, resid. Reiiibang j
len W. van den hoek Lassem , tnssclicn de liv. de Doodoc en de

lonel KiKEi. CvTHcvRT {jeheeten

derdom van

;29

,

Pajijjat.

ANJERE kaap in
ANJEWIER griet.

Oost-Indlè'.

ANJIER. kamponjj

in Oost-Indië.

,

,

,

Zie

Anjer.

prov. Friesland.

Zie Aencvvirden,

Zie Asjer,

AMN

üfA.M.NA, anders ook wel IIennelessie genaamd, d. in Oostop het Amhonsche eiland Cerani, op de Oostkust van lloewamohel.
Uet was in het bejjin der aehttiende eenvv het hoofd van een
{jespanschap van vijf dorpen en telde toen 250 zielen, onder welke
103 weerbare mannen en 33 dati's.

Judië

y

AMNA d.
AMNGHEM

in

.

ANJOL,

,

riv.

in

AMR

voorm. klooster, prov

Oost-lndie

TjiLiwoivc, in de resid.

van Ralavia,

Zie Akis.

Oost-Indii'.
d. en

,

eil.

ü'(/i7e«:ü»'y

Tandjonjy-pryok, in zee
kamponjj in Oost-Indic ^ eil.

,

Friesland.

Zie

A>jr.ii.

onder den naam van
onlsprinjyt, en zieh inde nabijheid

Java,

bij

die

stort.

Java

,

resid.

liiiulam.

Zie

Anjer.

(i)
11)1

f

van

Hen,

aoo

omtrent den aard en de cultuur

vaij

den kokosbocm wil'cn-onderru'
stijl

P.

zoo omtrent de ads. resid. als de kaïnjiuu^ Anjer, niecr
vinden, dau de aard vau 0113 N\er!: s;edi,ojde Op to nemen.
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gesclircven
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ea Lotgerallcii, D. IV. bl. 261 — 170» alwaar ineu levens, bl. 25 j-
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ANIR, kampong

Ooxt-Jmlie

i;i

Java,

eil.

,

rcsid.

Remhang.

Zie

Akier.

ANJUM,

Aascicm of Acsjlm

ook wol
,
en gi'oot d.
kw. Ooslerrjoo , jjriet. Odst-Doiujemdcel , arr. en
,
7 u. N. O. van Lecuu arden , kanl. en ruim 3 n. JN. O. van Dochim, ^ u. W. Z. W. van Oostmahorn en 1 n.Z.O.van Peazcns van
rondsom in honwlanden ;f<-le;;ci! , nit/jezonderd ten Z., waar men , aan de
Znnr- of Zuider-l\e , weilanden liceft. Het is liet fjrootslc d. der ^cliccle griclenij , in welks onilrek men vroeger vele aanzienlijke stalen
liad , van welke de laatste, Holdinj-ya-state , een sehoon eu sterk |;ebonw , voor ruim \ ijf jaren voor afljraak verkocht en gesloopt is. Óok
Lebooren nog tot dit d. de voormaline schans Oostmahorn ten O.;
het bmu-tje T e c r d , de G a n z c p o 1 1 e n , en het gehncht E z n mb H r e n met de E z n ra a z ij 1 ten Z. O.
Door deze , vroefer
zeer aanzienlijke zeeslnis ontlast thans alleen de groole polder van
Oosl- en West-Dongeradeel zijn water, iangs de Zuider-Ec, in de
Lanwerzec.
Doordien A.NJDM veel van den Allerheiligen vloed van het jaar l'ó70
geleden bad , werd bet met onderscheidene andere dorpen hnitengcdijkt ; maar in lo9:2 werd het even <ils de overige weder btiinengedijkt.
Bij den kersvloed van het jaar 1717, die hier almede veel schade
aanrigtte, kwamen te AnjcmwcI ö3 menseben om het leven.
AxjCM telt 1100 inw. , allen llerv. , die er eeuc kerk met cenen
naaldtoren hebben
welke op cene hoogte gebouwd is , en door eenen
Predikant bediend wordt.
De gem. belioort tot de klass. \im Dockum
rin^ san flolirerd.
of Aa^jcji, ook wel Awjca geschreven, van onds Axisr,HEM genoemd , voorm. klooster Aan Reguliere Kanomiiken , prov. Friesland, kw. If esteryoo griet. MenaUhniiadeel , o u. W. ten N. van
Leeuwarden , 1^ n. N. O. van Franeker, 1 u. N. ten W. van Dronrijp en £ u. Z. AV. van Berlikum , \ \i. N. Yv
van bet d. Sluppeterp ^ Avaaronder het behoort.
Het werd omstreeks 12.56 gesticht door
SiBüii) Epjimga en zijne broeders jNanse ea Sibband , bloedverwanten van
LcDOLF , Prior Aan Lidliun. Ecel Scheltixga , hunne nicht. die. even
fils DoEKE Tjaeuda van Bavnm eu Doeke
Scheltinga Aan Minncrtsga
toen , Avegens hare vroomheid , zeer vermaard Avas , ondersteunde hen in
dit godvrnehlige Averk, hetwelk onder het bestuur van \\ ijerand , Pastoor
van het dorp Anjum volbragt werd. Bij de inwijding ontving dit klooster
den naam van Maria's berg , naderhand bekAvam het dien van A>JC3i.
Olsehoon bet reeds sedert de tijden der Kerkhervorming niet meer bestaat,
is de plaats , Avaar bet gestaan beeft , nog onder den naam van A?iJtM
of Klooster A>jr3i bekend , en maakt een geh. uit , dat tot het arr.
Leeuwarden , kant. Dronrijp behoort.
In lo72 had een gedeelte van het Spaansche krijgsvolk Acelal zijne
legerplaats in dit klooster, Avaaruil bet dan gedurig inde omstreken
roof, moord en plundering aanrigtte.
A?sKEE , riv. in Oost-Indié'. Zie Aagkee.
ANKELAAR of A^keler , bunrsch. op de Veliiwe , kAv. , arr. en
6^ n. N. \an Arnhem , distr. Middeheluive , kant., gem. en 1 u. N.
van vipeldoorn. Men heeft hier eenc school en telt er ooO inAv.
ANKEVEEN, gem., tot den jare 1818, onder het IVedcrkwartier
der prov. Utrecht behoord hebbende
thans prov. I\oord-IIol/and , arr.
Amsterdam
k., 8 s. d.); pab^nde , N, aan
kant.
rvsp , (3 m.
Anoji'.ti

eeus oiidor den
jnov. Friesland
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De Jjoiu. l)tli(Mirl lot
\óórde llilornialie aan St. 31.\\uten loc^i'\vijd.
de klassis van ./;/i$^cr</(»»« rin;( van .Vaart/c/i , en lelt itiiin tJ(X) ziel. De
v^as

,

die er
kcikeraad lioell alhier een vrij heiueji.
De eerste 1'iedikanl
het Icoraaramhl Ixkleedde is jjeweest ^V tiivEnts llk.Miieus Ti'rmiolt.
De U. K. hehben hier mede eeiie kerk , waar men den II. MAAKTE^
als hij/onder 1'alroon viert.
Zij slaat op een jjedeelle jjronds slechts
en hnijjerlijk tot de »;eni.
denkheeldijf van A>kKVEEX jjeseheiden ,
// eesj)cr-Car.ij)el bcliüorende.
De statie behoort lol het aartspr. vau
Utrwht f en lelt 750 ziel., onder v.elkc ook een (jcdeclle vau die van
v< orden.
's (i r a V e 1 a n d en \\ e e s p e r - G a r s j) e 1 medejjcrekend
Toen de Fransehon in het jaar 107^, behalve de provineie Llrecht,
ook de stad Naarden benia;jligd hadden, werd door \Villem III,
Prins van Oranje, eenijj- volk te Amlevees gele;fd.
Do Fransehen
hiervan ver\vitli|jd kwamen terstond met eene jjroole magl oplrekkon , ton einde Naarden, v\aarop zij meenden dal de Prins het
oojj had, te hidp te komen. \oor deze stad geen Staatsche troepen
vindende, trokken zij verderen deden, den 9 üelober, cencn aanval op de A II k e V e e n sch e brnfj, waar de U vorste Stokiieim
met zijn regiment post hield , doch werden hier met zulk eeneu onverschrokken moed untvangen , dat zij, hoewel veel slerker in mayt
met {fioot verlies , moeslen terug trekken , terw ijl van do Slaalsehe
lijdo slechts één man , zijnde een Kapitein
sneuvelde.
Om zich hierover Ie w reeken kwamen de Fransehon, den 26 November, met eene nog
veclgrooler magt afzakken , ten einde het dorp aan kolonie leggen, maar
terwijl zij bezig waren het in brand te stoken, snelde er eenig volk van
het Slaatsche leger toe en bevrijdde alzoo het d. van de dreigende
,

,

ramp.

De kermis van Ankeveen valt in op den eersten Diiigsdag in Oelober.
Het wapen van dit d. is een reiger met twee walerheuiieu boven
en ééue onder zich.
ANkEVEENSCIIE-BRUG, buurt in Gooiland, prov. Noord-Holland
arr. ö- O. ten Z. van Amsterdam, kant. en 1 n. Z. O. van If'ccsp,
gem. J^ ee$pc'r-Carspel , 1^- u. N. van Ankovcen. Zij ontleent haren
naam van eene brug. die over de Karncmelksloot ligt.
ANKE\EENSCHE-POLDER, pold. in Gooiland, prov. Noord-IIollaud , arr. Amsterdam, kant. Jf'eesp
gem. ff"eesper-Carsj>cl; palende N. aan de llilvcrsumsche weide
O. aan het N'aaidor- en Bnssemnicr Eng
Z. aan den gem. Ankevccn
W. aan de Broekepolder en
den llointje-Roks-polder.
,

,

,

,

ANKEVEENSCUE-YAART, water voorheen in het Nederliwartier
der prov. Utrecht, thans lolde prov. Noord-Holland l>cht»orendo . en
van hel d. Ankerveen wcstvvaarls naar de Nieuwe-\echl loopeude.

ANK.

2Tè

puUl. in Z uidbeveland , prov.
Zeeland, dislr. eu
Gocs , kant. Jleinkenuzund, rtem. "'s lieer - Arcndskerhc, palende
N. aan don Oostpolder en aan de Sehcnjje , O. aan den Oudenpolder
van 's Heer Arendskerke, Z. aan den Oudeu-Nieuwlandpolder en W. aan
den Ouden-Crayert of Selnissenpolder en aan den Oostpolder. Hij bevat 118 btind.
5 V. r. o4 v. ell.
Deze prdd. is van oude dagteekening , want hij wordt reeds jjenoemd in ('en brief, bij welken Herlog- AinRccuT , den 10 October 139o
den Amba-^htsheeren van 's Heer Arendskerke aanzienlijke voorre-i-ten
schonk, 'i^edert heeft hij echter veel van het waler der daar lanp-s
slroonieude Schen{je te lijden gehad.
Eindelijk bezweken , werd hij ia

ANKEVEERE,

arr.

",

1661

herdijkt.

ANKOBER

en koningr. in Opper-Guinea.
7Ac Axcobar.
in Z alland , prov. Overijssel, arr, en
, buursch.
7u. 1\. \an Deventer , kant. en 2^^ u. W, van Ommen, gem. en
^ u. N. W. van Dalfsen aan den weg van Zwolle naar Hardenberg.
In dit gehucht , hetwelk door den watervloed van 4 Fehruarij 1823
veelgeleden heeft, ligt eene buitenplaats , eigenlijkhet G r o o t e-H o fte - Vc 1 d e. geheeten , maar gemeenlijk A n k u
genoemd. Zij is
thans het eigendom van den Heer Fr. Heercke^s.
ANKÜMEllDIJK , dijk in Zalland, prov. Overijssid, zijnde dat gedeelte van den Yechtdijk , dat langs de buurschap Ankum loopt ea
zich van het huis de Lcemkuile tot het huis Beze uitstrekt.
ANLOO geni. in het dingspil van Ooslermoer , prov. Drenthe,
kant. Assen , palende N. aan de gem. Zuidlaren
O. aan de geni.
Iloogezand en Wildervank in de prov. Groningen, Z. O. aan Gietea ,
Z. aan Holde en \V. aan Rolde en Vries , en bevattende de d. A iiloo en Annerveen, benevens de geh. Anderea, Annen,

ANKÜ3I

,

riv.

of A>cuM

,

m

,

,

Annerveensche compagnie, Eext, Eexterveen, Gasteren en Schipborg.
Men heeft in deze gem. 2

Herv. kerken
1 scheepstimmerwcrf , 1 kalkeene in 1857 opgerigte montwijnslokerij uit aardappelen
verscheidene hunnebedden en ruim 2200 inw., die meest in den landIjouw hun bestaan vinden
en onder \\elke ruim 2000 Herv.
De
weinige R. K., die zich hier bevinden
behooren tot de statie van Assen.
In deze gem. zijn vroeger
vooral bij hel geh. Eevt onderscheidene
oudheden gevonden als eene grafkelder in den stijl der hunnebedden
gebouwd enz. Ook verdient onder de merk^^ aardigheden dezer gem.
gi-meld te gorden dat de voorvaderen van den beroemden godgeleerde
Menso Altivü en zijn geslacht er gewoond hebben.
Het d. Anloo of Amo. volgens de oude spelling Anloe, ligt 2^ u.
N. O. van Assen,. 1 u. Z. van Zuidlaren, \~ u. N. W. van Gieten.
Het is een aangenaam gelegen en Avelvarend d. , welks fraaije van
duifsteen opgetrokken kerk met een uitmuntend orgel prijkt en cenen
dikken , maar spitsen toren heeft.
Volgens eene oude overlevering is
zij de moederkerk Aan de kerken van Gasselt, Gieten en ZuidDe kerk van Amod is eene van die , in welke de
la r e n geweest.
24 etten (gezw oren) drie keeren in het jaar hunne regtspraak hiel-

oven

,

,

,

,

.

,

;

,

,

,

nadat dit niet meer in de open lucht en nog niet in het , bij de
De Herv,
Reformatie ontruimde , klooslergcbouw te Assen plaats had.
als hulppredigem. wordt door eeneu Predikant en eenen Kandidaat
Het been behoort tot de klass. en ring Aan Assen.
ker , bediend
De Kandiroep van den Predikant geschiedt door de eigengeërfücu.
De eerste,
daat wordt door het Ministerie van eeredienst benoemd.
die hier het Iccraarambt waarnam, schijnt geweest te zijn JoAcniMis Zoar.
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Otik ccn ilcp. dor Maalscli;i|)jiij lul .^ut van 't .iMjeimcn ,
Mri ISliS o|);;v,i;ri ii, ca li M'-n l.-lt.
Voor (•(•iiijfo jan-u liail liii-r, «vi-ii als «'Idcrs iii Drcntht!
h^ (Ir
.r,>rc.ri(lijLe ovcT(!ra;;t van fi-iiiij- sUik vast jjoi-J ,
nojf ilo [»li';jti|fhoiJ
niT slii!vlc'r|fiii|r plaats, bcslaaihli' in hot ii.'JciIc'fjjcn van cciicii slok
tloor ticii voilvoopi-r , die dan dotir den kixipor , ten toeken , dat hij
hel ifiii'd aanvaardde, van den {frond opjyennnicn werd.
AN.N.V (ST.) ,
bnurl, prov.
üehlciland, k\v. , dislr. , kant.,
{jein. en
l n, Z. O. van Mjmegen , l u. N. O. van I/afnt , waartoe liet behoort, aan
den wejj van Nijineijeii naar Venlo, Ier
plaatse, waar de Mokerheid.' eenen aan\an;f neemt.
Zij jjeeft haren
naam aan den Sl. Anna'swe;;Zie \oorls dal woord.

El

dal

is

ileii

hier

l!5

,

Ai\NA

(ST.), d., prov. lu-nslund.
Zie An>a-1\i\ociiie (Sï.).
(ST.), d. in Zeeland.
Zie A>\v-TEU--MLiDt> (St.).
(ST.), lort in don pold. de Kuüjmliil.
Zie 1Ii:l (de).
ANNA (ST.), voorni. fort, in liel Noordoostelijk jredcelte van F/itlslerainb.ieht i)ro\-. Zeeland, aan het Saai'lii:;fer|jaL , in de voorni. jHilder

ANNA

AWA

,

van ^^arnen. Het was door de Spanjaarden ;>olion\vd, om de provliieie
Zeeland in bodwaajj te houden, en werd daarom ook veelal de ZekuwsCüE Buil of" de GcuzE.\-Br.iL jjenaamd.
In 1G32 werd ilit lort, door
Graaf Willem va:< N.vss.vü-Zieüex , voor de Slaatscheu {jenomen , en men
hield hel toen van {yroot belan»j , tot dekkiu;y van de stad Hulst , en
ten einde de ijeuieensohap tnsschen die stad en de Zeeuwsehe stroomen
open te houden.
Ook had men er eeiie bij/.ondere kerk meloenen afzonderlijken Predikant, maar deze kerk is later met die van Namrii,
n-ecombiuoerd oewordeii.
Hij den zwaren walervloed , die den 2'j en l2(>
neoember 171'3 cone verseiirikkelijke vervvoeslin;y aauri;;lte, werd dit
fort, even als de polder Maarin het lajj- , jjehcel door het water verzwolnen.
ANNA (ST.) , onderscheidene kloosters van dien naam. Zie A.m>a,

KLOOSTER

(St.)

.VNNADAAI

(ST.). baai in Oost-Indie , op hel Sundasclie eil. Bornco ,
op de noordkiisl van het land van Jlarudo.
ANNAHAAI (ST.) , baai in Oost-Indië , op bet Snndasvhe c\\. Sumatra
aan do zuidwestelijke kust van dat eil., in hel rijk \a\\ Sinhel.
ANNABAAI (ST.) , baai in JFest-Indië aan de zuidzijde van het eil.
rwramo, vormende aldaar de met nieuwe kiislbatlerijën gedekte zoo
schoone , als vooralle w inden veilipo , haven van Curacao , die voorde
beste van jreheel West-Indië gehouden wordt , en aan welker oostzijde
de Willemstad en aan de westzijde de voorstad Otrabanda gebouwd
is.
^ óór den mond der baai , die door twee rilTen of landloniyen
fjcvormd wordt , liffgen in zee twee banken , van welke de oostelijke ,
naar men wil , nog altijd aanwast.
De baai, die aan de monding nojj
geen 100 Ned. eil. breed is, maar binnenwaarts zich tot op 1S50 eil.
verwijdt, is ruim HOO Nederl. eil. lann^
en van 19 tot meer dan
,

,

,

26

eil.

diep.

Deze baai , welks water zeer helder is , en daardoor de schoonste spiegeling van huizen en schepen oplevei t , vereenigl zich noordwaarts
tusschcn twee hoofden, met een ruim-binnenwater, het Schottcgat

Op sommige plaatsen kunnen de schepen in de baai zoo
digt aan den «al naderen, dat zij, zonder een anker te gebruiken ,

genaamd.

aan de sleonen dukdalven vastliggen en alzoo onmiddellijk op den kant
lossen
terwijl zelfs de oorlogschepen met eeiie plauk aan den wal liggen.
ANNABERG (ST.) , A.NNE>BERr, of A»eiu lu; goh. in de .^leijcrij van
*s J/ertogcnbosch , kw. Maaslund
prov. JVoord-B raband j arv. en IjU.
I.
Deei.
18
.

,

,

A N

274
O. ten N. van
kant. en 2^ ti.
malen.

's

ïlertogcnhosch

van

O,

Z.

,

N.
distr.

Oss ,

jjcni.

en 3 u. N. O. v.'wi Boxtel,
en b min. N. van Ros-

naam van een

klooster van Reguliere KanoniAugustimjs , dat liicr vroejyer gestaan
droeg , lioewcl men het Avel eens onder
en denzelfdcn naam
!>eeft
Het was in loO'j door
den naam van St. Ajnnendaal vernield vindt.
De eorslo Nonnen , die er inkwamen ,
Uidder Jan Ba\ ocslicht.
*len
werden uit het Windniolcnkloostcr, dat binnen 's Hertoffenhosch slond ,
herwaarts ovcrgebragt , en de zuster van gezcijdcn Ridder werd als
maar toen het klooster in lüSi door het
eerste Priores aanjfesleld
oorlogsvnur vcrl)rand was , vhiffllcn de bcwoneressen naar 's llertogenhosch , waar zij in het klooster der Regarden , in de Verwerstraat , werden
opnenomen ; toen dit echter in 1G09 aan de Jesuitcn overgelaten werd,
begaven cenigen Nonnen zich naar Zoeterbeek , onder Ncderwctten.
ANNABOOG (ST.) , voorm. monnikenklooster , in do Betuwe j
prov. Gelderland j onder het d. Di-iel , dat door Paters conventualen
bewoond werd.
ANNABOSCII (ST.), bosch in de Baronie van Breda, prov. lYoordBrahand , arr. Breda , kant. Ginncken , distr. Prinsenliage , gcm.
Ginneken-eii-Bnvel f ten Z, van het d. Bavel.
Het maakt een geUlvenhoutsche bosch, en is 83 bund. 93 v. r.
deelte uit van het

ontleent zijnon

liet

késsen

,

van de ordo van

Si.

;

90

V.

ell.

groot.

ANNABRINK (ST.)

gch. in Twenthe , prov. Overijssel, arr. en 3 u.
,
\an Almelo, kant., gcm. en ^ u. Z. W. van Delden.
ANNABURG (ST.) , geh, in de Meijerij van '5 Hertogenhosch. Zie
Annabeko (St.)

Z.

ANNABÜREN (ST.)
ANNA-CATHARINA

Zie ApiNA-PARocniE (St.).
grootc katocnplant. in Nederlandsvh Guiana ,

d., i>ro\. Friesland.

,

,

kol. Suriname , aan den mond der Matappicacreek , op den regtcroevcr of Oostzijde , bij de Negers Omroe genaamd , naar den vroegercn
eigenaar vax Ommeren.
Anna-Catharina , vcrccnigd met Charlottenhurg , is 2100 akk. groot en heeft 245 slaven.
Zij heeft
ruime,

gebouwen en

van wcge den altoos frisschen zeewind, gezond
bewonen maar aan de zeekust spoelt zij aanmerkelijk af, het welk deze schoono plantaadje veel onderhoud of veel

fraaije

en aangenaam
verlies

om

is,

te

,

aan land veroorzaakt.
(ST.)
voorm.

ANNADAAL
ANNADAL
Kapoen- en

,

klooster in

de Meijerij van

'«

Her-

Zie ASNABERG. (St.)

togenhosch.

(ST.)

,

voorm.

St. Jakobstrateii.

de
te 3Iaastricht, in
April 1441 magtigdc Jan van Heins-

nonnenklooster

Den 22

BERG , Bisschop van Luik, de geestelijke dochters, om den regel en
Deze
het gewaad der derdo orde van St. Fuanciscüs aan te nemen.
Bisschop en Lodewyk van Bourbon schonken aan dit gesticht eenigc
privilegiën.
In 1531 werd het, tengevolge der alstoen in de slad plaats
hebbende beroerte, geheel verwoest ; ofschoon later herbouwd, bl^efdeze
geestelijke verceniging kwijnen,
zoodat zij in 1670 slechts zeven
zusters telde, welke zich toen vercenigden met die van Kalvaricnberg en andere vrouwenkloosters , destijds mede te Maaslricht aanwezig, na , bij notarieelc akte, het klooster, de kapel enden tuin aan
Regenten van het R. K. weeshuis overgedragen te hebben.
ANNA-ELIZABETH , verlaten katoenplant. , in Ncdvrlandsch-Guiann
kol. Suriname , thans vereenigd met Lah adi e sho op. Zie dat woord.
ANNAIIUIS (ST.) , voorm. huis builen Amsterdam. Zie Annekenhdis,
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18i20 unlslaaii door luil in
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,

iii
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vüorls dat wooril.

AN.\ AKKIvIvli of A>M;\tEnKK, voorai. d. in den Groalvn-Ziiid-IIolluiuhvhcii-tf aard, aan don l)id)l)i'l , onist reeks de [ilaals Maar deae
in de Onde Maas uilliep.
IleL \\as een der 7- jtlaatsen, die l»ij den
water\loed van 18 Novondier litil verdronken en onderde 3i
die
later nimmer weder Ie voorseliijn jjckomen zijn.
ANNAKI.OOSTEll (ST.) voorm. nonnenklooster te ^-///./««rtr, prov.
JYoord-JInHiind , dal in 1"»j8 nojy moet beslaan hebben , want op den
10 Anjjnstns ^an dal jaar Mcrd bij de llejTcrin{i[ besloten , om den
Bissclio|) van l'lr<'elit \c verzoeken , liet voor di^ stad te niojjcn koopen.
ANNAklitU^SlKK (ST.) , voorm. nonnenklooster to yispereiij prov.
Zuid-Uolluiid.
Het werd jjemeenlijk bet ZisTrjiiiuis {jehecten , inanr
in ecnen openbriei" van 15 An|>nslns löSJo
tiisscben broeder WiLLF.nsn ,
Pater, en de IJcslierster van bet klooster gemaakt, wordt hel genoemd
,

,

,

het KLOOSTKR-VAN-ST.-Axi^.V-n-DE-GlILBE-PoonT.

AVanneer of door \vien het is gesticht, kan men met geen zekerheid
opgeven; alleen weet men , dat het gestaan heeft aan de Noordzijde van
de stad tegen den ual aan
digt bij het kasteel en de kerk
en dat
het redelijk groot was , hebbende met den tnin en den vijver daarin ,
7 hond of omtrent 1 bund. land beslagen.
liet werd oorspronkelijk door lleggijnen bewoond, zoo als nog blijkt
uit de namen van 15eg;>ijnenl)rng , die aan den eenen lioek
van het
klooster lag; en van iJeggijnenpoort , die aan de andere zijde van het
gebouw in den wal stond. Maar het sehijnt dat deze lieggijncn later
den derilen regel der orde van den II. Dominicus hebben aangenomen,
Iioewtd zij den naam van Beggijnon bleven «Iragen.
Behalve hnnnc
dagelijksebe bezigheid, v\aren zij ook vcrpligt opliet koor in de kork
te zingen, als er dienst gedaan werd.
Dit klooster is, nadckerkhervorming,totecn woonhuis verbouwd ,devijvergedempleii de boomgaard op het laatst der zeventiende eeuw uitgerooid.
ANNAKLOOSTER (8T.) voorm. nonnenklooster te Delft, prov.
Zutd-IIollaiid.
Het stond in de I\ ohchlruat digt aan den hoek van de
Si. yliiuafttraat f 'm welke laatste hel zijnen ingang sehijnt gehad te
hebben.
Het moeteen zeer fraai en prachtig gebouw geweest zijn,
dat eene zeer groote en lange kapel had.
Bij den brand . die in
11536 de stad Delft teisterde,
Naderis het onbeschadigd gebleven.
hand is het gelieelc gebouw gesloopt de kapel afgebroken , en alles
,

;

,

,

,

in huizen en tuinen veranderd.

ANN AKLOOSTER
in

firchjo.

(ST.), voorm.

AouAun

Zie

AN'NAKLOOSTER

klooster van Bernardinernonnen

,

(Klein).

(ST.) , voorm. klooster en abdij , in I/iaisingo ,
onder hel d, Ilottum.
De Rdllumer abdij van de orde der Benedictijnen , wordt in een stuk
van 1291 genoemd
Het klooster
Conve.mis S.vncti Julivni in RoTiiEtr.
was van beiderlei kunne, liggende het nonnenklooster s uurs verder
landwaarts in, en droeg- den naam van Bethleiieih.
Volgens eencn
brief van 11)29 zou er mede ecMi Sr. Anna-nonnf.nkloostcr van de Cistcrfienser orde gcslaaa hebben , doch waarschijnlijk is dit bctzcli'de klooster
Bethlüueh.

prov. Groniiif/c)i

,

:

,
^
.
;
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Vroeger en zelfs lot op «Ie laatste lijden van de uitroeijing- van het
heidendom, stond to dezer plaatse een tempel , in welke men Tiiou
of Stavo en Foste olTerde.
De ijverinfc Ludckk vond , in het jaar 78o ,
meer dan 100 afgodsbeelden in dezen tempel doch deed die wejjruiinen en het trotschc gebonw in een uitgebreid klooster hervormen ,
dal later eene beroemde abdij geworden is
van welke de laatste Abt in
1601 ovcileed
waarna de daartoe bchoorendc vaste goederen verkocht
werden, zoodat het regt van collatie, over de kerk van Rottiim,
dat vroeger door der. Abt bezeten werd
op het huis Nijenstein overjjinjr.
Reeds in l:2ol2 wordt een Abt van Rottum opgenoemd, onder de drie
;

,

,

,

die de vroegere wetten , in de Oud-Friesche taal beschre,
ven , op nieuw hebben overgezien verklaard en vermeerderd
waarvan het II unxingoer-Landregt , uitgegeven door het Groninger genootschap
Pro ercolendo jure pafn'ue D. II., nog overig is.
ANNAKIiOOSïER (ST.) , voorm. nonnenklooster te ^aarZem , pro v.
Noord-Holland, dat in het jaar 148o , met toestemming van den Parochiaan NicoLAAS RuiïER , lot ccn convent en eene kerk geworden is.
Nadat dit klooster, bij de Kerkhervorming vernietigd , en later afgebroken was , is op de plaats , waar het gestaan had, de Nieuwe kekk
der Herv. gesticht , die in 1649 voltooid was.
ANNAKLOOSTER (ST.) , voorm. nonnenklooster van den derden
regel van St. Franciscus
te Leeuwarden.
Zie Fiswert.
ANNAKLOOSTER (ST.) , voorm. nonnenklooster te Schiedam , jtrov
Zuid-Holland , waarvan de bewoneressen Kanonikessen der orde van
den H. Aijgustinus waren.
ANNA-LABOE, riv. in Oost-Indië , op hclSundasche cil. Sumatra
Z. O. van yltujien , met eenen zuidoostelijken loop tegen over het
Varkcnseiiand in zee uitloopende.
ANNA-LABOE, vl.ofkampong in Oost-Iridie , op het Sundasche eil.
Sumatra , aan de uitwatering tier riv. van denzelfden naam , 55 m.
Z. O. van yJtsjien , aan de zuidwestelijke kust van het eiland.
ANNALAND (POLDER VAN ST.) , pold. op het eil. Tholen, prov.
Zeeland, distr. en arr. Zierikzee , kant. Tholen, gcm. St. Annaland
palende N. aan den Susannapolder, N. O. aan de Krabbekreek , O.
aan den Mariapolder, Z. O. aan den Pluimpotpolder , Z. AV. aan
Nieuw Ravensoort. W. aan den pold. van Breedenvliet.
Oorspronkelijk heette het schor den Haemel en werd . onder dien naam
ten jarel47o, door Karel den Stoute, Hertog ran Bour(]ondié' , ter bedijking uitgegeven aan zijne m'cht , de Vrouw van Ravesteln.
Zie voorts
het volgende art.
ANNALAND (ST.) , gcm. op hel eil. Tholen, prov. Zeeland,
distr. en ari;. Zierikzee, kant.
Tholen (6 m. k., 2 s. d.)
palende
N. aan het Mastgat , N. O. aan de Krabbekreek , O. aan de gem. Poorlvliet, Z. aan St. Maartensdijk en AV. aan Stavenisse , en bevattende,
behalve het d. St. Annaland, den Polder van St. Annaland,
den Anne-vosdijkpolder den Moggershilpolder , den Susannapolder, den Mariapolder, een gedeelte van den pold. Breedenvliet, en e(;n klein gedeelte van den Pluimpotpolder.
Deze gem. beslaat 1212 bund. oo v. r. 78 v. eil. Men heeft er
eene meestoof, eene scliool eu ruim 1600 inw., die meestin den landbouw hun bestaan vinden. Ook verlaten jaarlijks meer dan 500 personen deze gem. , om als droogers , drijvers en mindere werklieden in
de meestoven in Zeeland, Noord-Braband en Zuid-Holland te gaan arbeiden. Zij vertrekken met hun gehcclc gezin tegen de maand September,

Geestelijken
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De niceApril of soms in Mei des voljjcmlcn j;iJir» Icriijf.
Murdt bijna uitbluil<-n<l ilom- in;j;e/ftcntn \an iicl eiland Tholcu cil
vuornanu'lijk door St. Aiinalaiidcrs lu'^frlvl.

en

kniiieii in

kr;ii>

Zij

van

is

Iii-nlijkluid

eeiii!

^ niii\»e Axs.v va:i

.

dii-

onijftwijlidd liaivii

Hivlstem, [jcmalin

\aii

naam

Aiiulp va>

;j;ikr«'|ji>ii

lieert

Ki.i.ef

I1«'«t

,

lli-rlog
aan Kakkl dun Sloidr
ran Bonrifoiidir, als Graal van Midland t'n Zfdand , vir/ochl zeluTC
mei liaiine}jorsin[yc en
opwerp van de zee, jjcnaaiiid 31allandl
aan haar door nreuii.
vosdijek, den Haemel en 's ('iraevenkreecke
t<4tn

/{aicxteiii

,

in

dii'

hel jaar

1171)

,

.

,

};ekouien
«ie

,

Ie nio|jen

bedijken en lot bouw land liekwaaiu maken , waarop
Ner{;unnin;j verleende , ma;;r l^j-

llertojf liaar niet sbelits liierloe

aan dien ^jrond alle de vourix'jjlen Viin eene amlxielilslufilijkvelke/ij en haar uinn , vo(U' benen hunne iiak(imelin<j[en
,
van den (iraal" als een }>oed en on\erslci lelijk leen zouden houden t'U
de tienden \an tarwe en andere fjranen , beuevens de kleine tienden van
Ook werd hun, vve;;ens de oroote kosten
lannneren en jyanzen ijenietcn.
der tlijkaadje, voorden tijd van tien jaren, nadal de inifedijkle landen
jjranen zoude jyedrajjen hebben , vrij«loni verleend van alle fjeschol , imj)i)silien en ludpen , mils (lat,
zoo moifelijk, noj' datzelldc jaar een
aan\an>j mei de bedijkiuif jjemaakt en ilaarm«de ij\erijf voorljjefjaan
v\erd.
Nadat deze landen alzoo bedijkt waren, zijn zij meer dan driemalen o\erslioomd
want. daar men, om die droo;; Ie huilden, meer
«Lm 10,4ö5 ell. zeedijk en bo\endien no;; SlllJ ell. dijks , le;j;;ende lejfen
het water, de Pluimpot jjenaamd, dal toen nojr niel bedijkl v\as, onderhouden moest, be\onden de opjyezetenen zieh niel in slaal om dio
dijken van genoejjzamc hoojjte en zwaarte Ie maken, noeh om de
noüdijTc dannnen .
hoofden , nollen , rijsbermen en onderdammen te
onderhouden , tot afwering van den slajf des waters, die toen ook van
«Ie westzijde op deze landen beukle ,
van Sta\<'nisse
ilaar liet land
«lestijds iiojj niet
herwonnen was. Dit een ea ander deed de belastinjen o\er de pold. van St. Anvelwd en Jla n nevosd ijk zoo
zwaar vallen, dat Keizer Kakel V den bewoners dezer landen,
voor 2'j jaren vrijheid van allen seliot en bede verleende , mils betalende eene jaarlijkscbe eijns van 4 jjrooten op het {fcmet; en toen
de jaren , waar over deze vrijdom verleend was, bijiia verstrekei»
v^aIen. stoud hij hun loc, voorlaan alleen te belalen half sehol , in alle
de bedeu, die voortaan, door de Staten van Zeelnjid, aaa hem mogten
wonlen toegestaan, terwijl hij luin bovendien, voor den tijd van zes
jaren kwijlsehold al betgene deze helfl der sehoUen meer bedragen mogt
ilau zes gntülen op hel gemet.
Tlians is deze beerlijkheid een eigendom van den Heer Samcel Üttode CAhE^iBaoour , Ciirgemeestcr der gemeente Si. Maartensdijk.
Het dorp St. A>>(aia>» of St. A'«>ej.a>d, ligt 4 u. O. ten Z. van Zierikzee ruim 2^ u. N. "W. van Tholea.
Het is een der fraaiste dorpen van
hel eiland , met eene goede haven , welke den inwoners van dit d. goede
gelegenheid geeft , om de voortbrengselen vaji het eil. naar Holland en
elders te \ ervoeren , terwijl zij, bij harde stormwinden, den voorbijvarenden sehepen nirt zelden tot eeu toevlngtsoord verstrekt. Ook is
iiier een veer op
Bruiuisse of eigenlijk op den Oost-Duivelandsehen
«lijk en op Si. 1'hilipsland.
Vroeger stond hier een klooster van Kruisbroederen . dat in 1495 door Avva ta.n lioLniioxDiË , gemalin van Adolf
VA\ Klkkf, en haren broeder Duiutvw.v gesliehl is, en wel van goederen en landerijen voorzien was.
D>' Herv. kerk was vroeger een kruisgelMniw ,
uil het midden van
welks dak een spitse toren oprees.
Het westelijke kruispaud is echter
viMidien

lieid selionk
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,
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vóór een aantal jaren afgebroken, en in 1823 de toren , \vi;lke op het kruis
stond, {feheel 'Nveggeiuinid , en een andere geplaatst op dat gedeelto deiDe geni. , die 1/00 ziel. telt, liclioort tot de
kerk, waar de ingang is.
klass. van Zierikzec, ring van Tliolcn.
liet Lcroep geschiedt door den
kerkeraad met medestenniiing vanden Anibachlsliccr.
De eerste, dien
wy als vasten Predikant te St. Awnaland vermeld vinden , is geweest MatïHiJS VAN DEN Broecke, dic hier sedert 11586 de dienst w aangenomen heeft.
Het wapen van St. Assaland bestaat in ecne gouden ster , op een veld

van keel

(rood).

ANNA-MAFiIA,

kofTijplant. 'm Nedcrlamhch-Guiana^ kol. Suriname
aan de Saramacca , ter reglerhand in het opvaren
grenzende benedenwaarts aan de siiikerplant. Catharina Sophia en hovenwaarts aan de
koffijplant. Sinilhfield
1000 akk. groot, met 97 negers.
AiS'NA-PAROCHlE (ST.), hij de landlieden veelal St. AssADcnEs of
enkel St. A>"xa genoemd d. in de prov. Friesland, kw.
csteryoo , griet.
het Bildt , arr. en 2^ n. N. W. van Lceiarardeti , kant. en 2 u. W.
van Ilallum. liet is het middelste en fraaiste der drie Bildldorpen
en beslaat uit twee dubbele rijen huizen die elkander bij de kerk
regthoekig snijden
en alzoo een kruis vormen.
Ditd. telt ruim 1000 iiiw., allen bchoorendc tol de Herv. gem., welke
onder de klass. van Lecuirardcn , ring van ó'^üh* , gerekend wordt. De
kerk , een fraai achthoekig gebouw prijkt met eenen schoonen koepeltoren , een goed orgel, een net gesneden predikstoel, en eene deftige kapel
,
waarin de grafkelder van het adellijk geslacht van Haren
welks beroemde leden bijna anderhalve eeuw aan het hoofd van deze grietenij ston;

;

W

.

,

,

,

,

,

den.

Dit geslacht bezat hier vele goederen , benevens een fraai heerenw'claangclegde tuinen. Dit huis werd den 11 December 1752 ,
toen het door den beroemden Dichter en Grietman Jonkheer
illeji va?i
Haren bewoond w erd , eene prooi der vlammen , w aarbij men vooral het
verlies van zijne voorvaderlijke, kostbare boekerij te betreuren had.
Kort na 1793 is dat gebouw afgebroken en op de plaats , waar het n-estaan had , het voormalige regthuis opgetrokken, thans door den Grietman bewoond, hetwelk in 183ü dooreen nieuw grietcnijlmis daar tegen
over, is vervangen.
Ook is hier eene groolc en nette school met onderwijzerswoning.
De omtrek van dit dorp bestaat uit zeer vruchtbare kleilandcn ,
welke vlijtig bewerkt, zindelijk onderhouden worden , en uitmuntende oliezaden , granen en aardvruchten opleveren , tussehen welke , van
het eene dorp der grietenij naar het andere , regte , niet zeer breede, maar
wel onderhondene , vaste schulpwcgen loopen , meercndcels ter w cderzijde met hoornen beplant.
Er plagt benoorden dit dorp ecne visscherij van kabeljaauw, schelvisch en haring te zijn.
Er wordt eene Jaarmarkt gehouden , dic
huis,

met

W

op den tweeden Dingsdag na den 12 Mei invalt.
Dit dorp is de geboorteplaats van den geleerden Griïïier bij de Regthank
van eersten aanleg te Leeuwarden en Sckretaris derCommisie van landbouw
in Friesland , Mr.DvMEL Hermanmjs BEtcKEu A^DREAE, geb. 1772, f 18 Maart
1828,611 van zijnen vriend don opvoedkundige Hans AV illem Corneus
Anne Visser , geb. 1775 f 20 Scpt. 1826 , als Predikant te Ysbrechtum.
ANNAPOLDER pold. in de hcerlijkh. Prinscland , prov. NnordBraband , arr. Breda, kant. Oudenhosch , gem. Diitteloord-en- PritiicfoHf/ j palende N. W. aan den Koudcnoord, N. O.
aan de Ruigeplaat, O. aan i\cn pold. Prinscland en den Mariapoldcr , en Z. aan
Koningsourd.
Zij onllcent ]<j!rin naam van Princcs Asna, gciualm van
,

,

,

.
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van Oranje, hcvat luiiu öiü Imiul.

cii Lil zutiieiA. 1
A.NN Al'OLDlüV , jioUl. op don Noonlwestcrl >ck \aii lul ril. JYuordHifcliniil, j)iov. Zvclaiiil, ilislr. ou uit.
fioii , kaïil Kdid/icn , (jfin.
ff issikci/>i' ;
^V., N. e» (.). uan ile lloüiii|)ol , t-ii Z. .laii
iiakiulf
«Ion Mariajwlclcr , on ihn UiiipuliU-r. Dcïc juililer js ia lul j.iar 17ii7

pcil

()

lijft

Piiiis

jKiIiii

bciifdcii

bi-ilijlvl.

AiNN.M'ÜLÜtll

Ziiidüoslhoek va» hul lmI. y'oord-Rcarr. Goea ,
kanl. en [jedccllelijk
vtMU. Korhjeen , jyi-deilulijk [[cni. Kats; jtalende N. aan den üoslpulder en den Kalspolder , Ü. aan Iiel kalselie Kek , Z, aan de Znidi

eland

f

prov.

,

jmld.

o[) diii

Zeeland,

dislr.

en

Zandkreek en W. aan den Ailriaanspolder.
dezen jiold. ,
die in 1718 bedijkl is ,
lieell
men een veer
oj)
den \\ dlielniinajuililer in Ziiid-J{e\iland , en een bij\eer op de
sloonibool van .^liddclbnr^ naar llulterdain en terny , bekend ondur
den naam >an bel K a l s <; b e V eer.
A.NN VPOLDF.R (GROO l"E ST.) , i)old. in het Land- van- Cadzand
prov. Zeeland, arr. .Uiddelbury , kant. Ooslbanj , dislr. Sluis, [fL-ni.
A tentri'liel ; palende -N aan den iNien\\eidiu\en- en aan den Lanipsinspolder , Ü. aan de Dijkaadje van de Clroede en aan den Lingen- en den
Islapoliler, Z.
aan den kleinen - Si, - Annapolder en \V. aan den
Lijsbetb-, den Melleneijen- en den Si. Janspoider.
Hij bevat liet d.
Nieuw vliet, beslaat 43 bnnd. 47 v. r. 10 v. cll. , werd dca
27 Jannurij lG8i jjebeel oNerslroonid, daar -de dijken voor bet
yeweld \an den >lüed bezweken, maar is in 1G!)U berdijkl.
In dezen polder slaan sleebls Iwee bolsleden.
De direelie is vereenijd inct
die \an ilen .\ ie uwe u hoven jt older
ANMl'ULDEU (kLklNE ST.), pold. in bet Land- run- Cadzand
prov. Zeeland, arr. Middelburg , kant. Ooslburt/ , dislr. Sluis, jjcm.
A ieuirrliet ; palende i\. aan den Groolen- St.- Amiapolder , D. aan den
llendrikspolder , Z. aan den Lodijkpolder ,
aan den Ejkenpolder.
Deze 1'old. , die voljjens bel kadaster 49 bnnd. 78 v. r. i20 v. el!,
beslaat,
is Ie {jelijk met
den G ro o t e n -Si. nn u p ol d er bedijkl , en be\at sleebls ééne bolstede.
Bij den Malervloed ^an 27 Januarij 1682 bezweken ook de dijken van
dezen polder voor bel geMeld des waters, zoodat bij mede jjebcel
>liel

ol

Ia

.

W

.

A

onderliep.

AN]NArOLDER(ST.),
land j

pold. 'uiluilLaud-^-an-Voürne, prov.

Zuid-Hol

en kanl Briellc , geni. Roekanje; ]>alende N. aan Vaiierasjors , O. aan de ^ieuwe-Gole, Z. aan de kwak en A\
aan bel Seba—
pen-jjors.
Deze polder, die, naar men wil, reeds vc'air de 12c eeuw
zoude beslaan lubben , is {jroot 542 bnnd. , 2t) v. r. 23 v. elJ.
en staat onder bet bestuur van ceucn Dijkgraaf cu Leden vanlietPolarr.

.

deibesluur.

AN.NAPOLDER

(ST.)

Zeeland,

,

pold. ia Slaats-Vlaanderen

,

in

A.reler-Am-

Goes , kant. yi.rel ^ lüstv. 'Hulst , lijjgende
!',edceltelijk in de {jem. A.rel
en {jedeillelijk onder I\euzen, ])alendc
N. aan den Kleinen Zontenpobler , U. aan den Zaamslajjpolder Z. aan
«leii Sprakspokler en \\
aan den Oud-Zevcnaarpolder. Hij is in 1G38
bedijkl . bevat sleebls twee bolsleden , is runn 28 bund. jjroot en de
direelie is vereeni{fd met die \an de Z nid-Kats- en Sjtrakajioldcr.
AN.NAl'ULDER (ST.) , pold. in Staats- f launderen , in liel Land-ran('adzand , prov. Zeeland, arr. Middelbnnj , kanl. IJz> ndljke , dislr.
Sluis, jjeui. liiervhet ; palende, IN. aan den Uranjepolder
O. uaii
baelit

,

prov.

arr.

.

.

,

,
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den Maria- en den Magdalcnapolder en Z.
poldei".

W.

aan deu kleinen Ziiiddiep-

,\

Deze polder, groot S3 bund. 5 v. r. 95 v. cll. is in 1636 bedijkt
bij den vajervloed van 14 en
15 Januarij 1808, door
eeiie dijkbreuk (ifeheel onder waler gezet , en kort daarna weder bcversclit.
ANNAPOLDER (Sï.) kleine pold. in Siaats-Flaunacren prov.
Zeeland^ arr. Middelburg, kant. en distr. Sluis, gein. St. Antiater-Muiden ; bijna geheel uit weiland beslaande , tbaus is bij niet meer
onder dien naam bekend en maakt een gedeelte uit van deu Robben,

maar werd,

,

Moreelpolder.

,

Zie Toorts dat woord.

ANNA-POLDER-EN-SCHAPEN-GORS

(ST.) , heerl. in het Land- raitZuid-IIoUaiid arr. en kant. Brielle , gem. Rochanje;
palende N. aan Naters en Pancrasgors O. aan de ISienwe Gote, Z. aan
dcKwakcn AV aan de duinen. Zij bevat de pold. A nna po Ider eu
Schapengors, beslaat 439 bund. 48 v. r. 9. v. eli. en telt 90inw. ,
die meest in landbouw en graanteelt bun bestaan vinden , vroe»fer ook
in meekrapteelt , doch dit artikel is thans van weinig beteekcnis.
Deze heerl. is in 17;24 uit de Grafelijke domeinen van Holland verkocht aan vrouwe Maria Sibilla Gravinne du Touks , wed, van den Heer
Hele>cs Baron tak Levden . thans is zij het eigendom van den Heer
Be^jami!^ Vuela>der, te Rockanjc.
Het wapen der heerl. is een rood schild .waarop eene prachtig getleede vrouw, met een naakt kindje op haren schoot , moetende vermoedelijk , even als het wapen van Drenthe en dat van Assen
de
Moedermaagd met den Zaligmaker voorstellen.
AISjS A'S-BURG
koiïijplant. , in I\ cderlandsch - Giiiana , kol. Suriname , aan de Cottica , ter rcgterzijdc in bet opvaren belendende
aan de verlaten plant. KIein-3Ion-Désir opwaarts en de verlaten plant.
Elscnhagen benedenwaarts, door de Negers \andebjiei gehelen QöO
akk. groot, met 110 slaven.
AISNA'S-LL ST , houtgrond in J\ ederlaudscu - Guiana , kol. Suriname, aan de westzijde van het Pad vaii 1P anica , tusschen Abigaelslioop en A redcnslnst j öOO akk. groot.
A roeger werd zij de Ver-

Voonie

,

prov.

,

.

.

,

,

,

j

cvsMTC

geliecten.

ANNA'S-Rl ST

verl. plant, in JVederlandsck - Guiana;
kol. Su,
aan de Tapoeripa-kreek , ter regterband in het opvaren ,
grenzende aan den verlaten grond de Goede-^crwachling opwaarts en
den insgelijks verlaten grond // aa st-u-l an g zaam benedenwaarts .
tnet wcike laatste zij op bet einde ^an haar bestaan vcreenigd Mas j
zijnde te zamen 1000 akk. grool, en bij de Negers Stoekroe genaamd.
ANNA'S-TROON (ST.) , voorm. nonnenklooster in de Beluice
Dit klooster moet niet lang vóór
proy. Gelderland , in het d. Driel.
het jaar loll geslicht zijn. Mant in bet testament van AVillem van
MoMFOoRT , Proost vau Oudmunster Ie Utrecht , hetwelk bij in het
jaar löll gemaakt heeft, wordt het genoemd het kieuwe convem der

'.iname

,

ZUSTERE?( TE DrIEL.

ANNA'S-V» EG (ST.) dubbelde laan van lindeboomen , in Gelderland ,
kw., dislr. , kant. en gem. JMjmegen , die tusschen de gohcndc
graanvelden Aan de Molenpoort dier stad naar de huurt St. Aima loopt,
en den inw. \i\n Nijmpgcn eene aangenaame vandeling Acrschafl.
ANNA'S-ZORG. kollijj)lant. in ]\ cdcrhunhih-Guuiva , kol. Suriname , aan de ff artippakreek
het
opvaren;
ter regterband in
gtenzende aan de kofiijplant. Riubados opwaarts en aan de koiïijplant.
Mocd-eu-Kouinier Ijencdeuwaaits.
De Negers noemen baar GoEDoEtROUW,
,

,

,
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naar concn Larcr votijjc Itciiiiters dcii Ilfor Godefhüt. Zij l)C»kt.'il b(l()
iikk. {jioiul en uorilt met 113 sla\cu bt'werkl.
A.\NA'S-Z0IU;-(1-AM)-\.\N), mkjum. plaul. in AtJerlandsih
aan ilc 1/ (irnjiixikink , ter ir|{li'r zijde in
ft'iiitiiKi, kol. SiiniKiiin- y
kdllljplanl. Uadtsltin
Maarlu't 0|)>aitM»; jjnnztMuli' opwaails aan »1<'
toe «Ifz** frnnulon nn Itclioorrn vu hvuvi\vu\\ mtils aan lit't Land van
Iiij tle
Nojjers >»ordt zij Ktti^-PikiKN (miedlfkuuw
jMihhI- rn- KonnniT.
,

genoemd.

ANNA -TER -MUIDEN

of

(ST.)

St.

Ai*NE-TKn-MnDt:i

,

jrrni.

in

Slants-l Inaiidvrrii y prov. Zeeland, arr. Middelburg , kant. en distr.
Sluis; l)("vattiMnlt' , bohahe het d. St. A n n a- 1 e r M n d e n , don
R o b b p m o r i* e l p o 1 d c r , den G o n v e r u e n r s p o l d e r , den
C r a a j e r s p o 1 tl e r , den K e n e n - 1* a s p o 1 d e r , on jjcdeelten
>an den R r n [j ü e b e n of Z o «i 1 e n - 1' a n n e j) o 1 d e r en Nan de
Zij is ."94 bnnd. 35) v. r., 6 v. cll.
dreven in «f e
a t e r n ,1.
jjroot. breit 47 b. , 1 Heiv. kerk , 1 seliool mei een derti;;tal Icerlinjfcn
en rnim ^.10 iinv. . die in den landbcmw bnn bestaan vinden , en under
Melke iiiini 170 Herv. en 60 R. K.
Omtrent twee el onderden <;rond , vindt n)en in dezejjem. {yedeelten van
oenen shaalwejy, die denkelijk bedolven jjeraakt is bij een dier jyrootw
vvaler\loed<'n in vroejjere eenwen, van \i eiker versebrikkelijke verwocslinjjen bet jyelieele land noj' bewijzen oplevert,
liet zijn veiinoedelijk ovcrblijlsilen nil den tijd der Romeinen . die eens verbonden vaaren met
de beirbaan , welke lanjjs liet ^ laauisebc strand van deze bavenplaals
znidwaarls braj]t.
Het dorp St. A>>a-teb-Mi.ide> lijjl 7^ n. Z. ten \\ van Middelburg,
van Slnis en ^ u. van de Beljjiseiie jjrenzen , in de Grcreniitfjej u. ^V
fcateriiiij.
Eertijds v\crd liet A ille sir Mkk , of ook v\el la JiliE en in
hel lloilandseb enkel Ter ]\1viüen of MiDEi>i genoemd , naar bare
toennialijjc gelenrenlieid aan de monding of uitvvaleriug van de Sincfala, de Bndanvliel (of Tabnda van Ptolomaeis) en de Reigersvliet, tnsseben V» elke beide laatstgenoemden de gronden van de (Jrevcningewatering v\aren opgekomen, omdat »/ih/A ^ mude , muije , muide ^
in o\ereenstemniing met bet Engclscbe vioulli , ondlijds den mond van
pene ri\ier beteekende.
Het voorvoegsel St. A^^A is er vermoedelijk later
bijgekomen , om de plaats Ie ondersebeiden van andere plaatsen , die
denzelfden naam droegen , en dal bijvoegsel v.as eigenlijk niet anders dan de naam der Rerkpatrones , welke St. Ans\ was.
Het
plaatsje is end. en was voorbeen niet zonder gcwigt , Tiiohas en JoiiA^.vA . Graaf en'Gravin ran )- laaiidiren \crhni\cn bet
in l^il , tol ecne
smalstad met tohrijbeid.
De giltbrief daarvan werd in lül'ó door Marcaretha de Zwarte bernieuwd. Ten ecrstgenocmden jare werd er ook eene
Meekniarkt geopend. ^ óór bet bestaan van Slnis v\ as St. Ajiva-teu-Miiden
debavenslad van Rrngge . maar alzoo het land ter AV estzijde aanslikle ,
geraakte de stad allenjjS van de zee verwijderd.
Om dit evenwel voor
te komen en baren rang te behouden , verplaatsten de inw. lii:nne
woningen meer zcewaarts; doeb bij brieven , gegeven den G Ajiril IHJJ,
door Hertog Piiilii'S va> Roircom>ik, v^erd bnn dit verboden, omdat,
de vijand, zieli in tijd van oorlog, in die v\oningcn kwam verschnilen , ten einde Slnis te benaanwen ; even als zulks kort te voren geschied was, toen Sijiü.n v*^ Lalaühg , Re\elliebber Aan Sluis, zich
genoodzaakt zag . om herwaarts over te steken den dijk te slechten
en de woningen te verbrnndin
ten einde de Engelschcn , die hij er
eerst nitgedrcTcn had. zich niet v\edcr daarin konden nestelen.
i

i

1

W

i

i

,

.

.

.

.

.

,, ,

ANN.

282

De

juisle lijd der sticbling dezer plaals

vüori-egleii zijn, zoo als wij za^jen,

is

nJcl op Ie geven.

ook zeer oud

en Maren

Hare slads-

en uitgebreid , als i trekkende zieli tut alle die ^rijdoiiimen uil, uelke Brujjjje
zelve genoot.
Hierover ontstond vel zeer dikwijls twist nut het naIjtirijjc Sluis, maar telkens werd liierop ten voordeelc van
Muides beslist; aangezien Sluis geene andere privilegiën bad, dan die welke haar
,

talrijk

door haren lieer waren toegestaan, en welke die van Brugge als ccnc
inbreuk op hunne regten beschouwden.
Muiden kan met rcfl gezegd
worden de oudste dochter van Brugge te zijn geweest , daar alles
wat er in die stad betrekkelijk den handel omging, door en langs
Muiden kwam. Andere steden mogen , op grond van overleveringen
op hare oudheid bogen , maar Muiden heelt de geschiedenis tol haren
on wederspreekbaren getuige , want niet zoodi-a waren er hier te lande
küOj)steden, en daaronder ook BriKjfje, oi' Muiden ontstond; tevens
>indt men nog-, opziglelijk Muiden , van twee Burgemeesters gesproken
,
namelijk een van den Courpse en een van Schepenen , zijnde de eerste,
200 als men thans zoude zeggen , de \ oorzitter vau de regtbauk en
de andere de Voorzitter van bet gemeentebestuur.
\ roeger liep de eertijds zoo beroemde haven , bet Zwin genaamd , langs
de stad, ter plaatse welke men thans nog de kaai noemt, en dit
stadje had reeds vroeg genot van de voordeden , die een gevolg waren
van het fnuiken der Lcenhceren
bet bevoorregtcn der steden en het
oprigten van de Hanse.
Tot zoo lang dit met het belang der stad
Brugge strookte , liet de moeder niet na harcr dochter hulp te bieden ,
•waar zulks vereischt werd , ook handhaafde zij steeds bare havenstad
bij hare voorregten en deed vooral die , omtrent alles w at tot de gilden
behoorde , ten allen tijde gelden. Maar toen Muiden , door hare verwijderingvan dezee , als van zelve verviel, werd zij , als bet ware een grond
van welken vriend en vijand zich bedienden om er den twist te beslechten.
Zoo wordt zij in 1587 vermeld onder de plaatsen , welke
door de Engelschen afgeloopen en geplunderd waren ; dit en de volgende brand , die 18 jaren later jdaats had , schijnen als bet ware den
laatsten slag aan hare vernietiging als stad te hebben gegeven , want
kort te voren, op den 12 Mei 140d, werd bier de Engelsche Graaf
Pemdroke , door cencn Sluizenaar met eenen pijl getrolTen , dat hij het
bestierf.
Hij werd in de kerk begraven, en daarom werd dit gebouw,
door de Engelschen , die de stad in brand staken , gespaard. Vijf
dagen later werd hij , benevens alle zijne hier reeds begravene landgenoolen , weder opgegraven on naar Engeland ovcrgevoerd. In 1483
verd dit dorp door den Aartshertog Mam.tiii-iaan , tegen wien dit gedeelte van A laaudcren in opstand was, geplunderd.
In 1192, toen Filips
VAN Kleef bet naburige Sluis tegen de heirkracht van Maximiliaan van
Oostenrijk verdedigde, had Muiden weder zeer veel te lijden
doordien
de belegeraars zich aldaar nedersloegen. Hetzeiide lot onderging dit
plaatsje ten jare 1587, toen Parina Sluis belegerde.
Destijds was het er
zoo ellendig gesteld , dat de cene voor den andcre de j)laats verliet
züodat er naauwelijks genoeg winkcldoende lieden overbleven , om de
landlieden uit den oinlrek van het noodige te gerieven.
In IGöO was Teu Muiden bijna geheel afgebrand. Drie jaren later
werden ten minste twee derde dcelen der landen door de zcegolven
overstroomd.
Was ook bij alle latere oorlogen Sr. Anna teu 3Iliden zeer onveilig
niet minder was zij hel , ten gevolge van ilen Belgischen opstand in 1850
,
toen op den 7 Augustub 1851 de Belgen met vrij aanzienlijke magt
,
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«fitl.

lH-lial\e

liairu

hel bctlrijf vnii allo aiiilcrc hnveiistcdcn , had Muidkn , lijdciüt
hloi'i , U'voiis tvnc iiilijohri'iilc \isschcrijj ook .scliouk
VAN Nbveus , (ii'aat' van \ laaiuU-irn, der sledu M-ijdoin \aii

{fioolslcn

I^uutwvk
pek- on \isc'lihaiuK'l,

door hare ^er\\ijde^in[J \aii de zee mede
Graal" \erleende haar ti jjuuiiiaikteii ,
Ihj oelroui der Slalen (ienoeone in de Icnle en cene iu den heil'st.
mei hij\(ie^finjr,
raal mui Hl An;justns Iti'Jj werden deze l)e\e.sli[fd ,
dal niemand u-.el zijne {',oeileren zieh alilaar he^indfnde, (jeilnrcndo
'1 hans
tleze markten , wegens sehnhlen jyearresleeid ni(i|jl woiilen.
heelt
zij \an haren imden luister en \an de hlijken , dat zij n roejjer eene stad
was, mets meero\er ilan hel slailhuis. In de al{j;eloopenc eeuw jfal'
de handel op de Uosteiuijksehe Nederlanden nojj eenijf verlier aan
1794 dit land hezet haddit plaatsje, doeli , nadat de l-ransehen in
den, is ook die hron van heslaan »iit[yetlroüjd , en een {jedcelto >aa
hel jjrond^ebied in de \estinjjwerken \an Sluis op^euomeu.
De kerk is in den oorlojy tejjen Spanje , door de l'ransehen , verhrand , zoodat er niets dan het onderste jfedeelte van den zwareii toren
staan bleef. In 1ü<j5 is hier weder eene nieuwe kerk tejjen aanjfehouwd ,
waarvan de eerste steen den iio 3Ieivan dal jaar jjelend is, en die mi
lot de jjodsdienstijje bijeenkomsten der llerv. gebruikt wordt.
In het
jjedeelle van den toren, dat toen staan jjcble\en is, ontwaart men aan
de vier zijden nojj de sporen van het oude dakwerk der kerk , waaruit d«
jïroütle \an hel voormalijje jjebonw te berekenen valt . hetgeen , naar men
ilaaruit kan alloiden , onjjeLwiji'eld noot eene vergaderinjr Aan eeni^e duiüen bouw trant in oNerwejjiujj nemende , kan men
zenden ilieuen kon.
vaststellen, dat de bouw injj, ol liever de herbouw injj . in de 14de eeuw
moet hebben plaats gehad. Die kerk moet een allerlraaist altaarstuk
bezeten heblieu
hetwelk in de Alaamschc Jaarboeken met hoogen
lol" Aermeld wordt.
Toen de Engelsehen, ten jare 140o , het land
berooid hadden en AVoiteu Ja>sen , een \ laamsch Zeeman , hen aehlerhalende , een sehip uit de A loot wegnam , was ook dit stuk onder de
in dat sehip Icrnggevondcne goederen.
De llerv. gein. , behoort^ tot de
klass. Aan Jdzeiidijkc
De kcrkeraad heelt alhier een
rin,'f \an Sluis.
vrij beroep.
De eerste Predikant, die in deze gem. de dienst waarnam,
is geweest ConvELits Ti.hkns,
die na 1GÜ9 herwaarts gekomen is. De
R. K. beliooren tot de gem. van Sluis.
liet wapen van St. An^a ter Mlil'E.n is dat van eene zeeplaats , na-,
meiijk een zilveren anker met eeuen gouden steel, tussehen eene gouden zon en cene dergelijke hal\ e maan , opeen veld Aan keel (rood).
Dat
die maan hel Turkschc wajien zonde Aoorslellen, aan die van :Mlides
gegeven, omdat zij de lurken eene niislekende dienst bewezen hebben,
is een
Aolksprookje , oi liever eene verbaslering Aan hetgeen de resehiedenis omtrent het gebeurde in hel jaar 1004 verhaalt, dal namelijk MvrniTS
I*rins van Oranje; , Sluis innemende , een gedeelte der in
den slag bij Lepanle krij;[sge\angen gemaakte Tmken die den Spanjaarden te Sluis als galeiroeijers dienden. o\ernani, en naar hun land
deed terugbrengen, cene daad, A\elkc de Turken lang in gehenjjen
3?houdcn hebben. Maaroiu rij dikAvijk gexangcntn vrij gaven, die
is

te

niet

{;ej;aan.

dii'
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Uezellde

,

,

,
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bewijzen konden . dal zij In deze streken geboren waren.
Het Tiirksche wapen is bovendien eenc liggende halve maan en dat van Mlide.'^
ccne staande.
ANNEBÜPvG (ST.), geh. in de JJIeiJenJ run '» Jlertogenhoich. Zie
Aiivahcrfj. (1)

ANNEKEMHIS

,

vermoedelijk

Berjjenvaardersoikl

,

Va Ainsterdain

gelegen.

A5»NEN

,

het voorm. gildenhuis van bet
buiten die stad , aan den Amstcl

Zie Bergeisvaarderskamer.
gi'b. in het dingspil %an Oostermoer.

prov. 2>re??iAc, kant.

,

en 3 n. N. O. van Assen , gem. en ^ u. O. van Anloo , 1 n. Z.
ten O. van Ziiidlaren , 1^ u. N. W. van Gieten; met ruim 530 inw.
AMNEN (Sï.), bunrsob. in Firelingo , prov. Groningen ^ aiT. en 5
u. W. van Appingedam , kant. en 1^ u. Z. W. van Lopper$um , gem.
en I n. N. ten W. van Ten Boer.
Men heeft hier eenen standcrroggcmoleu , eene school en 250 inw.
Ueze buursch. ligt op eene met puin doormengde hoogte, en is van
rondom met uitmuntende kleilandcn omgeven , die met zomerrrewae
beteeld , maar meerendcels tot weiden gebruikt worden.
Vroeger stond hier het Bencdielijncr nonnenklooster Klein A d ua r d , dat door de landlieden meest St. Annaklooster geheeten
werd , omdat de Bisschop , die de kerk wijdde , eenen aflaat van veertig dagen verleende aan ieder , die het zoo noemen zoude j en van dit
klooster heeft het gehucht , dat ook Lutkew olde heet , zijnen naam
Zie voorts Addard (Klei>) en

ontleend.

AiNNERVEEN

A»aklooster

(St.)

het dingspil van Oostermoer , prov. Drenthe ^
kant. en 3| u. N. O. van Assen, gem. en 1 ii. N. Ö. van Anloo
'^
u. N. van Gieten, \ n. van de grenzen der provincie Groningen,
en nabij de Aa of Ilnnsc, doorgaans de Oostermoersche Aaart en
ook wel het Scbuitendiep genaamd met ruim 170 inw.
Dit d. was tot in 1855 slechts een geh. , maar in dat jaar is er,
mede voor
nnerv e e n s clie c o nijya g u ie, eene kerk en pastorij
gebouwd, en, tot waarneming van de dienst, aan den Predikant van
yJiilno , een Kandidaat, als Ilulpprodiker , toegevoegd.
»
,

d.

in

5

A

AI^NERYEENSGHE COMPAGNIE, geh. in het dingspU van Oostermoer, kant. en 4 ii. N. O. van Assen , gem. en 2 u. N. O. van
ylnloo ; met ongeveer 340 inw.
Dit gehucht
bij en langs een gegraven kanaal gelegen , is" ontstaan
en heelt zijnen naam bekomen, doordien, in het laatst der vorige eeuw ,
eenige veeneigenaren eene compagnieschap oprigtten , ter vergraving van
eenigc hooge veenen onder Annervecn gelegen en ter ontginning van
den daardoor ontblooten ondergrond. Labusertcs Grevvi.i>ck , een bekwaam , ondernemend en werkzaam man , stond bier aan bet hoofd en
heeft door die onderneming zich zelven ccn aanmerkelijk vermogen verHoezeer de Aerveening
schaft en aan anderen ^eel welvaart bezorgd.
geheel is ten einde gebragtj, is dit geh. nog blocijend door den landbouw ,
vooral wanneer de lage graanprijzen den aanvoer van mestspecien van
.

elders niet in den

weg

staan.
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Niel bedijkl zijnde «jeworden
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Voxiui, en Malla^HT
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aan zijne

\ervallen was.

Anewielex , mcerlje in Friesland
,
l n. O. van llonunerls.

,\

Kaui:l

nielil

,

de

Zie ver-

kw. Wcslcrgoo

,

ijmbrilsi'riidetd

AMlKlil*, ook wel Amvijp jyespcld, jyeli. inliet
u. Z. ten O. van ./ise// , ii^ n. N. van

gein. en i

yi'«/(/('jdiii|>s|>il

lleilen

,

iiiel

kanl.,

,

unjjeveer

40 inw.
Dit geh. is zeer ond , als reeds vermeld in eeiien {Tiflbiief van liet
jaar 1141, gegeven dour Haubertus , den zes en tw inlijsten IJissehoj»
van Utrecht,
liet plajjt, eeiie halve eeinv geleden, no|v zeer bosehrijk Ic
tyn en veel bijzonder zwaar en voorlrelTelijk elkenlioiil l(! bezillen.
A\SE . geil. en havezalho in 7^/erer</t'rdiiigs|)il. Zie A>se.\.
ANSKMBLllG i)t' Ansemuoukc , d. in Liuembure/ , kw., arr. en 2^-

W. van Lii.remburff , kant. en 1^ n. Z. W. van Mcrsch , geiu.
en j n. O. van Tunliiujfii.
Er is hier eene R. K. Kerk , die tot de statie van Ttinlingen behoort
en door eenen Kapellaan bediend wordt.
u. N.

.

ANSEN

oF .\>SE

,

geh.

in

jDiVrer</erdingsj)il,

prov. Dieiithc

,

kanl.

N. \V. van llooijeveen , gein. en ^ n. N. W. van Ruinen f
met 130 inw.
1 u. Z. O. van Dwingelo, 3 n. Z. van ileppel
ANSEN , AscEx of' AssE , voorni. havezalhe in />/tt'er(/erdiiigspil
prov. Drenthe , onder Ruinen , in het geh. van denzelfden naam , die
vóór ongeveer 40 jaren is afgebroken en in eene bouwhocve veran-

en 2

n.

;

derd.

ANSIBARIEN,

Ansibaren, Anzibaren, Amsibaries, Ampsivare^ , \^~
die vermoedelijk eerst
aan de andere zijde van het Bonrtangermoeras , in Ooslvricslund
aan den oever van de Eeins , gewoond heeft , alwaar nog eene lange
streek lands ligt, waarvan de bewoners Eemslanders of E e
sLoeren genoemd worden; later door de Caiichen verdreven, hadden
C. , langs den regteroever der Graelit
lij , omstreeks oO jaren na J.
van Drizvs iin den Nieuwen IJssel , door de Friezen, op hevel der
Romeinen , onlrniinde akkers in bezit genomen , en toen de Romeinsche veldheer Avims hen ook van hier wilde verdrijven , verzocht
zekere Bojocalus , een Ansibaricr, die ongeveer ^ijltig jaren de Romeinen , zelfs ook legen Akmimls , gelrouw gediend had , dal inen
laleii
behouden, als
zijnen lamlsliedcn de verlaten akkt-rs
inogt
wanneer deze zich aan het Romeinsehc gebied zouden onderwerdat eerst de
pen; om dit kracht bij Ic zeilen, er bijvoegende
Chainaven
vervolgens de Tubantcn en daarna de Usipclen deze
dat even als de hemel aan de Goden
landerijen bezeten hadden
zoo ook de aarde aan de stervelingen gegeven was , en dat diensvolgens al, wal ledig lag, gemeen was.
Waarna hij, het oog naar
de zon wendende , en , het overige gesternte , als stond bet voor
sivAKEN

,

of A>süAREN, Gemiaansche volksstam,

m

,

:

,

;

,
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hem, aanroepciwlc, vraarjde of hot hunnen wil was cenen ledig Kg{jcndcn grond te aanschouwen, dal zij liet dan liever door de zee niogtea
doen verzwelofen opdat de landroovers er geen voordeel van zouden
Hierop gaf Avitls ten antwoord , dat men de opperheerscliappij
hebhen.
van die magtiger waren moest dulden ^ en dat de door hem aangeroepen Goden hadden goedgevonden, aan het goeddunken der Romeinen over te laten >vat zij geven of nemen wilden vervolgens bood hij
BojocALi's eenige landen iot eigen gebruik aan, die toen, wars van alle
«Het kan ons wel aanland om
verraderij, met deze woorden uitborst
,

,

,

:

om

in te sterven , ontlireken. »
De
riepen lui de Brukteren , Tenkteren en verder afgelegene
volken te hulp. Maar Avitus hield weldra de Brukteren, en Curtilius
Mancia, die over het leger van Opper-Germanie gebood, de Tenkteren
<t

in

te leven

,

maar

niet aan land

Ansibarien

alles bevreesd werd , om zich tegen de Romeinen
zoodat de ANSinAniEN van alle hulp verstoken , eerst naar
de Usipeten en Tubantcn , versolgcns naar de Katten en Chemsccn
vlugtende , maar overal als berooide zwervers en vijanden weggestotcn
en verjaagd zijnde, eindelijk onder andere volken versmolten werden ,
eynde hunne jongelingsehap in verschillende gevechten omgekomen ,
en de onweerbare ouderdom als slaven onder hunne overwinnaars ver-

bedwang

,

te verzetten

,

in

waarop

deeld geworden.

Ten jare 589 komt evenwel hunnen naam nog op do krijgsrol
van Keizer Juliaan den Afvallige , onder do hulpbenden van de Rovoor.
meinen
,

ANSJOL,

A^GIOt of Antjol, gegraven kanaal, in Oost.Imlie, eil.
ten O. van Batavia, naar het voorm. fort
,
van dien naam loopende. Langs dit kanaal waren vroeger vele fraaije
htiizen en tuinen aangelegd , maar deze zijn, om de ongezondheid , reeds
lang weder verlaten.
ANSl\ AREN of Ansi'ahen , Germaansche volksstam. Zie A^SIBARIEPf.
AINTA slranddistr. in Afrika , in Ojyper-Guinca. Zie IIante.
ANTAKO of Antoko , waterval , in Oost-Indië , op het Stiiulasche
in de Batanfj-maxj , beneden den zamenloop van deze riv.
eil. Sumalra
met de Batang-kampar. l)eze val is bij hoog water geheel onziglhaar j
maar, bij lagen waterstand heeft hij 5 tot 4 v. rcgtlijnige storting
zoodat alsdan de goederen, die men langs de riv. vervoert, hier moeten
ontscheept en overgeladen worden.
ANTANG , berg in Oost-Indië , c\\ Java. Zie Djapan.
AKTANG, distr. in Oost-Indië, aan de zuidkust van hel eil.
Java. Het behoorde eertijds aan het Ncderlandsche Gouvernement
en maakte een gedeelte van het rcsid. Passarncwavg uit, maar is in 1811
na den vijQarigen
bij ruiling aan de T" orstenlanden ten deel gevallen
oorlog is het weder aan het Nederl. gebied gekomen.
ANTANG, distr. in Oost-Indië , op het Sundasche eil. Banka.
AINTANG, d. in Oost-Indië, eil. Java, distr. Djapan, ten W.
van den berg Djapan,

Java,

rcsid. Ihiitenzorg

,

,

;

ANTE,

Opper-Gninca. Zie IIante.
,
op de Gondkust, die 16
van de Kaap der Drie Punten
bij het Nederl. fort

stranddistr.

ANTEN,

riv.

'm

Afrika

,

in

in Afrika, in Opper-Giiinea

O.
en het negerd. Botroe , in zee valt. Zij is zeer vischrijk en heeft 3 mijlen van zee cenen schilderachtigeu waterval.
ANTEN of Antoex , riv. in Oost-Indië , op het Sundasche eil. Ban'
ka, in de westzijde van de Klahathaui uilloopende.
Zij is met zandbanken belemmerd en slechts voor kleine schepen bevaarbaar.

mijlen ten
Batenstein
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AN'lKilJA, verlalcn plant,
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dolf van iMo\iko , tnssrlu-n de Znidpnnl van Dosl-hlorid.»
tnsen den mond van de- Oiinoco, of' tnssclicn 10 en !2S N. 15.
scluMi 40" iMi üO" W. L. «yilcj'^cn , /.ij wonli-n in G r o o t c en Klein c
vóur en

in dl'

m

An til les en de^e laalslu vtoder in Ki landen boven den
Wind (fllios rarloreiito) en in Eilanden onder den Wind
verdeeld.

[Ilhas Sottovriito)

die aan onderscheidene natii'ti
eilanden
behooren ons alleen do eilandjes Si.. Enslalins
onderworpen zijn
en Saba, benevens een jTodeollo van Si. Marlen. 7aj lijy^.en N. W'
W. en Z. \V. van Si. Barlhccn W. van St. ClnislolV.1 N. NV,
of tnsselien
Icmv cn O. van do Virjyiniselie of Maagdeneilanden
18= Vi' 90" en 17^' ^9' ilO" N. R. en inssehon 41')" 17' en ^il'i° 5V
W. L. en zijn alzoo de Noordelijkste der Ncderlandsche koloniën. Zij
lijjjyon als in een klaverblad
en zoo nabij elkander , dat men op het cone
de beide andere zien kan.
Vroejer maakten deze drie eilanden één {jotiverncnient uit, maar
thans zijn zij in twee bcstnren , dal van St. Marton en dat van
E n s t a t u s - e n - Saba verdeeld. Deze boslui-en hebben,
St.
roowcl in het biir<jerlijke als in het militaire bewind , ieder eenen
Direetcnr aan hel hoofd, die rejylsl reeks onder den Gouverneur-Ge-

Van de Bovenuindsclie

,

,

,

,

,

,

i

neraal der Acdi'rlaiidsche Jf estindisihe hezittiiigen slaat.
Hoewel op deze eilanden ecnc aanmerkelijke afwisseling in de hiehtpesleldhcid hcerseht , sehijnt dit niet nadeelijj voor de gezondheid
te

zijn,

en

zulks

op

grond,

dat er,

vooral

onder

vrouwen,

de

vele oude lieden gevonden worden.

Suiker is genoegzaam uitsluitend het eenigc voortbrengsel tot uitvoer, hoewel in zulk eene geringe hoeveelheid, dat deze eil. vanzeer
weinig belang voor het moederland zijn.
De voordeelige ligging te
midden der bezittingen van andere naliën maakten ze evenwel voor don
handel zeer gcsehikl , die hier dan ook gedurende een groot gedoolle
van de arhllioudo eeuw zeer uitgebreid was , maar nu van wcinij
beteekenis

is.

ANTJOL

Kanaal

,

ANTOEN
ANTOKO,

,

in

riv.

in

Oost-Indiè'

Oost-Lidii-,

,

Zie Avsjol.

Zie A>iTE?(.

Zie Antako.
waterval in Oost-Iiidii'.
(ST.) ,berg. in Jf'est-Iud.'ë , eil. Curarao , in het Noordelijke gedeelte der 7P est-dii-isic , ten W. van Halo.
ANTONIE (St.) buurscli. in hel /?//'^- ra» A//'/«e</eH. Zie Antoms. (St).
ANTOXIE (St.), d. in Oost-Indic, op de Ooblkusl van het 6'»<H(/asf/ie
cil. Borneo.

ANÏONIE

,

(i)

Alle do woorden, die

op Aniüuie.

men wel

eens j4nlhonic gespeld

yindl

,

zoekc

mou

,
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ANTOXIE

T.

(ST.)
ook wel St. ^/««/«j/u^ gespeUl, fort in Afrika,
Oppcr-Guinea j op Je Goudkust , in hel straniklistr. Axim, na[jonocg- 8 m. W. ten Z. van liet fort
St. George-del-3Iina en O. van
de Kaap der Drie Pnnten
Anc ober, bij ons veelal
^ u. O. van de
{jcnaanid fort Axim of Aksim
naar het vlek van dien naam
hctvelk door Neg-ers bewoond wordt en onder het geschut der sterkte
,

in

,

,

,

{jeleo^cn is.

Deze plaats
stige

is

zoowel in gebouwen als om de gun,
en om de koelheid en vruchtbabeste bezittingen op deze kust beschouwd

te allen tijde

ligging voor den koophandel

ren

grond
geworden.

,

eene der

als

op eene rots te midden van negerijen , wordt aan de
vruchtboomen en bergen omgeven en van den zeekant
door verscheidene , zoo verborgene , als boven het water uitstekende ,
rotsen beschermd
die eene vreesselijke branding veroorzaken en de
landing ten uiterste moeijelijk maken. De gedaante van het fort is
gelijk[aan die eener driekantige hoedendoos en het levert ultzee een allerliet fort ligt

landzijde door

,

iraaist gezigt op.

De Portugezen,

die het hebben aangelegd
gaven het den naam
naar hunnen beschermheilige den H. A-Ntomus va^ Padua.
In 1612 werd het fort door de Nederlanders , onder het beleid van
den \aandrig Fkiedler , den Portugezen ontnomen.
In 1819 was dit fort in eenen zeer slechten staat , en bestond het uit
een oud vervallen gebouw, met drie of meer hooge muren omgeven, de
batterijen Avaren gewapend met zeven kanonnen en écnen mortier , en de
bezetting bestond uit drie soldaten en eenen Korporaal , eenen kleinen
voorraad kruid en weinig kogels. De vertrekken waren oud en vervallen , slechts eene ruime zaal was eenigzins bewoonbaar voor den
Resident.
Sedert is het evenwel in beteren slaat hersteld en door
eenen Bevelliebber met hoogcicn rang bezet. In 1837 werd de Konimandanl van dit fort, even als die van het fort St. Jago , en hunne onderhebbende manschappen
in het negerd. Boutry ter nedergeschoten.
Zie hieromtrent voorts op Boutry.
A.NTOME (ST.) , schans, in de Vrijdom-van- s Ilerlogenhosch
jtrox. l\ oord-B rahaiid , arr., kant., en gem. \i Ilcrtogenboscli, tusschen
de stad en de schans Isabelle , ter linkerzijde van den steenweg ,
gelegen, zij Avordt ook wel, in onderscheiding der schans ƒ« aic// e ^
de Klei>e Schans genoemd, en moet, in tijd van belegering, lot ver-

Sa>to

Amomo

,

,

,

sterking van deze dienen.

Den 19

1G29 werd deze schans, na door den

vijand schandoor Frederik Hexdrik , Prins ran Oranje, die
toen 's Hertogenbosch belegerde , ingenomen.
In den vinter van het
jaar 1737 , beschadigde haar het hooge water en het ijs zoo zeer ,
dat men besloot den muur naar de stads- of binnenzijde , benevens de
barakken in de schans staande, af te breken, zoodat er niet meer dan
een geheel en twee halve bastions naar de buitenzijde overbleven , waardoor zij de gedaante heeft van een kroonverk, hetwelk rondom in
het water ligt, en alleen van achteren door eene brug met den
steenweg gemeenschap heeft. Dit werk dus van achteren open zijnde ,
dient im tot eene batterij , waarop elf stukken kanon kunnen geplant worden.
Men vond des te meer geraden, de werken naar de
binnenzijde af te breken , aangezien de schans zoo digt bij de stad
ligt. dat een vijand, die dr meester van was, daaruit de stad,
geweldig zoude kunnen benadeclcn.
Julij

delijk verlaten

te zijn

,

;
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ANTONIERANK

(ST.)

,

A.\Tt)MK!i()KK (ST.)
liiilii-

,

lU'

(»|)

,„.ov.

ff,-!,.,

dl"

Hokk xai

Limhunj. Zie A^toiidsbask.
Sr. A>ro>iE , kaap iii Oost-

oostkust van Itol Sitndasclif i'il. Jlnnii-it.
(Sï.) , voorin. klnosl.T ti- HlnwilntUl

AMDNIKKIiOOSTKIl
Liiiilunij

"jcsliclit

,

lluhlrr te

III

(li-n

jare

doch

dier stcdi',

niet

liJ09 door

dan

zi-kcrtMi

\2\l

in

licl

prov.

,

Anxao

rokken

SrinuoLT ,
door eenigfo

,

—

Deze kluü.sFrankrijk o\er{jekoinen.
t(iliii;;eii Icelden van aalmoeien , en waren tol liet liei lierircn \ari Vel{jriins en tot \er|»le<jiii;j ^an zieken jjelioiiden, l)ij/.onder Nan dezulken ,
welke uu't liet St. Anloniesvuiir lielielit waren.
Bij den dood van A>TO.Mii v\> JiouH<io>Die , in 111->, door de EnfjelHeilnieten

,

nit

Daiiphiiié in

Azinconrt M-rslaijen
seli(uik zijne weduwe,
aan deze {jeestelijkeii een eiland in de Maas ,
tegen over liet klooster {jelejjen
onder de verpli|jliii[f lol hel hoiidca
van eeiie jaarlijksehe zielmis, zoo voor haren eclitjjeiioot , als voor zijne

selien

den

in

Klizabetii

VA!»

slajj

van

(lUHLiTZ

,

,

,

mede

{jesneinelde krij'yslieden.

Deze

veie<'iiij;iii<y

werd

,

door bclanjyrijko {ye.sclienken on lejjalen

rijk, dat de vroegere een vondighcid en godsdienstige liezifjiiedcn

,

,

zoo

zoonl.4

verzorging der zieken enz., eerlang vaarwel werden gezegd.
Men
de henaniing van Heriiiieleii varen, en nam in plaats daarvan die
van Reguliere Kaïmnnikeii aan.
Daarbij verslajite de kloostertucliL
zoo geheel en al, dal Paus Sivtls \ een Legaal, ter herstelling der
orde
moest afzenden.
Hel schijnt , dal ook in iiel vervolg de staat
van zaken bij deze Kloosterlingen verward bleef, althans onderlinge
twist en verdeeldiieid noodzaakten de Stalen Generaal der Vcreenigde Nederlanden deze vereeniging in 1785 te ontbinden.
Het kloostergebonw , nog in zijn geheel aanwezig, ligt nabij d'!
lioüfdsbiis der Znid-willemsvaart
en is thans het eigendom der erven
Strexüvarts. De kerk verbrandde bij de belegering \an Maastricht in 1794 ,
slechts de beide , nevens elkander slaande
torens bleven over , hoewel
niet zonder ^an hel bombardement vele sporen te dragen.
Op de cene
overgeblevene torenspits ])rijkt nog hel kruis door deze orde aangenomen , hetwelk de gedaante had der Griekschc laii of T.
AMOMEPOLDEll(ST.), pold. in de i«//^.s7r««^ prov, JVoord-Brahniiil
Hvv. '5 Hertoyviihosih
kant. en distr. Jf (luluijh , gP"i- Raamsdoitk ; ])alendc W. en N. aan den Goedenaaidspolder , O. aan den Oiidenpolder, Z. aan den Znidpoldcr.
Hij is 18 liund. 73 v. r. 3G v. ell.
groot, en wordt bestuurd door ecnen Dijkgraaf en cenen Penningmeester.
Het zomcrpeil ligt 10 palm boven AP.
ANTOMEPOLDER (ST.). pold. ïn Sluals-Vhmndn-cn in AxclcrAmhachl ]}vn\. Zeeland distr. Huht , arr. Gorx, kant. ^ac/, gem.
Sas-ran-Geiil; palende N. aan de stad Sas-Aan-Gent , O. aan Canisvliet. Z. aan België, AV. aan het Kanaal van Neuzen naar Gent,
hetwelk hem van den Poelpoldcr scheidt.
Hij werd in 1787 bedijkt,
ontleent zijnen naam van het voorni. fort Si. Antoon
en beslaat, volgens het kadaster, 241 biind. 83 v. r. 18 v. ell.
Er liggen in dezen
pold., welke beslnnrd wordt door eeneii Dijkgraaf, eenen gezworene
en eenen Penningmeester, geene hofsteden.
ANTONIEPOLDER (ST.) . pold. op het eil. Zind-Bevehml , prov.
Zcrhind dist. en arr. Goes , kant. Hiiukniszaiid , gem. Ovezandv
palende N. aan den Nienwencraijerlpolder. N. O. aan den LowijsenjKtlder . O. aan den W'cstbiazekoppoldcr
Z. aaii den Holicstcllepolder
V.
aan den Nieuw cnpoldcr van l»w,r!>eleu.

de

liet

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Hij is 412 bund. 32v. r. 2dv. ell. {jroot, en is in l"»'! afzonderlijii
bedijkt, na deoverstroominjy van Boiselen, waartoe bij eertijds beboordc.
(ST.)
St. Antiiompolder of 's HEEnnticEXLAND,
pold. in bet Land van Slrijen , Liter tot den //oeAsc/(en?raörf/}iferekend
prov. Zuid-Holland, arr. Dordrecht , kant. Slnjen , jjeni. Maasdam;
palende N. aan de Binnen-Maas , O. aan de gem. Strijen . Z. aan
Strijen en de amb. beerl. Cillaarsboek en W. aan Strijen en 's Gravendeel.
De grond is er zeer derrie- of
Hij beslaat 549 bund. lands.
Teenacbtig , zoodat men op sommige plaatsen geen voet diep bebocft te
graven . om bet veen te vinden.
Deze polder maakte tot in 1850
eene afzonderlijke gem. nit maar is na dien tijd met jVaasf/am verceuigd. Vroeger was het ook een afzonderlijk ambaebt , en men uil , dat dit
bet eenige zij , dat overgebleven is, van de landen, die , vóór den vreesselijken «alervlocd van 14:21 , ondev Strijen bekend waren.
Het is ecliler waarschijnlijk . dat het door dien vloed groole verandering ondergaan hebbe , en dat de tegenwoordige bedijking na het gezegde jaar
geschied zij , betw elk ook met de overlevering overeenkomt , die wil ,
dat deze polder allereerst na 1421 is bedijkt geworden, en, dat
vervolgens andere hunne dijkeu tegen die bedijking aangesloten hebben.

ANTOMEPOLDER

,

,

,

De burgers van dit ambacht waren voorheen vrij van alle grafeiijkheidstoUen en wachten in Holland , Zeeland , West-Friesland en

om dit voorrcgt te genieten , moesten zij
;
de Regering van het amb., eenen nieuwen tolbrief
verzoeken, waarbij verklaard werd
dat zij waarlijk als burgers van St.
AsTOMEPOLDER bckcud stondeu. Ook waren de ingezetenen van dit amb.
vrij van het betalen van bet gruitgeld , zijnde eene belasting op het
bier , die boven den gewonen impost , door vele dorpen in Zuid-Holland , te Dordrecht , moest betaald ATorden , en twee blanken, zijnde
7^ cents , de ton bedroeg. Thans is St. Antomepolder een amb. beerl.
toebehoorcnde aan den Graaf va:ï LisBtRG Stiruji Noordvvuk te's Gravenhage.
Bergen in

jaarlijks,

Henegouwen

bij

,

,

Het wapen dezer amb. heerl. bestaat
den met twee zwarte baren.

uit een

ANTOMEPOLDER

zilveren veld doorsne-

(St.) of St. Anthonvpolder
d. aan den noord-oosprov. Zuidvan den polder van dienzelfden naam
Hollnnd, arr. en 2 u. W. ten Z. van Dordrecht , kant. en 1^ N,
ten W. van Strijen, gem. en | u. W.ten N. van JfJaasdain. Men houdt
dit voor een der oudste dorpen van den geheelen Jloelschenvaard. als
zijnde reeds voor den St. Elizabeths vloed van 1421
onder den naam
van 's Heerex Hcigelasd , bekend geweest.
Het telt 460 inw., die in de vlasnering, den landbouw en de veefok,

telijken ringdijk

,

,

kerij

hun bestaan vinden

derlijke

,

zij

zijn allen

Herv.

en maken eene afzon-

van Dordrecht, ring van Oudvacature van de Predikantsplaats maken de

gem. uit, welke tot de

klassis

Beijerland, behoort.
Bij
kerkeraad en het burgerlijke bestuur een viertal , waaruit de Ambachtsbeer de benoeming doet.
De kerk is een zeer klein en overoud
gebouw, maar van binnen vrij netjes opgehaald en met beschilderde
glazen versierd.
De toren , die ook blijken van boogen ouderdom
draagt , is laag , zoodat de spits maar even boven de kerk uitsteekt.

Er

is

bier

mede eene

AINÏONIESLUIS

dorpsschool.

(ST.). sluis binnen Jvuterdam, voor de vaart
den Amstcl naar het Oosterdok , tusscben den Zwanenburgwal en
de Oudé-Schans,
Zie voorts op Amstel,
'lit

,

ANT.
ANTOXINA.

naar men
A.NTüNIO (SANTO)
,

\\il,

fort

de oudsU'
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naam vau

l'rnECUT. Zie dat woord.

Ojtpcr-duiiit'ii. Zie Jiituniv. (St.)

in

AMONIS

(ST.) of St. A>tomf. , hum-sL-li. in
hel Rijk ra» NijGfltlfvlanil j kw., arr. en 2} n. Z. ü. Viiu I^ijmegeu,
dibl. Kijk laH IMjmvijtii , kanl. rii 3 n. O. ten Z. van ff'ijclicn, {jeni.
en '20 min. Z. ten O. van Groesbeck; met 1^0 inw.
(ST.) , door de landlieden jjemeenlijk St. Teu.ms jenocmd,
viftjf»

iH-ov.

,

ANTOMS

in de lieerl. Ko.niiecr . prov. iVuord-Iinihinitl , arr. en 7 n. N. O\an Eiiitlliorcii
kant., dislr. eii 1^ n. Z. W. >an liormccr , {jeni.
OlAoo-St .-Antimis-Lii-Lvdeakkcr , 1 n. N. AV. van Ojiloo , 1 u. Z.
van Uijk.e\oürl, aan den ooslelijkcn zoom van de Peel, by hel watertje
de Bet'k.
en liier eene kerk hel>die allen \\. Iv. /.ijn
Men teller 900 inw.
hen welke, even als de toren , in IS.lij liersleld is en waarin de dienst
Deze kerk is
door éenen Pastoor en Iwee Kapellanen vcrrijjt wordt.
aan den H. A.vtosiis vas Padia loejrev^ijd, en daarvan ontleent het
zijnen naam.
Pe statie behoort tol het >ic. van het Nourni.
d.
dek. van Cinjk.
bisd. van RovrinoutUANTO.MSliÜOMGAARl) (ST.) , voorm. monnikenklooster tellaarlem.
Zie A>TOMSPHOüSTüiJ< (St.)
ANTOMSDIJK (ST.), dijk in ArnsteUaiid. Zie DiEXErauK.
ANTOMSPROOSTDIJ (ST.), ook wel St. A>to>isuüf oCSt.A^tomsdoo'iGAARD jjenaanid , voorm. monnikenklooster te Ilaailein , j)rov. iS oovd-JIolland.
Het >*as eerst door Broeders van de orde van den derden
regel van den H. FnANciscus bewoond, die het omtrent het jiiar

d.

.

,

,

,

,

,

en zich noemden Regulieren des kapittels
had eenen 1'raaijen tuin en uitgeslrekten
boomgaard, waarnaar het vermoedelijk den naam van St. A:itomsbüomr.AARu tlroeg.
la het jaar 1470 luvlt de Alil van Marienweerd. hij
Culemborgh , den eigendom van dit klooster gekregen en er Monniken
1 440 gesticht

van Siou.

van

de

hadden

,

liet klooster

Premonstratenserordc in geplaatst

naam \an

waarna

.

bckMam

dit

klooster den

zoo als ook nog de straat,
1f iltt-IIceven-steeg genoemd wordt.
In

Co>\F.NT-i>ER-AViTTE-HEEr,E>

.

waar het gestaan heeft , de
het jaar 1484. omtrent het feest van St. Lucas, werd het door den
voorzeiden Abt herbouwd en aanmerkelijk verbeterd.
Aangezien de Jlnnniken hier een zeer ongebonden leven leidden , en,
na hel verriglcn der goddelijke diensten , hunnen overigen lijd met
slempen en goeden sier maken doorbraglen , zoo zijn hunne goederen en
inkomsten . den 9 Maart 1341
met toeslcmming en bewilliging van
Paus PAtirs lil. aan het St. Elisabeths-gasthuis overgedragen.
(ST.) of St. Amuo>yea>k , in het Fr. Basc-St.
,

ANTÜMLSRANK

Antoine, geh. in het Land van T alkenbntfj , prov. Limburg , arr.,
distr., kant. en ^ n. Z. O. van Maastricht , gem. lieer.
ANTOMUSKLIP , hoogc klip aan de Goudkust , in Oppcr-Guinea
Toor het fort St. Antonie , en de naastgelegene der dit fort omgevende klippen.
Zij ontleent haren naam van eene kapel, die de. Portugezen er geslieliL en aan den II. A.vtomls van Padla toegewijd hadden.
maar de aarde
Zij hing voorheen met het vaste land te zamen
langzamerhand door de zee weggespoeld zijnde , is zij tot een eiland
;

geworden.

AiNTOON
hacht

,

teii

(ST.) , voorm. fort in Staats-Vlaanderen , in Axeler-AmZ. van Sas-van-Genl , op de grenslinie van België.

ANTROE,
Tjielrapoe,

d.

in Oost-Indii^

,

eil.

Java,

resid.

Madion

,

Z. O.

van

,

AN
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T.

ANTWERPPOIiDER

of AxrwERPERPOLDER, pold. in hel westelijk gevan hel Laii(l-vaii-Cadzun(l, piov. Zeeland, ilislr. Sluis, air.
Middelhunj , kant. Oostburg , jjeni. Zuidzande ; palende N. aan den
oanspolder , O. aan den Graspulder , den Kiabbepolder en den Eikepoldcr , Z. aan hel d. Zuidzande , W.aan hel Btrijdersjral en de Wateriu'"- van
Hij is bedijkt in het jaar l'iOG
Znidzandc.
beslaat
voltjens liet kadaster , 183 bnnd., en wordt bestuurd door Dijkgraaf en Gezworenen van de
1f'ateri)i(je vun Cadzaud , Maarvan deze polder, in w.elken zes hofsteden
liggen , deel maakt.
ANVEN (NEDER-), gcni. , groolh. Luxemburg, kw., arr. en kant.
'Luxemburg; palende N. aan de geni. Fiaxweiler, O. aan de Moezel,
die haar van de Prnissische Rijnprovincien scheidt , Z. aan Schuttrinjren en Sandweiler en W. aan Luxemburg.
Deze gom. bev-at het d. Neder-Anven en het geh. Over-Anvcn
on telt ongeveer 1800 inw.
Het d. NEDER-A^vEN, Nieder-Asve» ook wel Nieder-A^vveü of NiederAuwEs geheeten, ligt 2. u. O. van Luxemburg, 3 u. W. ten Z. van
Greveimiacher, aan den groolen weg tusschen die beide steden.
Men heeft hier eene R. K. kerk, die door eenen Pastoor bediend
wordt , de statie , die 1800 zielen telt , behoort tot het Bisdom Namen ,
deken. Betzdorf.
ANVEN (OVER-), Ober-Anvek , ook v^el Ober-Anwes of OberAuwEN gespeld, geh., groothert Luxemburg, kwart., arr., kant. en 2^ u.
O. van Luxemburg , gem. i u. O. Tan Neder-Anven , 2^ u. W.
ten Z. van Grevenmachcr.

deelte

,

,

.

ANWEN
ANWEN

(N1EDER-), d., groolh. Luxemburg. Zie A>ve]v (Neder-).
(OBER-) geh. grooth. Luxemburg. Zie A>ve> (Over-).
,

ANZlBxiREN

APAJA

,

,

ANIGHEM
of

d.,
,

Friesland.

Zie Angjlji.

Germaansche volkstam.

Waï

het Ainhonsche

prov.

ell.

Apaja

,

riv.

in

Zie Aïssibabiév.

Oost-Indié'^ op de Noordkust

ran

Boero.

APAM , d. in Opper-Guinea , nan üc Goudkust , stranddistr. Akron ,
\ u. O. van Tjimiba , bij het Nedcrl. fortje Lijdzaamheid, rondom
helwelke het aangelegd is.
Bij dit dorp , ten N. van het fort, loopteen onbeduidend riviertje,
dat slechts anderhalf uur van het strand zijnen oorsprong neemt.
'De bewoners van Apam zijn een zameugeloopen hoop van menschen ,
die, om schulden en misdaden geweken, aldaar viij zijn.
In het begin
dezer eeuw , onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal C. L.
BARTEts , werd deze negorij bijna geheel verwoest, maar later heeft de
aldaar geplaatste commissie
toestemming tot weder opbouw gegeven.
De omstreken zijn zeer aangenaam , doordien men vele vlakke gronden en voor de jagt geschikte plaatsen heeft.
Te Apaji wordt het
l)este koren of milhio
En het
dat langs de kust groeit, gevonden.
onderscheid tusschen dit , en dal van andere plaatsen is zoo groot
dat het bij eiken handelaar , die op de kust bekend is , voorgelrokken
wordt.
Als men dit koren op dezelfde wijze als de tarwe in Europa
behandelde , en het ontdeed van al hctgene niet tot de binnenste kern
behoort , dan zoude het daarvan gebakken brood hel beste Europesche
overtreffen.
Maar deNe^J-er, die als hij het vuur niet kende, vast
alles zoude inzw eigen , zoo als het hem door de natuur voorgezet
wordt , geeft zich die moeite niet. Hij laat het koorn door zijne
slaven of vrouwen , legen gedroogde visch of wat hij van de blanken bekomen heeft , van de planters halen
doet het eerst wee,
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,
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Al'KL (TKli-) of TEK-.Viai:,
jirov. Oroiiiiiijcii

29

i:

yarr.

im>

7

ii.

vorsproiil

Z. van

IijJ[;fiiil

d.

,

in
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^

kanl. en 'S n. Z. ton (J.
li u. Z. O. van
lai/ttmUf

/' iiischolni

,

van PvM-.ia , j;oni. en 3} u. Z. van f
r.wniuorn , i n. Z. Nan Ter Haar , \M' üi' .">()" N. R. , iii ü' ^S" O. 1..;
j;riMi/i'niK' aan do OosUijdo aan de lionders
op de nilersle pnnl der
pro\inoio le;;vn Munsterland en Prenllie, hel lelt onjye>eir i2!)0 iiiw.
N roe^jer stond hier een Kruistlja;jersklooster Nv;tarnaar uien hetd. Neeltijds Kloostkii TtR Vpel no.Mnl. Uil klooster had zijn ontslaan te tlanken
aan de j;odsdionsli;;e niildd.uU;;heid \an zekeren Jac.obis W iltim.k of
Vicaris in LopjMr\\ iTTi>i:k , C.nraat oi" Kerkheer te Garrelswoer ou
snui , die hel «toed , van ouds Ai-kl 'jeheelen , onder SeUinjje , dal iiij
Vaiin ,
in
i'iS
Hiel zijn toehehooren , van hel klooster (iratiii St.
(lete Sehildwolde, had aanjjekoelil , ten jare li(5i. aan I'eheckims
,

.

,

I

,

,

Krnishroederen sehoiik. ten einde alilaar een klooster
van krnishivedrren . den rejjel \an den H. Ahusïims vol;|eiide , ;voi)r
vijllijr Monniken, te stiehlen, niet helolte van , zoodra hel klooster hewooiul
zonde zijn , daaraan eene aanzienlijke jyiAe nil zijne jjoederen , te Onstwedde , te Loppersnn» en te Ganelswoer jyelegen , toe te voejjen . doeh
v\olke jjifto niet |)laals zonde hehhen
indien tle oprijjtin^y van het kloosiioraal Prior der

,

.

ter {jeeiien voorljjaiijj luul.

3laar toen KotMiAvi»

vw

Dikiuiolt

l{is>eliop

,

van Osnabrn;[ , onder ^^iens «jeestclijk rejytsj^eliied \\'ester\udde distijds
behoorde, zijne loesleinniiiijf tol den opbouw jjejyeNen had, Mas lueii
ilat , voljjensde
in hel \obfcmle jaar 1 U>ö . daarmede zoo ver jfevordeinl
oigone bekentenis van den schenker . hel klooster destijds reeils door eenon
,

Prior, drie Prieslereii en drie Hroedereii bewoond werd. waarom dan
nii ook de ^olkomene oveijfiite van al hel loejjezejjtle plaats had.
Dil
klooster werd toen het llnis des L ichls jjenaaind.
Na de reductie \an ('ironinj];en , werd in IGOi j';oed^evondea . dat
Ie Prior aldaar eenen llervorniden Predikant zonde aanstellen , ol' zichzclvcu naar kerkenorde aan hel examen of onderzoek onderwerpen , on,
daarin rejjtziunij; bevondeu zijnde, de kerkdienst zoude \\aaruonien.
01* dil laatste jjosehied zij, vinden vij nergens opjjeteekond . maar de
eerste, die als Predikant te dezer plaatse >oorkomt. is jjoweest lltR.

,

a.vsts

-Meijfu, die in

IGIG

zijne dienst alhier aanyevanjyeii heel\.

Ter Atel , mot de on'Jerhoorijjheden ,
Maartoo ook hel jyohuohl Schot of O sse n s c h o t !verokt>nd woidl ,
een ci'Tondom der stad llroiiiiijyon , doordien deze toenmaals jyeheel \\ ostorwoldo aankocht.
Dionsvoljens bekwam zij het }jcH>stclijko >jebou\v
met alle landerijen . bosschen en voeiien , vrocjjor reeds ad pios iisiis ^^osaecnlariseord . doeh zij liet de Klooslerlinjjen , die blijven wilden, de
vrijheid om er hunne !cvensda<>en te eindijyon
wolk aanbod door don
Prior word aangenomen , die er dan ook iii lÜiiG overleed. Hel meerondoel der o\ori;;e bewouors xaii dil f;eslielil bojjaf zich echter naar oen
klooster van hunne orde in M estfalen.
IK' Staleii-Goiieraal
hadden het klcoster , Inj de saecularisalie
tot een }>asthiiis voor passajjiers vi-rordend.
De draaf v.vn Ahembeiu;
en A\ iLLEM VAX UES llovE, dic , voor do slad , bij opvoljrinjy \ asallon
van A\oslorwoldo waren, lieten hel ook een {gasthuis bliJMM. Op de
j;ial/.oik xan den laalslen Oeeoiiomns van dit [Taslluiis . Jou vvnes Kmue.n
blaat .'iiiiin IGlö iliv ïJ Jiilli i'liil rvnci-dhilis Dr. Jii/uutiiis EiiiiHtii. l'tistov
In
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Oeconomus , ciivi eidem pruefuisset ZOannos , et hic sepuUus ; dat is :
in het jaar 1613, op den 2 Julij , overleed de eerwaarde JJoctor Jün\?<sES
Emmen , llerdcr en Oeconomus , nadat hij 50 Jaren die posten bekleed
et

had

,

versje

en hij is hier begraven
benevens een
op zijne beide betrekkingen slaande
,

lief

;

Coelesti hic

Op

,

at

drieren;eli<if

Latijnsch

en dns luidende

:

pancm mandantc Senatu

Corporis atqiie anima»,
Distribui populis

,

nnnc

in fine laboruni

solum contentus pace quiesco.

van den raad heb ik <\-oedsel voor ligchaam en ziel
maar nn , aan het eindperk van mijnen arbeid
,
rust ik hier , mij alleen vergenoegende in de hemelsche rnst.
Binnen de grachten van het voorm. klooster staan op een ruim plein
eenigc boerenhuizen.
De boog der oude poort is sedert een jaar otdrie
afgebroken.
Gelijk voorheen v, orden de kamers , van wederzijde der
poort , ofselioon vertimmeixl , door twee huisgezinnen bewoond. De roon"Cmolen , welke nog vóór Vi cinigc jaren aanwezig was , lag binnen den omtrek der grachten, was van Bentheimcrsteen opgehaald , en werd ncdreven
door eencn arm van de Aa , welken de Kloosterlingen tot dat einde er
hadden heen geleid. De kerk heeft , in de verte gezien , eenigc overeenkomst met die van Aduard , en prijkt met een koepeltorentje. Omdat
de kloosterkerk te groot A\as voor de Herv. gem. is zij in het midden
doorschoten , wordende nu in het koor of oostelijke gedeelte de godsdienstoefening vcrrigt door de Herv. gem., die tot de klassis van
Winschoten , ring van BeUiiuju-olde , behoort , en 2ü0 zielen telt , onder
welke eenigc buiten den omtrek van het d. begrepen zijn. Het collatieregt over deze gem. wordt door de stedelijke P..egering van GroEr is hier ook eene school , die , even als de
ningen uitgeoefend.
Predikants- en de onderwijzerswoning , in het oude kloostergeboaw gevestigd is.
De pastorie staat in dezelfde rigling met het koor der
kloosterkerk, en is onder cén dak met den noordelijken zij^lengel ,
waarin de oude eetzaal van het klooster en ten W. van deze de school
en onderwijzerswoning zijn.
Boven de Kloosterpoort staat op eenen
steen: in 'tjar loOO vu 11.
Op de zolders werden vóór weinige jaren
nog onderscheidene cellen gevonden , welke echter in 1834, toen het
dak van de pastorie en van den gemelden zijvleugel, wegens bonwAaliigheld, verlaagd werd, weggebioken zijn.
De kerk v\crd mede
zoo bouwvallig , dat de stad
in 1837 , devcrwulven, Avelke gedeeltelijk
reeds waren ingestort , heeft laten wegbreken en , in plaats daarvan, eene
zoldering op balken loggen.
Het dak werd toen hersteld, het torentje
vernieuwd, en de zijmuren, die reeds gcschciud waren, met al het
overige, weder in goede orde gebragt. De belangrijkheid, welke dit oord
misschien zal verkrijgen , wanneer het Stadskanaal eens zijnen grond
zal bereikt hebben , hoeft de Regering bewogen ,
om zoo vele kosten
tot instandhouding van eene te groote kerk voor zulk eene kleine gem.
aan te wenden.
Aangezien de grond hier zeer geschikt is , tot aankw eeking van
hout , heeft de regering van Groningen er van tijd tot tijd op het
voetspoor der Kloosterlingen , een zwaar plantsoen van eiken , beuken
en dennen doen aanleggen , waardoor de kerk en klooslcrgcbouwcn ,
nn Ie midden van het geboomte , zeer schilderachtig op cencn hoogen
zandgrond, met vecnachtige en moerassige omstreken, gelegen zijn,
en het eenzame oord des zomers een zeer aangenaam verblijf oplevert.
dat
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aan het volk

last
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men

er vl'Ic scliapvii
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naar iliMlaktcii ziel drijveii. Er is «ycfii liciljcrj;
dmli (!<• slad
over dt' pastorie eeiie l»oerenw(min|;- staan , voor den (ïointnandenr of Opzijter, waarin eene alfoiiderlijke kamer gehonwil is voor
liaren Rentmeester der vcenen , als yidminislmtvitr van Tra Ai'kl.
In
(liLTclcr),
hL-cft

die

,

lC[jiMi

nu sedert eenijje jan'n
De li;;;;in;; van liet d.

voninif wordt

,

bij

slad

«Ier

ooijlnikiii;;

ook /.no een/aam en stil ,
dalerjjeene reiiijjersol" vreenidelin^jen komen, dan die hel oude kloosterplekje nojf eens opzettelijk billen bezoeken, om er een ol' meer dajjen
onder liel lioojy [feboomle te vertoeven.
In vroejjer tijdiii vond men hier een waehllniis, waarin vier of vijf
man uil de bezellinjj van de liourlan-jerschaus {jeleijd werd , teneinde
lejjen de shiikerij te A\aken.
Toen de Bissehop van Munsler , ten jare KUi-», den oorlojj aan
don Staal verkhiard had, k\\anien liOl) man, o\er hel moeras, dat
men destijds Aoor onloe;;ankelijk hield, te Teh Apel, waarop de
weinijje soldaten , die daar lajjen , naar de Iiourlan;[erselians lerujkeerden , eii door de tijtliipy van de aankomst der Munstersehen veel
schrik in den omtrek verspreidden.
In 1818 werd in de omstreken van dit d., op de {jren/en van
Drenllie en \V estMoldin;jerland , eene brnjj of houten voetpad ontdekt,
uaar sommi^jen willen, aan;>elej>d , on»
de steenen , tot bonwinjj
van liet bovenvermelde klooster benoodijjd, over het lajjc en weeke
uioeras te vervoeren (1).
Bij anderen wordt steeds beweerd, dat deze
uit jjesl rekte houten wejj- behoort lot de lange brn^jgen , door de llomeiucn hier te lande aanjjclcgd . en waarvan mcldinu wordt gemaakt bij
lierbcrjj jjehouileii.

TAflTUS

is

C"!).

Onder de overige

aanwezige sporen van oudheid v\ijst Uien nog
de oude koorheerbankcn , op wier zitde kerk
plaatsen , als men de bank opslaat, nog verscheidene vreemde en
misselijke gedaanten van mcnschenhouf'den en -aangczigten , eene soort
van narre beelden , in het hout zijn uitgesneden
als mede eenen
uil Benlheimersleen fraai geheilelden en versierden biegtsloel en meer ander beilel\M'rk
en huilen de kerk: den A'errucidijk, den G raafEr n si dijk, den 31u n ncke ndij k , enz.
APELDOORN, kant., prov. Gelderland, arr. Arnhem; palende
N. aan het kant. Twello en Brnmmen , Z. aan het kant. Velp en
W. aan het kant. Barnevcld.
Het bevat van de gem. Apeldoorn de d. Apeldoorn en Beekbergen met de daartoe behoorcnde buursch. en van de gem. Epc , het
d. Vaassen met de onderhoorigheden, en telt daarin 8700 inw.
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ring.
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klass.

de volgende 10

(i) Men zie over dezo brug liet Verslag uitgebragtbij Je tweede
klassevanhetKouinklijk-NeilerlauJsohe lustitiiut %'anWeteuscliappen, Iictterkuude, en scboono kunsten, in hare si tting Van den i3den Mei 1819, wegens de Brug ofhet Voetpad,
ontdekt Op de grenzen van Drenthe on
o 1 d n g e r a n d.
est-
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d o orn -eii -liet-L.oo, Beekbergen, Brunimen, Ilall, Loenen,
ISijbroek, Terwolde, Twello, Voorst en ^\ ilp, en l.H-ef't
11 kerken, die bediend worden door 10 Predikanten.
APELDOORN, gem. op de Veluue , (6. ni. k.. 1 s. d.), prov,
Gelderlaiifl , kw. en arr. .Jrnhem , distr. 31iddcl-J chnre , jjedeeltelijk
kant. yipcldoorn , gedeeltelijk kant. Brummen ; palende N. aan de
Epe , O. aan de gem. Twello, Goorst en Brnmnicn , Z. aan de
gem. A elp en W. aan de gcm. Barnevcld en Erni(;lo.
Deze gem. bevat de d. Apeldoorn, Beekbergen en Loenen,
benevens de buurscb. Ankelaar, JN oord -Apeldoorn , Asselt,
Beenite, Br i n k , B r o e k I an d , Eert gat , E n g e 1 a n d , 't Hol",
jjem.

Kootw

ij k ,
Koudenhoven, Lier, Loo, 'tMeer, Mcerveld,
g e n , O o s t e r b n i z e n , Orden, O n m e n d o r p , S i 1 v e n
H o o g s o c r c n , 't Sol, ü g c b e 1 e n
l) 1 1 e 1 d , Vossen,
eII n ni
Wissel, A\ o r jn i n g e n A\ o u d h n i s en Z e v e n b u i z e n
Men beeft er 4 llerv. kerken , 1 R. Kerk , 7 scbolen en 7800 inw.,
onder welke 6500 llerv., die lot de geni. ^pddoorn-en-hct-Loo , Beekbergen en Loenen bcboorcn
on IbOO U. K., die tot de statiën Loenen
en ï aasen-en-£pen gerekend vorden.
De inw. vinden meest bun bestaan in den landbouw en in de
jiapierniolens
velke papier van sllerlei soort , zwaarte en formaat
van bet zm aarste en zuiverste velin papier , dat hei Engelscbe evenaart en bet fijnste postpapier tot bet gemeenste sebrens of vinkeipapier leveren, v aarvan zij jaarlijks omtrent 150,000 riem afzetten.
In IHöo verden te Apeldoorn alleen aan de baven 36.314 en in 1836
32,840 riemen ingeladen , v aaronder niet begrepen is het papier der
fabrijken , die aan de A aart zijn gelegen.
In 1834 is in deze geni.
door den Geneesheer A\ alter eene kveekerij van bloedzuigers aangelegd , die onderscheidene bunders land beslaat en v.aar de vijvers, een
ijskelder en vele andere middelen tot aankveeking en verzending dezer
dieren dienende, der bezigliging vaardig zijn.
Men beeft hier ook
nog 2 kopei molens
1 fabrijk van jnarokijn leder en worslmakerijen
Deze gem. maakt de booge heerlijkheid het Loo uit, en wordt
als zoodanig door Z. M. den Rening der Nederlanden bezeten.
Zie
Aoorts Loo. (het)
volgens de oude spelling Appeillel d. ArEiDooR^ of ArrEMioonx
DOERN en in de opcne brieven van Otto III en Lotbarils III ApplenTHOB^A genoemd, ligt 15^ u. N. van Arnhem. 6. u. O. ten Z. van
Harderwijk. 6 u. Z. van Ilatlem en 4. u. W. ten N. van Zutphen
aan bet Griftkanaal. ITel is een der beste dorpen van de Vebiwe en
heeft
doordien de straatwegen van Arnhem en Utrecht op Deventer en Zutphen er dcorlcc] en
vrij vat dooitogt
terwijl bier tevens zeer veel doorvaart langs Jiet Griftkanaal is, ook gaat er
cene fraaije laan Aan daar naar bet ^ n. N. W. gelegen konink-
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Zevenhuizen, Br n k, O r d e n,
Ankelaar Br oe k an d, Beemte,
s s e
L o o Asselt, Noord- A pel doo rn, IloogVossen,
't
Eertgat, Meerveld, Kootvijk
o e r e n
Milligen, Ouwendorp, 'tSol, 'tMeer, 'iHof en TJ 1 1 e I d.
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700 en met de onderboorige buurscb. ruim
4400 llerv.. die bier eene kerk hebben, velkc
tot de gem. Apeldoorn- en- het- Lno hehoorl
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slond vooilieen ook eeni- kapel, <lie den
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K.
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des altaars
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[»atronaalselia[)
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Si.
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jaar (lSr»8) zal waarseliijnlijk een he^fin uorden jyeinaakl met
liet sliehlen van een j^eheel nienw
kerk^;eluniw voor de ller\oniideii.
Men hec-ft hier een postkantoor , eene dor|)sehool , die aan den Lnitcnanl- Admiraal v v>- Ki>sBEiici;.\ , eene aanniiTkelijko verhelerinjj te
danken hectl en thans jjemiddeld door 200 leerliii;];en hezoehl wordt;

van

dit

door den {jezej'ilen J^nilenanl Admiraal
voor meisjes
eene in 1855 opwaarin thans 11 weezen zijn opiyeiiümen
{jcrijjtc lahrijk van niarokijnleder; en
twee kopermolens , van welke
echter sleehls een meer voor rekeninjf van llollandsche kooplieden
of ook
werkt , die hel ruwe koper in blokken , koeken en schijven
vel oud ko[)er , tot dat einde derwaarts zenden, waarvan hier vervoljyens bodems tot ketels voor brouwerijen en branuerijen , als mede
kleinere bodems en bladen ten {jebruike der koperslajjers en platen
tot het koperen der schepen jyesla^jen worden. De zoojjenaanide nienMc molen staat stil , omdat deze door water {fcdreven fiibrijken de concurrentie niet kunnen uithouden met die welke door
sloom v\erken. Er heeft hier ook eene chloorbleekfabrijk bestaan , die
in 1855 bij gebrek aan debiet opjjehouden heeft.
Apeldoobv werd , in Anjjustns 1G29 , door het Spaansch krij-jsvolk
onder den Graaf Saiasau in brand jifestoken.
liet vvapcu van ArEUDOonv
tn titans ook dat der gehecle {jeni., bestaat in een schild van ;>oud , beladen nn^l ccnc rooden arend met
uitgespreide vleugels , hebbende eene blaauwe bek en nagels , en op
zijne borst eencn zilveren sleutel.
APELDOORN (HOOG-) . geh. op de reluicc. Zie Apeldoors (Noord-)
ArELDOORN (NOORD) of Huoc- Apeldoorn , geh. op de reluwe ,
prov, Gelderland, kw., arr. en G u. N. van yirnhim , kant., gcm.
en \ u, van ^4pcldoorn , l^- u. Z. van Vaassen , 2 u. O. van TwcUo
een

vveeshnis

{jeslieht

.

,

;

,

.

,

;

met ruim 300 inw.
Al'El/IER^EN

Lnnd-iussrhen- Iflaas en-Jf'aul. Zie Appelter?!.
op de
eslkust van het
Stiiida.sche eil. Sutiiaira ,
resid. Padaiifi , vormende den linker oever
der rivier van l*adang, waar zich deze in zee stort.
Hij wordt dus
genoemd naar de menigvuldige apen die zich aldaar in het geboomte
onthouden.
Op dezen l»erg heeft de Resident van 1'adang een li:stvan v\aar men de geueele reede overziet.
Iniis
Al'LNBROBK geh. in het graafscli. Iloom prov. Limbiiri/ dislr.,
arr., kant. crt 1 u. ^\
len Z. van Itoerinondv
gcm. L'cctjdcit.

Al'ENBERG
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d. in hel
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hoogc heuvel in Oost Jndic,
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APEI\EILAND, eil. i„ OoHt-Jndië , ten Z. van de St. Maltheuseilanden. Hel behoort lot de Toikumj-besie-eilanden , die aan de Zuidkust van

Sundascbe

liet

Al'ENHLiZEN

Olches

oil.

Ijn-n-en.

buursch. , in Zalland, jiroy. Oren'jssel , arr., kant.
en 2^ u. O. van Deventer, geni en J- u. O. van Bulhmen , 1^ u. w.
len Z. van Holten.

Eene oude

,

overleverinjr

dat deze buursch. voormaals onder het
Oxe , dat toen onder lïatlunen
verruild zijn,
er is daarvan echter geen bewijs

ambt Kolmeschate behoord
gerekend werd, zoude
voorhanden.

-ivil

,

heeft, en tejren

APERLOO of APPERLo , buursch. op de Veluwe , prov. Gelderland
kw., arr. en 10 u. N. ten W. van Arnhem, distr. Oeerveluwe, kant.
en 1. u. Z. van Elburg , <jem. en i u. Z. van Doornspijk; met laO
inw.
API of ToELO- Api , dat is Brasde?«d-Eila>d , of liever Vi üreila^d ,
van poelo, eiland, en api, vuur; eil. in Oost-Indtë , in de Indische
Zee, resid. Celehes, 4 u. N. O. van Sumbawa , ten N.van de straat
Sapi.
Het heeft 3 mijlen in den omtrek en bestaat enkel uit cenen
ruim Ii5o0

eil.

API-APl,

hoogen

d.

vulkaan, die altijd rookt.
'm Oost-I ndié\ op de westkust van bet Sn7idaschc eil.

Sorneo.

API (GOENOXG-). GoENosG- Apie of Gü>osg- Api , dat is Bra!<de>de-derc,
of ein-enlijk VrcRBERG, Aan rjoenonij
berg, en api. vuur; eil. in
Oosl-Indie, in den Jlolukschen archipel, tot de Èanda-eilanden be,

Bavda, ten N. van het cil. Banda, en ten W. van
welk laatste eil. het kan beschouwd worden te behooren ,
als zijnde daarvan slechts dooreene zeer geringe naauwte , het Zonnegat gchecten , afgescheiden.
Het is het hoogste van alle de Banda-eilanden en eigenl.jk niets
anders dan een hooge steeds rookende vulkaan , die dikv.ijls vuur
en lava uitwerpt , en waaraan tevens de hier veelvuldig plaats hebbende
aardbevingen moeten worden toegeschreven.
Deze berg is \a\\ eene kegelvormige gedaante en rijst onmiddellijk uit zee op. Aan den top is hij
platachtig en loopt een weinig minder steil toe dan in bet overige gedeelte.
De krater is groot van omvang en aan hare zijde verheiren
zich groole rolsgevaarten , waaraan men gele zwavel , verhard spiesglas
(antinioniurn) en aluin ontwaart.
Deze krater loopt oostwaarts in den
berg neder en werpt alzoo de lava m^erendeels westwaarts uit , Avaardoor hel eil. Neira veelal van de lava vrij blijft , ofschoon het wel
eens door eencn aschregcn wordt overdekt.
Van de hoogte af, waar,
althans in latere tijden , geen lava beeft gestroomd , is de GoenoxcApi met digt en zwaar geboomte begroeid.
Aan den top is hij met
lava bedekt , die nog niet met eene vruchtbare schicht van aarde overtrokken en gevolgelijk geheel kaal is. Merkwaardig is bet, dal bij
elke aanzienlijke uitbarsting, de top van den berg, of liever de berg
zelf, hooger vordl.
De Acrbazendc hoeveelheid lava overstroomt zijne
hellingen, en wordt met eene dikke laag vulkanische asch overdekt, hetwelk
lioorende

Neira

,

,

resid.

tot

in de lage streken begroeid en in de hoogere streken, naar het schijnt,
vcrkalkt wordt. A olgens de overlevering der inlanders is d-c GoexosgApi thans veel hooger dan in vroegere tijden.
De grond is, hoewel voornamelijk op het geheele eiland uit lava
zamengesleld , zeer vruchtbaar.
Aan den Aoet van den berg groeijcn
oene menigte kokos- en andere vruchtboomcn , die aan bewoners van
Banda locbehooren ; plantaadjen van muskaalnoolen of zoogenaamde
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^an Tinior derwaarts overp,ekonien. Thans heelt men er Iwec sehnnKijk in de 1'ot en Koop.
sen
Ten tijde van Valcntijn /.oude zii'h op dil eiland ook (*ene soort
van {jroote slangen onthouden hebhen, welke, naar de l>eschrij\in;r ,
die hij er Aan jjeel't, de boa constrietor moet jjewecst zijn.
Uok had
men er toi-n \Nilde koebeeslen en varkens, die er zeer wel aardden.
De steile hoschrijke \nnrberjj kan zonder biiilenjjewonc niueile heklonmien worden
evemvel zijn kort na de uilharstinrren deze onderneinin<<en gevaarlijk.
Zoo als dan ook in IÜ9{j eenc dusdaiiije iiienwsl'iETtn llE>muKsz. en den Schilderjast Jakou
jjieri^heid den Kor|)oraal
:

,

Maik

het leven kostte.

op onderscheidene lijden zeer slerk jjcvvoed.
liet
dat men daarvan heelt , is, dal hij in IJSü en daarna
weder in 1j98 aan den top be;fon te brandin en viuir uit Ie v»erpen.
zoodat men er nu eens de heldei'e vlam. dan weer eens eenen zwarten
dikken damp , soms ook wel eens eenen lieht[jraauwen rook zajj uitkomen.
Hij brandde ook in 1G09 , maar in Maart 161ö is deze berjj met
een dusdanijr jjcvveld opcn<jesj)ron[fen, en heeltznlke zvvavelsteenen en jpoole
vnurv lammen , len deele naar den zeekant, ten dcelc naarde zijde van
Keira en het fort Nassau, uitrreworpen, dat men, door de nien!gviddi[jc
asch , die er In dat fort en op de bolwerken nt;vallen vvas
de stukken

Deze

eerste

berjj

heeft

gehetijjen

,

,

naauwlijks gebruiken kon, waardoor ook die van het kasteel in [fc vaar
stonden, om Aan de Bandanezen , die van Lonthoir en andere plaatsen
Hetwelk echter door de komst
sterk opkwamen, overvallen te worden.
van den Gouverneur Generaal Geraiid Reysst , die toen juist met cene
belet werd.
vloot aldaar aankwam
In het jaar 10:29 had hier eene hevijye aardhevinof jdaats , en een half
uur daarna een zware walervloed , die met stil weder opkwam en
groole verwoesting aanrijrtle ; vijfjaren later, namelijk in 165;i, barstte
hetgeen van onderscheidene aardbevingen vergezeld
de berg weder uit
ging die men bij herhaling in de maanden April , Mei , Junij en Julij
gevoelde, en den !24 December door eenen zeer hevigen schok gevob'd
werden , waardoor de huizen groote schade leden.
In het jaar 1683 scliijnt er ook een zware brand inwendi"- in den
berg geweest te zijn , die ten laatste gevolgd werd van eene ;'eweldige aardbeving , door welke de bergen scheurden , verscheiden huizen
,

.

.

gebouwen en pakhuizen omvergeworpen werden en velen zich p-enoodzaakl zagen , hunne steenen huizen te verlaten
en zich in houten
of bamboezen hutten . voornamelijk 's nachts , te behelpen, uit Arees
van levendig , onder de instortende huizen , begraven te worden.
In het jaar 1690 heeil de
Go£a->ü-Api Avederoni verschrikkelijk
gebrand , en niet slechts groote vlammen maar ook groote steenen,
meest naar het westen uitgeworpen , en nu brandde hij Avel zes jaren
achter elkander zonder ophouden
namelijk tot den 17 Mei 1696
als wanneer hij
plotseling ophield, lot den 2:2
dierzelfde maand,
toen hij nog ruim één uur op eene verschrikkelijke Avijzc gewoed
heeft , maar daarop ook weder eensklaps stil werd en alzoo bleef, tot er. in
Februarij 1710, eenc nog zwaardere aardbeving gevoeld werd dan dievan 1683, zoodat men op Neira het kasteel moest Acrlalen.
Doch
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,

,

.

,
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,
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dien lijd bespeurde men jjcene uilbarsliiig tot den 27 Jimij 1712,
de ber;y weer zeven ol' acht da|<en brandde en na dien tijd
slecbls smeulde. In bot jaar 1708 liad er mede eene {jeweldijje uilbarstinnr
vai»

toen

plaats

De
1816,

die

,

,

zoo als dikwerf bet (jcval

laatste uitbarstingen

,

\\

elke

is

,

van eciien orkaan vergezeld {jing.
beeft , geschiedden in

men vernomen

1820 en 1824 waarvan de eerste zoo hevig was, dat daarbij
de meeste buizen en muren in en om de stad Banda vaneen scheurden. Bij de uitbarstingen, die van den 11 .Tunij 1820 tot in bet midden der volgende maand plaats hadden, zijn vele vrucbtboomcn vernield
lo-eworden. üe uitbarsting , welke den 22 April 1824 plaats vond
vormde
ecncn nieuwen krater , aan de noordelijke belling van den berg , een
Dczo uitbarsting bad
weinig beneden den ouden krater op den top.
loe\allio- juist plaats, op den oogenblik , dat de Gouverneur Baron
VAN DER Capellen aldaar ter reede kwam , zoodat het gebulder van bet
salucrrn uil bet geschut met het gebulder van den berg gepaard ging. Den
9 Junij daaraan volgende geraakte de vulkaan wederom in beweging,en toea
ontstond er eene niet minder geweldige ontbranding , die , met kleine tusschenpoozen , tot den 14 Junij aanhield. ISu bleef de berg elf dagen in rust
den 2j dierzclfdc maand greep er eene laatste uilbarsting plaats , die
heviger was dan de beide eerste , en met ecnen diglen regen van asch en
steenen vergezeld ging , maar evenwel geen de minste schade aanrigtte ;
terwijl zelfs de inwoners geen hinder hadden van de dikke rookwolken
aan-^-ezien deze dooreenen zuidoosten wind naar zee gedreven werden (1).
Al'I (GOEiNONG-) , Goe>o>g-Apie of Ginovg-Api , vulkaan in Ooü-Indië
op hel midden van hcV Sundasche c'A.Siimalva , wiens lava weleer in de
Zij beeft echter geenc schade veroorriTlinp" van Priamang gezien is.
zaakt , dan dal de nabij gelegen onbewoonde bosscben daardoor ver,

biand

zijn.

APINGADAMUM

bij

,

sommigen de Latijnschc naam van

Appi?iGEDA.Ti.

Zie dal woord.

APON naam, dien de inlanders aan de stad Amboji geven. Zie dat woord.
APON oude naam van het Oost-Indische dorp Cailalo. Zie dat woord.
APOSÏELHUIS voorm. gasthuis in de Meijerij-van-'s Jlertoyen,

.

,

,

hosch

,

kw. Peelland

prov. JV. Brahand , onder Micrlo en \ u. ten
AV. van Ilelnwnd , op den weg van daar naar

,

N. van dat d., \ u.
Stiphout, aan de Mierlc.
Hel VN as in bet jaar 134» gesticht, door Gekard Michiels , Raadsman der Hoofdstad 's Hertogenbosch , die gehuwd was met Elizabetu
VA> E^CKEVoiKT , ccnc zustcr vanden Kardinaal AVilleb va> Emckevoirt ,
welke laatste, reeds in bel jaar looi , bij uitersten v\il, de stichting
van zoodanig een huis , uit zijne na te laten goederen , aan gemelde zijne
Aan dit buis, dat ingerigt wiis voor twaalf
zuster bad aanbevolen.
mannen boven de vijftig jaren oud, vaaren door Paus Clemens All en
Keizer Kakel \ sommige voorregtcn en vrijlicden vergund , die door
de bullen van cenige latere Pausen bevestigd en zelfs vermeerderd zijn.
Aan dit buis was eene kapel verbonden, waarin door ecncn Priester
daoelijks de mis moest gelezen v\ orden, voor de rust der ziel van dca
De kapel is reeds op hel laalsl der vorige eeuw
slichler des huizes.
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!\cih'ihi)ii}seh-Gniaua,

ai/onihn onllast

ml.

in
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aan
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kol.
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icj'tnhand in hot opvaren
{jri-nzpndi; aan de siiikt-rplanl. l'iUKjncinhci;; hiMicilcnwaarls en aan desuikcrplanl. \V avaiidiiln) hovcnwaails
iiOiii) akk. jjrool.
AITKCAPK (LAM)-VAN-), veil. planl. in IS'edcrlaiidsvh-Ciaua
kol. Suriname , aan de Vasiwiaikrcek
aan de linkerhand in het opvaren j
{]frenzende aan de verl. plant, de llerstellin;f hovenwaarls on het verl.
land van de plant. Dajjeraad henedenwaarls
i28i akk, {fiool.
APPEL, bniirsch. op de f vluwe , prov. Gvlderlantl ^ uw. en 8 ii.
N. W. \:in Anilu'in , kant., {jein.cn '1 n. Z. Ü. van
ijkeik, 1^- ii.
niet 470 inw.
O. van lloexeiaken
AI*PELAAU(MKU\\ K)orji)Fvi\oLAVE>-roi.DEn pold. in hel Murhjraafschap-iaii-Beri/iii-op-Zoo>ii
prov. Aoord-Biuhund , mv. Breda, kant.
Zevenbergen , dislr. Rozendaal , {rem. J'iJnaart-en-IJeijninf/en , paleiiiii;
N. aan den ()iid-Heynin;;polder , U. aan den Onden-Appelaar , Z.
aan den Angelinapolder en W. aan den Elizabethspolder.
staat onder hel opzijjt van eciicn
Deze pold.
die in 1615 bedijkt is
Dijk{>;raar, twee Gezworenen en eeneii Penniii;;ineesler , en is 203 bmuL
C8 V. r. 17 V. ell. {Tioot. Het land li;>i 10 duim heneden A. P.
APPELAAR (OUDE) pold. in het jHarkffraafschap-van-Bergeu-op<li'

/{orfii-Coiniiicuijiic,

ilc

;
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Zoom

,

prov.

Rozendaal,
Fijnaart

y oord-Braband

.

uw. Breda

,

kant.

Zevenbergen,

dislr.

FiJnaart-en-JIet/ningen , palende N. aan den Ouden
^'ronw-Jakoha's-laiid , O.
aan den llenrieltenpolder , Z.

{jcni.

of

aan den Kleiuen-Torenpolder en aan den Grooten-Torenpoldcr , W.
aan den ISieuwen-Appelaar.
Deze pold. maakte vroe{jer drie afzonderlijke polders uit , die {euaanitl
Sehnddebeurs , Ondcn - Appelaar en Dorpsfjors,
waren
llij staat
welke in 1098 te zauien onder eene bedijkin*}- «jebraot zijn.
onder het opzi{jt van eeneii Dijkjjraaf , twee Gezworenen en oenen Penbeslaat oene oppervlakte van 117 bnnd. 158 v. r. 98 v. ell.
nin{]-mecsler
gronds , en het zomerpcil lijjt 5 palm onder A. P.
Op den ziiidoüstelijken hoek van dezen polder ]ii<r voorheen het oude
fort Bar la que ter plaatse, v\aar, naar men wil , het oude slot of kast.
Appelaar moet fjeslaan hebben van hetwelk deze pold. zijnen naam ontleent, en v\ aar het thans injjedijkte water de Barlaque in de Merk uilliep.
APPELDOORN . d. op de 'Veluwe. Zie Apeldoors.
APPELEXBURG (HET HUIS), in de Betuwe, landjrocd prov.
Gelderland, kw. , arr. en 2 u. O. vai. Tiel, {jedeellelijk kant. en 1^ u.
W. ten Z. van Eht , {jeni. en ^ u. W. van Doodewaard , {gedeeltelijk
,

,

,

(i)

Meerdere biizonderheJen over

in eoae verlianJcling over

dit Apostelhvjs zal

men

eerstdaags r inden

den Kardinaal van EscKEvoniT,

geschreven

kunnen

door den

II. J. Rotaards
ia het Archief voor kerkelijke geschiedenis,
iuroiiderheid rau Nederland, verzameld door N, C. Kist en 11. J. RoïAtr.D»
D. IX.

Hooglceraar

,
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AP
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P.

fjeni. en 2 n. O. ten
knnt.
Z. van Ecliteld , onder het d. Ochten
en 5 u. Z. ü. van daar, aan den Waaldijk , gelegen.
Dit landOjOcd bevat , behalve cenc heerenhuizinjj met grooten tuin
een boerenhuis, lanen met opnaande boonien, boonifraarden , benevens
teel- euMeihiiid, en is 9 bund. 76 v. r. 90 v. ell. groot.
APPELSCHE , d., prov. Friesland, kw. Z evenwolden , griet. Sielhngiverf-Oosteinde , arr. en 6 u. O. ten Z. van Heerenvecii , kant.
en 3 u. O. van Oldeherlioop , aan de grenzen der Provincie Drentiie.
Tot dit d. , dat het oostelijksche der grietenij Stellingwerf-Oosteinde
is,
behoorcn de buursch.
Aackinge en Iloog-Appelsche.
Vroeger stond hier ook een klooster van de Premoustreiter orde 's
er e I d s - L i c h t geheeten , en er was hier ccne burgt , die halsrcgt voerde.
Men telt er 180 inw., alle Herv. , die hier eene kerk hebben welke van
eenen stompen toren voorzien is en tol de gem. Oosterwolde~Fochtelo-enAppehchc behoort. De grond van dit d. bestaat voor een groot gedeelte uit cenc harde zandige heide , in v.elke nogtans , nabij AVateren ,
in Drenthe, een grazig stuk weiland Hgt , de Broek genaamd.
APPELSCHE (HOOG-) bmirsch., prov. Friesland , kw. Zerenwolden ,
griet. Stellinguerf-Oostcinde , arr. en G{ u. O. ten Z. van Heerenveen
kant. en 3^ n. van Oldcberlcoop , i u. O. ten Z. van Aj)pelsche , onder
welk d. het behoort.
APPELSCHER-ZANDBERGEN , zandduinen, prov. Friesland, kw.
Zevennolden , in het zuidoostelijke gedeelte der griet. StellinyuerfOosteinde , onder het d. yippelsche , waarvan zij haren naam ontlecnen.
Deze duinen , ofchoon niet zeer hoog , hebben van het landvolk den naam van zandbergen bekomen , omdat het eene verwonderlijk vreemde zaak is, dat er hier te midden van eenen reeds zeer hoogen heidegrond, geheelc rijen losse zandheuvelen, met zeer wéinigplanten begroeid , gevonden worden , waarvan de hoogste ongeveer
12ell. boven de oppervlakte verheven zijn, en volkomen naar zeedui,
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nen gelijken.

APPELÏEPiN , gem. in bet Land-tusschen-Mans-en-W aal , prov.
Gelderland, Vw., arr. en distr. Nijmegen , kant. Drnlen, (20 m. k,,
aas -B om7 s. d.). Zij bevat, de d. Appeltcrn, Altforst,
1
en Alphen, de geh. Berghuis,
B la au w e-S u i s ,
G r e f f e 1 i n g den Haag, H e p ]) a r d , het H o o f d , d e K a d e
u n n iu n , de
de Laak,
th ui z e n ,
o 1e n ei n d
e r , de
k e n w' a a r d , de Nieuwe Schans. S c h r a a 1 - J a
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Torsch, de Tuut, Vclddijk

en de Wal, benevens vier pold.
gezamenlijk 2ol59 bund. groot zijn.
Er zijn 4 R. K. kerken , 4 Herv. kerken en 4 scholen , die
Deze
te zamen een gemiddeld gelal van 200 leerlingen hebben.
gem. beslaat 5223 bund. 33 v. r. 98 v. ell. gronds, met 409 h., bewoond
door 2100 inw. , onder welke ruim 1800 R. K., die in deze gem.
4 statiën hebben en ongeveer 230 Herv. , die twee gem. uitmaken.
De voornaamste middelen van beslaan zijn de landbouw en de veeteelt
ook wordt er een weinig handel gedreven.
De pold. onder deze gem. worden jaarlijks door kwelwater ondernaar de
gezet en moeien in de lente door de sluizen in de dijken
die

;

,

Maas leidende, droogloopen.
Bovendien zijn zij in het jaar 1784,
ten gevolge van doorbraak van dijken bui1799 1807 en 1811
tengewoon hoog overstroomd. Maar in de jaren 1816 en 1817 heb,

,

ben de binnenvelden , alsmede vele der lage uiterwaarden door den
menigvuldigen en aanhoudenden regen , gedurende den gcheelen zo-
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moer dan eciic NediTi. cl ilii'i» oiiJcr walt-r {rcst.ian , waiirilom
do {jidu'flc oojjst vernield «erd on ei'ne {jionltr sUifle onder Int
vee, uiilsifaders dnnrle \r,n leNonsniiddelen en honjfersnood bij de
armen, is unlslaan. Kveii als in liel jaar ISIG ;pn<r hel bijna in du
jaren 18-7 lol en niet 1831
als
maar voural in liet jaar 18:i?)

nier,

,

,

wanneer
door de zware storlrejjens
die den 2{) Jnnij
l'i Jnlij
Vó en 16 Anjjnslns vielen, de velden wederom werden onder water
gezet, ten jjevobfe waarvan dezelfde rampen, onheilen en teisteringen als in 18 lü
Zoodat de voorzeide jaren ,
jdaats hadden.
om den noodlolliijen toestand waarin toen de inw. van deze {jeni.
verkeerden
nog langen lijd bij hen in gehengen znllen blijven.
Welke toestand dan ook voor geene verbetering Natbaar is te aehterj
zoo lang er geenc algemecnc . verbeterde nitwatering voor de distr.
,

.

,

,

,

,

,

Rijk-van-Mjniegen en Maas-cn-AV aal zal zijn daaigesleUl.
De oorlog, die in het laatst van 1830 nilbarstle, en ten gevolge
had , dal een groot aantal personen, in het begin van 1831 , ten strijde
geroepen werd
alsmede de bnitengewone epidemisehe ziekte in 1831 ,
toen meer dan S der bevolking ziek te bedde lag , die van deze kleine
gom. , in de maand September en hel begin van üclober , meer
dan 550 slagtoiVers wegsleeple, en v\ aardoor de geringe oogst nog niet
tijdig genoeg kon voorden binnen geh.aald ,
mitsgaders de schier alles
vernielende nniizen , die zich hier in 1831
opdeden , hebben niet
weinig bijgedragen
om den linanliclen toestand der geni. zeer te
vcraehteren en zijn de oorzaak , dat hel grootste gedeelte der ingezetenen als nog in bekronipene omstandigheden verkeert.
Deze gem. heeft geen afzonderlijk wapen; het gemeente zegel bestaat
uit de woorden Gemeeme Appelïern , met het randschrift Provi.vcii:
,

,

Geldeiiland.

Het d. Appeltere of Apelteren , ligt 'ó n. AV. \an ]\ ijmegen , I5 u.
ten Z. van Dniten , i u. Z. O. van Altforst , aan den Maasdijk.
Tot dit d. behooren de gch. de Laak, de ïunt, de
,
en de Rlaanwe slnis, benevens een pold. , 4')9 bnnd. groot, die
bij v»intertijd onder loopt , maar gemeeidijk eenigzins vroeger dan die
der drie andere pold. in deze gem. droog is.
Dit d. is een riddermatig goed , vyelks llecren al vroeg in de Gelderschc geschiedenissen vermaard zijn , zoo als zij , onder anderen , den
beroemden Jo.v:v Dekk va\ der Cvpellex tot de> Poll , onder hare vroegere bezitters tellen mag , thans wordt zij in eijjendoni bezeten door
Mevr. A. E. Gravin donairiere va\ Rechteres, ^ch. Baronnesse vas der
Capellen
zijnde eene dochter ran den gemelden Heer Joa.x Derk.
Men telt hier 430 R. K. , die hier cene statie hebben , welke lothet
voorm. bisdom van Rocrmonde , dek. \an Dniten behoort, en eene kerk
heeft, die aan den H. Servatics toegewijd is
en waarin de dienst door
eenen Pastoor verrigt wordt.
De Herv., die een getal van ongeveer 70
personen nitmaken , behooren tot de gem. ^4 Itforst- en- Appel tem.
Voorts heeft men in dit dorp 97 h. ei. eene in 1853 geheel uieuw ge-
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,

bouwde school, met een gemiddeld
Bij

getal van öO leerlingen.
Appeltern, staat een aanzienlijk heerenhuis , het Huis te

Appel-

ter n gehccten.

APPELTERN (HUIS TE)
Nijmegen,
Appeltern
gelegen.

,

,

oud

adell.

huis

in

,

het Land-tusschen-

prov. Gelderland, kw. , arr., distr. en S u.
raten , gem.
ca Z.
kant. en 2 u. Z. van

Maas-en-ïF'aal
te

,

D

midden van hel hoog geboomte

,

W.

van
O. van
nevens den Maasdijk
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Het is een oud en meikw aardijj gcboiuv
dat in het jaar 1686
vernieuwd is, doch reeds zeer Ian;>' te voren moet geslicht zijn en vroeDe lleercn en Vz-onwen van Appeltern
ger AppELTnoRN geheelen was.
hebben er steeds hun verblijf opgehouden , zoo als het ook nog door de
tegenwoordige eigenaresse bewoond Mordl.
APPEN , buui-sch. op de Veliiwe, prov. Gelderland, kw., arr. en
6 ^ u. N. van uirnhem^ distr. Jlidden-feluwe , kant. en 1^ n. Z. van
Tivello gein. en i u. N. van Toorst'^ niet 770 inw.
APPENAM, ruime baai in OoAi- /*«//(", inde Slraat vun Lombok , aan
de westkust van liet Sninlasche cil. Lombok.
APPENAM of APPAMIAM, st. \nOost-IndliI , op het SundascUe c\\.
Lombok, aan de baai van dienzelfden naam. Het is eent zeer aanzienlijke en volkrijke st. en de voornaamste plaats van het eil.
APPER , st. in Oost-Indié'. ZicAppAR.
APPERLO , buursch. op de Veliiwe. Zie Aperloo.
,

APPINGADAM

vlek in /'/«eA/o.

,

Zie Appingedajm.

oud riv., prov. Groningen , dat voorheen bij het d. Holwierda in het Oosten van Fivelgo , haren oorsprong had. Het liep zuidwaarts naar
Appingedam , waar het zich met den voorm. i'Vre/ vereenigde. Ook droejj
een klooster, dat bij Appingedam stond, dezen naam. Van het oude
thans de Apt genaamd
overig.
riviertje is nog eene nitwaleiing
APPINGEDAM, arr., prov. Groningen; palende N. aan de Wadden,
O. aan de Eems en aan den DoUart, Z. aan de arr. Groningen en
Winschoten W. aan het arr. Groningen en de Hunsc.
Het bevatte voorheen de volgende 4 kant.: Appingedam, Loppersnni, Middelstnm en Winsum; doch sedert de nieuwe verdeelinjj
in 1838 ingevoerd
bevat hel slechts 2 kant, ,
der arr. en kant.
namelijk A p |) n g e d a m en M d d e 1 s t n m en telt ruim 52,800 inw.
APPINGEDAM, kant, prov. Groningen arr. Appingedam; palende
O. aan de Eems en het
N. aan het kant. Middelstnm en de Eems
Z. aan de kant. Groningen en Hoogezand , W. aan
kant. Zuidbroek
het kant. Middelstnm.
B i eHet bevat de volgende 7 gem. Appingedam, D e 1 f z ij 1
S t e d u m en 't Z a n d t , en
r u ni , Ten Boer, L o p p c r s u m
telt ruim 18,000 inw.
APPINGEDAM, klass., prov. Groningen, in de volgende 4 ringen
L o p p e r s u n» en S 1 o c bverdeeld als A p p i n g e d a m D e 1 f z ij 1
wordt bediend door 40 Predikanten en telt 20,400
Zij
teren.
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zielen.

APPINGEDAM

klass. van Appingedam.
, kerk. ring- ,prov. Groningen. ;
F a r mdezen ling de zeven volgende gcni. A p p i n g e d a
sum, He V eske s - en-Weiw er d, Meedhuizen, Opwierde,
O ter dn m, en Tjamsweer, die door zeven Predikanten bediend
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worden en

zamen ruim 4100
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APPINGEDA3I

zielen

,

tellen.

Fivelgo, prov Groningen , arr. en kant.
Appingedam; (8 m. k., 4. s. d.) palende N. aan de gem. Bierum ,
W. aan Loppersum.
O. aan Delfzijl, Z. aan Delfzijl en Slochleren
de dorpen J u k w e r d,
Zij bevat , behalve het vlek
,

gem. in

,

Appingedam,

Mar
de

s s
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n

,

geh. het

Bo1w
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d
k

e

e r

e r

,

S o w e r d en Tjamsweer. benevens
Eelwerd, Garrewecr, de H o o g c-

,

1

,

L a s q u e r t en O 1 i n g , daarin 6 Herv.
,
kerk. eene Lalijnsche , cenc Fransche en b lagere
ruim 3100 inw., onder welke ruim 2400 llcrv. ,
Zij telt
scholen.
4150 R. K. , öO Doopsgcz., 2 Ev. Lnth. en liK Joden.

werven,

't

kerken,

11.

'i

K1ooster
K.

,

A V

\lek Am:iüEDA.'tt, helwilk ook
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van het
S'immijjen willen, dal het
,

Men

alloiMi

oover vanden voormidden door de plaals heen.

in den mond van tien Fivel laj;.
naam Aan een adellijk, llians niljjestorven
maar anderen beweren mol meer rej^l dat

riviertje

Daïjii

hel Lat.

di-n rc'ijtrr

aaiijfeK'^jd

,

/.ijiien

iit

de zcli'l \aii etMiu arniiidissi-iiicnlsri-jrltiaiik
en li|;l 4 u. l\. Ü. van Giüiiiii;;fii , 1 u. W,

slrooiiit hrl lhiiiislt'rdii'|)

de

,

ilc laiiillifdeii dduijfiiaiis

l>ij

is

,

tTi» kanloiisjjfii;;!,

Di'ir^ijl

,

(jeslaehl

,

het dien

Ai'i'i>(;\

van het

.ippinijr ontleend lahbe.
Appingeua»

wil ilal

,

na de

loeslijkiiijv

der

Wesler-Kmder ha-

waar omtrent cehler veel oii/ekers heerseht , zon zijn opjjeko*
dal hare kerk reeds in IsJIii met
men. Men vindt oj'jyeleekend
Sedert nam zij in veriuotjcii
eeiien toren en een rond dak prijkte.
bij den zoo;;enaamden Appintjedamslcr
diisdaiiij; toe , dal zij ia 13:17
,

,

biiurbriel

,

Jiidircs Selnntlini luciiix Frtsic

Avelke door de

j

in

iipatal-

en waarin het plaatsje genoemd
wordt, in den aamaiig des briels iiniversilus en vervuljjens oppiduiii
later werd zij ook
waarschijnlijk reeds stedelijke roglcn bekwam
om hare li;;jjiiij , nabij den mond van de Eeins , met vestingwerken voorzien. De regtsloel w aaronder T j a s w e e r en O p av e r d e
behoorde, Avas voorheen staande, en toekomende aan de stad Groningen, die dus hier den Regier aanstelde. Doch, behalve dezen was er
ook nog een plaatselijk beslnur, onder den naam van llcfjleren oï Eed'
yenoolen Icn Du mine , en ook, doch in laleren tijd, \<xn Jiuiijemecsteren
der stad AppiiKji'dant.
Men teil hier bijna 1900 inw., die meest in den kleinhandel , ambachten en Aunkeliieiiiig hun bestaan vinden.
De handel, die hier
gedreven wordt is thans van weinig aanbelang , iiilgenonien in paarden , vooral op de jaarlijkschc paardenmarkten , AvelUe beroemd zijn ,
om het groot aantal van Avijd en zijd aldaar aangebragt en verkocht
wordende, paarden. Deze Avorden gehouden op Woensdag in de fiiiksterweek, op Woensdag voor den derden Donderdag in Jiilij en op
Woensdag voor den derden Donderdag in Augustus.
Voorls heeft
men te Appingedam eene veulenmarkl op den derden Donderdag
in September , en eene veemarkt op den laatsten Woensdag in Octobcr
alsmede op elkeu Woensdag van de maanden Meien November,
welke allen door de landlieden uit den omtrek gaarne bezocht Avordf-n.
De hier gevonden Avordende fabrijken zijn van geen belang ;
voorheen Averd er veterlinl gemaakt, door eene machinerie, welke alleen door eenen hond gedreven Averd , en geen verdere hulp tot het
fabriekaal behoefde.
Er zijn echter in deze gein. nog eenige olie-,
houtzaag- en andere molens.
Zij is sladswijze gebouwd en thans een der volkrijkste vlekken der geheele provincie.
Voorlieen stonden binnen hare muren de burgten
der reeds lang uitgestorAcne adellijke geslachten
Snelger en
If o u Av e r d a , alsmede
van Appingedam
aan de zuidzijde van den
Fivel
het sterke slot of kasteel D ij k h n s
door den heldhafügcn
FüCKO Ukena , die den 29 Augustus 1435 aldaar overleed , gebouwd.
Ook hadden de Ommelanden hier hun muntgebouw, hetwelk
na de laatste helft der zestiende
eeuw eersl is gezet , doch
zeldzaam als munt is gebruikt en nog M'cl alleen in de eerste jaren ,
I. Deel.
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P.

na de hier in^evocrdo llorvomiinjj, door (Ic DoopS"
\lamiiijrt»ii loL tciie kerk oebi-'ziy J , tocii verlalen ,
en in 1<S14 af-jcbroken , als wanneer de grond bij eenen tuin werd getrokken.
Onder de nojy bestaande openbare gebouwen van Appingedaji verdient het Tiaa d b ui s , in welks onderste oedeelte de
is, vermeld te worden. Het beej't cene riiinic raadkamer, waarin vroeger de
synode, die om liet andere jaar in deze plaats bijeenkwam , bare vergaderingen hield.
De arrondisseraentsreglbank houdt bare.zitting bier in
eene voormalige pastorie ten O. van de Herv. kerk.
De Herv. gem., die hier 1600 zielen telt, tot de klass. en ring van
Applngedam behoort, en vroeger door twee Predikanten , maar thans
slechts door ééiren bediend wordt, heeft hier eene groote en schoone
kerk met eenen fraaijen predttstoel en een vrij goed orgel.
De
183'j
zware tpren , die vroeger bij deze kerk plagt te slaan
is in
afgebroken,
en in dat en het volgende jaar door eenen nieuwen,
ligter gebouwden lantaarntoren vervangen.
^ óór de Kerkhervorming
T»as deze kerk aan den H. Nicolaas, Bisschop van !Myrra
loege\»ijd ,
hoewel zij toen zoo groot niet was als thans Mant zij is , sedert de Herv.
godsdienst daarin verd uitgeoefend , van tijd tot tijd ruimer gemaakt. Y)c.
Pastoors dezer kerk waren Offieialen en Commissarissen van den Bisschoj)
van Munster. Te dien tijde had men hier ook nog de A u g u s t i n u s- of
Broerkcrk, welke aan het klooster der Monuiken dezer orde hehoordc, maar voor de reductie der stad Groningen, en wel in 1-j6;2 ,
even als het klooster , geheel vierd vernietigd en met alle de inkomsten
aan de gemeente tot eene nieuwe parochiekerk afgestaan. Behalve dit
klooster had men er mede een van de Franciskanen , dat in Ï328 ,
gesticht was, maar van hetwelk thans ook niets meer in -wezen is. De
eerste \aste Predikant alhier was Jouv»es jIilius , die in den beginne
in het Schittenhuis en , niet lang na het aaunemen van den religie\rede,in de Augustinuskerk de dienst waarnam. Toen echter in laSO,
door den tróuweloozen afval van Re^mi^berg , de stad Groningen w cder
onder de SpaanscLe heerschappij kwam . geraakte de Herv. gem. van
AppncEDA3i uiteen, en bleef eenen geruimen tijd herderloos
maar op
nadat die stad tot het
üe eerste synode die te Groningen gehouden werd
Bondgenootschap der \ ercenigde Nederlanden w as teruggekeerd verscheen
en misschien
reeds Ridclphcs Aetopaecs
als Predl.kant te Appisgedam
bad deze daar reeds gediend
nadat Ol~erdum en Delfzijl in 1383 en
1391 door de Staalscheu heroverd waren. De prcdikantsplaats wordt
vervuld door een vrij beroep van den kerkcraad en de Kerkvoogden.
De R. K. statie, die tot bot dek. van GroH/H^CH behoort beeft hier
eene goede, thans vergroot wordende kerk, die aan den H. Kicolaas is
toegewijd, en met eenen toren prijkt, Aselke in 1800 gebouwd iso Zij
lelt ruim 260 zielen en wordt bediend door eenen Pastoor.
De Joden, wier getal hier 143 beloopt, hebben in het jaar 1801 eene
synagoge te Appingedam gesticht
die door eenen Voorlezer bediend wordt.
De Doopsgez. gem., die no»- in 1800 te Appogedaji gevonden werd heeft
sedert opgehouden te bestaan . zcodat de weinige leden van die gezindheid ,
welke te dier plaatse wonen, thans tot de gem. van '/ Zf.';;f/< behooren.
Zij liield hare kerkvergadering in het viorscbreven muntgebouw , hctwelk sloud bij de Breedtbrug . in de Dijkstraat.
l\lcn heeft hier eene L a l ij n s c h e school, in welke door eenen Rector
onderwijs gegeven wordt, en die 12 leerlingen lelt; f ene Fransche
zijnrlt?
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Nadat Ai'pncEDAM olmu^ vcsliiijy {jewordnii was, liopft höt oiidersclieidenc iiiaU'ii tl»- raiii|i('ii di's oorlujjs iiiueteii \eriliir(Mi. Zuu Mcrd de
])laat;> in liel jaar loOO dour de Groiuii;;i'rs bcU'jjord
wi'lkc zicli ecliler
weldra , zoo diior de rcniaaku- overstrixiinmif
als doordliMi
Kozino ,
iiriXiii' ruil Oost-J'riisluitd , die, vano\/'rdi; Eeiiis ,
de A|>|iiM<rcdaiiiiners
mei schepen te linlji kwam en zieli nicl cene (jemiejfzante nia<yt
in de plaats wierp, [jenood^aakl zajen liet helejj op te hreken , terwijl
altuift, unj sterk door 's Graven volk [jcleisterd werden.
l)ij den
iy
Maar het jaar liili was zoo veel te noüdlolli^rcr voor Appi>utOAM
toen hel door Geouok , llertojy van S(i.rcii
met het [jros zijns lejjcrs
De plaats was toen redelijk wel versterkt, en, beaaiijfevallen werd.
hahe met een groot aantal landvolk door 800 wel jfeoelende soldaten ,
onder het bevel van Ürro vv> Diepholt bezet.
De Hertojy liet onverwijld den Fivelstroom onder en boven met brnijjjen beslaan en de
sloten in de weide, dempen, ten einde, hel (jrnf gesehnt te gemakkeHierop beukte hij op eene verschrikkelijker te kunnen aanvoeren.
lijke wijze de wallen , terwijl hij ujet [jloeijende kogels groote schade
aan de buizen toebragt. Die van binnen arb>;idden daarentegen onvermoeid , zoo aan het vidlen der bressen als aan het blnsschen van den
brand in de huizen wordende daarin zell's door de vrouwen en kinderen geholpen, lleeds onderscheidene malen had de Saks eencn storm
gewaagd maar was telkens door de belegerden afgeslagen tot dat
hel hem eindelijk den 4 Augustus , toen hij in den vroegen morgen de
stad op drie plaatsen Ie gelijk aanviel , gelukte
niettegenstaande de
dapperste verdediging door de belegerden , Appincedam stormenderhand
in te nemen, waai op de stad .aan de toon)cloosste woede van den
soldaat ten ju-ooi stond , wordende er een ijsselijk bloedbad aangcrigl,
in hetwelk noch vrouwen, noch kinderen, noch grijsaards gespaard
wenlen.
De stad werd echter nog in hetzelfde jaar door (iraaf Edzard
lierwonnen , wordende de bezetting door gebrek aan leeflogl lol de
overgave gedrongen; waaiop de vestingwerken in lol6 geslecht werden.
In IjüU werd Appingedam door Meinuakd va> Has , een beroemd
veldheer van Hertog Karel van Gelder , wederom versterkt , ten welkeh einde hij de landlieden van Fivelgo opriep , om hem behulpzaam te zijn, nielteoenstaande d- Groiingers, die toen reeds de zijde
van Karïi. V
als Hertog van Biaband
Graaf van Holland en Heer
van Friesland en Overijssel
gekozen hadden , dit met alle magt
zochten te beletten; want in het verdiag , hetgeen die van Groningen den lü Jnnij 11536 met dien Vorst hadden aangegaan, was
onder anderen bedongen
dat alle de vasligheden ten platten lande
gesloopt zouden wt)rden.
Geori^e Scuemk van ToUTESCCnG , de eei'ste
Spaansclie Gouverneur van Groningen, maakte er nu terstond zijn
werk van om Appivglüam te belegeren , maar konde de plaats uit hoofde
van den sterken tegenstand , welke hem door die van binnen geboden werd , niet dan zeer langzaam lot de overga\e dwingen.
3Iaar de belegerden, door de nederlaag der troepen
die hnn te hulp
gezonden waren zich van alle hoop op ontzet verstoken ziende en gebrek
aan leeftogt hebbende . vonden zich genoodzaakt, om, den 2 September
lo36, de plaats aan Schexk over te geven, en dat wel op zeer harde
voorwaardeu , want de Boclhebbers inoesteu krijgsgevangen blijven,
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bezetting

van

mogt uiltrekkcn

allcpn

met het rijdgeweer en met

en geschut, en onder
van in drie maanden tijds uiel tegen den Keizer Le zullen dieDe burgers konden ten gelijken lyde met het krijgsvolk uittreknen.
ken, maar ihoesten dan hunne goedereu overgeven j wilden zij echler
blijven, dan moesLen zij zich aan de genade van den overwinnaar on>
Na de overgave legde Scuemc eene genoegzame bezetting
derworpen.
Mauia , Koningui van
in de plaats, onder hel j)evel van Hans IÏesse.
Iloiifjarije , die destijds Landvoogdes over <le Nederlanden was , van
den gelukkigen uitslag harcr wapenen verwittigd, zond nu bevel, om
ArPiixiEDAa te slechten , aangezien zij de versterking daarvan , als te
Zij
had zelfs het voornenabij aan de Eenis , gevaarlijk oordeelde.
men, de huizen te laten afbreken , maar werd , door het dringend suieekeu
Hierop werden de vestingwerkeu
der ingezetenen , daarvan afgehouden.
andermaal gesloopt , en van dien tijd af heeft de plaats opgehouden eene

achterlaliiig

alle

goederen,

viapentuig

belofte

,

,

vesting te zijn.

Appingedam moest ook in ruime mate de nadeelige gevolgen van de ,
op het einde der vorige eeuw woelende , partijschappen gevoelen , want
toen, in het jaar 1787, het aldaar gevestigde genootschap van wapenhandel, bij het voleindigen der zomcrwapenoefening afgevuurd had ,
ging het gepeupel , vooral uit de Vicrburen , tol daden van kleinacliling
en beleediging over, welke zooverre gingen, dat in het soeieteitshuis de
van plundering vergejjiazen werden ingeslagen , terwijl die schennis
zeld, ten laatste tot andere huizen oversloeg, welker Patriottische bewoners het leven ter naauw ernood met de vlngt reddeden. Nu zag men
de beide volgende dagen , in de straten burgers tegen burgers strijden ,
<laar de eene zich aan de zijde vau de genootschapsleden , de andere
aan die van hunne tcgenpartijders schaarden. De eersten behielden in
aan het
«leze gevechten de overhand , en toen de Kapitein van Idsinga
hoofd van rul'U 120 Groninger genootschappers , met veldstukken
voorzien, binnen de plaats kwam, en hunne tegenpartij ontwapende,
^
geraakte alles weder tot rust.
Behalve hetgeen vVppingedam even als geheel ons Vaderland, gedurende de vreemde overhcersching moest doorstaan , had het nog bijzonder , bij den aftogt der Franschen uit deze gewesten , op het einde van
1815, te lijden. Zoo deed de Bevelhebber der vesting Delfzijl, ten einde nog
grooter voorraad dan hij reeds had, bijeen le verzamelen , bij den Onderprefectvan dit arrondissement en bij den Mairevan AppiiiGedam , bij herhaling de drukkendste vorderingen, die van zware bedreigingen vergezeld gingen , terwijl het krijgsvolk , uitgezonden , om het gevorderde af te halen,
zich daarmede nog niet vergenoegde , maar bovendien ook de ingezetenen gewelddadig van het hunne beroofde, en op eene verregaande
Dit deed die Ambtenaren , v<elke buiten staal , en
wijze mishandelde.
daarenboven weinig gezind waren, om aan de onophoudelijke vordeom de hulp van den Piussischen Kolonel
ringen te voldoen , besluiten
Baron Rosen die zich reeds binnen Groningen bevond , in te roepen.
Deze aarzelde uu niet, om tocbereidselen le maken, ten einde de
ongelukkige ingezetenen tegen de verdere bcrocving en plundering te
beveiligen . en naauv.cüjks vond hij zich daartoe in slaat, of hij zond ,
den 18 November 1813 , 4{)0 Kozakken , benevens eenige KanonDeze, inde nabijheid van Apniers , met twee veldstukken , derwaarts.
PINGEUAM gekomen zijnde, ontvingen berigt, dat de Franschen het vlek bezet en hunne veldstukken op den weg naar Groningen geplant hadden.
Eenige Kozakken , daarop ter verkenning ^oo^liL gezoudeu , werden mei
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trokken in all<' slilli'.dicnzcirdt'ii narjit
naar
,
een (jciicclle ^an dt-n ;;l^c)|•dl•|•den vnmraad incdc,

neiurndf, waarna de Ko/akkon dadelijk Ai'imm«;ei)am he/.ellfden , en
pusten op alle punten rondom die plaats stelden.
Den 4 De«•endier poogde de vijand, l)e|;iinsti;;d door eenen dikken neNcl, de
linie «Ier voorposten om Ie trekken
de Maelil op eene steenliakkerij lu
overrompelen len einde zieli aldus weder van d(' |)laats meestei' te maken ,
en die te verhraiideu
doeli door de lijdij; {[cnomen maatregelen der onzen , die door liet lliissi.seli kriJ|;s\olii. ondersteund werden , liad men hel
yelnk , om de 1'ranselien , die iceds lol op eenen korten ^ilstand waren
door'rtslron-'en , na een Nrij lievi;v ['eveelil, waarMi een Kozak snenveldc
en twee (ïrenadiers {;ek\velsl werden , naar Deli/.ijl tei'njf te drijven ,
liij welke jjelej'enluid de 1'ranselien
door de onzen tol onder hel geschut der xesliny \ervol;fd werden, en \.ui dien tijd al" bleef" AppIiNCEU.vM van verdere bezoeken der Fransehen bevi'ijd.
AHi'iN(iKüvM iü de jjelioorteplaats van Dokdk van Amsweer , die zleli
zoo door zijne bemoeijinjjiMi en opolVeria;;" als door zijne seh riften
een
voorstander van de llervormino- getoond , en , na de reductie, als Al'jjevaaralstligdc van de Ommelanden , in de Oedcpnleerde Staten «vezelen heelt
uiedevan den taalgeleerde .lAtonis i'i;nizoMUs(jAKOB\üORCROEK) , geb. IGol
7 in 171l>, als lloogleeraar iu de (jrieksehe geschiedenis en welsprekendlieid, aan de hoogeschool te Leyden.
Het wapen van Ai'i'incedam is een zwart schild, beladen met een
Pelikaan van zilver, voedende zijne jongen on slaande in eene gev locliten vest, (zoo wij nieenen) groen van kleur.
Jletscliild gedekt met
eene kaoon van goud. üe Uurgeuiecstercn der plaats liadden het regl vau
zegelen, en gebruikten daartoe reeds van onds twee zegels, het eene, waarmede de openlijke brieven of akten werden gezegeld, had tot onischrift
Siyi/liiin Jiiiiv/fiisiiini in ylppiiKjaduimiie, en Acrtoondc drie vakken, vervvulfd , in hel midden een gekroond Mariabeeld , met het kind op de
linkerknie en ter wederzijden een naar haar toegekeerde biddende
heilige , en hebbende hel stadswapen ouder hel middelste gedeelte.
De
oudste verzegeling, welke nog aanwezig en met dat zegel \oorzien is,
berust onder de stadsarchieven van Ltrechlen is van den jare 1508.
Het werd gebruikt lol in 1810.
Hel andere zegel
liet sigilhim ad
causas
Siijilluin
bestond uit hel stadswapen met het onischrift
liiintie
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civitaf is

j-ippiiiiictJnmmouensis.

Al'l'Kl/l'llOlliNA

Al'T

oude naam van Apeldoorn.

,

Zie dat woord.

uitwatering in Firehjo , prov. Grouiiiyen , dat bij Appinjjedam in den Firel uitloopt.
AQUIDA , d. en faktorij in Opper-Giiinea. Zie Accoda.
ARANG, st. in Oost- f11(1i , aan de Oostkust Aan het Suntlasche c\\.
,

f-'

Boropo,

AUAT

,

154- 10' O. L.
Zie Akat.
Oost-lndii-'.

53' Z.

\°

cil.

in

li.

AKAIT-KILANÜEX
AR.VUW
gch. in
,

,

eil.

Zie Aroe-eiia>den.
het Stindaschc cil. Siimatrnj
dist r. der Zes A.o//«'»", aan den wejj

in Oost-Iiulü'.

Oost-J itdii'

,

op

de liinuciiiiiiiden van Padaiiff ,
\an hel fort Vellman naar Panggalau-kota-beroe
ber" Boekil-liman-kanibiu'!.
in

,

niet ver

van den

,,,
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ARAWAKKEN , Arowackex , Arcacas of Arvacas , stam \an Indianen , in ]\ ederlandsch-Guiana , kol. Suriname, aan de Coijpename ,
aan welke rivier vooral bij de Peruviakreek , die zicb aan de westzijde
in de Coppenarue storl , zij eenige kampen of dorpen bezitten.
Zij
hebben even als alle de oorspronkelijke bewoners van Giiiana , dik
en lanjj zwart haar , hetwelk niet grijs wordt
dan in eenen zeer
hoojjen ouderdom j
sonmiige hunner Opperhoofden snijden het tot
aan de ooren af, terwijl het anders gemeenlijk tot op de schouders
hangt.
Zij hebben ^een baard , omdat zij dien , zoodra hij voortkomt
uittrekken, even als de wenkbraauw en , hetwelk de vrouwen ook doen.
Hunne gelaatstrekken zijn regelmatig en , over het algemeen , niet
onbevallig, hunne oogen A\elgemaakt en zwart, en iiet wit zuiver en
glansrijk.
Het maaksel van den neus is bijzonder, zijnde aan weerskanten het kuorrcbcen rond , de neusgaten dik en wijd openstaande.
Hunne lippen zijn eer dik dan dun , hunne tanden , die zij tot in
den hoogsten ouderdom meerendecls gaaf behouden , zijn zeer wit en
,

,

,

vast.

Zij

bruin van kleur, alhoewel

zijn rosachtig

zij

bijna wit gebo-

maar hunne kleur wordt binnen weinige dagen donkerder.
Zij
beschilderen zich allen met eene roode vcr>v
door hen
rocou oï coesocwée , door ons orlean genoemd, zoowel Qm zich tegen het
ren M orden,

,

steken der muskieten en der zon te beveiligen als om de te sterke uit•wazeming te beletten.
De vrouwen zijn meestal van eene tamelijke grootte , welgemaakt ,
niet onbevallig van wezenstrekken , waarin eene zekere zachtheid en
goedaardigheid doorstraalt.
Ook zijn er, die zeer innemend zijn.
Hare voornaamste sieraden , behalve de oor- en neusversierselen , die
zij
gemeen met de mannen hebben , bestaan in stukjes van zekere
soort van been , ter dikte van eenen daalder en van de grootte als
van eenen stuiver
in groote menigte om den
plat geslepen, die zij
hals dragen, ook hebben zij daarvan korte trosjes
doch veel kleiner
en dunner geslepen , in de ooren , aan welker einde koperen plaatjes
hangen. Om de armen slingeren zij snoeren van kralen , als bandeliers
zijnde de groene en gele meest bij hen geacht j hiervan hebben
zij armbanden aan de handen , boven den elleboog en aan de schoueene
ders , en omhangen daarmede haar geheele lijf.
Zij hebben
,

,

,

,

,

drie- of

vierkantige lap

,

of

jmiije

kleine kralen, zeer aardig geregen

schaamte mede

te

,

kivéejoe

genaamd

,

gemaakt van

omtrent een voet breed

,

om

er de

bedekken.

De Arawakken wonen bij vier of vijf huisgezinnen in ééne hut
leggen zich onder andereu toe op het teelen van rocou en hebben
eene eigen taal.
Het begrip van godsdienst is bij hen zeer flaauw
maar zij stellen een onbepaald vertrouwen in de voorspraak hunner
afgestorvene betrekkingen
door Mclke aan te roepen, zij hunne belangen aan de Godheid die zij nimmer onmiddellijk durven aanspreken ,
anderen onder hen stellen een vast vertrouwen in hunne
opdragen
Bogajers of Tovenaars.
ARBEIDSLLST, landfroed in de Meijerij ran's Hertogenbosch
oord-B raband, distr. en 2|^ u. N. O. van Oorkw'. Peelland, prov,
oord-B rahand , arr. en o u. N. van Elndhoicit, kant.
schot , prov.
In 1793
en 2 u. van Vcghcl , gem. enJu.iV. W. van 5^ Oedenrodc.
bestond de grond van dit goed meest uit heide , die den Heer Jakob
Kien van 's Hertogenbosch deed ontginnen en tot een landgoed aanleghetwelk thans nog door zijne weduwe in eigendom bezeten wordt.
gen
,

,

;

N

N

,

ARCAS
tobar

,

,

eil.

in

Opper-Giiinea

boven het Nederlandsche
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aan de GoudkuU , in de

fort St. Antonic.
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AR<:AS (DELAS-), .-il.
AIUIKN ook wi'1 Aauck:^
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«lislr.

N. van rriilo,

«Icu {yroolen Mcy^

(}ost-In,lir.

iii

ol"

,

iirr.
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lyi'ni.
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AnF.Mis.

Zi.'

Akktskx oosjicld,
en 7 u. N. van

lixfii-vu-VeUIvn

\an Maasliirlit op

,

i\ijnic{yoii

«l.

Oppi r-G cider
,

kanl.

N. van ^ cldrn

l n.
,

iii

Itofriiioiiili-

nii-l

iJCH)

in%v.

,

,

,

t-ti

aait

die alle

en liior t-cno kcrlv lirhbcn wolke door «H-niMi Pasloor en
II. K. zijn
oenen Kapt liaan licdicMul wordt.
J)e statie bclioort tot liet liisd. Ltitli
dek. Horst ; ook liecft njen liier eene seliotd.
AKCEN-EN-M-ILDKN, -em. in Oppvr-iuhlvr , prov. /.//«/>// (v/ .listr.
en arr. Rovrmotxhkanl. f'riilo ; palende N. aan de [;eni. i*»erijen ,
O. aan de l'rnissiselie prov. Ilijnland
Z. aan Venlo , W. aan <le Maas.
Zij beval de d. Areen en Velden benevens de jjeli. Ijoinnj en Seliandelo, beslaat eene oppervlakte van ti7() bnnd. en lelt IdöOinw., onder
Deze
welke sleelils 3 Trotestanlen , iijnde de overijjen allen 11. K.
laatslen hebben in tle/.e {jein. "i kvi-ken. De Prolestanlen bebooreii loL
de jfeni.
van Vcnio.
Ook zijn er iJ sebolen. Hel voornaamste
middel van bestaan der inw. is de landbouw.
AIirdlKM, of AncHL'M, bnnrsrb. in Ztillaiid , jirov. Oiciijssi-l
arr. en '6'; ii. Z. U. van Dirviilcr
kant. eu 1 n. Z. \au Oinincu,
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jjein.

^Ïiiittt-Oiiniicti

vanden Ham, inet
AncniPELDl- ST.- LAZAllO

,

\V

^ n.

.

liiO inw.

v.vn- St.- Eazarvs
ofAncuirEL- VAX- Bissvyas, dns noemen de Portnije/.en dal [jedeelle der
zee in Oost-J itdii- , dat tnsselien liorueü en Lueoa j^elejjen is, eu de

AllCIlll'El.AC.O-

,

Ambonsehe eilanden bevat.
AIK.III M
bnnrseb. in ZaUnud.
,

ARCJvER -GEMEENTE,

polder

op

Zie AiienKM.

de

ï\'litire.

Zie AnKEsuEEjsscnE

I'OLUKK.

AR(>I-0

,

ARCLM,

Zie dal woord.
ondc naam van Arkk;,.
naam van bet oud adell. linis ADniciiEa.

verkorte

Zie dat

woord.

ARDENNEN,

landstreek

in

bet

{jroolhert.

Ln.vcwhurfj , die

/i<li

ook in de Noord-Oostelijke dep. van Fiaukrljk uitstrekt, en
voorheen noj eene veel {grootere nitjjebreidbeid bad (Zie bel vullende art.)
Thans eehter verslaat men geineeidijk door AuuKNivtN , dal jjedeelle
van hel voorm. yirdeuneruond , luïl'.Nelk in Lii.ionhuvf/ ;ji lejjcu is.
Bij de verdcelinjy van het koningrijk Oost-Fiaiikrijh , maakten de
AnDENNEX een afzonderlijk kanton uit , P.vcis AnBE^^!;^sls {>eheelen ,
dat cebler zeer beperkte ;]renzen bad.
Later inaakle bel een
jjraafsehap uil , hetwelk merkelijk meer uit;]eslrcktbeid daa liel kancijjenlijk

ton liad,

van Akdesnes sehijnt zeer oud te zijn. M.iar de
de !jesehiedscbrij\ers daarvan getyeven hebben ,
zijn op zulke zwakke grondslagen aangele^fd, dal men veilijj doet, van
niet hoojjcr dan
lot Ol(3 op te klimmen , als v\auneer men zekere
AVicERic ot" AV iDERic vermeld vindt, die van moederszijde uit koninklijk
Moed jjesprolen was , en als de stamvader d_r Graven van Ari)E.v>e.n
kan besebouw d v< orden.
Bij de vcrcenifjinjv van Luxemburrj met Frankrijk , behoorde bel [geIh't

jfraaHijk luiis

geslaebtre;;isters

,

die

deeltelijk tot hel dep.

Sainbre-en-.Vaas, {Tfdccllelijk tot bet dep. der
tot liet dep. der JF ouden, welk laatste het

-Ardennen en gedeeltelijk
le^yenwoordi-j jjroolh.

Lu.veinhurrj be;;loc»y.

hooj eu met heidevelden bedekt . de grond mager dor
en rolsaebiig. Mon gevoelt er de koude strenger, dan in de nabijgelegen streken, eu de v\iiiter is er langer, omdat de menigte sneeuw,
Het land

is

.

ARD.
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,

door de ullgeslrekle bosschen derwaarts getrokken Mordt, er
de grond koud doet blijven , en alzoo de winter doet aanhouden ; de
lucht is er echter zuiver en zeer gezond.
De grond van de Arde^^en is weinig geschikt voor den graanbouw.
Men teelt er wel rogge haver , boekweit en aardappelen maar de
rogge is van slechte hoedanigheid en het land brengt nog niet vel de
hellt voort, van hctgene er voor het gebruik der inw. noodig is.
De
haver, die er in overvloed is, wordt alleen in het land zelve verbruikt,
omdat die uit de naburige streken welke men er in nog grooter hoeveelheid heeft, ook van betere hoedanigheid is.
De boekweit wordt er
alleen op de oevers van de Semoy aangekweekt , waar de warmte , door
de terugkaatsing der bergen meer vereenigd , haar spoediger tot rijpheid brengt, dan opliet vlakke land, waar zij van de lente- cnhert'stvorst te lijden heeft.
De aardappelen , het voornaamste voedsel der
mindere volksklassen groeijen er welig maar worden er vaak door de
veelvuldige en late vorst aangetast.
Ook wast er nog een Meiniggarst en
wat grof vlas ten gebrnike van den landbouwer.
De landbouw is hier geen hoofdmiddcl van bestaan , maar de
voorname hulpbronnen van het land zijn de houthandel , de veeteelt en de mijnwerken.
De eik, de beuk, de olm, de esch de ijp
en de berk , komen er welig voort.
De Ardenner schapen zijn
beroemd om hun raalsch eu smakelijk vlccsch , dat een bijzonder
aangename geur heeft Avelke men toeschrijft aan het voedsel , meest
uit welriekende kruiden bestaande.
De Parijssche lekkerbekken zien
gaarne een Ardenner schapenbout op hunne tafel.
Ook is de
wol van deze schapen , in goede jaren , zeer gezocht
en meu
heeft er veel vertier van.
Het rundvee en de varkens zijn mede zeer
talrijk
maar de koeijen geven er weinig melk , hetwelk men aan de
droogheid van het voeder toeschrijft. De ijzermijncn zijn er over het
algemeen rijk en menigvuldig, op sommige plaatsen zelfs zijn zij slechts
door erne dunne aardkoi-st overdekt.
De smederijen zijn er talrijk
en deze tak van nijverheid maakt, met den wol- en den houthandel,
het voorname middel van bestaan der inwoners uit.
Ook zijn er kolendie

,

,

,

,

,

,

,

,

;

branderijen.

De inborst van het volk is , even als die van alle herdersvolken, zacht
en eenvoudig. Zij zijn arbeidzaam en nijver , zoekende zelfs in andere
landen ccn ruimer middel van bestaan dan hunne schrale grond hun
verschafFcn kan.
Diegenen, ^^elke met geringe middelen en groole
opofferingen hunnen geest kunnen beschaven , bezoeken de openbare
scholen , om zich door middel van de letteroefeningen een bestaan
verkoopen
te verschaffen.
Zij , die niets dan hunne armen hebben
Men heeft
hunne dienst en hunnen arbeid om het brood te winnen.
de Ardenners wel eens beschuldigd van groote dnnkers en twislzoe,

kers te zijn

;

maar deze beschuldigingen

zijn

beide zeer

overdreven.

ARDE1\NER^\ OUD in het Lat. Ardue>?ia Silva, was voorheen een
uitgestrekt woud, dat naar men wil, zijnen naam ontleende, van Ar,

BENA , de DiA>A of Jagtgodin der oude Galliërs , en van het O. naar
het W. zich n»oet uitgestrekt hebben van de grenzen der Remen en
Nerviers aan de Maas , tot aan de Schelde.
Van het N. naar het Z. besloeg het, volgens JuLirs Cesar, eene oppervlakte van 800 Romeinsche mijlen, of volgens Sthabo, het geen op hetzelfde nederkomt,
van 4000 Olimpische stadiën , dat is nagenoeg loO uren Deze uitgestrektheid bevatte dus die uitgebreide streek van aaneenhangende bosschen , vaarvan het eene einde legen den Rijn bij Aken paalde , en het
,

stooUc t<[>eu ik- plaats, ti-u ^\ va» i>lf<'iil)t'i;;en
vaar ln>t.
bod van do Maas zicli , aan «Ic jjri'iizoii \aii Bialiaiid , lejffii ovor
De slrunken \aii
Lel i'il. Tholi'ii , mei tle Ooslcr Seiielile \eieeni|j(lc.
die ineii hï\ lul {jraveii van den |iiil \oov de ln-ncdenstc sluis
bouiiien
aiuU-rc

.

,

iniilf

,

heell op;jedül\en
moeten eeliter
in IHS.l
van een \eel ouder hoscli dan hel .\uüt.>>Kn\voi;u /ijn.
Zie daarnmlrenl verder op SriitMJEKiiscuE Vlikt.
Hel v\crd door dcUhien, de (lujyernen, de Me d o ui a t r ik en
dj T r e v r e n
de 11 e m e u de N e r v i r s , de A m h \ ariten, de Menapiërs, de Ad na li ken, de Kbnronen, de
di?
S e jf n
o nd r n s e n ,
r s , de (] e r e s e n , de 1* e ni a n e n , en

up den

Steenberjjsi'lieii \liet
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iiveihlijfselen
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i

bewoond, en bevatte

een jjedeelle der

ibis

leirenwoordiije

l'rnissischc

de Fransehe departementen 3Ienrlhe, Maas,
o e z el en de V ojyesc n
Nederlaudseli en Beljjiseh L n \ e m b n rjj ,
de prov. N o o r d-lJ r a ban d , benevens tle itcijjiselie |)rov. Luik,
Zuid- B r a b a n d , A n l w e r p e n N a iii en, II e n e jf o u m e n en
een «jedeelle van O o s t-V laan d e r e ii.
De j)!aats, waar dil [>rooteboseli gestaan lioefl , is llians grootendeels
steden,
bezet met
vlekken, dorj)en en {jchuchten, en men vindt
nojj allecu overblijfselen daarvan in
bel Sonienbosch ten Z. van
Brussel on bet A rd e n u e r b os e h in Lii.iciitbiny en hel Frniisclie
depart. der Ardcmicn
welk laatste boseh , ilat voor helgrootste gedeelle
tot ons koningrijk behoort , eone uitgestrektheid van 40 uren heell.
ARD.KVKNA oi" Djapan, berg in Oost-Indii-, t-il. Java ^ in het Zuiden
der resid. Soirabaija ^ en zieh lot in de resid. Passaroewang uitstrekkende.
Hij is een der hoogste btu'gtopjien van Java, zoodat het, volgens
<le getuigenis van Inlanders, somtijds op dezen berg vriest.
AIIDJOKNO . Arjoeso ofEvuno Kilo , gebergte in Oost-ImUv , op het
iSH/irt«,s(7(t' eil. Java, rcs.
Passaroeu-aiu/ ^ in het Z. \V. van hel rog. Passa rociniiitf. Hel Mordt voor het hoogste gebergte op hel gelieele eil. gehouden en (ip 10.000 V. boven de 0|>pervlakte der zee {jesehat. Het heell
»'ene zuidoostelijke en noordvveslelijke strekking, terwijl het zieh tenN.
nu^t de
H na tl tj o e n (j a n en ten Z. \V. met de T ing er en de
ah c m c ro e ereenigt.
AR1)J0-T110..1AS
of de Duizend Afgoden , plaats in Oost-fndië,
op het Sundafclic eil. Jara , resid. Buitenzorg ^ in de nabijheid der
plaats. Maar eenmaal Padjajaring, de tweede hoofdplaats der
Braminnen , gestaan heeft. Zij ontleent haren naam naar eeue groep
aloude afgodsln-elden
uit de puiuhoopen van Padjajaring opgedolven ,
en aldaar ordeloos op den giond nedergezet.
Deze beelden zijn uit
ecne grijze steensoort gebeeldhouwd, en schijnen eer apen dan raenschen
voor te stellen.
De Javanen bewijzen daaraan eenc goddelijke eer,
zoodat op ecnigc rotssteenen daaromtrent, ook steeds olleranden , uit
vruchten en bloemen bestaande , gevonden worden.
ARDJOWl.\AN(iON , reg. in Oost-Indië , op bet Snndasche eil.
prov.
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ARDUENNA-SILN A

nitgeshekt woud. Zie Abdennerwoud.
het Moluksche eil. Timor-Laoct.
o\)
ARE3I , verbasterde naam van Ahmikh. Zie dat woord.
AREMBERGER-GRAniT , vaart in 0«r//.vse/, van Zwartsluis noordwaarts naar het (ï ie ihoornsc he meer loopende.
Zij heeft haar beslaan en haren naam te danken aan Jvv nE liiCNE
,
Graaf i'rt/i .dreinherr/
die, toen hij in het midden dor 16" eeuw,
Tan wege Fitirs II . Koning van Spanje , Stadhouder van Overijssel was ,
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.

ARE.

314

deze vaart, honevLMis de daarop lifr^^cndc Arcmberg ersliiis, op zijne
en daardoor het Zwarlc Avater met
eijfcn koslen liceft doen aanK-|;;;cii
Jict (iielhoornscbc meer en de Groote vaart verbonden.
Door de zoogfenaamde Riet, oen g-edcelte van bel Slcenwijkerdicp,
de A\ e t e r i n g en de K a 1 e n b e r g- e r g- r a c b t of Oude
en bet leggen van de Os se zijl of Sbiis onder Oldeniarkt
is Liter de
gemeensebap uiet de Linde en eeue binnenlandscbe vaart tusscben
Friesland en Overijssel geopend , die dnik lot afvoer van tnif bevaren
wordt.
Door bel graven der Willemsvaart in 1818, van Zwolle naar
den IJssel, is deze binnenvaart verder genoegzaam voor bet gcheele rijk
geopend en zeer in lielangrijklieid toegenomen.
De Graaf va> Akemberg bad voor zieb en zijne regtverkrij» enden
beloofd, gecne dan vaste brnggen over de sluis en in den veg mui
VoUenbove naar AV annepcrveeu te zullen leggen , om de Groote vaart
of zijl niet te zeer te benadeeleu , cvenA\cl zijn op de laatste ])laats
bij de zoogenaamde lionduile of redonle
in 1818 en over de Arembergersbiis , bij de vernieuwing en vergroOting in 18:26 , met wettige
verflunuinf!' onbaalbrnsToen !>eidaatst.
Deze vaart , die tevens eenc boofduitwatering voor bet Land van
\ollenbovc oplevert , is nog een partikulier eigendom , tbans toebeliüorende aan eenigc deelgenoten (participanten).
Gebccl verkeerd en
slecbts bij verbastering, wordt zij meestal de AAKDESDtncEKGiucHT ,
of AvRDEXüERGFncRACHT geuocmd.
AREJIRERGER-POLDER pold. in de beerl. Niervaart, voorbeen
lot Z«<V/-//^o//aHr/beboord bebbende , tbans prov.
oord-B rahand , distr.
JHooseiidaal , arr. Breda , kant. Zevenhergen , gem. Rlinidcrt , palende
Z. W. en N. aan den Blokpolder, O. aan den Bredascben polder,
den pold. Oud-Pelgrim en den pold. Nieuw-Pelgrim.
Hij is 18ü
bund. 66 v. r. 32 v. e. groot, en bet zoraerpeil ligt lOo duim onder A.P.
Deze pold. slaat met de pold. IV as san en
l o e
c n d a a l en
de daarmede in uilwatermg gecombineerde polders onder bet bestuur
van eenen Dijkgraaf en Penningmeester en 4 Gezworenen.
AREMBERGËR-SLLIS , sluis in Zalhtud , prov. Overijssel, even bcwesteu Zwartsluis, waardoor de Arendjergergracbl met bet Zwarlewater
wordt vereenigd. Zie voorts op Arejieerger-gracüt.
ARENA-COMITIS, Latijnscbe naam van 's Graveza>"de. Zie dat woord.
ARENACL3I , Romeinscbe legerplaats in bet eiland der Batavieren
Zie Aart en Ar>he3j,
KcvnemerJavd , jsrov. NoordARElVDERliOüT voorm. boscbjc
Holland , buiten Haarlem , ter zijde van Ovcrveen , dat op bet einde
der 17dc eenw is uitgeroeid , zoodat er nu niets meer van beslaat dan
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Zie Avutswaart.

ARKNSDOUF, d.,
AUK.NSGKMIULD

Zi(> Ausnoni' of Ai.sdouf.
Lnrcmburf/.
Ahkmisclmiüld, korlheidshaKc ^eelal ul> liouu
jjcnoeind , jjeli. iu liet Laiid-tait-Ojt'iniaze , j)rov. Liinbunj , dislr. ,
arr.
en 3 n. N. O. van Maashiclil ^ kaut. ca *i u. N. ten O. Aan
Mivrssen , gtrin. ^ u. O. van J/iilsher;/.
ARE^S^^ AARD, voorm. d. in den Crootcn-Zitid-IIollaiidnilieit
waard.
Zie Aaiitswaaud.
ARENTIS , Arestes of de-las-Arcas, klein. cil. in Oosl-Iiidiv ^
in
den Sundamhen-yircliipel , tusschen Groul-Solombo en lioriieü ,
ö^ 14' \. Rr. 1.V2^ öO' O. L.
AREM'SRL R(i , landjioed in Delfland, prov. Znid-IIoUand , arr.
en £ u. Z. O. van 's (Jrareii/taf/e
kant., jjcin. en ~ u. Z. AV
van
i n. N. O.
J oorhurg ,
van Rijswijk, en 1 u. N. ten W. van
Ueli't , aan de Uelftsche Vliet, op een {jedeclto {jrouds, dat sedert lanjy
onder den iiaaiu van den-Burg , en ondtijds onder dien van het
Land-ien-Ifoof/en-bing , bekend stond, ter waarschijnlijker plaatse,
vaar het Eokim Hadkiam , eeu wapenlniis, vermoedelijk door Keizer
Aelics Hadrianls fjeslieht , zonde jjestaan hebben.
Daar men reeds omstreeks het jaar 1770 op den jyrond dezer hnitenplaals onderscheidene llonieinsche oudheden had opjjedoh en , zoo
Mcrd zij, in hel jaar 18:20
in opei.bare Neilin»; gehrajjl zijnde, voor
het Rijk aaiifjekucht , ten einde aldaar opzettelijke op!jiavin;;eii te doen.
De jjroiul diens\ ol{jens in de drie voljende jaren , onder de leiding van
tien Lejdsehen lioo|<;leeraar in de Ondheidknnde Relve.vs ,
onderzocht
zijnde, zoo heelt znlks ten gevolge gehad, dat er onder eene laag van
1 a li cl heplanle aarde, werkelijk grondslagen van een uitgestrekt
Romeinsch gebouw , en daarin overblijl'selen Aan baden , huisraad ,
gereedschapjien , benevens onderscheidene andere oudheden en penningen gevonden zijn; en, helgeen bijzonder opmerkelijk is, onder deze
laatste ook enkele ziKeren penningen van de 13de en 1 ide eeuw, namelijk van Jan 1 , Graai' r«// IloUand, van 3Iammii.iaa> en Eini's van

j'roolh.
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ARESTORF, d. groothi Laremburg. Zie
ARGENT COIRT-EN-VL IDE-lUJLTEILLE,
'in^iederUindsili
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opvaren ; palende aaii de koffljplanl. Cornelis-Vriendscbap
en den verlaten ;jrond de Hulp bovenwaarts
1530^ akk.
s;TOot, met 6 slaven. De Nejjers noemen haar Dümaré of Obérié.
Vroeger
%» aren het tw ee afzonderlijke plant.
A r «y e n t - C o ii r t en 1 a - V n i d eï) o u l e i 1 1 e
geheeten
van welke de eerste rniin 300 en de andere
ruim :200 akk. hesloe;;.
ARI riv. in Oost-lndië , eil. ./émhoina.
ARICHEM , d. in Ihit graafsch. Bnnreii. Zie EEicnEn.
AIUE , berg in Oosl-Iiidië, eil. Java ^ resid. Buitenzorg, dislr.
TjUmroesa.
ARIEKÜK. berg in Jfesl-Indië , op den Noord-oostelijken boek
van het Curaaioschc eil. -liuba, een der twee hoogste hergen van
bel eiland.
Op zijne helling wordt eene menigte gehrokkelde biksteen
gevonden , waardoor de weg bier zeer ntoeijelijk te JJerijden is. Aan
de oostzijde van dezen berg beeft men een bekken, door hoogten omgeven , dat ten ongestoord verhlijf van hagedissen
scorpioenen en
ratelslangen verstrekt, en waarnit verscheidene sleuven of regcngenlen ,
hier rooijcn genoemd, afzakken.
Het water, dat bij zware regens
dour de sleuven van het gehergte stroomt , baant zich door deze rooijen
eenen uitweg naar de zee , zoodat zij al het voorkomen van uitgedroogde rivierlïeddingcn hehben.
Het v\a.s in een dezer sleuven, de »"oo////nY gebeeten, dat, in bet jaar
18:24 , toevallig bet klompje goud , gevonden werd , hetv^elk aanleiding gaf, tot de nasporing naar dat metaal, die vervolgens , vanwege
het gouvernement . plaats had.
ARIENKOK, ook Zevenhuzkn , plant, in de IFest-Indit , eil. Cura~
cao, inde JPestdivisie , ten Z. van de zoutpannen van St. !ilarickaap ,
waarin zij aandeel beeft.
Deze plant, levert vee , maïs en vruch-
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ARIGOEXA,

strand in Oost-lndië, eil. Ceram , aan de Westzijde
het Scbiereil. Hoewamoliel , tusschen de Solopa en de AA ay-Pore..
eene
In het jaar 1640 is hier door den Landvoogd Ja> Otte^ïs
bouten vesting aangelegd , len einde op de vreemde iiagelsluikers te
Deze
passen , die zich om de schoone reede veel herwaarts begaven.
vesting is in het jaar 16ol door die van Assahoedi , nadat zij al ons

van

volk vermoord hadden, afgeloopen.

ARJOEXO, gehergte in Oost-lndië.
ARION, aanzienlijke boerenhofstede

Zie Ardjoeng.

\n Hunsinfjo ,\>ro\. Groningen ,
4^ u. AV. van ^jppingcdam , kant. en 2 u. N. van Onderdcndam, gem. en J u. N. van Baflo , Ju. N. van Jndel, waaronder zij behoort, in den
oordpolder , 103 bund. groot, op eene in
1820 ontgonnen grond, door den Heer M. D. Teenstra, op eene regelmatige wijze ingedeeld . en met eene geheel nieuwe , fraaije en
rnime woning en groote schuur voorzien.
ARK, huursch. op de lelane, prov. Gelderland, kw. , arr. en
10 u. N. ten AV. \an Jlrnhem , kant.
gem. en |: u. N. AV. van IMJlerk
aan de Zuiderzee inden jJikcnIieemschen polder ; met ongeveer 40 inw.
ARKAIIALA E d. in Oost-lndië, op de Noordoostkust van het
Ambonschc eil. Celehes, in welks nabijheid goudmijnen gevonden
worden.
ARKEL , gewezen beerl. en burg of kasteel in het Land van
prov. Zuid-Holland.
Naar men wil, zoude hel eerste huis van dien
naam in het dorp Arkel geslaan hebben, in den waard, genaamd
.irkelshurg , nagenoeg tegen over de plaats , waar de tegenwoordige
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aaa Melkende naam van koninklijk [rei[e\en werd, inaur
J VN dl' S'lerke, die den 11) Uei lii7- o\eiieed , en , naar men «il
3^ jaren
Hl er van AnktL is oeweesl deed in plaals daar\an eeiien keizerlijken hnr|r
houden, even liniten lloriiielieni aan de oostzijde dier stad.
Men
zegt , dat er in jfelieel Dailscliland geen slot of kasteel was , dal liij
in zijnen
Hel liad
dit tweede
jjeboiiw
kon vergeleken worden.
omtrek zeven onverw iiiiielijki? torens, ook lunatte liet eene zei-r
hoogc
lange en rniine zaal, alsmede eene zeer IVaaije kapel, met
ongemeene kostbaarheden versierd
in «leze kapel waren de
lleeren ,
vi-onwen en kinderen van ilen inii/e van Ahkki. gewoon , Imnne godsen dit
dienst te \eirigten.
liet middelste lioi" liad vier zware torens
•was
liet
even als liel buitenliol, met eene biiede graelit omgeven.
hinnenlu»!" was omringd van eenen dikken en lioogen ringnmnr , met
onderselieidene torens In-zel
en \an eene groole voorpoorl voorzien.
In liet midden van ilil binnenhof stond eene fraaije en ruime k<'rk ,
met een koor, in hetwelk ile andilenaren en bedienden van den Heer
De burg' had niet minder
VAN Ankti,
dagelijks godsdienst hielden.
seiioone lusthoven en boomgaarden en langs de Steeg ofDalemschen weg
slondon hooge
opgaande, boomen
Dit tweede slotv\erd. in het jaar lil-, in brand gestoken door
\N ii.lemN 1. Graaf van Holland
die een ander of derde aan de zuidzijile der
slati slichtte , hetwelk
in 1401 , door Karel de Stoute zoo aanmerkelijk
verbeterd werd , dal het in pracht en aanzien boven alle andere Nederlandsche kasleelen uitblonk.
Dit kasteel werd
den ^6 Juiiij 1573, door de
Watergeuzen, onder aanvoering \an i\URiMS Bram) , nadat deze Gorinchem bemagtigd hadden, zoo hevig aangevallen, dat het zich op genade
en ongenade moest overgeven. Zes jaien later werd het lolden grond
toe afgebroken, nil vrees , dat er de stad te eeniger tijd uit overromp<'ld of door gebreideld mogt voorden.
Het afbreken duiu'de tot omtrent
liet jaar IGOü, wanneer de laatste overblijfsels van hel gebouw werden
weggenomen, zoo dat er, in den laalslen tijd, niets anders van Ie
bespeuren v\as, dan eenige sporen der grondslagen hij de zoogenaamde
Dnivelsgracht , buiten de Waterpoort der stad Gorinehem
welke in
1831 nog nader zijn weggeruimd. In het jaar 598 begon men on de
plaats, vuiar dit slot geslaan had
een aanzienlijk toihuis te bouwen,
waarin de ontvanger van den grafclijkcji led /.ijn verblijf hield.
Thans
dient dit huis voor nnlilaire bergplaats.
Achter hel huis is een plein,
dat een Iraai nilzigt over de Merwede heeil
en voorzien is vaneenen
vijver
welke leVens dient tot inlaling van rivierwater in den waard.
ARKEL, in oude brieven Arci.ü genoemd, d. in het Land rayi
Arkel , prov. Ziiid-lIoUiind , arr.,kanl. en ^ n. N. O. van Goriiicliem
aan den Lingendijk en slraatv\eg van Gorinehem naar llreehl, {feni.
j4rkel-en-Rietveld , \\ n. Z. van Jleerkerk
V». van lleu'M; u. Z.
kelom.
De Herv. hebben hier eene kerk . niet een klein spitsje op het midden,
naar sommigen v\illen, omtrent het jaar 6il geslicht door de Noormannen laler verwoest, maar in 694 herbouwd, hoewel anderen dit laatste
als het jaar der slicliliiig opgeven.
Ook vindt men vermeld, dat de Evangelicprediker Zwitbert deze kerk in 098 zoude hebben ingewijd.
\n vroegeren tijd werd het pastoorsandit door de lleeren van Arkel en laler door
de Graven van Holland begeven , maar het inleiden kwam den Proost
Tan Arnhem toe.
Aan het altaar van het II. kruis was eene vikarij
7.ijn )>'(>\\eesl
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van den Landsheer slond. Deze lierk Is In
doch laler herbouwd.
De Herv. {fcm., die 390
behoort tot de klass. van Dordrecht , riiijy van Gorinchem.
ziel. lelt ,
Het beroepen van den Piedikant geschiedt door den kerkcraad. De
eerste Predikant, die hier hel leeraarsanibt bekleed heeft, is geweest
Hf.>ricüs SpLDEiis, die ni het jaar IoS9 herwaarts beroepen werd.
De
11. Iv. die 30 ziel. tellen,
behooren tot de statie van Gorinchem.
Te Akkel heelt in oude tijden een kasteel (zie Arkel , gewezen heerl.)
gestaan
dat , in de 13de eenw is algehroken,
AllKEL (LAND VAA) , voorm. heerl., waarvan het bovensle credeelte
is een der T ijf-Heeren-Laiiden
prov. Zuid-IIolland palende N. aan het
,
Land van lianen, O. aan het Graafschap Leerdam, Z. O. aan de
Linge
die het van de hcerlijkh. Henkelom en Spijk scheidt, Z. aan
de ]\Iorw ede en ^V aan den Alblasserwaard.
Oudtijds maakte het een
gedeelte van het Graafschap Teislerhant uit.
Zekere IIei^iax die, in de lOdc eenw , uit Hongarije bij Keizer Oixo
de Grootc aankwam, wist zich door zijne kloeke daden zoo bemind bij
dien Keizer te maken , dat deze hem naar Neder-Saxen of OostFriesland zond , om , onder zekeren Tieleman , die destijds Landvoogd
over dat gewest was, het bestuur in Neder-Friesland, dat is het
tegenwoordige Friesland , te voeren.
Hier omtrent een jaar gebleven
zijnde, begaf hij zich met Silv of Gella , de dochter van Tielemas ,
die hij ter vrouwe nam , naar Hollaiïd
waar hij zoodanig in de gunst
van Graaf Dibk II geraakte, dat deze hem met eenigc landen, onder
zijn gebied liggende, beschonk, terwijl de Graaf van Teisterbant hem
insgelijks begiftigde jnct eenijye landen , gelegen aan het lange water de
Linge , welke jjiften naderhand vereenijjd den naam van het Laxd vam
A(!tEi.hei)bcn bekomen
en men wil , dat deze Heiman de stamvader der
naderJiand zoo vermaard geworden Ueeren van Aivkel geweest zij , welk
(Vic

jyo5ti(;hl,
l^'vi^

trr he.qfpvingf

^vedel• verlirand,
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doorluchtig geslacht

uitgestorven

is

laatste mannelijk oir

met Willem van Arkel
1417

die, het

,

binnen Gorinchem
sneuvelde, zonder gehuwd Ic zijn geweest, waardoor het land na zijns
A aders dood ,
die hem nog elf jaren overleefde , aan de Graven van
zijnde
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den 1 Dec.
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en maakt alzoo een gedeelte van
Gorinchem uit. Als eene zonderlinge loevalliet tegenwoordige kant.
lioheid verdient oj)merking, dat de voorletters der voormalige vier ArkelE c s t e r m ijk (thans
sche dorpen Arkel, Rietveld, Iv e d i c h e
O o s t e r w ij k) en de stad Leerdam, zoo als zij langs den Lingendijk ,
den naam Arkel uitmaken.
van het W. naar het O. elkander opvolgen
De grond brengt er hennip , tarwe, garst , boonen, erwten, haver,
alsmede kool- en raapzaad voort. De landen liggen omtrent één el onder
lA. P. , en zijn aan dezelfde ongemakken van ovcrstrooming als de
hla SS er waard onderworpen, waartegen zij door de dijken, welke
het met den yi Ib lasser w a a r d en de andere F ij f-Heere nLatiden gemeen heeft, moeten beschermd worden.
Het bestuur over de dijken is aan twee dijkscollegien tocvertranwd ,
zijnde het DijkscoUefjie van het Land van Arkel horen de Zouive en
Het
het DijksCoUcgic van het Land van. Arlcl beneden de Zouive.
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IK'l laalslMTiiU'lde is
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den Jicemt,

en lieelï eeiie slem en ceii liil iti iediT der tipilejjicii
van den Alblasserwaaid i'ii Oveiwaanl.
Hel liAVD VAN AivktL beval on;;e\eei- 10, 'UK) inw., oii<ler welke iia;;i'iioe|r
welke er exen zoo \ele kfikeii
8i00 llerv., ilie 8 Jjeni. iiiliiiakeii
De U. K., die er
hebben , en «loor 8 Pirdikaiileii beiliend «orden.
oiijjexeer 1700 zijn, maken sleelils ééiie slalit^ uil, waarvan de kerk,
Ie (ion'inlicin , door eenen Pasloor en eeiien Kapellaan beilieiid wordt.
1^)0 beloopl,
liehben medLv\ier jjelal
De Herstelde Lnlberselicu
eene gem. , uiel kerk en 1'redikanl , Ie (Horiinlicm.
llel wapen van Let La>b van Aukel beslaat in twee roodc jjetandc
liaivn
hebbende elk boven vier, en onder drie landi;ii , over dwai-s
l»;>\en elkander li;j;jende , op een zih eren seliild , mei eene wille zwaan,
boven op den helm.
de vleii;ycls iiils|)reideii(le
AUKKL-t-N-lUETA ELI) jjem. in het Land van Avhd , prov,
Zuitl-JIollaiid
air. en Lanl. Guriticltciii , (5 lu. k., 4 s. d.) palende
N. aan lloo;; -Blokland en Nienwhuul , O. aan Kediehem en de Linge ,
die liel van Spijk selieidt , Z. aan (lürinehem en W. aan Gorinchcni en
lloo;;-lJlokland.
Zij bevat het d. Arkel, benevens de Imurl Rietveld, en beslaat eene oppervlakte van 810 biiiid., li \. r. , 27
V. el.
Men heelt er 1 llerv. kerk , 1 sehool , welke gemiddeld door
,

,

,

,

,

.

bezoeht wordt, 79 h. en 1510 inw., die in den landbouw
a inden
en onder welke onjjeveer 480 llerv., die lol de
{;em. van Arhel bchooren , en 50 11. K. , die tot de stalie van Goriuchein gerekend worden.
A oorlueii heelt in deze geni., aan den Arkclsehen dam, ter plaatse.
waar in 18:215, bij bet bouwen van de Zede r i k s 1 n i s , eenige oude
munten V, orden opgegraven, een nonnenklooster geslaan, Ouden hag e n en ^ roeger JI a r i e n h a g e n geheelen.
Hel wapen dezer gemeente is hetzelfde, als dal van hel Land ran
Sjj leerlinjyen

hun beslaan

Arhct.

Zie

Arkel (Lv>d

ARKELSBURG

va>).

builenpolder in het if/wr/ ?«« Atleï , prov.
Ziiid-lIoUandy arr. en kant. Gorincheui , gem. Avliel- en Rietveld;
palende IN. en Z. aan landerijen van eigenaars uil Gorinchem en Arkel,
O. aan de Linge , W. aan den Arkclsclien dijk.
Hij is 18 blind. 159 v. r. 26 v. ell. groot, en behoort aan 't Oude
^. ro'iwenl.uis te Gorincbem.
ARKELSCIIEN-DAM in vorige eenwen Beebejdam of BEEnEvs\vAnA\DE ,
in den omlrek veelal enkel den Dam genoemd, buurt in hel Land van
Arkel, prov. Zuid-JIollnnd , gem. ArUel-cn- Rietveld , {n. N. van Arkel,
Gorinehem op Litreeht.
1 11. van Meerkerk, aan den straatweg van
lu H03 viel te dier plaatse een gediieht geveeht , lussehen de troepen
van Heer Jan va\ Arkli. en die van Alcreciit Hertog van Rcijeren voor.
,
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,

In 1409 werd er een Nonnenklooster gebouwd, dat O uden ha
en vroeger
a r i e n b a g e n . was gehcelCD , maar v\ aarvan ihaus
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Ö20
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Arkelschex-da»

<lcn

bijzonder nnllijj

,

is

in

1819 ecne uilwaleiende
lage land

sluis

aarifre^

daar omstreeks liggende
van liet overtollige \\atei- Ie ontlasten, en bekend onderden naam van
Zedcrikslnis. (Zie voorts dal woord.) Ten N. O. van deze slnis
heeft men in 182a eencn stooniwatermolcn gebouwd, waarin 3 stoomniacliines met 5 raderen aangewend zijn
die gczamelijk een vcrniogcn
van 90 paardeukracht hebben.
Wanneer er geene natuurlijke uitlozinjj
van de Zedcrik door de sltiis kan plaats hebben moet deze molen het
"werk doen van 23 windwatermolens
waardoor de velden , die zich
in den Zederikboezem ontlasten, worden drooggemalen.
ARKELSKLOOSTER, voorm. nonnenklooster van de orde der Miniinen , binnen Utrecht, werwaarls de Nonnen uit het klooster
ar { ë n hage ii of O u d e n lia g e ii , aan den Arkelschen-ilani , in het jaar
l"t5'J8 overgeplaatst werden.
Het was aan de II. Anx.v toegewijd, en werd
daarom ook wel St. A>>a-kloost£r geheelen.
ARKELSTEIX ook wel Arkestein , Arkenstei?( , of Akkerstee geschreven, Vüorm. havezathc in Zalland , prov. Overijssel, ondevBathmen , aan de Schipbeek, niet ver van de Geldersche grenzen. Zij was
aldus genoemd naar Jax v.\,n Arkel
den zeven en veertigsten Bisschop van Utrecht die haar ten jare 1560 van hout, doch later in
steen
deed bouwen om te strekken tot eenen burg ter beteugeling
van de Zallandcrs en ter beveiliging van den weg.
Niettegenstaande de Bisschop met eenen bezegelden brief, voor zich
en zijne opvolgers, aan de steden Deventer, Kampen en Zwolle beloofd
had dit slot nimmer van het stichtte zullen vervreemden, verpandde
liij het echter kort daarna
aan Hendrik Stakexbroeck
hetwelk later
niet weinig nadeel aan Overijssel veroorzaakte.
Het is in de 17de eeuw
ver•v^oest , en in korenakkers herschapen ,
die nog eenigzius de oude
gelegenheid aanwijzen terwijl de naam nog bewaard wordt in eeue brug,
aldaar over de Schipbeek gelegen.
AllKELSTEINSCHE-BRlG of La>dvveerbruc, brug in Zalland, arr.,
kant. eii 2^11. O. \an Deventer , gem. en ^ u. O. van Bathmen.
Zij ligt
over de Schipbeek en ontleent haren naam van de voorm. daarbijgerk el st e i n.
legen havezaliie
loijd

,

,

oui

Iit3l

,

,

,

,

,

M

,

,

,

,

,

,

,

A

ARKENHEEMSCHE-POLÜER,

oudtijds Aekemehe , Akkemy of Ahcker-gemeente genaamd, pold. op de T el utre , kw. en arr. Arnhem,
gedeeltelijk kant. en gem. Ptijkerk , gedeeltelijk kant. Harderwijk, gem.
Putten, palende N. aan de Zuiderzee, waarvan hij door eenen dijk gescheiden is, O. aan de buursch. Slcenekamer onder Putten Z. aan de stad
Nijkerk,
aan de Laak.
Deze schoone grasrijke polder, is ongeveer 3090 bund. groot, en
Het land ligt ruim
zeer geschikt voor de veeteelt en vetweiderij.
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If^estergoo , griet. Franekegeh., prov. Friesland, kw
en 3^: u. W. van Leeuwarden , kant. en 2 u. O. \anHarlingen ,l\\. N. O. \an Franeker , waartoe het behoort , 5 u. Z. W. van

radeel
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Schalsum

'11.
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ARKENSTEIN

van Dongjum.
of Arkestei?!

,

voorm. havezathe,

in

Zalland.

Zie

Arkelsteix.

ARKU3I

geh., prov. Friesland, kw. JFestenjoo, griet. Wonseraen 2^ u. W. van Sneek, kant. en l u. Z. van Bolsward
£ u. N. van Dedgum , waartoe het behoort, in den Arkumer-hem
nabij de trekvaart van Bolsward op A\ orkum.
ARKÜ3I, verkorte naam van ADRicuEa. Zie dat woord.
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W. aan «U; lirkvaart van llolsward op Worknin.
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ARMEILWI), eil. in Ooxl-I iidil' , aan den injanu van StrnatSuiida, ten \. W \an den Si. .Nieulaaslioek , op hel eil. Java, ü"' lii'
Z. Br. VIV' 10' O. L.
AUMIK >HI)K of Akmokpb , weide ijraafseh. Zntphcn , prov. Gelderland ,
k\v., air.
en Tt)- n. O. van Ziil/dn-ii , kant., [[eni. en ^ n. van
Lochcm.
Zij dient lot eene aljjcmeene weide voor de minvermojjende ,
en is van daar AiiMnoKUE jyenaamd.
gerejjtinde veehoeders der {yein.
Thans is liet oinjyeven door een aaiilal boerenwonin;n'n en landerijen ;
om welke
met 180 inw., die alle van Kindhonw en veeteelt beslaan
.

,

,

j

reden het thans ook als bnurseli. bekend staat.
All.UIN A , militaire post en sterkte in Niderlaiidsch-Giiiana , kol. Sarinamc , op den linkeroever der jifrensrivier de If/urouijiic , 18 u. boven
den mond dier rivier of van bet fort Willem Trederik, te midden van
een woest oord
en daardoor de onaan;jenaaiusle plaals der {jeheele ko,

de afj;ele;i[enste is , waarop men zieh als van
de (^eheele wereld afgezonderd en van alle correspondentie verstoken ziet.
Deze post. ontleen! zijnen naam van de riv. Armina , welke daar
vlak te>ren over in Franseh Guiana . in de Marowijnc valt. Hij bestaat
de Oinciercn en sol«lil een blokhnis , inajjazijnen en woninjjen voor
dalen.
De j;ebonwen maken een vierkant nit, met palissaden omringd
en aan eiken hoek mei kleine metalen kanonnen beplant.
De militaire gebouwen zijn van palissaden met pinadakcn zamenn^esleld, die des morjyens met cenen konden nevel doortrokken worden,
en bij da<| brandend heel zijn, hetwelk deze traliehutten zeer ongezond maakt.
Daar de 3Iaro\ujne hier, door rotsen, in zijne breedte zeer beperkt
vordt , zijn de Bosehnegers die de rivier afvaren , genoodzaakt , dezen
militairen post digi voorbij te komen.
Dikwijls evenwel, dragen zij
hunne linie vaartuinen over het land , en vermiiden alzoo bet fort te
naderen.
In het jaar 1806, overvielen de zwarte opstandelmgen met
de Neger-gnides , na den militairen post Oranje ic hebben geplunderd
en verlaten, langs een voetpad over den Rooden berg den post Armixa ,
vermoordden de Ollieieren en den Chirurgijn , plunderden de magazijnen verbrandden de huizen, terwijl ook de Negersoldalen, die zieh
hier bevonden
tot hen overliepen en met hen naar de hoogere streken
der Marowijne terugkeerden.
Het weder is hier zoo veranderlijk, dat, volgens waarnemingen
door den Heer M. D. Teenstka , met de thermometer van Fahrexöeit,
op hel midden van den dag gedaan, de kwik binnen vijf uren tijds ,
meer dan 20^ op- en nederspeelde (1).
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ARMOE,

voorm. d. in Oost-Indii' , op de iioordkiist vau hel
van den lioek Awer.
ARMOEDE, biiurscli. . graafscli. Zutphen. TAc Armhoede.

Java, ten

^^

ei(.

.

A11ML\DE.\, of xVnjiLiJLN op het cil. 7/ alchereu. Zie Arnfmcide>-,
ARISE voorm. Avalcrlje inhcleil. WcAchcrrn prov. Zeeland, dat,
,

.

,

van ^liddclbur^' afkoinenile hij Arncmnideu
AR^^EM oiidc naam van de stad Armiem.
,

in zee viel.

,

ARNEMUIDEN

,

jjem. op het

Jf' alchereu

eil.

Zie dat woord.
\iro\.

,

Zeeland ,

distr.

Middcliutfj , (3 m. k., 1 s. d.)
en
kant.
palende N. aan
kleverskrrke. O. en Z. aan het Arnenniidsrhe gat , dal haar van St.
Joosland scheidt, en W. aan de gem. iMiddelhurjr.
u i d e n , de heerlijkh. N e nZij bevat , bolialve liet stadje A r n e
w e r k e r k e en Mo r t er e en beslaat eencopper^lakle van 486 bnnd.
Men heeft in deze geni. '1 Ilcrv. kerk, 1 sehool 1 slijl'scUabrijk
198 huizen en rnim 1."00 invv., die schier het cenige middel van bestaan
vinden in de kustvisscherij , welke zij, thans met 16, in 1854 nog
met 21 , schuilen uitoefenen j tcrw ijl buiten deze schuiten hier nog gevonden worden 19 hoogaarlsen , die op de Schelde en de Zeeuwsche
stroomen visschen.
\ roeger bestonden hier 31 zoutkeeten , die aan
velen een goed bestaan opleverden.
Deze zoutkeeten , die aan onderscheidene ileeren te 3Iiddelburg toebehoorden
waren langzamerhand
tot op 10 verminderd, teen den 7 Jiilij 1802, des avonds ten elf ure,
de kruidmolen aan den Middelburgschen havcndijk , ruim \ u. henielsbrecdte daarvan verwijderd, in de lucht sprong, en het vuur aan
zoodat er 8 tot den grond toe afbrandde zoutkeeten mededeelde
den, weslialve er nu nog slechts twee overig zijn, welker eigenaars de
eenc te Middelburg, de andere te Arae3iüide\ woont.
De stad Arkemuides, ook wel Armciden, AR:ai"iJE:v, AREaiuE en
Erremce bij de inw. meestal Arremüue of volgens de Zeeuwsche uitspraak , Erremiije , in het Latijn Arnemida geheeten , is eene stad van
den tweeden rang, die | u. O. van Middelburg , en 1 u. Z. van \ere,
aan het Arnemuidscbe gat, gelegen is. Zij ontleent haren naam van
Let watertje de Arne, dat hier eertijds zijnen uilloop had.
Vroeger lag Arnemeide> meer Zuidwestwaarts en nader aan Middelburg en deze plaats, die men, ter onderscheiding van bet tegenwoormoet reeds in de
dige Ar>E3ICide>" gemeenlijk OuD-ARNE.-flt.iDE.\ noemt
13de eeuw bestaan hebben zoo als blijkt uit eenen brief van Ja> l Hertogran Lotharingen en Brahand , gegeven op St. Nikolaasavond van het
jaar 1288; want hij verklaart daarin, ter bede van Floris V, Graaf
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van Holland en Zeeland, zijnen bloedverwant, tolvrijhcid in alle zijne
landen te geven aan de twee sleden , die Floris voorgenomen had te
stichten , de eene in het eiland Schouwen te Brijdorp , de andere in
Walcheren bij Arnejiuiden. Zij was destijds , en zelfs nog eene eeuw later ,
eene groote en neringrijke koopstad, aan wier inwoners Haquix, Konin<j
van Noor\\egen, in het jaar 1370, vele bijzondere privilegiën, ter bevordering van hunne zeevaart op Noorwegen verleende , hun alles kwijtwat zij tot dien tijd toe tegen hem mojten misdaan hebscheldende
ben nemende hen in zijne bescherming en alle zijne havens voor hen
openende, om daar. mits betalende den gewonen tol, hunnen koopInde brieven, hiervan gegeven, wordt Arne3Iiide>- ,
handel te drijven.
iddelhurfj onder deZeeuwsche sleden genoemd.
nevens Z ierikzee en
Het was in dien tijd veel meer blocijende in zeevaart en koophandel
dan Middelburg , en praalde met een deftig slot , waarop de Hecren
VAN AR>EMUtDE>-, zijudc ccu oud Zccuwsch adellijk geslacht, hun ver,
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dien jfiuulcu iiil^;ostrcktci) sJrooin, die \N alchcivii afsilii-iddi' van Zuid Ui'vcland , ^Volpliaaitsdijli. eii Noord-llcvclaiul , cii dil jjardi'/c slad hol voordeel , dat de
(aa.iijt'il|)oltlcrs

iKijj;

iiii-f

zich

,

zwaarst jjeladiiic stli!>])eii aan haar liooltl koiidcn al- en aanvaren , waarlich daar
door \elen , die 7.ieli met sehee|>\aarl"eii koophandel jjeneerden
dal zij , in iiel be'esti[>den. De stad werd hierdoor zoo weUarende
gin der vijftiende eenw , onder de voornaamste koopsleden van h.nropa
wertl ;;eleld
hetjjeeii haar, in 11 IS,
iu het hanzeverhyi\d deed op,

,

.

van haren «rrootsten hloei te Oudeen klooster van Ke;;uliere kanonniken
dal rijkelijk met lanhel // it i s I e }l o r l i r c ^'enaanul
derijen en erven l)e;>irti;;d was.
.\aii;;e/,ien evenwidde/.e slail meer en
meer van het jjeweld der zee Ie lijden had, bestolen hare inwoners, iu

Ook heslond

nemen.

Ai!>L.Muii>KN

eene

er

tei\

tijde

kerk en

IVaaije

i'

,

1138,

ten tijde van Heer

van dal

jjeslaelit

.

(iii.Lis

hnnne nog

noordooslwaarts op,

ineor

van Aur^KMi ihkn

overijyc
te

,

hnizen

al'

te

de laatste arslammelinj»'
,
breken , en die een weim^j,

herbouwen; hieraan nu

heefl hel

leyen-

Ook werd kort daarna
danken.
de plaats, v\aar Oud-Auxemiiden <;eslaan had , hevi[j door hel water
aan-yetast , waardoor zij, sederl hel jaar llOiJ, van dap; tot da;; , door
{yrondbraken
zoodani;; ainani
dal nn van de Iwcc en derli-y [jemelen
(i;i linn.1.
09 V. r. 31 v. el.), die hel bcslocjr, naanwelijks twee
{yenieten (91
v. r. 83 v. cl.) over zijn.
Iu de nabijheid van dit
OiD-AuNEMrii)r\ werd Willf.» van Oostehvant , zoon van den llollanden ten
sehen draal" Ja>- II. in 1303, door de Vlaniin;|en ^jeslaoen
jare ló')!, waafjde Graaf Willem V. in het be;;in der lloekseho en
KabeljaauMSche t\\islen, in hare nabijheid, eenen zcesla;>- legen zijne
nioetler . vrouw Makcaretha , M'eduwe van Keizer Lodevvukvan Beuere?» ,
vvoordijjo

zijn beslaan

Ar.\EMiii)i:>

,

te

,

;

die

ongelnkkij; voor

hem

uitviel.

begon alzoo het legcnwoordirfe Arnemuiden in het jaar 1438,
te Jiouwen , op den dijk van Middelbiirff , ter plaatse jjenaan)d Oosthoek, in de parochie van IVtciiircrhcrlt'
op 23 gemeten (11 bund.
47 V. r. 90 v, ell.) gronds.
Het vlek had door zijne verplaatsing de
want naanvorige nering , scheepvaart en koophandel niet verloren
welijks was het geslicht , of hel begon , door de menigte der van rondsom
I\Ien

,

,

;

loevloeijendc inwoners, zeer volkrijk te worden, zoodat het reeds ten jarc
146!^ , tot een aanmerkelijk dorp aangegroeid was, van welks grootte en
fraaije

gebouwen men
nog heden

schilderij ^

,

zich
in de

kan maken, uit eene
raadkamer van het stadhuis aldaar han-

cene verbeelding

,

gende.
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brandde de plaats geheel af, maar werd spocdigf
herbouwd en de koophandel nam er zoodauig loc, dat de" regeringvan ^liddelburg, voor het verloop der nering en inwoners van deze
laatste stad vreezcnde .besloot den eigendom van Aunemciden aan zich te
trekken vveshalv e zij
in het jaar 1493
de ambachlsbeerlijkheid van die
plaats kocht van Fn.ii's VAN I>(URCovDiÉ
die, door zijn huwelijk ni&t Anna
van Borrelen, ileer van Akne.miiden geworden was, want, na bel uitsterven van hel geslacht van Arsemhden
was die heerlijkheid aan de
van Borselens gekomen.
i (J d c lDeze koop heeft daarna groote twisten tusschen die van
h u rrj en Arnemhden doen ontstaan
naanwelijks toch was zij getroffen ,
of de 31iddelburgers waren er op bedacht, on» wetten te maken, die
hoewel zij
de hoofdnering en handel aan hunne stad konden verzekeren
aan die van Arnejiciden zoo veel handel van minder aanbelang
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lieten, dat deze daardoor in jjocdcn doen blijven kondon , tfrwijl Itnn
tevens het genot werd vergund van alle vrijheden , die de burgers van

Middelburg hadden.
De Ar«emuiders, hierniede ecliler niet tevreden, en liever don zelcl
van alle groote koopmauscliappen in hunne stad gevestigd ziende ^
stelden alle middelen in het werk, om Middelburg in zijn regt te verkorten.
Deze laatste stad deed hun echter merkelijke blijken van
aniankelijkheid geven
zoo trok Middelburg jaarlijks van eiken persoon ,
die te 4um;miii>e> in de gilden der kramers , tappers , timmerlieden ,
smeden en l'ruiteniers was cenen schelling ook waren die gilden gehouden ieder jaar, elk op zijne beurt, ten zijnen koste, het Heilioe
Kruis in de AVestmunsterkerk te ^liddelburg op- en af te stellen
do
drie schutterijen van Ar>E5iuide> moesten de jaarlijksche processie te
Middelburg, met hun geweer , tiommelen , pijpen en wagens bijwonen;
die van Arnemliden moesten ook aan die van Middelburg aanzienlijke
sommen voor aeeijnsen en belastingen betalen, en daar ter stede te
regt staan
behalve meer andere harde bepalingen, op het stuk van
koophandel en winkelnering, die hun door Middelburg opgelegd waren.
De Arnemuiders, dit knellende juk moede, besloten zich daarover ten
Ilove te beklagen
maar de Middelburgers wisten daar hunne zaak
zoo goed te verdedigen , dat , bij vonnis van Keizer Kahel V , van
23 Augustus 1531, de klagten der Arnemuiders ongegrond werden
verklaard; hoewel die van 31iddelburg aanbevolen werd,
de Arnemuiders met alle mogelijke vriendschap en bescheidenheid te behandelen. Deze laatsten hadden
hangende dit geding , den Keizer verzocht,
onmiddellijk onder zijne bescherming te staan, en van het gezag van
Middelburg geheel ontslagen te worden , waarvoor zij aanboden
jaarlijks
zoo lang himne welvaart duurde , den Keizer 300 guldon te
betalen
maar ook dit verzoek werd van de hand gewezen. Intnsschen bleef de bloei der plaats aanhouden, door het groot vertier
van alle Avarcn . die de kooplieden , schippers en bootsgezellen benoodigd hadden.
De haven was op alle getijden vervuld met gehecle vloten
van afvarende of aankomende schepen van alle natiën.
Zoo kwamen
ten jare 1496, met de Spaansche Prinses Jouanna, die
als bruid van
FiLiPS ih Schoone , herwaarts
kwam, op éénmaal 13o schepen hier
t«r reede , en in het j«iar löÜ2 vertrokken er meer dan laO te gelijk
van daar, om Keizer Karel \ uit Engeland af te halen.
In de burgerlijke oorlogen, die onder het bestuur van FiLirs II,
Koning van Spanje, nitbarstten, had Ar>E3icide>- veel te lijden. Zich
ten jare lo72 bij de Ylissingcrs gevoegd hebbende, die, na het veroveren van Brielie door de Watergeuzen , zich mede aan de zijde van
den Prins van Ora>je hadden geschaard , moest bet dit w eldra smartelijk bezuren.
V.'ant naanwlijks had Alva het gebeurde te ^ lissingen
vernomen of hij zond eenige oude en ervaren krijgsbenden naar Walcheren die
AR^EaüIDE^• aangetast en vechtcnderhand ingenomen hebbende , aldaar een verschrikkelijk bloedbad aanrigtten , en de plaats
deerlijk niiplunderden.
Ook^^crdhet, gedurende het beleg van Middelburg jammerlijk verwoest door de Spaansche krijgsknechten
die , bij
gebrek aan brandlinut , de deuren en vensters der huizen daartoe gebruikten, zoodat in degeheele plaats slechts een enkel huis te vinden was ,
dat deuren en vensters had, zijnde dat. waar hunne Cevelhebber zijn
verblijf hield.
Die schade werd evenw cl den inwoners van AR>E.TiiriDE>j
niet lang daarna vergoed; want, nadat de Spanjaarden,
den 19 Fcbruarij 1S74, JUiddelburij en ARNEMtiDES , tegelijker tijd. aan den
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vcrklaurd , zoiidm'

^an alle ai'liaiikclijlvlu'id van Middolliiiriy oiitlii'Noii
dal dl' verlojjcii door de lU'jjcriii'j van Aliddidbiiijj daarlfijcii (jedaaii .
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uilwiTkrn.
ook oin-licrks
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van

di'n
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Tevens deed de l'rins nii Ah.m;3JUiwerd.
ui:n \ersterken, dooreenen aarden wal, van vciselieiilciie bastions voorzien , daarom lieon Ie l«'jf|Ii'i>. die eeliler later, bij [fehrek aan oiidei-liüiid. ^er\allen xijn , en van welke vi'stiiejwerken thans niets meer ilan de
wallen aanwezijy is.
liovendien kreejj Ak.nljiuiden de ma;>t , om eein^ beiioeminjj van jiersunen te mojen inleveren, waaruit, bij den l'rins of bij
den (iotncriienr en lladen \an Zeeland, eeiie weltijfc Ma[jistraal zond'j
worden aan^estebl om binnen het re<jtsjfebied van Aknkïliueji , lY i e u«' c r k e r k e en jU or t i e rv, viimineh- en riricle jitstilic te oefenen
oji
dal zij daardenzeliden voet als te 31iddelbnr;>- plaats bad , behalve
umlrent zonden slaan ten ressorte van den llaad >an llillaiid in eas ^an
Appel. En aanijezien de stad door de voorjfaaiide biii;>erlijlve oorlojren
zeer veraehterd was, verkrccj zij , op eene klajfte deswege, aan den
voorzeiden Prins van Oranje inirediend , bij opene brieven, j;ejj(ï\en
den tJCJ Jannarij il)7i , verseheidene vrijheden en {innsten , als
onder anderen, dat zij nioirt honden eene wekelijksclie marktdajf des
Diii'jsdajjs. alsmi.'dc eene jaariiL-ukt ,
welke laatste aldaar iiojj den
tweeden Pinksterdag gehouden «ordl.
Maar op het verzoek, dat
zij zieii ,
benevens andere steden voortaan zonden mo;jen lakn vino|)

alllier. beselioiiken

,

,

.

den

in de veijjaderiiijj der
lot

MiJii>E.N

antwoord,

dat

Staten van Zeeland , krcjren die van An.vEzij zieh
met het loe;jeslanc moesten vcrnc-

noegen.
hoofden
In het voljjendc jaar benzon men
weder de vervallen
en zecwerinjjen op te maken alsmede watermolens , sluizen en al wat
tot onderbond
van de stad noodzakelijk lievoiiden werd , waartoe
de Raad van Zeeland toeliet, dat men de
inkomsten en aeeijnsen van de stad bezwaren zonde met de verkoupinj); ^an 200 ;;iild'.
lijfrenten en nojj 200 gulden losrenlen jaarlijks.
Tot onderhoud van
jjedaehle werken werd toen ook bij den Prins van Oranje goedyrkcnrd ,
dal men van elk schip leggende en meerende aan de hoofden te
An>EMLiDE>i , maar aldaar niet te huis behoorende, telken reize zoude ont,

vangen

laams (ongeveer 'i-i cents INederl.).
het jaar 1ü74 gegeven, dat, binnen zes navolgende
jaren , de ingezetenen niet zonden gebonden of bcdwingclijk zijn in de
opzegging of allossing Tan het kapitaal der renten, staande op huizen,
bragt zoo veel te weeg
dat vele buizen opgelimmcrd werden , en
toen hier later nog andere vrijheden bijkwamen , kreeg een ieder lust
zes grooten A

l)e vrijheid,

in

,

en men konde de daartoe noodige penningen gerccde nering wakkerde aan , de scheepvaart nam toe
gelieele vloten uit alle norden der wereld Heten zich daar vinden ,
huis bij huis werd gebouwd, en de vvehaart vermeerderde zoodanig,
dal de stad de grootte harer nering, de menigte van hare ingezetenen en den toeloop van vreemde koojjlieden en boolsgraellen naauwelijks meer konde bevatten.
Er lagen dikwijls drie rijen schepen voor
AnM;«ui)E>, waar zooveel diepte was , dat vaartuigen van drie honderd
lasten groot, gaten in den boeg krijgende, zoo diep zonken , dal uien
kuil daarna de ^laggell niet meer zien kunde.
De grootste schepen
in

het bouwen,

delijk

bekomen

;

,

A R N.

326
werden g-cmaakt

,

waar

er ligtelijk vlot

,

ze'ifs

de meeste droogle is
en zij geraakten
der eerste Oost-Indische schepen
te welen de Leeiao en de Lccxuin^ in de dokken van AR>EaiiDEN
Het was er veel Icvendirjer dan te Middclbiirjf , en de
gchoinvd.
huizen duurder, zoowel in huur als in koop.
Doch het water veranderde in korten tijd in land , en het zand sloot den toeoan[j voor de
een diep
sciiepen af, zoodat men cp vele plaatsen , waar eertijds
vaarwater was , naauwelijks de kleinste schuitjes meer gebruiken kon ,
en zelfs Avagens en paarden zag rijden , waar te voren de dicpstgnanAangezien het dus aldaar met den
de schepen plaglen te varen.
heeft men
op onderscheidene tijden allerlei
tijd geheel droog werd ,
middelen gebezigd, om langs Aknemciden eene kil te houden.
Zoo
heeft men in de jare 1613, 161G en 1617 door de Lemmer eene kil
In het jaar 1619 en 1620, toen de Prins
gedolven, maar tevergeefs.
verzocht mcu om
\\y Oranje, den Oranjepolder had lalen hed ijken
eenigc sluizen daar nevens te leggen , hetwelk geschiedde , leggende
ïucn aan de laatste sluis , oostwaarts op , eenen dwarsdam , om het
wanlij af te leiden, hetwelk, door die sluis, naar het Mesten met de
ebbe uitspoelde; maar alzoo men meende, dat, als de gezegde dwarsdam weg was , de vloed vóór Arnemuideu tot eene ebjic zoude kunnen
dienen , is deze dam langzamerhand weggenomen, waarna echter de
Later zijn de voor deze
droogte voor de stad zeer aanmerkelijk toenam.
stad opgehoogde zandschorren bedijkt en tot een eiland geworden,
zoodat er niet dan een naanw kanaal , het Arncmuidsche gat gehecten ,
Daardoor is AR>E3irniE> van tijd tot tijd
tusschcnbeide is opengelaten.
van allen handel ontbloot en allengs zoo verminderd, dat de meeste
Luizen weggeraakt , en slechts ccnige weinige zijn staan gebleven.
De stad zelve telt thans 177 h. en ruim 1200 inw.
Het Stadhuis is een vrij aanzienlijk maar ouderwelsch gebouw,
toen het
in welks raadkamer eene nette al'betlding van AR>E3itJiDE>nog een dorp was, voor den schoorsteen hangt. Het ïolhnis, dat
vroeger den Ontvanger van den grafelijkcn tol tot woonlniis diende, en
een fraai gebouw, bijna zoo hoog als de kerk, was, is op last der Staten
van Zeeland verkocht, en dient ihans tot woning van eenen pnriikulier.
In vroegere tijden was de hoofdkerk van Arne3iciden en van de omliggende landstreek te Nievuerlcerkc ; maar in de 1'jde eeuw kort na het
verhuizen der inwoners , uit OuD-Ar,>EMüiDE.>" naar de tegenwoordige plaats
van dien naam , werd hier eene kapel gesticht , die eene eeuw later
door eene kerk vervangen werd, waaraan den 9 Mei VóOS de eerste
steen rrelcgd werd.
De tegenwoordige kerk , omtrent den lijd gebouwd ,
op
dat de stad door wallen omgeven werd , is een ruim kruisgebouw
welks kruis een toren staat , die van uurwerk en klokkenspel voorzien is.
Ook heeft zij een orgel , door de milddadigheid des heeren J. RadekMACHER , Heer van lyieuu-erkerke , ten jare 179-3 , aan de gem. vereerd.
Boven in den westelijken gevel dezer kerk ziet men eenen halfvergulden , half zwarten bol, die met hel uurwerk verbonden, de schijngcslallen der maan voorstelt, en onder dezen bol is een unrbord waarop
tevens het hoog en laag water aangewezen wordt , hetwelk door de
llians

zijn

,

eeniijc

,

,

,

,

,

Vóór de Hervorming had
aan welke onderscheidene broederschappen verbonden
•waren.
In het begin desjaars lo82 bad dit gebouw door eenen geweldigen sform veel te lijden de vooigevel stortte Ier aarde , hel dak werd van
binnen opgcligt en van builen van kijen ontbloot; ook werd de toren zooIn
danig beschadigd
dal hij afgebroken en vernieuwd moest voorden.

wending van het gezegde uurwerk geschiedt.

men

er vele altaren
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kerk aanmerkelijk verbeterd cii
<1it Norijjc eciiw is deze
Reeds in l'JGü werd de ll(rvorniiii>( hiniieu Ausejiijiue:^ ,
ook werd daarojicnlijk lievoiderd dour i»r« dikalien nu-l djicuc tleuren
jjipredikt, waarloe
btiiliMi , in eeno zoiilkeet op den «e;;- naar Middtlljiirj;de ffezindlieid \an den tociinialiffea Raljiiw >loii.v> IJi'kmï kan [jeliulpen
liehlien, \uen men /clfs na|;eei"l , dal hij de deur der kerk \our del)eehlslurmers had doen openen, üuk ï^trhijnl de nicnwe leer liier s|iüedi;y /.iilkin
hol

iiiidilca

licrsifid.
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rooien

jjeniaiiKl

opj',an;f

te

ht^bbeii

,
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men
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^uin•

hs',

<iiide

drr

lüdc eeuw reeds l\^ee l'retiikanlen had, 4lie er sinds jjehie\L".i zijn, lol
dien «ij als
De eerste
in 1009, en levens Kh'>erskerke hedieiiden.
Jierv. Leeraar Ie dezer |)laalse vernn hl vinden, is jfcwecsl lltiitnaus
en
l'r.A>Lisci
die er len minste in lól'ó reeds vast IVedikanl was
Dij de
iwvens wien er korl daarna nojy een tweede beroepen weril.
invoerinjy der nienwe psalmherijniiipf in 177i, was Aiim;«liui.x eenc der
,

,

,

weinijje ;;cmeenlen in '/eehmd , v\elke/ieh nu-l weorbarsli|jheid Icjjen der
De Tredikanl K. Vos, die in zijn liarl ook
Staten hevel verzelleden.
aldns jji'/ind v\as, jrehruikte dit lol een voorv\endsel, om de invoerinj; ,
Hij overhel j'vheele jaar 177Ü door , van lijil tol tijd uil Ic stellen.
leed, loen (h' Slatin van Zeeland reeds maatreoelen hadden heraanul
om de halsslarrijjen in sonuni^e [ifemeentcn lol iuinnen pli;;l Ie hriii;;en.
Nn jfin.'f dil te Au>k.mlii>en jyemakkelijker dan men {jedaehl had, v\anl de
nieuwe l'rcdil.anl, J. Molf.miel.zoo slerk vóór, als \ os te;',en de invoering
zijnde . had hel geluk eerlanjy , door goeden inrfaajj vindende redenen ,
de gemüedercn tut bedaardheid en l(;t een slil gehnorzamen aan de Owrheid te brengen.
De gem..die tol de klass. en ring van Jliddclbttif/h:^-

hoort, en tlians door éinen Predikant betliend wordt, lelt ruim 1300
De kerkcraad heeft een vrij beroep.
De R. K., JOG die binnen bet stadje als die in de ge m. vvoncn , en
sleehls V'> in getal zijn, worden lot de statie van .VjVu/e/i«/v/ gerekend ,
De Oostersehe geleerde Joos van Laakln, die tevens een der overliencrs van de nieuwe vertaling des Oiulen Teslamenls was, is den 27
Hij
Febr. I-J8Ö te Arnemcide.n geb.
,
als Predikant te Missingen,
zielen.

•]-

den 6 Oei. IG'iö.
Het wapen der stad . ihans ook dal dc-r gen'»eente , is een gouden veld ,
Het bovenste gedeelte beladen met
doorsneden met ecne blaauwc golf.
tuce zwarte cenkoppigc arenden, en tussehcn deze eene roode bmgt
op de golf rustende; het benedenste gedeelte met eejicu zwarten dubbelen arend.

ARNEML IDERZAMD

of ARNERiuriDLRZAND. Onder dezen naam komt
eenen giflbrief, de jdaat voor, welke vóór den
ïiiond der jérne , ten O. van het eil. truUhcrcn , prov. Zeeland,
was opgewassen en dus het beginsel uitmaakt dier zware verlanding ,
waardoor de reede van Arneniuidcn vernietigd is geworden.
Zij werd, ten genoemden jare , door Hertog- Albrecut va> Beijeren ,
aan de Andjaelilsheeren van ',v IIcfr-Aiciidskcrke in Zuid-Berchntd,
jyegcven , die noglans eerst in 1G51 de plaat begonnen Ie bedijken,
^a dezen werd zij St. Jüosla>d gebeeteu , en maakt , onder dezen naam ,
nog een gedeelte der gezegde hecil uit. Zie verder .Iooslvsd (St.)
ARNEaILIDSCHE-GAT , kanaal, \>ro\-. Zeeland , O. van Walcheren,
lussciien dit eiland en St. Joosland , dat aan de. bedijking van dit
laatste zijn bestaan te danken hcefl , maar allengs aan zijnen mond
mot z.ind to.'"-estopt is . zoodal de gelieele stroom tot aan de stad zoo
zeer verlamd is , dal thans niet dan kleine schuilen, en dat nog alleen
bij liooj v.aler, de blad genaken kunnen. In 1792 op koslen van de
reeds

in
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stad Middelburg uitgediept zijnde , slikte het ras weder aan , en werd
daardoor onbruikbaar voor de visscbers van Arnemuiden en voor de
sociëteit van de zaajjiuolens , waarom het in 1818 op nieuw uitgediept ,
^ïan een bekwaam sas en cenen dijk werd voorzien , die het eil. Walcheren met St. Joüsland aaneenvoegde, met oogmerk om het alzoo
düor schuring, diep te houden.
ARNERMTJIDERZAND , voorni. zandplaat prov. Zeeland. Zie
Arsemuide' Xnd.
ARNHEM, kw., prov. Ge WerZan^i, palende, N. aan de prov, Overijssel , O. aan dezelfde prov. en het kw. Zutphcn , Z. aan liet kw.
Ticl en voor een klein gedeelte aan de Pniissisciie prov. Rijidand , W.
aan de prov. Utrecht en N. W. aan de Zuiderzee.
II a r d e r w ij k ,
Het bevat 6 steden , als A rn li e
a g e n i n,
gcn, Haltem, Elburg en N ij kerk, en ö districten , als
Over- Velu we, Midden-Vel uw e, Neder-Veluwe, Veen Zevcnaar, en telt ruim 74,000 inw.
ARNHEM, arr. prov. Gelderland , dat denzeliden omvang heeft als
het kw. van dien naam.
Het is verdeeld in de volgende 7 kant. :
,

W

m

:

luwe-Zoom

Arnhem, Zeven aar, Wageningen, N
Apeldoorn en Harder w k.

ij

kerk, Elburg,

ij

ARNHEM,

kant., prov. Gelderland, arr. Arnhem; palende N. en
aan het kant. Velp, Z. aan den Rijn, die het van het
kant. Huissen scheidt en W. aan het kant. Wageningen.
Het bevat de gera.
Reeden en Roze nd aal, en daarin

O.

Arnhem,

19,1500

inw.

ARNHEM,

Gelderland , verdeeld in de volgende, 3 rinZij bevat 2S
en Apeldoorn.
gem. met 29 kerken, die door 30 Predikanten bediend worden, en
ongeveer 54,000 ziel. tellen.
ARNHEM, kerk. ring, prov, Gelderland , klass. van Arnhem. Ilij
Arnhem, Elkum,
telt ruim 11,000 ziel. in de volgende 7 gem.

gen

:

klass., prov.

Arnhem, Wageningen

:

Reeden, Roozendaal, Spankeren-en-

00 sterbeek.

D iere n en V e
bediend worden.
ARNHEM,
kant.

1

en heeft 9 kerken,

p,

die

11

door

Predikanten

prov. [Gelderland, kw., arr. en
palende N. en O. aan de gem.
aan den Rijn, die haar van de gem. Eist scheidt, ch W.
gera.

Arnhem

(1

op de Veluu-e

m.

k., 1

,

d.);

s.

Reeden, Z.
aan de gem. Renkum.
Zij

bevat, behalve de stad

Arnhem,

nog dcbimrsch.de

K1

i

n-

gelbeek,en de landgoederen G el der s -Spij k e r Hu I k e s tein,
den Rrink, Mariendaal,dcKlingelbeek, Sterrenberg,
lleijenoord, Lichtenbeek, Ra ken berg, de Waterberg, Zijpendal, Sonsbeek, Presikhaaf, Klarenbeek en Angerestein.
,

:

Deze gem. telt ongeveer 14,1500 inw., die belangrijken cxpeditichanhebben op Duitscldand , en van daar terug op Amersfoort, Utrecht,
Rotterdam, Amsterdam enz., welke gedeeltelijk met wagens, maar
grootcndoels te schoep, gedreven wordt, waartoe de ruime, vierkante
haven aan den Rijnkaut , door hare groote geschiktheid tot berging van
Rovendicu is er een
aanbiedi.
scliepen, uitmuntende gek'geuheid
aanzienlijke hniulel in granen en andere waren , die binnen de stad
te koop gcbragt
en van daar naar onderscheiden omliggende phialsen
del
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verzonden
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1834
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AhMn:»iA ;relicult'n
«n kanl. Ii(iulil|ilaals tii;
,

van een proxinoiaal jjon-jjUliül", \an cimip airontlisscnitiilsrfjjlliank ,
(ti(> levens eenc
re^jtbank \an ki)o|iban(lfl is. i-n \an ecu kaïilon.siiet'ii'l.
Zij ligl liJ n. Z. van Zwolle. S^ n. \N
van Devenler, ü,^ n, Z. NV.
van Zntplien , 3 u. N. van ^ijnle};en , lüj n. iN. Ü. van s' lleilcven
büseli , 8
n. O. leii N. van Tiel en 1^ n. Z. O. van l'lieelil, op
1>1^ ÜS' iü" N. B. , iJ3^ 34' 30" O. L.
De stad is in de jfedaanl«
van cenc hal\e maan «;ebouv\d, aan den re;jleioe\er \an «len Hijn
naMaar de IJssel haar verlaal. Ovei eeisljrej[enoe;f ^ n. \an de jilaals.
noenide ii\ier lij;l bier eeiie seliipbiiijj , die de jjenieensebaj» Insseiien
Ahmik» en de IJelnwe veel bevoideil.
W ejjens bel jjevaar , Maaraan
zij door den ijsjjanjy blool slaat.
Morden de sebepen dezer briijj in den
vuiiler Me'vjrenunien . en in de baxen j;ebor[fen.
De iandslieek rondom de stad is bij iiilslck bekoorlijk, en men ademt
Ten \. verbelleii zich eeiiijjc bei- ener eene zeer jjezonde Inebl in.
büseliaebli[;e benvelen , die de laajy {'elejij-en slad le;;en de jyure noordenwinTen Z. wordt zij van den llijnslioom bes[)oeld.
den besebermen.
Aan de N. W. zijde ziet meu cenen >erbe\en' zandberjj. Ten ü. en Z.
li(y{jen Melige
weiden en van alle zijden is zij door landjfoederen
Iiistbnizen en speeltuinen omgeven; lerwijl iMee beken, een liall uur
ten N. der slad ontspringende , bare graebten van water voorzien ,
van welke de S t. Jansbeek door de stad loopt, en zieb vervolgens
Do oorsprong van den naam der slad is onzeker;
in den Rijn stort.
eenigen MÜlen , dat bet eene verkorting zij van Ake.ndsueim orAr.MoiusiiKiM ,
dat is Moning ol verblijf van Are.vu (Aii>olui-\ illa) zonder oplege.ven ,
welke Akk.vu aldaar zijn verblijf zonde gehad hebhen, en v\(;lke alzoo
de oorzaak barer stiebling geweest zij.
Anderen bewceren , dat zij
Arnhem of Aervem genoemd zij naar de arenden, in vroeger tijd bier gevonden wordende. Het gevoelen , als of hier bet Arenacu.h waarvan
Tacitls spreekt , zonde te vinden zijn , wordt door den geleerden
AV. A. TA> Spaax, verdedigd (1).
Ar>ue3i is eene zeer onde plaats
die reeds in de 10de eeuw vermeld v\ordt, maar toen zeker geene stedelijke reglen bad. Men wil,
dat reeds , kort na de eerste invoering van het Christendom bier te
lande , te dezer plaatse eene kerk gestaan bebbe.
In eenen openen
brief \au het jaar 997, gegeven door Keizer Otto 111, wordt de
plaats onder verseheidene dorpen genoemd
en voor de helft aan het
klooster te Ellen gesehonken
deze briefis, in hel jaar 1129 of 1134,
Armiem kreeg zijne eerste
door Keizer Loiuauivs bevestigd gewoiden.
stedelijke regten van Otto, Graaf van Gclrc , in hel jaar 1233; zijn
zoon Graaf Ueinald I, vernienMde die in 1322.
Denkelijk werd de
slad oinslreeks dien lijd ook met mnren ctmiingd.
In de 14(le eenvv
moet bet eene aanzienlijke koopstad geMeest zijn , Mant in 1343 was
zij in bet hanzeverbond opgenomen.
Arnhem bad vroeger vijf poorten , als de St. J a n s p o o r t en de
R ij n p o o r t ten \V ; de V e 1 p e r p o o r t len iS ; de Sabels—
zi'U'1
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p 00 rt , hij vcrkorling ook wel de S eO.; de Nieuwe Waterpoort ten Z.
l)<'ze laalste is echter reeds iii het henin der vorigfe eeuw toej>eiuetsck!.
De Si. Jans poort, die de fraaiste van alle, en in het jaar lo37
<loor Hertoj)' Karel , op kosten van de Arnhemsche burgerij
met een
is
even als de Rijn- en Velrondeel en vast bolwerk versterkt Mas
perpoorlen , afgebroken, en thans door een fraai ijzerenhek vcrvaii;)en.
had Hertojj K.vr.tL Aim GelTnsschen de St. Jans- en Yeiperpoorten
derse hen toren geslicht , die later is al'gebroken en reeds a óór ineer
dan eene eeuw {icheel verdwenen uas. In het begin van den Spaanschcn
oorlog uerd Armiem met ondersciieidenc bolwerken lievesligd , en in 16^3
door Prins Maurits nog meerder versterkt, met eene reduit, die hij aan de
Saiielspoort deed opwerpen, en met drie voorname bolwerken langs den
Rijn.
De beroemde Vestingbouwkundige Me>,so vas Koeiioorx, heeft
almede het zijne bijgedragen om deze stad te versterken , daar hij in het
jaar 1702 , liaar door onderscheidene veslingwerken omringde , onder
welke een tamelijk vernilgestrekt relranehement , beslaande nit vier
aarden lunetten met eenen bedekten weg.
Toen later de bedekte veg
en conlregardes , tusseiicn de Sabels- en \ elperpoorlen , vervallen waren ,
zijn die
als wanneer men eenea
het jaar 1728 weder hersteld
nieuwen bedekten weg , van de Velperpoorl af tot aan den Rijn toe ,
en verscheiden conlregardes , met Malergrachlen omringd
aangc^legd ,
Omdat de slad van de nabij
en daarin eenige wachthuizen gebouwd heeft.
zijnde hooglen , op meer dan eene j)laats kan bescholen worden, was
reeds onder de regering van Koning Lodkvvijk besloten Arnhem te ontmantelen de veslingwerken werden toen aan de slad afgestaan , waarop
uien die begon te slechten en tot wandelingen aan te leggen , hetwelk
onder de regering van onzen tegenwoordigcn Koning , \\ illesi 1 , op de
ji
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fraaiste wijze

voltooid

is.

tegenwoordig zeer Avclvarende. De gestadige doortogt en
de veelvuldige bezoeken van vreemdelingen , die des zomers derwaarts
komen , om de fraaije omstreken te bezigligen , geven aan de slad veel
vertier en levendigheid.
Ook wordt zij steeds meeren meer uitgelegd
CU men ziet, langsde wallen , de singels en in de voorsteden , eene menigte
nieuwe huizen opryxen. Zoo is lussehen den Rijn en de St. Janspoort
eene fraaije rij geheel nieuwe
langs de binnenzijde van de gracht
De verbeteringen
huizen gebouwd, de Jans -Singel geheetcn.
ter wederzijde van de Velperpoorl zijn nog belangrijker, inzonderheid
aan de reglerzijde , waar men vele liaaije huizen rondom een plein
Hoewel de stad van binnen nog een oud en onregelheeft opgetrokken.
matig aanzien heeft wint zij loch sedert eenige jaren veel in verfraaijing,
de Vetiiwe is ceii vale Idecd met
zoodat men het oude spreekwoord
eenen /ïuireelen. rand, thans wel op de slad Arnhem zoude kunnen loepassen.
Binnen hare muren telt zij 1700 huizenen ruim 10,000 inw.

Armiem

is

,

,

:

Haar omtrek is ruim £ u. groot.
Het gebouw, dat tot 1850 tot Stadhuis diende, bestond
Zoo
reeds in 1590 , en is van lijd tot lijd vernieuwd en vergroot.
«erd in 1447 onder anderen de oude toren door eenen nieuwen vervangen, en daarin eene klok, zwaar 8-i6 ponden, gehangen; in liet
jaar 1510 werd de linkervleugel er aan gebouwd, en in 1391 het nog
naast het stadhuis slaande en inwendig daarmede gemeenscliaj) Jiebbende
gebouw opgetrokken om toteene vergaderplaats van de Gedeputeerde SlaDo vooigevcl van dit stadtcn des Veiuv.schru kwartiers Ie dienen.
In eene kamer zag Uicn
huis is in den Golhischen smaak opgetrokken.
,
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(locii aaiihoiulcii

aan

GiohülI,

\;iii

üc blad ten
Ijcruchtcii

^all ilcu

jju-

Zwecd-

ten htlioi-M"
hel lioolil cciiiT zaïiifn/.wcriii;;sclioii liaroii \0N lliiuTZ
des rictciuloiUt'u naarden Kn;;olsrlicu lioon , <lit', den iiO Vilniiarij 17 17
Dnilschlaml
liicr Ier slede,
nil
^lll}]l
's (ïra\enhaj^e naar
01» zijne
door den Aer:naarden ^VlLL^:.'tt \ lkehtjian , aclilerliaald zijnde, tol <len
51 Jidij daaraaii\ol;fende oj» deze kaïiier in lutelilenis zal , waarnaar
«lil verlrek , tol heden loe , nojj de (ï o r Iz e k a ni e r };i'noenid woidl.
In Io5i luul uien reeds liel plan gevormd, om dil jjehoiiw door e<;n
ander Ie doen vervan-jen. Niellejjenslaande de leekeninjjeu daartoe reeds
vcrvaardijjd waren door Bartiill ^ an Ülssem , een bouwmeester , die daarbleef liet werk
voor opzellelijk uil 's Gra\enhaj;e vas overjyekomen
noglans slekea. Inlusselien geraakle dit gebonw laii;{s boe meer in
verval, zoodat men, reeds voor ei-n aantal jaren, vooizi};ti;;!ieidslialve
jyeuoodzaakt was, het loreiiljeai Ie breken. In 1850 werd hel zoo-jeiiaamdc
1) u i V c 1 s II u s door de stad aanjjekoelil , en lot een S l a d h u is ^erbonwd. Dil huls was omstreeks het einde der 15de eeuw , door den
,

,

,

,

,

i

en ververmaalden krij;;soversle Mvartün van RossE.n opjjelrokkeii
in den willen vooijyevel bijna talloozc atlieeldsels van mensehesommip,c met bokspoolen . als saters, auderen als
lijke jjedaanlen,
van vele cehler iilels dan het hoo'd.
Men heelt
jjewapeiide mannen
Thans zijn nojj alleen
evenwel eenijye reeds in 18!26 weojyeuomon.
de hoofden en borslbceldeu boven de ramen der eerste en tweede ver,

,

toonde

,

aanwezig

de

ecu stadhuis , de
doeh in het oog van
Het voormalige
hoogsehatlers der oude gedenkstukken zeer verminderd.
sladimis , waarin nog de zilliugeu van het hof van assisos en der re;>ials het in aanbouw
bank van eersten aanleg gehouden ^vorden , zal
zijnde paleis, waar het provinciaal gcregtshof zijne zittingen zal houden,

diepiiijj

zijnde

;
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bij

berbonwinfj

voorjjevel \eel vcreeuvoudifjd en geel bepleistertl

lot
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A\orden afgebroken.

Het uitmuntend nieuw opgebouwd G o u v e rn c m o n t s h u i s staat
op de plaats, waar vroeger het gebouw stond, dat het Hof van

Gel re

geheelen werd, omdat het ten gewooncn vcrblijvc voor de Herto-

gen van Gelderland verstrekte, ^adat Gcddcrlaud , even als de o\erige
Nederlanden , onder hel bewind van Keizer Kakel V was gekomen ,
en dit gewest, in zijnen naam, door Stadhouders vserd bestuurd,
kreeg het den naam van Stadhoudershof, welken naam het
v*eder met dien van Prinsenhof verwisselde, toen de Prinsen van
Oranje Stadhouders werden. Het was een groot oud gebouw, waarvan
reeds in liOi melding wordt gemaakt
en waaraan in 1047 een vleugel gebouwd v.erd
naar het gebruik, dat men er van maakte, de
Kaal s b a a n genaamd , die door de Gelderschc Ridderschap met de
grootste geestdrift bezocht werd, en ten gcric.e \an Mauuits , Prins
rail Oranje, met een dak v^erd voorzien.
In het jaar 1589 vloog h<'t
hof. door een ongeluk met buskruid , gedeeltelijk in ile lucht , waarbij
onder anderen Anotr, (iraaf van lyieiiuc-.aar en Meur? en Stadliouder van
Gelderland
zoodanig gekwetst werd , dat hij eenige dagen laler o\erlec(l.
Eerst in IGiO weid het gebouw op 's lands koskn weder hersteld ,
en niet oiidersineideiie vertrekken vermeerderd.
Het hoofdgeitouw werd
in de jaren 1803 en 1804 afgebroken , en in plaals daarvan ecu nieuw
gebouw , zijnde het ti>;>,eii\\ oordige G o n v e r n e m e ii t s h ii s
op;;elrükken terwijl, in 1819 de K a a tsbaa n en de daaraan gebouwde hoofilwacht, mede werd» ii afgebroken, om dil, gebouw te vergrooleii.
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N.

aanmerkelijk verjrrool en daarin cone Aaaije
der Provinciale Slalen jiebonwd.
Tegen over
datniede aan de provincie toebehoort ca
dit gebonw staat een l'raai huis
tot «oninj van den Gouverneur dient.
Het Oude Hof was een det'lig gebouw, dat in het jaar 1602
door de Staten van Gelderland gekocht en vereerd werd aan Lodewijk,
Grave Thoe I\ass(ii!-Katzciielbor/en , waardoor het den naam van
llof van Nassau bekwam. In het jaar 1614 werd het zoo aaiiinerkelijk verbouwd door Eknst KvsnuR, Graat" c«« ]\assaii ^ dat deze
door sommigen als de stichter wordt opgegev»Mi. liet werd , den i2.5
FebruariJ 1648, door de stad, die het van Willem Frederik, Grave
T/ioe Nassau-Kaizvni'lhofjcii moet gekocht hebben, aan de Stalen der
Provincie , legen de O u d e K a n s e 1 a r ij , in ruil afgestaan , en diende
toen tot eene vergaderplaats voor de Raden van het A orsteadom Gelalsmede voor de Rekenmeesters
derland en het Graafschap Zutphcn
terwijl in het jaar 1711 verscheidene plaatsen in dit gebouw tot ;;evanIn het jaar 1811 veranderde het
genissen bekwaam gemaakt werden
weder van bestemming, en werd toen voor de verschillende kamers
der Rcgtbank van eersten aanleg ingerigt, doch in het jaar
1837 is het groolendeels afgebroken en heeft men een' aanvang gemaakt, om daar ter j)laalse een prachtig paleis voor het Provinciaal
G e r e g t s h o f te stichten , dat met tv\ee vleugels en met kolommen in

1837
zaal

is

aiulcrwcif

licl

de

voor
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den voorgevel prijken zal.
Het P r o V i n c a a I Tuchthuis, tot welks bouwing men in
vAcrd op
den grond van den moestuin van het
1710 besloot
i

,

voormalige Agnielenklooster,

plan en

volgens het

onder het

opzigt

van den Ordinaris Landmeter-Provinciaalen Architect, J. van de> Heuvel,
gebouvul
terwijl de liedden
die boven de poort van dit gcbosivv gezeten hebben
door Johannes Rendels vervaardigd werden. In het jaar
1826 M erd dit Tuchthuis met het V e r b e t e r h u i s dat daaren , onder
achter tegen den Stadswal stond
tot één ligchaam vcreenigd
het beheer ^an éénen Cipier , tot een 11 u i s van bu r g e r 1 ij k c
,

,

,

,

,

,

en militaire verzekering

ingerigt

;

licbbcnde

men

ten dieu

de bovenvermelde beelden weggenomen. In 1857 werd het anderwerf herbouwd en vergroot
zoodat er nu , zonder opeenstapeling,
200 gevangenen kumie^i worden geplaatst.
In datzelfde jaar . is men begonnen eene geheel nieuwe fraaijc
Kazerne aan den Stadswal te bouwen, die nu zoo goed als gereed
is, en 2000 man zal kunnen bevallen.
De J\ i e u w e waag werd ten jare 1761 in ccnen uitmuntenden smaak gebouwd op een erf, waarop in 1740 een huis was
tijde

,

ingestort.

De voormalige Vleeschhal,

die sinds onheugelijke tijden niet meer
einde gebruikt is , dient thans tot pakhuis.
Er is voor eenige jaren , op den Wal bij de Sabelspoort , eene geheel
nieuwe \ischniarkt gebouwd, waartoe tot dusverre een gedeelte

tot dat

van de
lieeft

m

Oude markt

was ingerigt. Behalve deze ruime markt,
nog twee andere openbare plaatsen, de Korenen liet St.
al b Ji r g s p 1 e i ii , welke laatste met eene
rij
lindeboomen beplant is
eu tot paradeplaats voor het

men

hier

W

a r k t
dubbele
,
garnizoen dient, 's Jaarlijks wordt te Arsheji eene vrijmarkt gehouden , die den eersten woensdag na halfvasten eeneu aanvang n'/cujt
fn 14 dagen dmut, alsmede eene kermis , die deu 26 Augustus invalt
eii 8 dagen duurt. Eclialve deze marklcn,
houdt men er ook jaarlijks.

,,

«liii
i!cn ct-isti-n oj»
l.i.iUti'ii «l.i;; \;m tlt- viiitweeden op ilcn vienleii I)(iii(l>Mila;j in ()«:lül)er , on 10
l)eeslemnaiklen als ilen ödcn en iden \ rijda;;- in April, den Isten
en ^den Vrij<la;f In Mei, den 5den en iden Maaiidajj in Oeloher
alsmede twee wekelijksclie,
en de vier eei>le Maand. eren in NovendtiT
>an welke de laalsle du voorinarklen , des l)ini|Mla^js en \ rijdajfs
naamste is.
die lol de klassis en rin;;- \an jinilu-in
De llerv. jyein. te iViimicm
behoort en (JIOO zielen telt, heelt een vrij heroep in de hij haar ontslaande vaealnien. In lu-l jaar 1157S is men (e Aumikm hejfonnen , ontler
l)eoiinsli;;iii;j van ("iraal" J vN van N.vssvu , Stadhouder van Gelderland,
en no;f len zeilden jare viiulen wij,
de leer der ller\ormin|y Ie |)rediken
Tiians
vernield .Ion vwks 1'ontams.
als eersten vasten l*redikanl alhier
die in twee kerken, de (Iroote of St. Knsezijn er vijiPredikanten
binskerken de Si. (latharijne- of Gas thniskerk , dienst doen.
Vóór het jaar Wó'l stoml ter plaats, waar nn de Groolc of S t.
Ense bi ns ke rk {jevonden wordt, eene andere aan den H. Mautimjs loeoclieilijjd
en diensvolo-ens de St. Maa rten skerk jjeheelen. Voorts werd ,
in het midden iler l'.kle eeuw de lejicnwoordijic kerk fjehouwd , zijnde
de eerste steen daaraan {felejjd in 14'uti , door Arnold HerlO|T run
die in het
(itlihrlaiid j wordende toen loeiyewijj aan denll. Ei'sebu'S
jaar 311) den pansselijken sloel beklom, en wiens reliqnien derwaarts
Deze kerk, zijnde een
uit de abdij van 1'rnim werden overjifebra^^t.
praalt met eeiien dikken en sierlijken toren , die
lu't en hoo;y {{ebonvv
en in het jaar
in het jaar lOöO, 31 voet of 9 ell. 7 palm 4 duim
lüjl no;y meer . is veihoo;',d, zoodat nn de bol, vxaarin het kruis staat
283 voet of 88 ell. 8 palm. G duim. bovenden bezanen [jroiid en de haan
8a lOvoel omtrent ii ell. 3 palm. a 3 ell., hoo;>er is. In dien toren han;;t
ccn fraai uur- en speelwerk, hetwelk door den beroemden IIemom j'ejioteii
is, en voor ccn der beste en jjrootsle klokkenspelen van ons A aderland
gehouden wordt. Op Pinkstcrinaandajy van het jaar 173:2 s1oc{t, onder
de predikatie de bliksen» in den toren , maar de brand , die in het
Nojimaals sloejj' de
v\erd nojy jjelnkki;} jyebliischt.
ocrstc zeer hevij was
bliksem in dezen toren op den 17 Febrnarij 1737; dit maal echter
2onder sehade aan Ie ri;yten. In later, zelfs in onzen tijd, is deze toren
nog menifjmaal do(u- den bliksem jjelrolVen geworden , hetwelk de reden
dien van cenen alleider heeft voorzien.
Vóór de
is geweest, dat men
ook werd het feest
Hervorming v\aren er 18 altaren in deze kerk
De pastorij
van den II. Hierowmus hier, destijds, statig gevierd.
werd toen altijd bediend door ecncn Geestelijke uit de abdij van Pruim,
en de Pastoors werden door den Abt dier abdij en door de abdij zelve
Behalve de Pastoors, waren er ten minste nog 14 Vicarisaangesteld.
Deze kerk is, in het jaar 1770, meteen
sen, die hier dienst deden.
groot en uitmuntend orgel versierd , vervaardigd door Jou.v>( Miciiiel
Wagener en zijnen l)roeder. Aldaar is, in het jaar 1338 , onder eenen
steen van wit albast begraven Karel van Egmond, de laatste Hertog van
Gvldcrland.
Op dezen steen is de Hertog levensgroot in het harnas
afgebeeld ; aan de vier boeken van het graf zijn vier Leeuwen. Voorts
zijn nog drie Kanseliers van
Gelderland , als
Jodocls Sasbolt ,
Elbertls Leoninus en Martijn Goris
alsmede de Luitenant-Admiraal
AViLLEM JosEF Bai'on \\y Gexdt , de Generaal va> Pallandt en de
geleerde Hendrik Cannegieter
in deze kerk begraven.
De St. Calharijne- of Gasthuis kerk, die , na de Reformatie ,
lol onderscheidene citide gebezigd was, is sedert eenige jaren weder lot
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\ót'u- dat, deze laatste kerk bjj de Ilerv. in nebrnik was, liaddcn zij
nog twee andere kerken, namelijk de St. Janskerk, en de Broer en kerk. Het oostelijke gcdeellc der eerstgenoemde is door de 31aUhczer

Ridders

henevens het konimandcurshuis , dat naast de kerk stond gegelooft, dat het westelijke gedeelte, in de af"odische
tijden
tot eenen Ucidcnschcn tempel gediend had.
Zij was van een
zonderling maaksel en werd, in het jaar 142o
door den feilen brand ^
die Arnheni
toen teisterde
eenigzins geschonden , maar later veel
fraaijer herbon wd en met eenen tweeden toren versierd.
Deze kerk
is echter afgebroken
en niet ver van de plaats , waar zij gestaan
heeft, werd in het jaar 1857 eene nieuwe koepelkerk gebouwd, die
bijna voltooid is , en wederom de S t. Janskerk
zal genaamd
worden.
De Broerenkerk, die voorheen de kerk van het 3Iinderbroedersklooster geweest is , en later door de AVaalsche Herv. gebruikt werd , terwijl de Nederd. Herv. daarin ook eens ter w eek dienst
deden is reeds vóór vele jaren afge])roken
De E\ang. Luth. hebben hier ook eene fraaije kerk, met een sierlijkorgel. Degem., die G40 ziel. telt , behoort tot den ring van Utrecht
De eerste godsdienstige bijeenkomst dier gezindte van welke men hier
melding gemaakt vindt, was eene avondmaalviering die den l:2 3Iaart
1G43 , ten huize van eenen boekdrukker op St. Walburg plaats had.
De gem. sciiijnt destijds reeds zeer talrijk geweest te zijn
daar toen
aan meer dan 100 leden het H. Avondmaal, door eenen Predikant van
Utrecht, werd uitgereikt.
Zij hield echter hare bijeenkomsten no^ in
het geheim
daar de Overheid der stad de vrije uitoefening harer
godsdienst volstrekt niet duldde en meermalen de vergaderingen
welke ,
ondanks de geheimhouding bekend werden , verstoren liet. De eerste
•grondleggers dezer gem. zijn vermoedelijk Dnitschers geweest, die uit
hun vaderland waren gevlugt en hier eene schuilplaats hadden gezocht,
]Na den Munsterschen vrede , in 1G48 , verloor de gem. dan ook een
aanzienlijk getal leden
die naar hunne verlatene haardsteden terug
keerden.
In hetzelfde jaar werd Michael Rappics
als eerste vaste Predikant
beroepen op raad en door bemiddeling van zekeren Baron van
Pallandt , Erfmaarschalk van het hertogdom Kleef. Van dien tijd af
is de gem.,
ofschoon nog lang van den kant der Regering, weinig
begunstij'd, hetgeen zelfs den volgenden Predikant Hoppius bewoog,^ om
lot de Herv. over te gaan , onafgebroken door eigene Predikanten bediend geworden.
De R. K. wier getal 6100 beloopt hebben hier eene statie , met twee
kerken, zijnde de St. "Walburgskerk en de Kerk in deVarkensstraat. De St. Walburgskerk, die in het jaar 1421 werd ingewijd ,
is gesticht door een kapittel van Kanonniken , dat voorheen in de stad
Tiel door AV alger
Graaf van Teislerhnnt , opgerigt was, maar in het
jaar 1328 zich genoodzaakt zag, die stad te verlaten , en alzoo te Arnhem eene schuilplaats vond. Dit kapittel heeft van ouds rijke prebenden
en eene zeer vermaarde proosldij gehad, zijnde, onder anderen, de geschiedschrijvers WlLLE.H HedA. Po>TlIsHElTEr.lS CU JoHAN BaPTISTA GraMMAYE
aldaar Proosten geweest.
Ook beweerde men , dat Graaf Reinoid een aanzienlijk gedeelte van 's Heereu kruis uit Doodenw eert herwaarts had laten
overbrengen, en aan deze kerk vereerd. Na de Kerkhervorming werd het
gebouw tot een Lands-arsenaal en laicr tevens tot een Sladsraa-
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eenen lva|iellaan i)edlend.
en inri;;lin;fen noemen \\\j eerst lielSl.
Ca t ha ij n e U a s l ii u s dat in het jaar löOli door (ïraal lliavüuo I ,
gcstieht \\enl
nil de vcneni{>inj|[ van Iwee vcrwhillende jiasl huizen ,
v\aarvan hel eene reeds in het jaar Ii2:i() hesloinl , en het andere kort
door zijne znsler M\hia , v\as o|»;;i'ri;;l.
Dit [jasllmis vwrd
Ie voren
in liet )aar IG^O nitde IJakkerstraat vaar hel eerst stond . in hel n-ev^ezen Ajjnieten-kloiisler overjjehrajl , terwijl hel lyehonw in de IJakkerstraat ,
ten behoeve van de stad bij {jedeelten aan
dat j>eheel vervallen was
parliktdieren verkoehl werd. liet te;>enwoordi;>-e ;>asllmis heelt verseheidenc
en slrekt om er oude biujyers te onderhoutlen
rninie vertrekken
en
sonimije lieden kochten er voorheen hnnin;
krankzimii|;en Ie huisvesten
kost.
\ üorts heelt men hier het Si. .\ k o 1 a a s h o s p l a a 1 , v\elks
inkomsten voornamelijk tol onderhond van behoei'ti|j;en jjebrnikt vvortlen ;
het li n r jy e r w c e s h n i s , en het N i e n w e ^V e e s h n i s [yroolendeels
door den vermaarden lIo|)nian J.vkob «e M ild jfcstiehl; twee \V e d n \v cnin 18-l(i , onder het toezijyt.
eene S l a d s - A p o t h e e k
h n ze n
van iu't aljjemeeu armbcstnnr, opgerijjt eene Militaire z ickcnzaal, in
het voorm
S l A n t o n i e- ol" L c p r o z e n - [; a s t Ji n s , vvaarv an ilc
londsen thans onder toezijjl van hel al>jemeen arnil»eslnnr beheerd wojden.
Vroeger had men hier nojy het S t. P i e t c r s-g; a s t h u i s v\elks iondseu
mede onder toezint van het aloemecn arndtcstmir v\ orden beheerd ,
en eene Oude iterwijl hel «ebouw tot woning van partiknlieren dient
15 r a n d vv a a r b o r jj
a a t s c h a p j) ij
1 i n y e
de Latijnsche
Tot de v\elenschappelijke inri;;tin<>en behooren
school, in een groot gedeelte van het onde Minderbroedersklooster gevestigd, die ongeveer 20 leerlingen telt, aan welke
door eenen Rector en eenen Conrector onderv>ijs gegeven wordt j eentr
Stads F r a n s c h c en N e d e r d n i t s c h e school, met rnini 30
leerlingen; een departement der Maatschappij: Tot Nut. van
"'t Abjemeeu ,
dat sedert den 1 o December '1809 Lcstaat, ruim 180 leden
telt, en in het jaar '18^8 eene T nss c h e ns c h o ol beeft
opgeri'>t ,
in v\clke aan ruim 400 kindereren onderwijs vvordt gegeven
eene Stads
L e e r- c n S p i n s c h o o 1 , die thans door ooO leerlingen bezocht wordt,
en waaraan 1 Hoofdonderwijzer, 2 Ondermeesters en 5 Hulpondcrv\ ijzers
veibonden zijn het T e e k e n- e n bouwkundig g e n o o t s c h a j)
onderde zinspreuk: kuustoefcniiig hebbende 6 Directeuren ongeveer
80 contribuerende leden en eene tccken- en bouwkundige school
bij
v»elke o onderwijzers geplaatst zijn, die aan ongeveer 160 jonp-e lieden
les geven in
de tcekeii-, bouw- en vuskunde , onder welke leerlingen vele minvermogende zijn, die het onderwijs kosteloos genieten,
" tervwjl,
volgens den nitersten v\il van den voornialigen 1'roleclor van
Admiraal YA^ RnsoERGE.v , jaarlijks zilveren
dit genootschap, den
medailles aan de meest gevorderden worden nitgereikt
het N at n II ren' L e 1 1 e r k u n il g genootschap: Prodesse
coiiavtur f dal in het jaar 1792 is opgerigl
een bijzonder fraai kabinet
Leeft en '60 leden telt j het Letterkundig genootschap:
zij
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Tot Nut en Vergenoegen, optrerigt den IG Maart I8:2i , niet bcpaliii{j
-van niet meer dan 25 leden aan te nemen , wAV. sjetal steeds aan^e\nild blijft
een G e n o o t se h a p , ten doel hebbende , om de leden
(Tclejjcnlieid te fjeven , tot beoefening der Wiskunde, onder
de z-insprcuk
Vermeerdering ran kennis is ons doel, zamenfresteld uit
2:2 Averkende en 24 honoraire leden 5 en 8 scholen.
Onderde vermaarde mannen, A^aarop Arnhem roem draagt , verdienen
moldino- , de G odgeleerdc n
Godefridus va>" Arnhem, deolste Abt Aan
Adnard f lo74 Caeolvs Gallis, geb. 1530 7 1616, Iloogleeraar aan
de hoogesrhool te Leyden
Gyseertcs ScntviCKnAVEN , Biechtvader van
Ferdinand II, Koning ran Bohemcn en Hongarijcn , die in 1619 een
Merk over de AUer-hegligsie Goddelijke Dri/roHr^/^/iCH/ heeft doen drukken , en He-srik Gerard Ca\>egieter, Predikant te liolsward, die
door zijne godgeleerde schriften bekend is; de Regtsg deerden: Reimer ïengnagel, Hooglecraar in de Regtcn aan de hoogeschool te Leuven
Frederik vas den Sande . Raadsheer en Fiskaal
van Gelder en Zntphen , geb. Iö77 f 1617 , bekend als schrijver
van twee regtsgelecrde verken; Lamrertls Goris -f 20 Junij 1651,
na zich door onderscheidene werken te hebben beroemd gemaakt
CoRNELis VA\ EcK -f 1732 , ua eerst aan de hoogeschool te Franeker
en later te Utrecht, Hoogleeraar in de Regtcn te zijn geveest; Her:«a>- Cannegieter, geb. 1723 7 1804. Hoogleeraar eerst in
het burgerlijke en later in het Natuur- en Volkenregt te Franeker
;
;

:

:

;

;

;

,

diens broeder Joaxnes Cannegieter

Hooglecraar in de rcgtsgeleerdheid ,
en Jonas Daniel Meyek geb.
15 Sept. 1780 7 6 Dec. 1834, vooral beroemd als schrijver van het
Merk
Espril des Inslitutions Judiciaires (Geest der rcgterlijkc instellingen)
de
Gerard
unen , geb. 1648 f 29 Mei
1722, als Hoogleeraar in de AV ijsbegecrle aan de hoogeschool te Harder\^ ijk
de Geschiedkundigen: Henriccs Aoiilius , m iens eigenlijke naam was Hendrik Arents of Arnts . en die in 1566 eene korte
kronijk van Gelderland in het licht gaf; Gerardcs van BRErcKELAEa
- 1602; CuRisTOPHORrs Brolaver , geb. 1559 -f
of Broeckelaer ,
1671 , een geleerd Jesuit en schrijver van de Antiqnitates Fuldenses (Fuldasche oudheden)
de Antiquitafes Trerirenses (Trierschc oudheden) en andere verken
Johan van den Sande , die een vervolg op de
IS ederlandsehe oorlogen van zijnen oom Everaed van Retd schreef, en in
1638 als oudste Raad in het hof van Friesland -j- na zich ook door
regtsgeleerde werken te hebben bekend gemaakt
en Arend van SlichTENHORST
die. in 1654. de Ilistoriae Geldricae Lihri XIV [Aa Geldersche geschiedenis in veertien boeken) van Tontancs , in het Nederduitseh vertaald en vermeerderd, uitgaf; de Latijnschc taalgeleerden: Theodorcs Marsiliüs , geb. 1548 7 1617, na eerst Hoogleeraar in de welsprekendlieid bij het coUegie des Grassins te Parijs en
Theodorüs
later Lector aan het coUegie van Frankrijk te zijn geweest
Bycke ; Otto Arntzenus, geb. 1703 -f 1763, die eene goede uitgave
van DioNYSiis Cato heeft geleverd en Cornelus Boonzaijer , geb. 1755
1792. als Rector der Latijnsche scholen te Gorinchem de
•f 8 Jan.
Kunstschilders: W^E3I3ier Noot , die in 1 670 geboren was , en
in het voorstellen van doorzigtkundige onderwerpen en het nabootsen
van beeldhouwwerk uilmuntle
Gerrit Jan van LEEi^vrv
7 28 April
1825, die veel roem als bloem- en fruitschilder behaalde; en Antoon
J^MiNCK PiTLoo , geb. 1790 -f 1837. aan de cholera, te Napels, waar
hij Directeur der akadcmie van beeldende kunsten was.
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maals een dergelijk lol.
In het jaar 1^8^ verkrcejj IIei>\ld , (i raaf r.j/t Gvlilcr
van Keizer
UuDOLF VA^ Hmisuuiii;, het voorrejjl om stukken ter waard(r van sterlin;;selie denarien
in
de slad Ahmiem te mojjen slaan.
Dezelfde
keizer Iudolk heell , toen hij dit |)ri\ile;jic hes i'stiijde
daarhij jfevoejrd ,
dat hij de niiint van AnMiE», naar zijn wel jevallcn , naar R o e r^
in o II d e o{ Il a rde r w ij k y en van daar wederom naar Aumiem, zoude
,

,

,

,

luoiyen verplaatsen.

Gedurende de twisten tussehen d lleekcrens en Inonkliorslen
die
omstreeks 13o0 een hejfiu jjenomen hadden , werd An>nEn in 1572 door
onder hun opperhoofd , dm Graaf van Hlois in;fenomen,
«Ie lleekerens
VN ion het
door den ouden Vorst Willem v.v>i Gulik , die, als voo^ifd over
aan het hooi'd der Bronekhursten stond , noj
zijnen onniondi^^rn zoon
len zelfden jare weder ontweldijjd werd.
Willem van Ei;»oNn , hroeder van Ahnou» , llertoj ?'a;/ Gelder, verzekerde zich in het jaar 1 107 . van An\nEji ten einde die stad voor zijnen
broeder , die destijds door zijnen zoon Adolf , op het kasteel te Buren ,
Auolf belejerde terstoiul hierop
gcvanjjen jczet was , in te houden.
de stad maar zaj na verloop van veertien da;jen , zich genoodzaakt
het In-Ie j op te breken.
Karel df Stoute , Hertoj ra» Bourgondië , aan wieu AnNoun het
Hertogdom Gelder en het graafschap Zulphen . ten overslaan van zijnen
broeder Willem van Ei;mo>d, Jan, N orsl rwH Kleef, en andereu, voor
ccnc som van 92,000 rijusguldens verpand had , maakte zich in het
vitljrende jaar meester van Arnoes welke slad hem eene som van 5)0,000
rijnsjjuhlens moest opbrengen, terwijl hij bovendieii het raadhuis van
alle oude schriften beroofde welke hij naar het slot te V ilvoorden liet overTwintig jaren later
namelijk in het jaar 1 i92 , was Arnheï
brengen.
eene der eerste sleden van Gelderland, die den wclligen Landvorst
Karel van Egmond Hertog van Gelder, den zoon van Hertog Adolf
toevielen; maar in het jaar löO^ deed Filips de Sclioonc, Hertog van
Boitrgondié' , de kleinzoon \^i\ Kxkzl de Stoute , hemden oorlog aan , en
liet Arnhem, zoodanig belegeren en bestormen, dat het zich ten laatste moest
in
Hertog Karel van Gelder vsistcchler , in hel jaar l'Jlö
overgeven.
waaruil hij de
stilte met eenig krijgsvolk binnen de slad te komen ,
Bourgondiërs verdreef, en hield zich sedert, tot aan zijnen dood, den
Naderhand heeft Arnuem. even
30 Junij 11538, te dier stede op
na zich eerst onder de regering van W illem ,
.lis geheel Gelderland
Hertog ra» Gidik, begeven te hebben , voorde niagt van Keizer K\ rel V
moeten bukken . door vsiens beslel bc*, booge geregtshof van Gelderland
in bet jaar l'ó43 . te Arnhem givestigd werd, terwijl zijn zoon
FiLirs II, Koning raii Spanje, in hel jaar 1339, deze stad ook tot
eene vergaderplaats der vorstelijke rekenkamer benoemde.
gedurende den tachtigliet is zeer opmerkelijk, dat de Spanjaarden
jarigen oorlog , zich nimmer van deze belangrijke plaats hebben kunnen
meester maken , zelfs niet
toen zij I)e\enlcr en Zulphen reeds onder
bun geweld hadden. Zij hebben de Arnhcoimcrs wel mcnigwerf met
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dojr overrompolinjj in
hetwelk men , grootciidcels , aan hel voorziglijy beleid van den Graaf van Mr.tJRS mag
toeschrijven. Toen die van Nijniegeii en Doesi)urg de Hervormden
en zich met don Hertog van Parma
als Spaansch Gouuitgedreven
heeft hij
ook zeer bekomverncur der Nederlanden vcrecnigd hadden
merd voor AnisiiEM waar de burgers gccnc Staatscbe soldaten wilden
eenig krijgsvolk voor de stad doen komen , de
iiinemen, in het geheim
poort door list overweldigd en het Staatscbe krijgsvolk er binnen gcbragt.
Toen LüDEwiJK XIV, Koning va» Frankrijk, ten jare lG7!:i ons
Vaderland zoo plotseling op het lijf viel bevond AnNUEJi zich in geen staat
van verdediging. Sedert het jaar lü90 bad men die stad wel versterkt ,
en in zoodanincu toestand pel)ra!'t dat zij in !>cval van belegerino- ecnen
kloekmoedigen tegenweer zoude hebben kunnen bieden maar , na den
vrede met Spanje , in het jaar 16 18 getroffen , had men echter de vestingwerken zoodanig laten vervallen . dat de stad geen aanval zoude hebben kunnen wedcrslaan. Bovendien weigerde de Regering, kort voor
eenc belegerlno' LyC^rcigJ, en

Imnnc

nia{>t te krijjjcn

,

tic

jfctraclit

maar

s^ad

altijd te vergeefs
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alhoede aankomst der Franschen , Slaalsclie bezetting in te nemen
wel zij ten laatste daarin bewilligde , op voorwaarde dat alle de OHicicren den eed aan haar zouden alleggen , hetwelk den 15 Junij 1672 plaats
had, toen er twintig zwakke compagniën en ecnige boeren binnentrokken. De bevelhebbers vonden de buitenwerken vol geboomte en plantsoen ,
de wallen vervallen, de contrescarp in geen staat van tegenweer
voorts alles rondom de slad met huizen omzet , en geenc batterijen in beZij verzochten spoedig herstel
lioorlijkcn staat , noch iets gereed.
van dezen stand van zaken en dat de beplantmg , buizen en boven
Hierin verkoos de Regebuilen de stad, mogten weggeruimd worden.
ring echter niet te bewilligen , omdat de burgerij hierdoor meer dan
twee tonnen schats schade zoude lijden , hetgeen ten gevolge had , dat
er niet meer dan twee of drie huizen aan den Rijnmuur in brand Merden
gestoken. Middelerwijl kwam de Maarschalk de Ture?(ne , die een gedeelte
van het Fransche leger gebood , op Aunhem aantrekken legde eene batterij tegen die stad aan , en deed haar door cenen trompetter , opeisehen.
De Oïïlcicren zonden dien trompetter dadelijk terug, met bet
antwoord , dat men zich tot het uiterste dacht te verweren , maar
nadat de stad ten tweeden male opgeeischt was besloot de krijgsraad ,
aangezien zij van alle krijgsbehoeften ontbloot was , zoodat op de
batterijen noch kruid, noch lood, noch kanonniers gevonden werden,
den Kolonel ^ kijbergen en den Kapitein Aersseks , met eenige gecommitteerden uit de Regering , naar Koning Lodewuk af te vaardigen ,
aan w ien men verzocht , bescherming des adels en des kwartiers van
AK>nE.M , behoud van hunne privilegiën en van de Hervormde godsdienst,
benevens meer andere dingen, die wel beloofd, maar kwalijk nagekomen werden. Den 16 Junij trokken nu de Franschen onder Louvois
]\adat
de stad binnen , en maakten de geheele bezetting gevangen.
voorts de stad omstreeks twee jaren aan de geldafpersingen en baldadigMei 1674
lieden van de Franschen had ten doel gestaan , werd zij ,
;

,

,

,

,

m

,

even als bet geheele ^ nderland , door deze lastige gasten verlaten , die
nu begonnen te vreezen, dat hun de aftogt naar den Boven-Rijn mogt
wordcn_ afgesneden.
In 1702 ontstond er , na het overlijden van den Erfstadhouder
AVinEM IlI , te Arnhem, groote oiieenighcid , veroorzaakt door de sterke
drift der burgers, om zieb in het bezit van hiuine oude voorregten
De
negens de vrije verkiezing^ der Stadsregering, hersteld Ie zien.
,

,

A R

,

3ü0

X.

don Sladhomlcr aarijTcstdil , wcnli-ii afjjezol iiu'ii
de iiifinwi-ikorfiic te liaiidliaxcii, cii uirii belcjyiTtle \\'a;jtMiiii^t'ii , wcrwaarls
de oude yi'vlujjl waren; nuar alles
word door ocni;jo rc;;iiuonlea , van \ve<je de Slaliii-Goiioiaal [joïunoikU' Rc{|cntcn, iloor
wicil' sulJati'ii,

deii

,

l>ij

tot stillo

,

üiu

jfohrajt.

ifolojjonlioid ^all

in Iiol jaar
lol dion

17iS. was

jiosl

In hol jaar

do aansloUinj van Willf.» I\ lol Frfsladhouder,
liior ook 7cer verdeeld
maar zoodra de Vorst

men

Noilio\cn

;

was,

17S3 waren

{joraakle

men

schielijk

aan

liol

bodaren.

AnMiEM oonijfo oproerijre howeirinjrtm
had !;ood;{ovonden
hot ondo kerkliof

er

te

ontstaan , doordien de llo;jerinjj
,
inde stad, bij do Groote kerk , aan eenen Jood , die een jiraoblijr buis
daaronilrenl jjoboiiwil iiad, al' te staan, en eenc nienwc bejfraatplaals
mot oenen bobnorlijkon mimromrin;jd on van een ijzeren hok voorzien ,
bnilen do stad aan lo lo;;jyen.
En nadat nii op bo;fecrte dor misnoegde
,

het oude kerkliof weder hersteld was, worden juist ccn
jaar later de oproorijhedon weder hervat, onder voorwendsel , dat de
daar rondom slaande nnmr niet zoo lioojj- als te voren was , hetwelk
in;jozolonen

,

dat, loon ccne ronde uit de burjjerij
noodlottige ;;ovol;y had
door eenc patrouille dor bezellinjf werd ontmoet, deze met elkander
in [jeveehl [{oraaklen, zoodal twee Ollieieren en
eeniije soldaten gekwetst worden, terwijl een grenadier sneuvelde.
Toen echter op den
^oIgoudendag de goheolc bezetting onder de wapenen kwam, trokken
de burgers af, waarop later eonige bolhamels worden gevat, de
hoofdaanvoordcr gestraft, en alle bewegingen ophielden; maar, in
het jaar 1786 . ontstonden er weder oneenigheden lussehen de burgers en de krijgslieden der bezetting , welke laalsten de burgers zoodanig mishandelden, dat een btuger er het leven bij inschoot.
Ia
hel volgende jaar moest de stad op nieuw aan de baldadighcden der
krijgslieden ten doel staan , die alsloen zes en twintig huizen plunderden . en hunnen bandeloozen moedwil niet beteugelden , vóór dat
ccn der Burgemcoslercn , de Baron van Spaex van Biljoen , van Prins
Willem V, die zich destijds te Nijmegen bevond, eenen brief had weten
te bekomen , waarbij den Bcvelbci)ber der bezetting , bevolen werd
de
plundering te sluileii.
Hol boog misdadige gedrag der krijgslieden bleef
terwijl de Arnhemschc burgers, als waren zij de becchler ongestraft
lecdigende en slralliare parlij in dezen geweest, zich de ontwapening
moesten getroosten , toen
op last der Regering , alle wapenrusting
\»crd opgehaald rn op het stadhuls gebragt.
Op het vernemen van de vorderingen der Franschen en de nederlaag der vereenigde Keizerlijke en llanoversche legers , in hetjaarl79o,
namen de Keizerlijke Generaals Alvinzy en Spürke voor , Arnheh lot
maar naauwelijks haddon de Franschen den
het uiterste te verdedigen
16 Januarij , ccne ballerij aan den overkant des llijns opgeworpen , en
ecnige granaten van daar in de stad geworpen
of men ging den volgenden dag tot een verdrag over, waarbij de bezetting eerst krij;rs<Tevangen , en vervolgens , op haar woord van eer , van niet tooen de
Fransche Ropubllok Ie zullen dienen , ontslagen werd.
De Fransche
OlTicieren , die zich gedurende eenigen tijd in Arnhbm onthielden
namen
hunnen intrek bij do voornaamste ingezetenen de gemeenen belrokken de
huizon der burgers, die de stad verlaten hadden , wordende hun verder
bij de minvermogende inwoners huisvesting verschaft.
Om aan hen, die
de ledig gelalcne huizen bolrokken hadden, potten, pannen, ketels en
dergelijk keukengereedschap en huisnoodwendighcden te bezorgen werden de burgers verzocht hetgenc zij vau dien aard konden missen
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gobriiike hij te zetten.
De Frnnschcu schreven tevens uit, dat,
binnen acht en veerlijj nren , moesten bezorgd worden
4000 jassen
of rokl;cn , even zoo veel paren schoenen , '10,000 bossen hooi , ieder
A-an Ij pond , '10,000 hossen slroo en ^000 zalvkcn haver.
Men deed
Mat uien kon, maar, daar de volvoeriii;^ van de twee eersl<ienielde
eischen ondoenlijk was, maakte men daarop met den Generaal «e Verves
ecne schikkinjr.
i\ti werd er,
op voorstel van dien Generaal, te
Arnhem een Conimitté revnlntionnair opijcrint , door welks bewerkino-,
onder opziot des Fransehen G.-neraals , de Stadsre;>erinjj werd bedankt
«n eene 3Iiinieipalileit door de bur;>ers aanoesleid.
Bij liet uilbarsien lier omwenleün^'y in het jaar 1813, bestond liet «rarnizoen te Aunhem alleen nit de garde van den Prefect, meestal Hollanders
en uit de Nationale garde , maar het werd omstreeks het midden
der maand November versterkt , door omtrent 1:20 man van het korps
r'frcuifjers, zijnde meest Prnissen, die, door dcFranschen krijjsgevano-en
geuiaakt zijnde , tot hnnne dienst waren overgegaan
en later door eeni"-e
gens d'armes en een batailloa douaniers
die van Wezel, ai vechtende met
fic Kozakken , over Nijmegen aankwamen
alsmede door twee bataillons voetvolk.
Den 27 dier maand kwam er 's avonds tijding', dat de
Hertog- van Tarente (jIvcdonald) met zijn gevolg , bestaande in onderscheidene Generaals, Aides-de-Camp benevens twee divisien ruiterij en veel
gesclint, van Nijmegen herwaarts stond over te komen , om in deze
s'.ad zijn hoofdkwartier
Hij kwam ook den volgenden
te vestigen.
morgen doch nadat hij den staat van verdediging- had opgenomen ,
keerde hij nog dienzelfden dag naar Nijmegen terug , waaruit men
besloot, dat hij Arxhem , welks vestingwerken , op last van KoninoLoDEwijK . gedeeltelijk geslecht waren
niet geschikt oordeelde , om er
zijn verblijf te nemen.
Ten zelfden tijde voorzag hij nogtans den
Bevelhebber van Ar>ue3I , den Generaal Asey
van eenige zeer verzwakte bataillons voetvolken een regiment ruiterij, alsmede van eenige
stukken met de noodige kanonniers
't velk alles de sterkte der bezetting op ongeveer ooOO man bragt.
De gezegde Bevelhebber vernomen hebbende , dat de Pruissen het dorp Oosterbeek
alsmede
het Drielsche en Lexkesveer bezet hadden ,
besloot
den 29 November tot cenen uitval ter verkenning , door een paar vcldstnkken
gedekt,
maar de hiertoe uitgezondene troepen kwamen met een
aanmerkelijk verlies aan dooden en gekwetsten terug.
Terwijl de
burgerij zich
nog steeds met geheime onderhandelingen tot een
verdrag vleide, vernam men, tegen den middag van den volgenden
dag, dat een talrijk leger der bondgcnooten van alle kanten aanrukte,
om de stad en de verschansingen buiten de llijnpoort te bestormen ,
lietwelk Mcldra
door het meer en meer naderende gebulder van het
kanon , bevestigd werd. In de grootste ontsteltenis zocht nu elk om zich
en de zijnen, zoo goed mogelijk , in kelders te beveiligen. Het onweder
kwam ieder oogenblik nader , en reeds even na den middag Mas het
vuur van kanonnen en musketten nabij de stad en op de vallen verschrikkelijk.
De ingevallen granaten veroorzaakten brand op onderscheidene plaatsen, welke echter spoedig gebluscht werd.
Na een woedend gevecht van ruim andei-half uur verd de stad , nadat de poorten
overweldi'id en de nmreii met ladders beklommen waren, slormenderhand ingenomen. DcFranschen, onder het geschi'ceuM om lijfsgenade ,
van straat tot straat vervolgd , poogden door de Rijnpoort , over de
maar werden grootendeels over
brug-, naar Nijmegen te ontkomen,
den kling gejaagd, doodgeschoten of gevangen genomen. Thans van
tt>n
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Iiuinic tifjiMilijkc \ijamliu vciUist

llaa^lll'n tlf lnii^;» rs /iili

,

Miiiiiaars als \iicii(lt;ii lo ln'^rnH-ltii
zorjjeii

;

tleMiietlfjffMslaaiuli'

iiinikkciulc
iiioii

,

I'riiisst'ii

om Imimc

vu

,

koiiili-ii

niet oiiljraan

Zil

;

iiuii

de

i'i'iii;;f

It-iwijl

Imi/cii

ook

.

om

uvcr-

ilc

iiDoilijjc \crk\\ikkiii;y

tic

|ilimilii

ili-

iialioiiali-

iiunitninj' ', mhh- Fraiisrlu'ii aan/.aj,

iii

den

li*

jjarilfs

lii'^rimif

,

lii-

«Ier

iiijj
,

tli»;

jatn-

iiicrlijk iiusliaiulfld wortleii.
W cldra <ilil«T maakli- ik- (jciiciaal Hii.<i\v
een ciiulc aan ik'/i- wanorde, door allt' di- Ircu-jjcn
1'ij liuni|ic(|jc>ilial
vu lro^Mn^•l^Ia;y in hiinnf nrh-dcirn U- ruijx-ii , en hun ahoo de j»elejfenlieid tul >erdeie plunderiu;; en liel bedrijven
\an {jeweld Ie benemen. A ers<lieidene huiïcn waren di)()i- «Ie liun\>il.ser-{|[i'analen zeer aanmerkelijk l>e!>eliadi;;d
uuk hadden di- l'iansehen , mhh- IjuI be>lormeii
^ande stad de l\ijnl)rn{> \an onderen niel \ et en indere , sjioed ij \ lamvattende, stuflen Xüurzien , ten einde, doorliet alhianden daar\an , in
{ye\al
\nu nood, hiiinien aflojft te dekken.
Dit ontwerp weid ook
.

,

;

,

uitvoer jjebrajjt door diegenen van

de bezellinj, tue
der Prnissen , en
de hulj) der brnjffjekneehlen
v*eid dit helaii;jiijke eijjtndom der stad
iiü{j in tijds jjcred.
De vingtende Fransehen v\t;rdeii door de niilcrij
en alzou
ver\oI{[d, en nojf velen hiimier jfedood of jyevajijyeii jjenomen
Mas Armiem , no<r ^óór hel einde van Novemhn', aan het {jed(?elteli|k
ffedeeltelijk ten
liet

gevaar ontkomen

v\aren

j

doeh door den

ijver

,

;

herstelde Nederland toenevoejyd (1).

Het wapen van Ahmiem

AllMik.M
aan de

kollijplant.

.

is

een zv\arle dubbele arend op een blaanvv veld.
in

yctliyluiKlsili-fiaütna^

kol.

Sitriiiame

palende aan den
de plant. A liiyt-en-

Cottica, aan de reyterhand inliet opvaren

riv.

5

en
jji-ond Goed-Sneces beiiedenwaarts,
opwaarts; oOO akk. [yroot
met 59 slaven.
ARMIKMIA lalijnselie naam van de stad Aümikm. Zie dat v\ oord.
ARMIEMMIÜI-RISCII, voorm. bosth , op de feluue, prov. Cihlerhnnl
dal Arnhem aan ue \\ ., N. en O. zijde Onijyaf, en zieh tot dijjt
aan de poorten dier slad uilslrekte. Hel is b>j '"^' hevige belej; , lielvielk Arnhem in het jaar löCö
van Filips lïe St/iooiie, Hertog van
Botir(^iidiè
moest doorslaan, jrrooteiideels ompehonvven , en de jjroi.d
later, zoo als nog, tot botivvland gebniikl.
ARNHE3IMEK-EN-VELl'ERLR0tL, poid. op ócFcluae, prov. Gdütrlaiid j arr. . kant., gein. en N. O. Vtin ^VrAtw; langs de riv. den Rijn
door eenen dijk
aan de andere zijde door de A einv\sehe boogien bepaald.
Deze pold. , die-, de pnblieke wegen en v\aierleidiiigen niet uiedegerckend , 739 bnud. 7v. r. Sö v. ell. groot is diende ondlijds lot cene
genicenc v\eide.
Nadat de slad, in hel jaar 1004 , veel door eenen zv\areii brand geleden bad , v\erd het Abmiehmekhuoek
ingevolge eenc vergunning van Hertog Edlaiid , door SeLcpenen en Raad, tussehen de j>iirgers , verdeeld.
Door middel eener siiiis v\oiut in den polder j.iaili|ivs

verlaten
Troiivv
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het vrncbtbaaiinakeiid vMiilervsaier binnengelaleii.
]n hel jaar RS-jGzijn
lul veiLeieiing van den dijk van hel Ai>.MiLJiJiLr.Bnoi.K.

er vele Lesten

aangewend.

ARNOLDI AILLA,
Ab.>uem.

lO Men,

naar

ccni^en

willen,

een

oude

naam van

Zie dat vioord.

Jic

vcrlansfn

verwijzen wij naar do

iets

meer omtrent

.Au

«hem en hare oraslrrken

Ie

vTetci:,

Waiiüeliiigen in ein fteJeelle van Gelderland,

«au welk levenswaardig werkje, dat wij aan de wel versneden pen van den lieer
van (ielilerljnd J, A, Nuiiorp, Ie danken Iioblien wij, bij do beworkii.g vau dil arl. den vijl:cn, in lS56 uilgckunicu
druk ^t raadj'LCjj.l J;u:;b. u.
.^rc'liiv.'rius

,

,

,

,

ARN.

142

ARNOÜDSHLlM
Arnheh.

volgens
,
Zie dat woord.

sommigen de

eigenlijke

naam

der stad

AROCAROEA , kreek , in JVederlaudsch-Guiana/in het Z. W. der kol.
Suriname. Deze eenzame , overschaduwde kreek vloeit door een uitgestrekt onbewoond bosch , vereenigt de Wayomhohrcek met de
JVick e rt , en dient voor de binnenlandschc doorvaart van Paramaribo
naar hel benedendislrikt Mekerie.
AROE , Arü of Rü, vorst, in Oost-Indië, op de Oostkust van het
Suudasche eil. Sumatra ; het staat onder eenen onafhankeliiken Radja.
De grond is er laag en vol moerassen en bosschen.
AROE, Ano, Poelo-Aroe , eil. in Oost-Indië, in de Straat van
IHalakka, aan de Oostkust van het Sundasche eil. Sumatra , 2° 28'
N. B. 122'' 40' O. L.
Het is het grootste der Jroes of Jaksoes , en
de Radja van het Vorstendom ylroe houdt er gewoonlijk zijn verblijf.
AROEBA , eil. in Jf'est-Indië. Zie Aeüba.
AROE-EILANDEN , Arroos-, Aroow-, Arow- , Aroo- , Arroo- ,
Aroü- , Aarod- , of Arrou-eilajiDe?! , groep eil. in Oost-Indië in de
Stille-Zuidzee y in
den Zuidelljk-Moluhschen-Archipcl , Z. O. van
Ceram , O. van Banda, tusschen 5" en
Z. B. en la2'- en 133° O.L.
Zij doen zich in de verte als laagland op , en hebben vermoedelijk
hun bestaan te danken aan eenen kleinen archipel van kalkrotsen
tusschen welke de polijpen , door geene hooge golven verhinderd
in de Westmoeson , hunne koraaltakken tot aan de oppervlakte van
het water optrekken , terwijl zij in de Oostmocson , wanneer het water
minder hoog komt sterven. Eindelijk wordt er door hunne woninjren
eene koraalbank of rif gevormd , die de steeds voorbij drijvende loteu
van den hier zoo veelvuldig voorkomenden mangabooni tegenhouden.
Deze schieten wortel, en houden op hunne beurt , de rottende wortelen ,
die hier in menigte drijven, en het zeewier op, welk eenen ander,
gevoegd bij de afvallende bladeren , een moerassig land doet ontstaan ,
dat , langzamerhand in vastheid en omvang toenemende ten laatste cea
vruchtbaar eiland wordt.
Deze eilanden kan men in Westelijke en Oostelijke onderscheiden
de Westelijke zijn van het Z. naar het N.: Batoegoyang, Kree, Babic (ten Z. O. van Tranna) , Tranna,
M a y k o r of M y k o r , B a b i e (ten N. van 3Iaykor) , a m m e r ,
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,

j

W

AVokan, Wadjier, Bocar, Toba,

Wassicr, enz. De
Oostelijke eilanden zijn: Workay, Jobdie, Kobroor,
Kar war o, Watelee,Docar, Marim, Calfanie,Kola,

Wanna,
Zij

W

J e d d n
K o b a enz.
a r r a
worden door onderscheidene kanalen van zoutwater, waarin ebbe
i

,

i

,

en vloed elkander ongeregeld afwisselen . en die door de inwonei's soentji
geheetcn worden , van elkander gescheiden.
De \Vestelijke eilanden gemeenlijk de \ oorw al gehccten , worden gezamenlijk door Christenen en 31ahomedanen , of enkel door Christenen
of Mahomcdanen
bewoond. Zoo vindt men op
AV ok a n en M a y k o r bijna niet dan Christenen en op
a d j i e r alleen
Mahomcdanen. De Oostelijke, die men den A c hte r w a l noemt , en
waar\an de bevolking uit Heidenen of Alfoeren beslaat, kunnen bijna niet door groote vaartnigen aangedaan worden, onidal o\eial de
banken en droogten ver in zee uitsteken. Hier en daar vindt men
echter kleine geulen , waaiin eene brik zoude kfiniun binneiiloopen ,
maar dan dient men zich volstrekt van renen inhnuisclien loods te
>oor/ieu.
De Oostelijke eilanden zijn onder de opp-erhooldeu van de
,

Wammer,

,

,

W

,

AU o.
Woslelijlu"
riii;;

eilaii(!i'ji

mmcI.

wflLf

lil,
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wi-ilcr v.in

do Ntilerlaixibclic Regc-

ailiaiijjeii.

,
waren de Aroestonden reeds , ücdcrt
onder de
)>»lindiselie (^onipajrnie
torn omstreeks
het jaar UJ-ö
liet jaar
1610 F. (ioissTtN een >erdra<j met de
inlanders
aaiidezer onderseheidene eilanden
hetwelk de Iloulden
jyinjy ,
Aüijfcns
de Oostiiidiseliu Compagnie als hun upperlioold erkenden.
In Ki^lislooL
de Fiskaal 1)oust»a> met de bewoners dezer eilanden een verbond
Aan nitsluitendeii handel \uur de bewoners van lianda , vaarbij de
Compa;jnie de Aisseherij >an {jroole |)areliiioersehelpeii voor zieh zeKc
behield
om tot verzending naar Japan Ie dienen. \ aii tlieii lijd al,
tot op het te niet (jaan der Cüinpa'rnie
zijn de bewoners van Ainboiiia
en ISanda uitsluitend in bet bezit van den handel op deze eilandt;a
;[eble\en , hetwelk \eel welvaart en jjroot verlier onder hen verspreitlde.
Thans v»orden de Anot-tiLvvuE.t jaarlijks no;f iloor een dertijflal iiilandsehe vaarlnijfen , van Makasscr. Honi en andere |)laalseii
bezocht.
Deze vaartnijfon
die, bij de inlandei-s , paduiukaiix liecten , en \aii
Ü'ó tot GO tonnen last voeren , brenjjcn
vol^^ens het aljjemeenc jiebruik
onderde volken dezer aiyjelejyene (jevvcsten luiiine jjoederen in ruilhandel aan ,
en leveren hunne waren zoo jjoedkoo]) , dat er voor de
koojivaarders van Aniboina en lianda niets meer te doen valt.
De
bewoners der ^^ estelijke eilanden drijven aanhoudend ruilhandel van het
cene op het andere eiland, waartoe zij zich bedienen ^ nii ji iiliou^s,
welke vaartuijjen (j of 8 iasL {jroot zijn , en waarmede zij verbazend
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De

alj;enieen vruchtbaar, eenijye dezer eilanis er over het
De inlanechler meest met kreiipelbosch zeer bejjroeid.
ders kvveeken er uitmuntende vvorlcijevvassen , alsmede tnrksch koren ,
labüc (cene vrucht, die in smaak, naar onze rapen , en in ^jedaante , naar

den

'irond

zijn

meloenen jyelijkt) suikerriet c.i zelfs een vveiiiijj mode env\iltt;
aan , hoewel zeer weinije plaatsen lot den rijslbouw kunnen aangewend worden.
De voornaamste voortbrcn(rsclcn zijn panrlen , vederen , schildpadtripanj en de palandok of bet
den , paradijsvojjclen , vogelnestjes
Aroesehe konijn , welks vleeseh zeer fijn en aanjjenaam van smaak is.
Over het al;jemeen beeft men er weinijj tam vee. Bij de Mahomcdaaen
vindt men eenige jjeilen en hoenders ; varkens zijn allcesi bij de Al^Vilde varkens zijn er echter menigvuldig jjenocff
foereii te bekomen.
maar de inlanders leggen zich weinig op de jagt toe ; visschcn heeft
men er in tallooze verscheidenheid , alsmede polothurnen , polijpen ,
schelpdieren enz.
Ook treft iiien er veelvuldige soorten van boouica
en gewassen aan , als: de kanarie , de kalaplan-laut, de tocton , de
djamplon
de casnaria , de kajoe-bissie of het ijzerhout , de roca
[jroole

,

rijst

:

,

,

roedja

enz.

op deze eilanden nog scholen , waar de Christen-kinderen
ontvangen in het lezen en schrijven, terwijl de Onderwijzers,
tevens door voorlezing , voorzingen en aanspraken , des Zondags de
De meeste leereii den kinderen de Magodsdienstoefeningen besturen.
loisclie taal lezen, die zij met Latijnsche letters schrijven.
Deze onderwijzers zijn doorgaans jonge, ongehuwde Ambonezen,
die naar de
Oostelijke eilanden gezonden worden, maar geen jaarwedde genieten,
zoodat zij geheel afliankelijk zijn van de gemeente
zij getroosten
zich dezen last, in de hoop, van, bij hunne Icnigkomst op .iiuboina
geplaatst te zullen worden.
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oiiderrigl
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De Alfoercn , die de eigenlijke bewoners dezer eilanicii en zwart of
doorscliijnend bruin van kleur zijn , wonen in dorpen , die uit tien
of twaalf buizen bestaan , onder bet gezag; van een bunner oudsten ,
en leven zeer vreedzaam en broederlijk onder elkander , zonder dat in
hunne maatschappij

eenir;- ander gezagf bestaat,
dan de uitspraak der
oudsten van het volk , op grond van voorouderlijke gewoonten die bij
Jien in hooge achting slaan.
De overdreven zucht tot sterken drank
is de voornaamste
zoo niet de eenige, ondeugd dezer eilanders.
Zij
hebben zeer Mcinige behoeften.
Hunne woningen of hutten zijn
armoedig. Slaven , geweren , lila's , gongs en olifantstanden maken
himnen geheclen rijkdom uit.
Ilnnne kleeding bestaat . bij de mannen ,
in eene strook Avit, blaauw of gebloemd lijnwaad, tusschen de beenen
doorgeslagen,
en op zijde toegestrikt.
Deze gordel, die hun eenig
k'ieedingstuk uitmaakt , noemen zij tjidaho.
Witte armbanden van
zekere schelpen vervaardigd , stukjes koperdraad in vier of zes gaten
boven elkander in de ooren gestoken , en koralen die zij zich om
den hals hangen , dienen hun tot sieraad.
Hun haar dat over
het algemeen sterk gekruld en zwaar is
-wasschen zij met kalk of
melaschwater, waardoor het stroef wordt
en eene vale kleur bekomt,
v^elke beide eigenschappen bij hen voor zeer sclioun doorgaan.
Sommigen, die zeer lang haar hebben, binden bet van achteren met eenen
knoop op en steken het met eene kam van bamboes vast. Eenige
snoeren koralen
die van het regteroor over het voorhoofd aan hel
linkeroor vastzitten, versieren meestal hun kapsel.
Zij hebben altijd
een zoogenaamd boslemmer mes op zijde
tusschen den tjidako iugesLoken.
De vrouwen dragen om de heupen eenen ketting van dik koperdraad, die met eenen haak toesluit.
Over dezen ketting hangt van
voren een lapje lijnwaad neder, en van achteren ii haar eenig deksel,
een vierkant
fijn ge\loclilen matje,
dat tusschen dien ketting ingestoken wordt.
In beide ooren zijn \e\a snoeren koraieii vastgemaakt,
die, om den hals en tot op de borst afliangeude, haar een niet onLevallig voorkomen geven.
In de onderscheidene gaatjes
waarmede
de gcheelc zoom van hel oor doorboord is , steken zij stukjes koper
of tin j ook bedienen zij zich , ten zelfden einde van zeker zwart zeegewas , waarAan zij ook aimbar.den maken. Onder de knieën boven
de ellebogen dragen zij een bandje Aan fijn gtnlocbi en riet en sleken
daar veeltijds bladeren van den au]plas tusschen. Het haar der vrouwen is zeer lang en f:jn en doorgaans weinig gekroesd. Zij Alechlen
liet in onderscheidene strcngtn , die zij bo\cn op het hoofd bijcenknoopen.
De meeste vserkzaamhcdcn worden door baar verrigt , zij dragen
water, hakken hout , kookcn tripang, zoeken Aisüchen en maken den
maaltijd gereed, terwijl zij daarbij gestadig bare kleine kinderen op den rugdragen. Geen dtzer eilanders kan eene Arouw bekomen, ten zij hij op
zich neme , den bepï'.alden bruidschat, ju olifantstanden , koperen gongs ,
lijnA\aad enz. bestaande, te b( talen
zccdal ten a ader , Jie acIc dochters heeft , lijk is door den bruidschat, dien hij voor zijne dochters
bekomt. De huwelijksplcglighcid wcrdl deer eenen uiaallijd en door
hel lustig drinken van arak voltooid (1).
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drie reizen

werd er
18 sla\ei»
de eerste
kreeg ook

aan de Compagnie zonden leNeren.
Nu daeht men , dal zij
zes zonden gaan lialeii , maar zij k\samen niet terng.
Men
lijding, dal er geen menseli meer in liet dorj» was, en dal zij 3 ol" 4
Nederlanders, die in hunne magl waren, hel hoofd hadden afgeslagen
waarop de onzen, niet sleehls liet diir|) \\ orkey , maar l»o\endien nog
8 of 1) andere dorpen in den aseh deden leggen. Oj) dezelfdi- wijiir waren
de unzeii er in 1C1G en in IGoT hehandeld toi n de A roe-eilanders i-ersl
met die van Goram en daarna met die \an Ceram-Laocl , onze \ijanden , zamenspanden , om ondersehcidene Nederlanders Ie vermoorden
en eenige eoraeora's der Amhonezen te nemen. Tiiaiis zijn wi-lligt nergens in den 3Ii)liikseheii Arehipel de iuljoorliiigiMi zoo slerk aan de
Nederlanders veiknoelil als hier.
AllOES , Arv of Jaksüos eilandjes in OosI Iiiiliv , aan de Oostkust
van hel Simdaselie eil. Stimalra.
Zij hiliooren tot het Vorstenilom
Aroe, en liggen eenige mijlen van de uilwalering der Nekan. Het
grootste dezer eilanden heet A r o e of 1* n 1 o - A r o e.
,

,

,

AROO-EILANDEN

Zie AnoE-Eii,A>DE.v.
groep eil. in Oost-lndii'.
,
AnosuAV , Akosbaya of Si;ma>ai' , \1. in Ou.sl-lndië
op den Noorilweslhoek van hel6'M«</«A(//c eil. Jladiiia ,\)v\iif.d. Jladura ,
O" öö' Z. B. löO' 50' O. L.
Dit groote en weharende ^Iek staal onder eenen tommonggong , die
er een groot gezag heeft. Hel is wel bebouwd, en onder de huizen treft
men eenige voorname gebouwen aan. Men heeft er twee fraaije 3loorsche temjiels en twee groote matklitlaalsen.
Ouk wordt er een aanzienlijke hai.utl gedreven, zoo met het eiland Ja^a als met andere gewesten, waarloe de ruime liaNen
aan welke de slad gelegen is , sehoonc
gelegenheid biedt.
Er is een OiiUanger der in- en uilgaande re" ten

AllOSKAJA

,

,

aangesteld.

Den G December

10915, kwcmcn desehepen Manrilins, Hol land ia en
benevens de pinas htl Duifkcn , die den i2 April \andal
jaar van Amsterdam, onder Counelis Hoetman, uilgezeild waren,
voor deze plaals ten anker.
De Madurezen begaven zich hierop met
3 sterk bemande lir.ggangs naar de sehcpen , en lieten aan die van
liet schip .Jiiisfcrdain vragen, of zij wel eenige geiten, rijst enz. aan
boord moglen brengen.
De tolk, met deze boodschap belast werd
door den Opperstuurman , die in een gevecht voor Cidajo zwaar
gewond was , vrij ruw bejegend en gelast aanstonds van boord en bij
aldien hij iets te zeggen had , naar het schip jflattritiiis te gaan , aan
welks boord Houtman ziel» bevond.' Naanwelijks v\as hij van boord begaan of de Madurezen vielen op hel schip .imstcrdain aan. Dil bekwam
hun echter zeer kwalijk, alzoo de onzen oiilzct\ande andere schepen
kregen, en daardoor onder dezen Irouwloozen hoop zulk eene slagting
aaniigUen
dal allen
die in de tinggans waren, en onder dezen ouk
ylntslerduin

,

,

.

.

,
,,,
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de Koning en meerdere Groolcn , er het leven liclen , bvlialve 21 die
op twee na , welke de onzen bij zich hielden
g^cvanjrcn jjcnonien , en
ueder aan land gezonden werden.
ARÜSSABAIA , brecde waterval in lYcderlandsch-Gumva kol. Sitriva7He^ inde riv. de Stiriiiame , boven de Sarakreek.
liet water stort over
ccnc klippige bedding en dam 10 a 12 v. naar beneden
maar in den
zwaren regentijd is de val veel grooter.
AROU, eil. in Oost-Indië. TAc Aroe.
AROU, Tandjomg of Aroitw , kaap in Oost-Indië op de Oostknst
van het Sundusche eil. Borneo , landsch. Koti-Lama , koningr. Pasir
aan de straat van Makassar.
AROÜAKS , stam van Indianen , in Nederlandsch-Guiana, Zie
,

,

j

,

Arawakken.

AROU -EILANDEN

groep eil. in Oost-Indië.
Zie Aroe-eilandeü.
Ooü-Indië. Zie Aroe.
AROÜW-EILANDEN of Arow-eilasdes , groep eil. in Oost-Indië.

AROÜW

kaap

,

,

in

Zie Aroe-eilandex.

ARllAKY, voorm.

st. in Oost-I r.dié , op het ^Imboitsche c'il. Ceratn ,
cene der bogten van het Oostelijke gedeelte des cilands.
Zij was
niet hooge boonien omringd
en van achteren met booge bergen en
digte bosschaadjen
bcwald.
Den ö October 16o9 kwamen de Nederlanders bier aan , ten einde een verbond van vriendschap met de
hun vijandelijke inwoners van dit stadje aan te gaan , maar ontvingen
hierop een afwijzend en uitdagend antwoord , waarop de Gouverneur
van Andjoina Jakod Hutsert het stadje aantastte , en na ecnen geringen
tegenweer beniagtigde
vervolgens werden alie de vruchtdragende boonien geveld en het sladje , dat door de inwoners verlaten was , aan kolen

in

,

,

;

gelegd.

ARRETOE

kreek in

,

]\ cderlandsch-Guiana

zich beueden de Acaranokreek

,

kol.

,

Suriname

aan de Westzijde, in de

,

die

Coppenavie

ontlast.

ARREWAY
schc

eil.

,

in Oost-Indië

st.

Cclcbcs, O.

ARRIEN

'68'

,

op

de

Westkust van het Sunda-

Z. Br,, 136^ Ö6' O. L.

arr. en 7 u.
in Zalland , prov. Overijssel,
Deventer, kant. en \ u. N. O. van Ommen, gem.
Ambt-Ommen , aan den regteroever van de Vecht , op den w eg van
Ommen naar Hardenberg. Er is hier eene school , en men telt er 180
inw.
Hier ligt het erf Ridderink, welks naam reeds in ecnen
brief van den Graaf van Benthcim van het jaar 1528 voorkomt
en waarop vroeger het erfmarkenrigterschap gevestigd was.

bnnrsch.

,

N. N. O. van

ARROES eilandjes
ARROO-EILANDËX
,

Oost-Indië.

in
,

Oost-Indië.

Arroos

Zie Akoes.

of Arroo-eila>de>-

,

groep

eil.

,

in

Zie Akoe-eila^de>'.

ARROWACKEN

,

stam

van

Indianen,

in

Nederlandsch-Guiana.

Zie Arawakkex.

ARSDORF geh., grooth. Luxemburg,
W. van Lu.rentburf/, gem. Sanem.
ARSDORF of Alsüorf, bij sommigen
,

Z.

kw.,

arr.,

kant.

ook Are>sdohf

ol

en 4 a.

Arestorf

gespeld, d., groothert. Lnxemburn , kant., kw. en 4 u. N. van Arlon
gem. en 1 u. N. O. van Bondorf , 2i n. O, ten Z. van Esch-op-Siire.
ARU, eil. en vorst, in Oost-Indië. Zie Aroe.
Zie
ARUOCAS, stam " van Indianen in jTcderlandsch-Guiana.

Ara\vakke>.

ARURA,

Aroeba of Oruba , eil. in JFest-Indiè ,\.o[, de Ciiraraosc/ie
14 mijlen W. \w Guracao
4^ mijl N. \nn
^
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AiUBA, Mclks naam door sinnniijjcn wordl aljiflrid van
ahu (d. i.
doch dimr andcivn \an lul S|)aanMdii' wiuml Oia (;;i)nd) ,
slrt'kl ziili van lid Z. O. naar hut N. \\
uil, on is [[cniidilild !)()(> locd.
lang en "200 roed. breed.
Men be^jiool de oppervlakte op ii()70 bnnd.
De bevolkinjy b<stond op den 1 Jannaiij 1S33 uil tl71ü personen,
iiUll) kleiulin;[en en iiüii zwarten.
zijnde 405 blanken
Van de vsestzijde is hel eiland onj;eiiaalvl)aar zijnde met eene kelen
aan den oostkant is de knsl eehler vrijer, hoewel
van klippen bezet
ook daar, nabij den wal, enkele kleine rotsen of eilandjes jjevonden
Morden.
Aan de steile Noordknsl, die zieli li2 a IJ ellen boven de
oppervlakte van het vvater verlull vindl men eene meniyte jjrotteu
en holen, v\aar het zeewater bruisehende in- en uitstroomt , en alzoo
gondjjislin;;),

.

,

,

;

,

kleine watervallen doel ontstaan.

De grond is er steenaehtijf hier en daar nn^t een vveinijj klei- en
kalkaarde overdekt.
Men v\il, dat dit eiland tot het aloude overgangsgebergte behoort , en dal de bodem voornamelijk is zamenjjesteld uit
,

lijeniet ot serpenlijnsleen , ol' wel
uit een gesteente , getleeltelijk met
serpentijus'een .gedeeltelijk luel groensteen overeenkomende.
Meeinia,

men gemeend,

dal Antuv rijk was aan kostbare dell'sloUen ,
der bergen ^t•rholen.
Men heefl meer dan eens
en nog laatstelijk in het jaar 1821 en 182j
1827 , deswege een opdal nogtans nimmer aan de verwaehting
zettelijk onderzoek gedaan
heeit beantwoord (1). Men heeft er evenwel eeiiig goud ; ook bevat
Arcba eene menigte ijzererts van uitnmntcnde hoedanigheid , benevens
kopererlsen , als mede roode en v\itte agaatslecnen.
vrij rijke
liet
ontbreekt er niet geheel aan goeden bebouwbaren giond.
De dalen
tussehen het gebergte , dat omtrent drie vierden des lands in eene
oostelijke,
noordoostelijke en zuidoostelijke rigting beslaat, en welks
hoogste toppen de ïiOO v. hooge
en de Ariekok
zijn , mogen zelfs vruehtbaar genaamd worden.
Het wcste'ijke gedeelte van het eiland is laag , vlak en , bij droogte, dor en zandig
noeh gras
zoodat men op den naakten grond
noch heester , maar
slechts eenige schrale caclnsplanten ontwaart, terwijl de witte kalkgrond die er als versteende spons uitziet , vvegeus de scherpe pun-
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unisUuJig berigt, nojieas de aanleiding en gevol^'en van hot laaUt

gedane onderzoek, naar

kunnen bunnen
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met kennis va» zaken bebaudelde, oinwaaruit de bodem op Aruba beslaat.

u g e n aangaaude de gesteldheid vau den grond van bet eiland Aruba, en het goud aldaar
gevonden niedt-gidecld in de N o w e V e r a d e
g e u der Kcrslc
u u
klasse van b
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ten, velke er uilslikeii iccv inoejjelijk kan bejjaau worden, maar
den re{feiilijd is het con groen grasveld met oiilelbare gele bloc,

iu

,

uien versierd.

De

grond brengt watermeloenen en pompoenen voort
ook vindt
de dalen enkele vruchtboomen
versehillende soorten van boonen
en ccne zekere soort van kleine maïs, te Curaeao onder den naam
van Arubasche of zeswceksclie maïs bekend. Maar gebrek aan regen
doet hier menigen oogst geheel mislukken, of zoo gering worden,
Groendat de inw. er slechts weinige maanden van leven kunnen.
die ze gebruiken
en zij
ten worden er volstrekt niet aangekweekt
van Cui'acao laten overwillen , moeten die , bij solieepsgelegenheid
Zoet Mater is er ongemeen schaars, en ^^ordt nimmer aan
brengen.
schepelingen, dan bij grooten nood en tegen lioogen prijs, afgestaan.
daar men
Sinds eenigen lijd is dit gebrek echter cenigzins verminderd
die door de natuur, op den zuidoostkant
thans behalve de bakken
ouk in cenige landwaarts
des eilands, in de rotsen gevormd zijn
liggende tuinen goede putten bezit- Het eiland levert voorts eenig zout,
heeft goede weiden en drijft soms eenei>
brazilic- en brandhout op
van waar het osseii en
levendigeu handel op \eneznela en A alencia
die, na hier eenen gerulmen tijd in de ^^eidc te hebben
ezels ontvangt
naar de Noordelijke Anlilles ^\ orden ovcrgevoerd, hetwelk dit
geloopen
eiland nog al oonig voordcel aanbrengt. Het Nederlandsche Gouvernement
Die dit getal te bovenlioudt hier jaarlijks niet meer dan 200 ezels.
gaan A\ orden vooral Avanceer het hengsten zijn tegen 20 guld.het stuk,
en veelal naar Jamaika uitgevoerd.
()m te slagten en te
verkocht
schapen en cabrieten, welke laatste,
eten, heelt men hier koeijen
ratelook vooral om hun vel van waarde zijn. Voorts vindt men er
slangen kikvorschen en cenige andere amphibii'n eene menigte vogelen,
kapellen, insecten en wormen.
waaronder zeer prachtijjC vourkomen
0^e^ het geheele eiland zijn de oevers rijk aan schildpaddon en smaschoone
koningsAisch
kelijke
vissehen, waaronder de groote
die
rootte en smaak zeer veel van den kabeljaauw heeft, uitmunt. \ rocin
ger vond men er eenen o%ervlocd van fijne oesters, die zich aan de in
mangrovcboomen vasthechten
het water afhangende takken der
maar sinds men , ten dienste der versterkingswerken van Curaeao
zijn de oesters aanmerkelijk
eene menigte dezer boomen geveld heeft
in hocNecllieid verminderd.
De bewoners zijn over het algemeen zeer arm, en hcl)ben gebrek
hoewel , door hunne genoodwendige levensbehoeften
zelfs aan
ringe vordering in beschaving, hunne nooddruft zeer gematigd is.
het maken van
De geringere volksklasse leeft van de visschcrij
han"matten en het zoeken van goud in de bcrgklo^cn , waar die kostbare delfsiüf mi en dan gevonden wordt.
Ter bevordering van het onderwijs en de vcrlicl:ting . werden hier
voor eeniire jaren, vooral door de bemoeijingen \an den 1'redikanl
en Schoolcp^iencr te Curaeao, G. B. Bosch, eene school en eene Proin welke de dienst door eenen godsdienst- en
testantsche kcik gebouwd
onder het opzigt van den Predikant \an Cu ia cao
schoolonderw ijzer
De gem. bestond den 1 Januarij 1853 uit 419 perverrigt wordt.
sonen
van welke 350 blanken en 89 kleurlingen waren.
De 11. K., die er toen 2296 in getal waren, en onder dezen lOi
blanken 1950 kleurlingen en 262 zwarten teld.n, hebben hier Iwce kerken. De dienst wordt er door eenen der Kapellanen \an Curaeao waarj',e-
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tomlijds cchler

j-'ij

afwiiscling docr

Jr'piKUii.clic

Monniken

.

die.

,

A u r.
nan

r^^-ne

lioiul
licl

solxTc lovciiswijzc

\iiiilcn in

tliiiijioii

De

IsraöliU'n
svna|>'()|r(

t\\o

,

cii

lu-l

«Icslijds

,

van zii-luiisscn uplui ii>rt.
van 31 iiitniaaklcn ,
jfclal

Iczi-n

t-ca

maar nmicn

,

kust [ji^wottii, hier een k.iri-r diulfrder imffzriciifii
alsiunlc in lii:l|r('(>ii

di-

ii)i

Iiijtliajji'ii

kiiulcrcii

\aii

frceiK*

waar,

klriiii!

.lio

Ininiii-

jyodsdii-n'^lofrcninjifii

in

h(-bl)en
Iniis

i-i-n

vwlkc oi-n liunnor ilc diciisl \an \ oorlr/i-r vcrrijjl.
Pf Vrnhiancn zijn i-cnxondi;' ;[t'diiMisli[j i-n rcriijk di' o\fn'i;nkonislcii,
\><Mk(> /.ij nii|ii-ns een of ander liandrisvuor\M'r|) |;'(>^aniL-nlijL aan<raan
irc.
l)ij

;

,

,

M'Iiicdcn ni.iMil.linjy,
nil/iin(leriii;j;

;f<'i'n

inel elkander

.

liet

on worden

maken.

In

j;<'lron\v

najfekdiuen

,

waarinde Joden

andere opzijrlen krakeelen

[yeen natnnriijk te ver«aeliten is, nil «Ie

/.ij

wel

»lui)I»ele

een*
wrij-

welke hier hestaat ei'nsdcels vtiortkomendc uil den enjjcn krinij ,
huinen welken tie zanunlevinjj der aau/.ieulijken hier Le|)erkl is
anderdeels uit raniiliehetrekkinjjen.
D.-wijl zij (Uider elkander trouwen,
l'estaal het ffrootste {jetal der aanzienlijken uit zwajjers en neven.
De
levenswijze is hier hoojjst eentoonijj;
de cenzelvijjheid der luclitslreek
sleehts ztddzaani door roeyen af;fewisseld, draajjt hiertoe veel
hij.
Dl' lijd wordt er, üji cene enkele uit/.onderin;y na
niet met lezen
door{jcl)ra;rt.
vvaaiNan men hen zonde
A oorts is de eenijje oiuleu|fd
moeten heschiddijren , hel overmatijj {jehniik van rum , van welken
tirank hier jaarlijks van Curarao zoo vele okshoofden aaiijjcvocrd wor«K'ii
dal iiiMi jjeiiei;jd is vast te stellen
dat hier naar e\ emedi"-hei(i
van de kleine hevolkinj
meer sterkedrank gebruikt v\urdl, dan on
ccnifye andere plaats in de wereld. (1)
Sedert de inhezilneuiin^f van Curacao door de Nederlanders, verliep
er onilreiit eene eeuw, v\aarin deze zieh niets aan Aruba lieten {jeleTOii
lejjnren.
Eerst in het be<jin der vorijye eeuw, hebhen de Nederlanders
hunne vlaf[ aldaar jyejdant en op de zuidzijde dos eilands Onderoflieiers,
van de hezetlinjj van Curacao, als Poslliouders.jeplaalsl waiil lioc wemi'r
aantrekkelijks Aruba ook bezat men had er de aanspraak op kunnen [verliezen
en er was vroefy ot" laat kans jjewecst, dat men er eencn onwelkomen nabiuir verkrencn had. Hel schijnt niet, dat de Indianen, die aan de andere zijde des eilands woonden, de Postliouders
[gestoord hebben
maar toen , in hel jaar 1740, Pieteu Rokii of de Boer ,
de eerste dien v^i( met ranjf van burnrerlijken Kommandeur alhier vermeld vinden
door zijne hardheid en onverzettelijke kracht van wil
het den Indianen zoo banj maakte
dat vele hunner , om hel juk.
te otitfjaan
naar de, vaste kust weken , keerden cenijje hunner oj)
zekeren tijd naar het eiland tcriij bestormden hel huis van den Kommandeur maakten zich van hem meester, en berooiden hem op de
gruwzaamste vsijze van het leven, waarna zij met hunne kano's naar
de vaste kust ternjifkeerden.
Zijnen op\ol;;er Dirk NiErtERK fraai de roem van mcnschenllcfdeen hulpvaardinheid na zoodat hij, in tijden van jjebrek aan levensonderhoud , door
niisoewas ontslaan den voorraad, dien hij, op eijjeu kosten , van elders had
ontboden, onder de iujrezetenen zoude hebben nitjredeeld. Maar, toen er,
ten jare 17o!2 op Curacao, een opstand onder de Nejjcrs van den stam der
V Mt^r
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Wij meentleu niet beter te kunnen doen, dan , in Ic karakterbescliri'iring «lezer
iemand Ut gids Ic numcn, die zicli eeuigen lijd op .Arlua opgehoudeo

eilanJci-s,

heeft; namelijk den Predikaat G. B. Bosch

en
bl.

,

inwieiis

Reizen

in

West-Indiëu

een gedeelte van Zuid- en N o o r d -A m e rika , IJ. II.
j,, — 255, mcu z3e»' veel wclcnswaaiJigs omtrent dit eiland viadt oj'gelcckcud.

door

,

A

53Ö
Aminas was

U-

11

on do smclstol' daarvan ook naar Aruba
de lilankcn conigc Negers van dien
slani
mede jjenonien hadden, en hem bcrigt werd, dat zijne zuster door de
Aminasehc Negers vermoord was
trok hij met eenige manschappen
Icgi'u hon op
nam hen gevangen en zond lien naar Curacao , waar
zij met vele hunner stamgcnooten ter dood veroordeeld werden.
Nu genoot hel eiland, op eone geringe uitzondering na gedurende
rene halve eeuw rust en voors])oed de veeteelt nam gcstadip- toe de
meeste jaren leverden oenen goeden voorraad van koren en veldvrnchten
op de vischvangst gaf eenc aangename en nuttige tijdkorting , en de
aankomst van vreemdelingen die zich hier van tijd tot tijd neder—
Men leefde in gezondzettedon, veruiecrderdc den gezel ligen omgang.
zoo als oudtijds de Aartsvaheid, eenvoudigheid en weltevredonheid
en bereikte door matigheid ^eelal oenen zeer hoogcn onderdom.
deren
De Indianen bleven in zooverre afgezonderd leven , dal zij de noordzijde des eilands bewoonden , terwijl de blanken met hunne negerslaven zich op de zuid- en zuidooslzijde hadden nedergezet.
Men onderhield echter eenc goede buurscbap , en trouwde zelfs onder elkander , maar altijd bij de maand of bij het jaar, ofschoon deze huwelijksverbindtenissen ook wel eens liet gebeole leven door in stand bleven. Hierdoor verleerden de Indianen hunne oorspronkelijke taal, en namen van
de blanken de Caraqaosche landtaal over.
Ten gevolge van cene terugwerking der omwenteling, die in het jaar
179!> in Nederland plaats had , werd ook de toestand van Aruba aanmerkelijk veranderd. Want, in bet volgende jaar
gaf de lieer Lhüfvergunning- aan de inboordestijds Gouverneur van Curacao
TEu
lingen
om zich ook aan de Panrdenhaai te mogen nederzetten
en onder zekere bepalingen handel te mogen drijven. Hiermede ging echter
onbezorgde en gcrusle levenswijze welke de AruIcveiiS de stille
bianen , in eenvoudigheid des harten en stille vergenoegdhcid jroleid
hadden gedeeltelijk verloren. Aan de oostzijde van de baai werd
en tot bescherming der schepen
die
oenc kleine slerkte opgetrokken
met 4 stukken beplant. De bewoners van bot
in de haven lagen
om niet onverhoeds overvallen Ie worden, bij dit fort
eiland, die nu
moesten zien
dat de Engclsclien nu eens de baai
wacht hielden
die er inlagen , zochten te
blokkeerden dan weder de vaartuigen
Leraagtigen ja van tijd tot tijd kA^amon do Engelschen wel eens bij
hen aan wal en hielden dan somtijds het eiland voor eenigcn tijd in
bezit; on dit ging zoo voort, tot omstreeks het jaar I8O0 , toen de
Enoelschon besloten het eil. voorgoed in bezit te houden. Hierop werd
van Curacao het oorlogsvaartuig de Suriname afgezonden ten einde
de Engelschen te verdrijven. Dit schip zoude oen aanval Ie water doen,
om het fort aan
terwijl een dertigtal manschappon aan Mal gezet werden
Deze manschappen die voor een gedeelte
de landzijde te bestormen.
uit Curacaoschc burgers bestonden, werden niet alleen door de bezetoverwaaitle
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zooling van bet fort afgeslagen , maar tevens vei'volgd en verstrooid
dat men onvorrigler zake Avodor naar Curacao terug trok, waar men
hel besluit nam, om het fort van den noordkant aan te vallen ; maar de
,

Engelschen

den

,

,

die

vernamen

verdedigingsmiddelen van Aruba kennaauwelijks
of zij gingen scheep en begaven

nu de zwakke
dit

,

zich naar Jamaica.

In dat zelfde jaar werd Arüea weder door de Spaansehe indopendie
dentsche troepen onder den Generaal Miranda in bezil genomen
aldaar zoo hoiigori<j aankwamen , dat de kudde cabriolcn , welke de
,
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korl MM'bliJl'

aanp;e\allon

en

uin;;s'jezlndeu
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nlliiei'
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«locli
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toon i'\fii\Ml niii iinri ^oo Uiirijk

aaiiiiK'ikclijk

vertrok

j^cnomen werd,
verdreveu /ijude

k«aui

\ci'iiiiiidci'di\
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maar,
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{>'clal

iii

Cora
wclku stad door lunii
op iijne beurt door de Ko-

naar

liij

liij

nicl

/ijn

hci'iHiid

leijerlji;

Meder naar Anuuv
vanwaar hij tieli eeliler, na eeu noj; korter verlilijl' dan
de vorijje keer, ouder «eleide van een Kn|;elseh oorloj>'seliii>
Toen de Enijelselu-u /.uli , den
naar lut eilaiul Mar^yarellia liejjal.
,

,

I Jauuarij
«lo(U' eene stoutuioedijjc ilaail, meester >an (airaivu) jfc
maakt liaddeu
kwam Aiuuv van /.eli' iu hiiime mn;;;t en werd dour
lien
mei eeueu ollieier eu eenijye 5(ddaleii l)e/.el tol tlal liel , in liel
aan liel Nederhuulsehe riouverucnieut werd
befjin Aan hel jaar 181U
l(S()7,

.

,

,

.

terujjjyojrevon.

Te;feu«oordi;y staal dit eiland onder eeueu Kommauileur
die thans aau
den Direeteur Aau de Kolonie C.uraeao onder\\or|ieu is, doeh vroi'ijer allo
may^ten j|e/.a|Tin zieh vereeuiifde. liij had dolijds ter zijner l>eschikkin;f,l)elialve twee Fortwaehters, den zoojjenaamdeu Kapitein dei- luiliaueu . eenei»
blanken iulioorliii;',
die »le uitvoerder zijner be\eleu was, eu besliste
alle {jesehillen
dikwijls ook die, welke in ecu huisjje/.in Aoorvielen.
In den laatsten tijd v>crd er eehter te AnuBA ceue soort van rej>thank
injjesteld
als 1'residi-ut
eu Iwee
bestaaiule uit den Kouiniaiuleur
aauzieulijkeu , als Leden, benevens Plaalsvervanjyende reyters. Van deze
roeibank kan men bij hel hof Ie Curaeao a|)pellereu.
Alll Mol' Aarim, aanzienlijk d., jirov. Friesland , kw. // esf cnjoo, ^v\ct.
ff nnscradccl
arr. en ój u. N. \\'
van Siieck kanl. en bijna 2 u.
N. ten AV. van liolstrctrd , even zoo ver Z. W. van Fraueker eu 1 n. Z.0. van
en niet ver van
Harliujyeii ^ aan de vaart van Fraueker op Bolsward
die van Ilarlin^yen op IJolsward
te midden van uitstekende bouw- en
weilanden jieleffen.
Tol dit d. behoorcu ])ehalve de fraaijc en groole bmul ten Z., O. eir
N van de kerk gelegen, de geh. li aa r de r b u u r en 1> e ij e ni
B o 1 1 a eaz. Vroeger vaaren hier de adell. stalen C a m m u g- ha of
II o o g h u
of B e y ni a , M i n n e ni a ,
s t ra ,
Sytz am a , B eij e
A 1 li n g a enz.
Men heeft hier 1 korenmolen en telt er 1100 inw. , bijna alle
in welker spitsen toren, ii»
Herv., die hier eene fraaije kerk hadden
den namiddag van 12 Februarij ISüG, door den bliksem brand ontstond, die door den sterken wiiul zoodanig toenam, dal het geheeltr
kerkgebouw daardoor in de asch werd gelegd.
Uc gcm. bchoorl tot
de klass. van Ilarlingen , ring van Mukkum. De Doopsgezinden, die
hier wonen, bchooreu tot de gem. // itmurssum-Pinyjum-en-Arttm , en de
R. K. tot de statie van Bolsward.
Den 4 .lidij 1380 werd nabij Anc5i een \eldslag geleverd tussehcn
de Monniken van Ludingakerk en die van Oldeklooslcr, in welken meer
dan 150 man van beide partijen sneuvelden. Toen in hel jaar 1420
de Monniken van Oldeklooster Ludingakerk hadden aangetast, en van daar
verdreven wai'en , hielden zij te Ariji stand , en sloegeu er nog lien
van hunne vervolgers dood terwijl de edelen Sicke Gbati>ga en Gale
Hania, zwaar gewond, naar Ltidingakerk teruggevoerd werden.
De Jaarmarkt te Anm vall in op den eersten Pinksterdag.
ARLMKR\ AART vaart in de prov. Friesland , kw. // esfertjoo , griet.
ff oiisiradvcl , die. eerst in ecue noordelijke en
vervolgens in eene
noordwestelijke rigting
Ter hoogte
van Bolsward naar Arum loopt.
vaudild. gekomen, ve» deelt ?'] zich in twee armen, waarvan de cenc
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ARÜ,

SJ2
noordwaarts naar Franckor on

d<;

and. -re naordwcstwaarls

naar

llar-

lin;;cn looj)t.

ARV> EilD , {Tcli. in Fivclijo , prov. Gronliujen, arr., kant. en
1 u. N. van dppingedam , gem. en 1 u. Z. W^. van Bierurn , onder
het d. Kreircrt ; niet 40 inw.
ARX-IUIITAVMGA oudtijds een Uonieinscli kasteel aan deu mid,

delsten Rijnmond.

AS.

Britten (Uns te).
Buren. Zie Ascn.

Zie

in het jiraafsch.

d.

AS, geh. in het g-raafsch. Hoorn, prov. Limburg, distr., arr.,
kant. en 3 n. O. ten Z. van Ruermoade , gem. en | n. van Iliuiscl
»net 60 inw.
ASAIIAN, d. in Oost-lndië , op de oostkust van het S itndasche ci\.
Sumatra

aan de rivier van denzelfden naam.
Oost-Indië, op de oostkust van het Siiiidasche
Batta.
cil. Sumatra, landsch.
Zij valt. met cenc noordoostelijke rigllng, tegen over het eiland Salamama, in de Straal-vau-.llalakka.
ASAKAL, voorm. d. in Oost-lndië, eil. Java, rcsid. Cheribon
,

landsch.

ASAHAN,

riv.

Bafta,

in

*

prinsd. Sclarjcdon.

ASBROEK

de Meijerij van 's Hertoejenhosch
kw. PeelIai)d , prov. Noord-Brahand , arr. en 4 u. Z. O. van Eindhoven , kant.
en o| u. Z. W. van Asten , gem. en | n. W. van Biidel.
ASGENTION plant, in ff^esl-Indië , eil. Curacao , in de Westdivisie
aan de Noordknst.
Deze plantaadje levert vee , maïs en vruch,

gch.

in

,

,

len op.

Kort nadat de Nederlanders het eiland Curacao op de Spanjaarden
veroverd hadden, in het jaar 1G54, kwam eene kano, die door de
Spanjaarden van Coro was afgezonden in de Baai van St. Maria , en
voerde zeven Indianen van deze plantaadje met zich weg
en indien er
meer kano's Avaren geland, zouden de overige ook vertrokken zijn.
Dit noodzaakte dea Directeur , om de Indianen , die het met de
Spanjaarden eens waren, van AscE?iTioN naar het kwartier over te
hreiig-eii
alwaar men htm gedrag heler kon gadeslaan.
ASCII of As, d. in het graafsch. Buren, prov. Gelderland,
Ivw., arr. en 2^ u. N.
van Tiel, kant. en 1^ n. Z. O. van
YV
Culemhorfjh
gem. en ^ u. N.AV. van Buren, li u. N. O. van Geldernialsen
aan den weg van Buren naar Cnlemhorgh.
Men heeft in dit dorp, dat reeds vóór het jaar 140-'5 moet geslicht
zijn , 48 h. en ongeveer 2'jO inw.
die alle in den landbouw him beslaan vinden. Onder deze zijn 240 llerv., die hier eene kerk hebben ,
waarin eerst door den Predikant van Buren dienst gedaan werd, later
bekwam zij eenen eigen Predikant
maar sedert eenige jaren wordt
de kerk in het geheel niet meer gebruikt , en thans behooren de leden
dier gezindte tot de gem. van B uren-en- Asch.
De R. K. die hier 10
in getal zijn
behooren tot de static van Buren.
A-SCIIAT, heerl., kwart. Eemland , prov. Utrecht, arr. en kant.
Amersfoort , gem. Leusden, palende N. aan de heerl. Stontenburg, O.,
Z. en W. aan de heerl. Leusden. Zij bevat ruim 300 buud. gronds
en telt ruim 200 inw.
Tegenwoordig is zij het eigendom van den Heer Scüolten van A-schat
,
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te

Amsterdam.

A-SCIIATTERBEEK

ook wel Moosteebeek, watertje, dat in de
buurt (fe Glindhorst , onder Barncvcld , prov. Gelderland, ontspringt,
prov. Utrecht
deze gem., alsmede een gedeelte der gem. Leusden
doorloopt, en, met eenen westelijken loop, in de Modderbeek val.
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A S

ASClinONK

AsiioNK,

ol

335

C.
tot

iM'liD.iiiMKt.-

iiilliook

Miijerij run

liet

fr,.|i.

fli-ikant

,

Pvilnrov. iyonrd-Ihabiind , dislr. ni C u. O. van üirachol , arr. en
l'iiiil
kant. t-n N. (•. van llvlmond
1 n.
\ II. O. N. O. van l''i>ifili(ti'i'ii
bcO. van Aaile. l n. N. O. van llixirl, 1 ii. W. ton N. van üakcl
staaiulo nil twei' hocrenliorstcili-ii , (He te zanirn onj[(?v«'<'r 520 inw. tellen.
.iarlt'-Ziiitcl
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ASELO

prov. On-rijssrl
arr. en
ol' AssEi-o, \rA\.\n Ttreiithf
kant. en 5 u. ^. van Dilihn , {fcui.
O. van .llinvlo
Ainht-lhhlf» } II. \V. van Bornc ; uiot ccnc sriiool en 5ÖI) inw,
ASKIJMIV, (inde naam van Klsi.oo. Zie dat \>onid.
ASKMIVY. AzEMiAY orilKi.i.K>n\Y {;eli. in Oiiper-Grhlrr j>rci\. Limburg, distr., air., kant. en l', n. N. U. van Hoennoude , gein. en ^ u.
N. van Vtiasiiii'l met 5150 inw.
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ASJKN. k(inin;;rijk
ASIKNTO, plant,
sie

,

N. van

jyelionw
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II esl-IiidO-'

aan
levert brandhout

ff illeiiistad

Zij

.

o|)

en aan de stad.
ASl.N (KA11AN0-),
Kakavg-Asix.

ASINEN,

,

Zie Atsjieii.
eil. Ciiracno
,

liet Seliottejfat,

water

,

distr. in Oost-Indii'

,

Java,

eil.

i\i'

yiddcii diviliicliti<j

vee en vnieliten aan de schepen

Oosl-lndir,

in

koniii;jr.

,

iit

,

meteen ruim en

op hel

resid.

eil.

Bali.

Zie

Kadop.

Gronin1738 gesloopt en de stecncn
daarvan zijn verkoeht, om ter veiheleiing van 's lands dijken gebniikt te vsorden. De gracht, die het omgaf, is echter nog aanwezig.
ASINGA ot' AzncE voorin, adell. huis in //m//.«/»»(/o \iiov. Groningen ^
ondvr l Irnm.
Het was het starnhnis van het geslacht van dien naam,
Ijaler behoorde het aan de familie
en vermoedelijk in 10ö9 gebouwd
In 1810 algebroken zijnde veerden de hoven
voN 1>>- i;>u KMPnAisEN.
en singels uitgeroeid, de boomen even als de landerijen aan particulieren
verkocht
en (ie steenen tot de ocverwerken op het llnigezand gebezigd.
ASMANM'.niLK «nde naam van Assendelft. Zie dat woord.
ASML S of Dasskmis, geh. in de Baronie ran Breda , prov. NoordBrahand arr. en 3 n. Z. van Breda, kant. en 2^ n. 7j. \nn Ginneken
distr. en 5^^ n. Z. O. van Prinsenhage ^ gem. en \\\. N. van Chuam ,
aan den vteg van ('haam naar Rreda.
ASl'AN', berg in (Jost-Indie eil. Java, resid. Bantam, ads. resid.

ASING.4 orAzixiH,
gen, midden in hel d.

voorin. adtU.

JUiddvlstiim.

iniis

Het

is

Iliinxiugn, prov.

in

in

,

,

,

.

,

,

,

Tjeringin.

ASPELT, d., groothert. Luxemlmrg , kw., arr., kant. en 2^ n. Z. O.
van Lnxonhurg gem. en ^ n. ]S. van Frisingen. Hier is eene R. K,
kerk, die door (L-iien Pastoor bediend wordt.
De statie behoort tol het
bisdom j\amen deken. Bettendinrg.
ASPEREN, baronie, gedeeltelijk prov. Zuid-IIcUand , arr. Gorinchem , kant. f ianen ; gedeeltelijk prov. Gelderland , arr. Tiel , kant.
Maarvan
Geldermahcn j)alende N. en O. aan het graafsch. l^eerdam
het door de l>inge gescheiden is; voorts nog O. aan de Vliet, die haar
van den Tieierwaard scheidt, Z. mede aan den ïielerwaard en W. aan
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3U4

de Oniloopslaa r t, liot Z \v a n enda a
de Boezem of H e 1 1 o s ch e - 1> o e z e ni en het B 1 o k la n d gezamenlijk uilmakcnde de gem. Aspcren in Zuid-Holland en een gedeelle der gem. Her wijnen in Gelderland.
Deze baronie beslaat eene oppervlakte van 1162 buud. 53 v. r. 21 v,
ell.,
luïcft 189 b., 1 korenmolen,
1 Herv. kerk, 1 school, en telt
12o0 inw. die meest in landboinv
paardenfokkerij en veeteelt inin
bestaan vinden, ofschoon het rundvee bier niet zoo zwaar wordt, als
Mei elders in Zuid-Holland. Zij ligt in de algemeene bedijking van den
Tieler\^aard, voor zoo verre de rivieren de ^\ aaien de Lingc belrcft, maar
zij heeft aan drie kanten hare eigene dijken, zijnde deLi n ge dijk
de

bestaande in de niterwaardcn

:

1

j

,

,

,

Laar dij

k en de Achterd ijk.
Desnieltegenstaande is bet land niet alleen aan overstroomingen door doorbraken onderworpen, maar heeft ook
den last om bet water, waarmede andere naburige landstreken voel
bezwaard worden over zijnen grond te moeten uitloozen. zijnde daartoe ruim de helft van den Asperschen Lingedijk overlaat.
Zoo ras bet water in de Over- of de Neder-Betuwe doorbreekt en op
eene bepaalde hoogte tegen den Diefdijk boven Leerdam staat, moet
deze overloop worden doorgegraven, waardoor de Tielervaardf dcbaronie Aspcren , en de gem. lieukelom en Spijk geheel onder water
gezet worden welk water zich te Dalem even boven de stad Gorinchem ,
door eene sluis met drie openingen, ter diepte van 4 palm. 6 d. onder A.P.,
ieder ö el , 6 palm. 5 d. wijd en door drie zoogenoemde overlaten
in den AVaaldijk, boven het veer op ^^ oudrichem te openen, in de Waal
of Merwede ontlast.
Het peil der doorsteking is op drie plaatsen gesteld
als te Leerdam aan de^ eerpoort aan de Acquoysche sluizen bij den Horn
Deze overlating van water geschiedt
en te Asperen aan de Waterpoort.
\olgens onderscheidene overeenkomsten, gemaakt tusschen de Heeren
van den Alblasscrwaard benevens die van de Vijflieerenlanden en de
Asperen Heukelom en Spijk waarvan de
Heeren tan den Tielerwaard
grondslag gelegd werd in een verdrag, door tusschcnspreken van GecomDe landen in den Tielermitteerde Raden, aangegaan in den jare 1660.
waard zijn echter niet gehouden eenigen overloop te gedoogen, dan bij
Dit
gelegenheid van overstrooniing van oppcrwalcr uit de Betuwe.
water
dat dikw ijls te lang op de landerijen blijft staan en er vele liezen
en biezen voortbrengt , vermindert de vruchtbaarheid van den grond ,
die anders
naar men meent goede wei-, hooi- en zaailanden zoude opleveren.
De grienden worden met elzen eu wilgen beplant, om tot
brandhout te gebruiken.
De baronie Asperen maakte oudtijds een gedeelte van het graafschap
Teisterhand uit naderhand heeft zij aan den huize van Arkel toebehoort
hoewel sommigen meenen dal zij vroeger hare bijzondere Heeren heeft
gehad , omdat men in het jaar lOoO van cenen GERtsGO van Aspert vindt
gewag gemaakt, ter\\ijl in het jaar 1188 nog iemand van denzclfden naam
vermeld wordt. Zij schijnt in het jaar 1112 of kort daarna tot eene baronie
verheven of ten luinsle van het Land van Arkel afgescheiden te zijn,
want, toen .Tan III, Heer van Arkel, van eene bedevaart thuis komende,
en onderweg ziek geworden zijnde, in dat jaar overleden v\as, en zijne
goederen onder zijne drie zonen .Tan, Volperï en Huco verdeeld werden,
viel, onder anderen
Asperen aan Volpert ten deel. wiens zoon Gerrit
VAN Arkel de baronie weder aan zijnen neef, Jan \1I, Heer van yirkel
verkocht , zoodat zij nu weder met Arkel verbonden bhef tot het jaar
1272, toen zij , na het overlijden van Jan Je iSto'^e, Heer van Arkel, bij
de vcrdeeling van diens nalatenschap , tusschen zijne twee zonen Jan
,
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dozen laatsfi-n ton «k-el viel, «lic liaar, in het jaar 13111 ,
Graal' <•«/« lliiHund, ()j)droc|f, van Micnhij haar weder
als leen oiilvinjj, sedert wanneer Aspeke.n altijd eene Itanmie (ip zich
zelve, on levens oen Ihdlandsrli h-t'n «fohlevon is.

Otto,

f»n

a.in

aai» Wii.LK.« 111

,

Door hel hu\N olijk van de tiende vrouw van deze haronio wier naam onbekend is, nut Diniv VA\ Poi.a.m;>, Heer rnu de Leek , {jiiijr Aspliiun uan
hl-t [Tc'slaclil van l'üLA>r> o>er.
Haar zoon Orro van 1'üla>»:> liet {jcenc
/unen na, v^aardoor de haronio verileeld Mord onder twee zijner dochters, ALKtuAUE iMi BtLioR ol' IUli*
iodor voor de helft, Vronwen
dic
van Asi'Khkx v\aron.
ALFr.nADE, die het kasteel ten N. der stad Aspkhex
hozat, trouwde niet Jax Heer vnn Lanr/i'rnk , wiens dochter KuBrKG
VA'T LxNr.ir.Ak, door haar hnvtolijU niet IUtclr yax den BotTZELAAn
de
,

,

,

,

helft tier l>aronie in dit stainhnis overhra;jl.

lielwelk

ten

liKESTiiAM.

Hei.ior

beliiehl het kasteel,

Z. di-rstad stond, en nam tot ochtijonoot Aue.vd 1'ier vax
Jlonen jjernimen tijdh-efdeii di' lioide zua|rfrs zeer vreedzaam

met olkandcren, maar eindelijk hoklaa^jdc zich Ai\t>u Pjek, dat Ultger
VAV DE> Boetzei.aar honi liet inkomen van de nioleninaat, de tienden en andore renten onthieltl
en toen hij hiervan, op zijne herhaalde aanmaninjTon, geen voldoening; orlanjjde, zoeht Willem va> Biren
een zijner
nabestaanden, dit onjjelijk te wreken. Tc dien einde begaf hij zich, op
zekeren vroofjen mor;fen , op den voorburjrt van Rltcers kasteel, niet
oojmcrk om dit te overweldijfen en Ultger <jevangen te nemen of dood te
traelilende tot dat einde de {poole poort niet jfcweld open te
slaan
breken.
Hioroj) k^^anl Rutger on<je\vapend mot zijne dienaars toeschieten en verdedigde do poort, zoo als hij best konde.
Als Willes vas
BuRE> nu zajT, dat hij ffoon meester van het kasteel konde worden,
schoot hij RuTGER VA-^ DE> BoETZELAAR dood , cn vlngttc met al zijne aanhangers en medepligligon , op het kasteel van Arenu PiEt, die, hoewelonbewnst van het voornemen van zijnon bloedverwant , en den aanslag zeer
misprijzende, echter alle deze doodslagers op zijn kasteel ontving en
beschermde, terwijl hij bovendien toeliet, dat Willem va>' Bcre^ en de
rijnen zich daarnit verdedigden togen den Heer van Brederode
dic het
van vvegc don Graaf van Holland belegerde. Willem vam Blrev
zich
wilde in het nabijgelegen kruisbroedersechter te zwak bevindonde
klooster vingten
maar werd gegrepen naar 's Gravenhagc gebragt , cn
aldaar, in het jaar 1461, onthoofd.
Hierdoor werd de helft der baronie
AsPERES, die Belior va> Püla>e.\ aan Are>d Piek ten hnwelijk bad aan
jjebragt
verbeurd verklaard en gegeven aan Karel , Hertog van Boiirfjoudii' , naderhand, onder den naam van Karel den Stoute, vermaard
geworden.
Deze werd in het jaar 1461, als Heer van Asperen gehuldigd. Gvsdert Piek, de zoon van Arend, geraakte echter door voorspraak weder in hot bezit van deze helft van Asperen
waarvoor hij
1000 guld. aan Hertog Karel moest uitkceren maar, toen bij in 1480
in den oorlog tnsschon 3Iaxi»iliaan van Oostenrijk en Karel, Hertog
rau Gelder , des laalslen zijde gekozen had
v\erd zijn slot door de Hollanders belegerd en ingenomen . vtaarop hij naar Gelderland vhigtte.
Hierdoor werd de helft dezer heerlijkheid andermaal verbeurd verklaard ,
cn in dat zolide jaar , door ^Iammiliaan van Oostenrijk en Maria vax
BoiRGONDiË, geschonken aan Heer W essel VA?r den Boetzelaar, zoon van
den doodgeschoten Heer Ritger , v\ aardoor de baronie onverdeeld in
dit doorluchtige geslacht kwam
in hetwelk hot drie achtereenvolgende
eeuwen gebleven is. Thans wordt zij bezeten door Mevrouw e Stijntje
Bruggivk , douarière van Mr. Elias Dltry vas Haeften te Zalt-Bomniel.
Meermalen heeft deze baronie door overstrooming geleden
mi eens
doordien men, de dijken door^lak , zoo als, onder anderen het geval
;
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T>^

was in de jaren 1270, 1274, en 1374, omdat men bevreesd wasvoor
€enen aanval van de zijden der Geldersclien en in JG72, om de Franselien nit Holland Ie honden; dan weder ten gevolge van liooge watervloedcn en daardoor veroorzaakle dijkbreuken
zoo als plaats had
16'54, 16S58,
16ol
in 1342. 1437. 1438.
1G18, 1625, 163o
1663, 1677, 1682, 1692, 1697, 1699, 1709, 1711, 1715, 1726,
1728, 1729, 1740, 1741, 1784, 1799, 1809, 1820 en 1827. Ia
1828 werd het te veld staande gewas bijna
liet daaropvolgende jaar
jjeheel door de nniizen vernield.
Het V apen vnn deze baronie beslaat in twee roodc , ter wederzijde
{jetande , baren hebbende boven vier en onder drie tanden , liggende deze
beide baren boven elkander horizontaal op een zilver schild.
In het
{jroole zegel slaat eok nog een zwarte raeerle zonder poten boven in
den regterhoek van het schild.
ASPEREN , gcm.. prov. Zuid-IIolIand , air. Gorinchem , kant.
T^'ianen, ^2 m. k., 3 s. d.); palende N. en O. aan de Lingc , die haar
N. van de gem. Leerdam en O. van de Geldersche gera. Aqnoy scheidt,
Z. aan de gem. Herwijnen in de prov. Gelderland waarvan zij door den
Nienwen Zuid-Lingendijk gescheiden wordt, en AV. aan de gcm. Hcukelom. Zij maakt een gedeelte der baronie Asperen uit , en bevat
behalve het stadje A s p e ren, de volgende 5 afdeelingen van het Hoo,

,

,

,

geland: de Eng, met de Dordsche Waardjes; den l'older; de Gondpnt; de Schildkampen en den Gras wal,
enbeslaat eene oppervlakte van 335 bund. 60 v. r. 96 v. ell., met 185 h.,
1 korenmolen, 4 eendekooijen , 1 Herv. kerk, 1 school, die gemiddeld 133 leerlingen telt, en ruim 1200 inw.
Het stadje Asperen ligt 2j u. N. O. van Gorinchem , 31 u. Z. ten
O. A'anVianen, Sn. W. van Tiel 3 ii. N. AV. van Bommel, 6 u. N.
van Hensden \ n. W. van Henkelom aan het einde der gem., in den
xnidoostelijksten hoek van Zuid-HoUand , 51° b2' al" N.B. 22" 46' 33" O.L.
,

,

,

Het wordt ten O. langs den wal, door de Linge bespocld

waaruit het
vater door eene brug in de haven vloeit, of liever in eene gracht, de
BI i n of Liefd e geheeten
die, met eene bogl naar het noordwesten
Zij is langwerpig
loopende, de stad in twee ongelijke deden doorsnijdt.
vierkant, strekt zich van het N. naar het Z. uit, zijnde echter ten N.
heeft
brecder dan ten Z. , is door eene vrij breede gracht omgeven
vier poorten, twee aan de landzijde , de He nkelomsche poort
ten AV. en de G e 1 1 i k u
s c h e p o o r t ten Z., en twee aan het water ,
de Waterpoort ten O. en de B e g g ijn e n p o o r t ten N. van de
Sommigen willen, dat het stadje bet oude CASPi:«cit"M zij hetwelk
stad.
op de reiskaart van Peutinger voorkomt. Vroeger was bet eene w eerbare
en welversterkte plaats van rondom met eenen steenen muur voorzien van
zeventien torens of rondeclcn
en door eene hooge borstwering omgeven ,
zijnde de wal van binnen met aarde opgehoogd.
Men had hier ook twee
,

,

,

m

,

,

,

kasteelen , waarvan het eene pcheel verdwenen is, zoo dat men zelfs
de plaats niet weet aan te wijzen waar het gestaan heeft , hoewel men ,
niet op onwaarschijnlijke gronden , gist , dat de Gellikunische poort er
een overblijfsel van zij
daar deze nog de gedaante van eene oude sterkte
hebheeft ; het andere slot
dat ook AVaddestein geheeten w erd
ben de Franschen ten jare 1672 in de lucht doen springen, zoo,

,

,

,

met
dat er thans niets meer van Ie zien is, dan de voorburgt
eenen steenen teen ter Avcderzijdc
en de vijver.
Het Stadhuis is een oud gebouw, welks voorgevel in het jaar
1638 vernieuwd is. Uit het midden van het dak rijst een spits toren,
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dat in April 1707 vun limil mciiI »>p;;<'trukken

was,
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is.
Ook >Ioih1 iiier \ri>e;^ir, aan de oustcene \ 1 e e s e h h a 1
dio celiter reeds in liet Ijcijiii
een wuonlmis veranderil is.

{yejjaan

zijde der voorstad

der

V.
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in

lij<ien

Aspi.kkm

lieefl
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ieiler iiiel alle,'n
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varkens en
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selia-

,
maar ook andere koopiiianseliappen te markt koude lueiijren. \ aii
dcxe zijn er noj»' maar twee in wezen , en de/e worden [jelioiidt.'n op
Deze laatste plajjt een d<M- jjiootsle
den -5 Ajnil en den ti5) (Klolter.
Heliaive deze paardenmarkleii
luarklrn van jje^ieel llollaml te zijn.
werd hier M-iM'-jer iu>ff eene jaarmarkt (d" kermis jjelumden die altijd aelil
da^jeii na Pinksteren inviel; deze is e\eiiwel, in liet laalsl der 17di:
eeuw, ver\allen en te niet jjeKmpen.
W'mineer oi do(n" wien de ei'rsle kerk liier lyeslii-lil /.ij, kan met jjeeii
vermoedelijk lieell er hier eehler enie jyeïekerlieid Itepaald worden
toen \ rmiw Ki.bihu; \ an L\v(.i:u\k., erldoehtcr
staan, vóór het jaar 1 iOl
VAN AsrERE>, door w ier huwelijk met IliTiitii. Baron van ucs JioKTZELAAn ,
de baronie in het lyeslaehl der JIoltzklvhkm kwam, er eene stiehlto. Op
den 1 Au;jiislus 1(571, werd deze kerk iloor eenen he\ i;yen sloriuzoodal een jfcdeellc van liet dak in;;eslawind {Tpweldi^f hesehadijjd
September 1717 werd an1
{yen en verbroken werd, en op den
derwerf door eenen stormwind het dak opgenomen en in de kerk nedeiVói'>r de Kerkterwijl mede een stuk van den jjevel losrukte.
{jeslorl
de II. (^^Tll\nl^\ ran AUxunlierviuniinjj was zij vermoedelijk aan
Hel is
drie toejjewijd, ca er waren toen ten minste drie altaren in.
eene kruiskerk, eu , voor den kleinen omtrek der plaals , vrij ;;rool.
Ten W le;;en de kerk slaat nog een hooge dikke en sierlijke loren,
en van bo\cn met eene schuinte van de
van buiten iraai uit;;ewerkl
van v>aar hij v\eder
vier zijden toelooj)ende lot op den om^aii»;
De
lol dal hij met een vierkant spitsje jjvdekt wordt.
ie{jt oploopt
toren heelt \ ijl" verdiej)injjen met houten zolders, op de tweede is het
uurwerk der klok (joplaatst , 0|) de derde hangt thai>s iiog- ééne klok ;
Tegen den muur van den toren aan,
te voren had men er vijf.
binnen in de kerk hangt eene afbeelding van de slad Aspere> , zoo
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was, eer het krijgsvolk van den Hertog ^an SakUe kerk
de Zuavte lioop, haar innam.
heefteen koor, v\aarin geenc andere personen begraven worden, dan die
Tc midden van dit
tot het geslacht der Heeien \a> Aspeuen behooren.
koor staal eene verheven tombe, met eene blaauwe zerk gedekt, op
vvelke de waiK'ns van onderscheidene Heeren en ^ rouwen zijn gebeiteld ;
terwijl aan den rand de namen van hen, die hier begraven zijn, met
staan.
Aan het
te lezen
vermelding van den lijd huns overlijdcns
einde van het koor legen den muur is een tweede verheven graf, van
boven alleen mei bouten sclialcn gedekt, dat mede lot begraafplaats
ook leest men in dit koor legen
voor de Heeren va:« Asi'Eren strekte
den muur in de Fransche i'n Nederduilsehe taal een grafschrift, met Romeinsehe letters in zwarten toetssteen uitgehouwen, ter eerc van Aïelia
VAN Mahmx van St. Aldegonde , Vrouw v(in der üleriredc , echtgenootc
van RiTi.Eu AV KssEi, VAN 1)k> Uoetzelaar , Raron van Aspeken, en dochter
van den iH-roemden Viui.ips vvn Mauniv. Heer van St. ylldct/onde.
Deze Lcrk wüidl door ccncn l'rcdikanl bediend, tot welks beroep de

als die inliet jaar 1-)17

sen, bekend (uider den

naam van
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Baron van Asperen
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die

behoort tot de class. van Gouda ^ rinu van Leerdam.
De eerste , die hier het leeraarainbt waarnam was QlJIRl^üs de Palme ,
in 11>73 beroepen, maar, in het volgende jaar , door de Spanjaarden
zielen

telt,

,

opgehangen.
Eertijds was hier in de Molenstraat een groot en rijk gasthuis, het
H. G e e s t g a s t h u i s genaamd , dat uit oaderschcidene huisjes met
een eigen kerkje daarbij bestond , waarvan nu nog sleehls negen huisjes
overig zijn , die door den Baron aan arme oude meiischen om niet
ter woning vergund worden.
Het kerkje is, in 1701
met bijliggend erf en een ven allen huisje verkocht, en sedert tot een woonhuis
en beestenstal ingerigt.
Vóór de kerkhervorming bestonden hier twee
kloosters , zijnde het Klooster der Kruisbroederen en het
St. Anna -klooster, alsmede cene P r o o s t d ij ; welke gebouwen
thans tot partikuliere woonhuizen vertimmerd zijn.
Deze stad heelt rijkelijk haar aandeel gehad in de oorlogsrampen ,
die van tijd tot tijd ons Vaderland geteisterd hebben
m ant , in het
jaar 1204, werd zij door W'illejiI, Graaf van Holland, belegerd,
ingenomen , en , zoo als sommigen willen , even als het kasteel , ten
gronde toe geslecht , omdat Folpert vain Asperen Graaf Losewijk \\h
Loon tegen Graaf Willem had bijgestaan.
Bij het innemen van het
andere kasteel Aan Arend Piek, door den Heer van Bkederode , vindt
men niet, dat de stad eenig onheil is overgekomen; maar, in het jaar
1480 , in den oorlog tusschcn de Hollanders en Gcldersehen , verd
2ij door de Bourgondische
krijgsknechten bezet en geplunderd , omdat
de burgers van Asperen Gijsbert Piek , die de zijde der Gcldersehen
volgde, geholpen hadden.
Zij had ook veel overlast te lijden \an de inlegering der Hollandsche krijgsknechten die , in het jaar 1497 , de stad
en het omgelegen land tegen de Gcldersehen beschermden.
Het zwaarste ongeval kwam Asperen over in het jaar 1317, toen
de zoogenaamde Zvvarte hoop op de stad afkwam , en haar met geveld aanviel.
Hoe feller evenwel de vijand de stad van buiten
bestookte, hoe dapperder de burgers en inwoners zich verweerden.
Drie keeren achtereen sloegen zij het krijgsvolk van de wallen af,
maar zij moesten, niettegenstaande dezen manmoedigen tegenstand,
eindelijk voor de overmagt bukken.
De stad werd stormenderhand
ingenomen , nadat ze voor de vierdemaal aangetast en eenigc uren
met moed verdedigd was , hetgeen den overwinnaars omtrent löOO man
kostte.
Deze, binnen de wallen zijnde, vermoordden nu alles wat
liun ontmoette, niaimen , vrouwen, kinderen; wereldlijken noch geestelijken , niemand werd gespaard; zelfs niet, die in de kerk gevlugt
waren, zoo als de schoolmeester met zijne leerlingen. De stad, aldus
vermcesterd hebbende, hield de Zwarte hoop zich eenigcn tijd daarin op, en
gebruikte ze tot een roofnest, waaruit zij Holland allicpen.
De Graaf vai^
Nassau , Stadhouder van Holland , hun dit stroopen willende bclelten
trok met de Hecren van AVassenaar en van LIsselstein , benevens een
deel volk
naar Asperen en sneed hun allen toevoer af, zoodat zij, vreezendc van honger Ic zullen omkomen , hunnen roof en buit bijeenpakten, en, den ö Augustus van het gezegde jaar, uit Asperen trok,

,

,

,

,

,

,

,

ken.

Den 6 Mei 1369 werd Dirk Willems , een Doopsgezind burger van
Asperen, even buiten die stad, naar de zijde van Leerdam op den
brandstapel gebragt , niettegenstaande hij , vluglende en nagejaagd
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Dit volk > iel den in;;<v.elenen zeer lasli;»-, en \erwoeslte ,
kasleel , Mei het derde deel der hni/.en , die sedert niet

Veder herliunwd zijn.
In .lunij 1705 onlslond hier hrand , waardoor iiO hni/.en in de aseh
werden [jele'vd ^ en juist ze\en jaren daarna, namelijk in het jaar
ISOO. trol" van deze !20 huizen 18 nojjmaals helzellile ou;[elnk.
Den ;2i Aniynstus 185G ontstond er wederom hrand in dit stadje,
A\aardoor niet minder dan 14 huizen, en even zoo vele sehnren en
hooilier-jeu

,

vlammen jyeworden

eeue prooi der

zijn.

Driemalen is Asperen door de pest aan;yelast , als in hel jaar IGöG ,
loen dezczieklcer zes maanden woedde; iii het jaar Kii^, en in het jaar
1067, in welk laalsle jaar er aeht meusehen daa;fs werden weifjrerukt.
Opnurkelijk is het, dat de laatste maalde heli't \au de slad sleehls
aan;>etast werd en do andere helft onhesmet bleef, nielte;jenstaandc
er de jiesl een jjeheel jaar aanliieltl.
Asi'EKEN is de;fehoorleplaals van de Godgeleerden Koenrwd Ottesse ,
geh. lljii * f 1 ÜÜ3
als Aartspriester der hoofdkerk te 's llertogenhosch
en zijnen broeder Jan Öttkvse; van den Diehler IIutger ^V essel
YA> HE.> BüETZELVAR
die ook als zeer ervaren in staatszaken geprezen
wordt, geb. Iij66 [• 163:2; ^an den bovemermelden Diuk AVillemsz.
en van Aaltje Woi'TEns, die mede, uithoofde \au het aankleven der
doopsgezinde leer, door beulshandcn is omgekomen, zijnde zij den
lü Mei l))3o Ic Amsterdam verdronken.
Het wapen van de geni. Asperes is hetzelfde als dat der baronie As:

,

,

peren.

Zie het vorige art.

in den
waardoor de l.inge aldaar
in 1811 is afgesloten, ten einde, in verband met den vroeger aangelegden nieuwen Z u i de r - Li n rj e J ij k , te strekken, om de inundaliewatcrcn, in geval van overstrooming of dijkbreuk bovcnwaarts, op
dit punt, in plaats van tegen den Diefdijk , den llorndijk en den

ASr'EIlSCIlE-LLNGESLLIS,

Liiiijidijk

,

Ui

Aspcrcn

jVoorder-Lingedijk

,

,

sehnt-

doorwateringsluis

en

prov. Ziiid-IIolluud

.

te keeren.

Deze sluis, de eerste in welke waaijerdenren van zoodanige afmeting,
zijn aangcbragt
is wijd
in den dag, op laag water 6 ell. :2 palm.
8 d., de slagbalken liggen 1 el 3 palm. 5 d. onder A.P., en do hoogmuren zijn 7 eli. 1 palm 'ó d. boven A.P.
,

(i) Zie (]it omstandig rermeli in T, vav Eh\cht, Bloeiig toneel of INIarlolaarsspiegel der Doopsjjejiiudeii, band II. bl. SS; alsmede in de II s or i u der Doopsgezinde M a r ela r on
bl« 470 en uit dit laalste Werk. overgenomen in mijue II e r n u c r n ge u uit het gebied der gesc h ic de u s,
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ASSA

,

hansc/ie eil.

Toorm,
Ceram.

S P.

in
Oost-Indië , aan de zuidkust van het ^ni'
In bet begin der I8de eeuw stond het onder den

d.

Radja van Somiet.

ASSA

of NoEssA-AssA . eil. in Onst-Intlië ,
behoorende , tusschen Boero en Ceram

fleii

tot
,

de Amboiische e.ilavN. W. van Ma-

ten

iiipa.

ASSAHOEDI , of OiD-AssAHOEDi voorm. d. in Oost-Iiitliv, op het
Amboiische eil. Ceram , schicreil. Iloeivumohel, op het strand Arirjoena ,
aan eene riv. van denzelfden naam die hier in eene baai <iitloopt.
Het beDit d. stond weleer onder eenen Radja of Latoe Assanka.
\'óór en rondom den berjj van Assavatte vier soa's of onderbuurten.
Op het grootste dezer eihoedi , heeft men eenige kleine eilandjes.
landjes , gemeenlijk N o e s s a - N t o e genaamd , dat regt voor AssaHOEDi ligt, Mas vroeger eene vesting aangelegd. Nabij geheeten.
De inw. van Assahoedi waren van oudsher stoute zeebuiters , en deden
daardoor de met ons bevriende Ambonnezen veel afbreuk, ook legden zij zich
die zij tot in de Uliassers gingen
vooral op het rooven van nienschen toe
weghalen; maar de Landvoogd van Amboina, Herman vaïx Spedlt, dwong
lien , in de maand November 1618, alle de geroofde nienschen terug
te geven en voorts nog eene zware boete te betalen, terwijl zij hem
beloofden dit menschenrooven in het vervolg te zullen nalaten , maar
hielden niet lang hun woord, alzoo dit het eenigste middel was,
zij
waarvan deze stoute gasten bestonden, daar zij zich niet van de Minst
der kruidnagelen konden voeden , en zich verder enkel met de visscherij
en het sagokloppen moesten bezighouden, Avaarvan niet veel overschoot;
zoodat de nood hen dwong weer aan het zeerooven te gaan , terwijl zij
die zij voor ongenaakbaar
zich in hunne schuilplaatsen in de bergen
,

,

i

,

,

hielden, in veiligheid aciitlen.
De Landvoogd Gijseis zag zich in het jaar 1652, wederom genoodzaakt
hen voor hunne zeerooverijen te straifen , ten welken einde hij , daar
al het volk, bij zijne aankomst, uit het dorp gevlugt was, alle boomen
deed omhakken, en twee himner vaartuigen ver])randen. \\\ het volgende jaar , toen zij zich weder aan menschenroof hadden schuldig
nemaakt naderde de nczcnde Landvoood in hel beqfin van November ,
zoo stil mogelijk dit dorp
en omsingelde het met 14 coracora's 1 jagt
,

.

,

,

,

De inen 2 sloepen bemand met 160 blanken en 600 Ambonezen.
woners wilden het echter nietopge\en, en zonden m el eenige gijzelaars
om kManswijs over vrede te handelen , maar de afgevaardigden waren
slechts slaven
zoodat deze bezending zonder gevolg bleef. Ook «akkerde
liun moed niet weinigaan , toen zij eene versterking van 300 ïernatanen en loO Boniërs bekwamen. Daar echter die Ternataanschc hulpbende
geen middel vond om door te breken , sneden die van Assahoedi ook
cenig volk van ons af. dat alzoo niet Mcder aan het strand koude komen Maarop de Landvoogd manhaftig door den vijand henensloeg en
alzoo den Mcg naar het strand opende , Maarbij hij echter niet meer
dan twee gekwetsten bekwam.
Daarna naar Assahoedi terug gekeerd
,

;

,

,

zijnde, legde hij dit dorp aan kolen.
Later schijnt het weder te zijn opgebouwd

althans Mij vinden opgeteekend, dal de Landvoogd OT^E^s liet, in October 1639, andermaal
verbrandde , en daarbij 3 coracora's en mcI 150 kleine vaartuigen ten
buit kreeg
Maarvan hij echter velen, die hij met mede koude nemen, deed vernielen. Hij legde er, in het volgende jaar, eene houten
fort met eenige bezetting aan , ten einle te beletten
dat de vijand
het versterkte
zoo als hij voornemens scheen , alsmede om de nabij,

,

,

.
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door die vau Assahoedi aijjeloopeii , i-ii »lo l>.'/.flliri;^ j immejlijk.
vcriuooid.
In lu'l jaar IG-H kwam hier. op aaiilillsiii;j v.in Mvnnn* hot hoofd drr
Ternalaaiischr niuiteliniffn , eonr \lool \aii 5S Macassaaisclu' joiikfii aan ,
die de ri\i(M\ssahiu'di inliep en zieli daar lerslond itiii>dani;f \erscliansldie zieli daar niel eeni;fe eoral«*
dal de Land\uo;;d Ak>olii de \ laminü
haar mei zijn jjesehul veini-r nadeel küinle loebrenjjen.
cora's l)e\oiul
Men zoelil diis nn-l de nniilelin;;en in onderliaiideliii;; U'. treden ten «elken einde de bl.iedxlan; ingehaald en de witte \la;; nil;;e>token werd. Men
deed hen welen, dal 2ij dour .MvujniA n»isleid waren, dat er \olslrekt
Seene najjelcn , waaron» zij selienen Ie komen, Ie krij;fen waren, en
at, zoo zij in vrede wilden vertrekken, de Landvüo;>d hiui ecne pas
zonde •je>cn, en, om de reis jyoed te maken, al hmme rijst vour jjeld
o\ernemen.
De Maeassaarsehe zecvoü;;d Davn Bollijan zeide , dat zij
om de Nederlanders te beoorlojjon maar
jnist niet ^n-komen waren ,
om hnune jjelnors^enoolen te helpen, die, naar zij \an Madjiua vernomen hadden, jjedwonjjen werden tol het ehrislendom over te jjaan. üc
Landvüo>;d , dit ze;j[jen evenwel als eene oorloysverklarinjj beschonwende
aanjfezien Madjika met niemand dan met de onzen in onmin was,
dat hij hem zeer jjoed verstond, dadelijk de
deed, om Ie tuunen
bloed\lajj weder waaijen, waarop hij, den 1 April, hnnne werken zeer
sterk beschoot, en op Nocssa-Niloe eene bonten sterkte liet opwerpen, terwijl hij zelf naar het Zuiden liep bij de Zontrivier, waar
hij linunc werken veroverde en drie hniiner jonken , die zij aldaar in
Hij maakte ook
aan de
verbrandde.
een binnenmeer gehaald hadden
zuidzijde der rivier, eene batterij, meteen schoon houten fort, dat
liij den Macassaarschcn bril noemde, doch dat hem o man kostte eer
Men vond noj :2 jonken in de rivier, die mede verbrand
liet voltooid was.
daar noo; een klein vierkante
werden terwijl andere bezi^ waren
fort, Voorburg genaamd,
op te werpen, om den vijand zoo veel
meer afbreuk te kunnen doen. Nadat nu de Landvoogd op alles goede orde
gesteld !)ad , vertrok hij, den Üj April, van daar, aangezien zijne tegeuwoordigheid elders vcreischt werd, maar in het laatst van Mei in het
leger teruggekomen
vernam hij tot zijne groote verbazing dat de
dat zij eene pas , om
Majoor \ EKUEïDK> buiten last en op voorgeven
te vertrekken , wilden verzoeken, lot groot nadeel der onzen, eenen stilstand
van wapenen met de Macassaren had aangegaan , die mi drie weken geduurd had, welken tijd de Macassaren zich zeer ten nutte gemaakt
iiadden.
De \ laming liet nu den Macassaren nogmaals aanbieden,
om hen vrij te laten vertrekken indien zij Madjiua Ridjali en de
overgaven en
verdere opstandelingen , die zich bij hen bevonden
Zij
hunne nagelen \oor den gewonen prijs aan hem v\ilden overlaten.
antwoordden hierop, dal zij geen uiagt hadden , om, huilen weten vau
hunnen Koning . een verdrag aan te gaan dat ook Maujira niel bij
lienwas, maar in de Slraat van Boeion van hen was afgedwaald en dat
zij van Ridjali !ii<'ts vernomen hadden, sedert zijne junk door de onzen
was verbrand. De\lami\g bood hun anderwerf aan , hen te laten vertrekken, indien zij zich maar op genade en ongenade wilden o\eige\en,
Hoewel zij hier zeer
en bekennen, dal zij door hem overwonnen waren.
in het naauw zalen
stuitte het hun echter tegen de borst, om met zulk
eenen schandelijken naam van overgave hij hunnen Koning terug te
komen, waardoor dan deze onderhandeling te niel liep, zoodal de bloedvlag weder werd opgehaald
cu men hunne werken he\ig begon Ie beschievcstin;»-
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22 Jimij 1653

weder, met 26 schedit
op te zoeken
hem echter niel gelukt zijnde en vernomen hebbende , dat dit muiteihoofd
weder in Ambon Mas gekomen verscheen hij den JO September op nieuw
waar hij door de aankomst van een schip
in hel leger voor Assvhoedi
niet eenige koebeeslen en andere vervcrschingen
zich in staat zag
zijne manschap. Maaronder vele zieken ^\aren, versterkend en verterwijl hun bovendien 120 geoefende
liisschend voedsel toe te dienen
Daar hij eveuMcl zijne
soldaten met dat schip Maren toegekomen.
manschap elders noodig had, zocht hij zich, bij verdrag, van de
ten welke einde hij hun nogmaals een vrijpas
Macassaren te ontslaan
aanbood mits hem de nagelen m erden algestaan en eenige gijzelaars op de
Zij namen Mei aan , om te vertrekken
maar van
schepen achtergelaten.
de andere voorwaarden Mdden zij niets hoeren, Maarop de oorlog
Mcder herval Mcrd. De Landvoogd brak de i'ortjes Voorburg en Nabij
weder af, versterkte het groote fort en benaauwde den vijand , zoo
Daarbij echter gevoelde dat zijne
veel hij kon, te Mater en te land.
om hen van alle kanten behoorlijk te omsingelen ,
niagt te klein Mas
besloot De\lajh.\g zelve nog eens naar Batavia te gaan , zoo om meer
hulptroepen te halen , als om den Gouvcrnenr-Gcneraal en de Raden
mondeling verslag van den stand der zaken te geven. Na alzoo op
vertrok hij den 22 September 16o3 ,
alles order gesteld te hebben
met 2 schepen. De vijandi-n, door dit vertrek eenige verademing bekomen hebbende zochten nu met ïj jonken en 400 man , naar 3Iacassar
den honger te ontvlngten maar naainvelijks Maren zij in zee , of zij m erden
Dooronvoordoor de onzen aangetast, die cén der jonken veroverden.
zigtigheid vverd evenwel de sloep de Verlptifjer door den vijand besprongen , en daarop dadelijk 8 man gedood en 11 zwaar gekMctst ,
maar de onzen beldhaflig er op invallende hernamen de sloep, en
sloegen allede vijanden, die zij er op vonden , dood.
A an eenen , dien
zij , dat der vijanden voorzij gevangen hadden genomen , vernamen
nemen Mas geweest, naar Macasser te stevencMi, en dat hun nog 3
tsjampans zouden gevolgd hebben, maar dat Dayn Bolecvn, met nogf
tM ce Hoofden
300 Macassaren en 250 Maleijcrs , te Assauüedi zoude
ten.

Vlaiiino slak iiiUiSschen, tien

pen 2 sloepen en 100 soldalen
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De Majoor Verheyden , die nu Mcder het opperbevel over het leger
len
brak in de maand November het beleg op
voor AssAHOEDi had
die men Mist dat oneinde zich tegen de komst der Macassaarsche vloot
op de kust van Hitoe te versterken.
De ^lajung intussclien
der zeil was
weder in deze Materen gekomen , tastte de Macassaarsche vloot cemge
malen aan, maar ziende dat hij er Meinig voordeel op behaalde zocht
hij den nieuMen Macassaarschen Zeevoogd , Craix Boeta Toha , die het
gezag büven Daïn Bolecan had, onder redcdijke voorwaarden tot vertrek
te bewegen , maar dit voorstel werd volstrekt van de hand gewezen.
Intusschen nam bet gebrek onder den vijand op Assaiioedi sterk toe ,
Avaarom men besloot hen den laalsten Augustus 1634 aan te tasten.
De Vlaming alzoo alle de coracora's , zijnde 43 in getal op TomoeMara verzameld en zijne verdere magt , bestaande in 8 sclicpcn cii
10 sloepen en tinggans , bijeen gevoegd hebbende , tastte den 6 September , onder het geluid van tronnnels en trompetten , Assaiioedi aan.
De vijanden zagen de onzen met eenc groote onversaagdheid, terwijl
hel schip Banda vlak voor het dorp lag, aankomen, zonder een schot
op hen Ie doen , alzoo zij zeer veel Acrtrouwen stelden op de sterkte
hunner zeven schansen boven elkandcrcn , behalve welke zij nog Iwte
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de on/.en zieh naai' de Zoiiliivier , om Ie zien ol' er |;cen \aai-van hen la;;en , eu die dan aan Ie laslen.
J)e vijand tleed nn
dal van sehernmlseliiijjcn <ie\ol[j(l werd , v^aarhij van
eenijfe nil\allen
v»ederzijden eeni;|e dooden vielen, onder welke de Maeassaarsehe Veldheer, IIrav^ Ihiktv ToKiiv mede (jeteld werd.
Hij werd in hcL opjierdie wel niet zoo sloiitmoetliu ,
l)evel oj)j;evol;](l door IKyn 15oi.ix.vv.
maar niini zoo \oorzi;;ti;;' was.
J)!; A'lv^mvc verdok nn wel den
17
Juuij weder van Assvuouii , maar liet aldaar den Uevelhehher Hoos
met ecne jjoede majji.. aililer,
en den Kapitein I..nileiianl va> Outuookn
en toen hij, den ti^ Jnlij , met drie sehepen en i2 sloepen tcnij;- jfekomen
was, besloot hij ceneii storm te;]en de vijandelijke vestin^f te wajjeii ,
VNaartoe hij al spoedig' alles jfeieed maakle.
IVadat nicn den SSeenen
abremeeiien biddajy over de gelieele vloot «jehonden had, ten einde dc\i
ze>ien des lleeren over bnime ondernemin;y at" te smeeken , belastte Jiij
den Luitenant Fkavs Male ini-t vi(r koinpaj>iiien matrozen den aanval te doen, den kapitein-Luitenant v\?i Üuriioonv, met 400 soldaten
en 40 matrozen, bij de Zont rivier post te vallen, en den ^ aandrijj BiiTEAUYK,
voor dat het dajj werd, met eciiine waaghalzen,
te traehten de klip te beklimmen ,
eu boven zijnde wakker alarm te maken v\aarop dan de al^emeene aanval volden moest. Nadat
dit alles dus wel besteld was, werden de waajjhalzen , den vol{>'nden
iiaeht , aan de achterzijde der klip, aan wal gezet , waarop zij die
,
met veel inspanninjj en gevaar beklommen.
Na veel moeite, des
morgens ten 4 ure daaibovenop gekomen zijnde en zich alzoo veel
Looger dan het versterkingsptmt der vijanden , de Kluis genaamd, be{javcn

tuijyen

,

,

,

,

deden zij den Trompetter: // illieli/uis ran I\ asm uwen blazen.
Toen men van binnen dit hoorden g-eraaktc alles in schrik en alarm.
Hierop nn, door Ik-I kanon der schepen, het sein tot den storm gegeven
zijnde, viel men met het aanbreken van den dag op de vesting aan. De
Landvoogd zelf', met de middeltroep door van Ültuooks geleid aan
land gx'komen zijnde, maande, na op zijne knieën een vurig gebed gedaan te hebben, de zijnen tot moeden volharding aan.
Maar de vijand
ziende de onzen van de cene zijde reeds boven hem, en van den anderen kant beneden zoo sterk op hem aanrukken
vvcril
zoo benard,
dat ieder een goed heenkomen zocht; waardoor de onzen zich reeds
met het opgaan der zon met^ster zagen van de vesting die nu al tot

vindende

,

,

,

,

,

,

negen sterkten boven elkander aangogroeid was.
De onzen verloren er
sleehls 2 man voor , en baiUlen eenige gekwetsten , onder welken de
dappere Luitenant Fuavis Male, die later aan zijne v\onden overleed.
Men vond in de vesting 50 metalen bossen en lalconetten benevensvier metalen stukjes , doch anders weinig buit.
De vijand had er
geen volk verloren, alzoo allen ont\lugt waren.
Men hield over
deze overwinning, «len uden Angnstus eenen dankdag
en men had
groole reden om God hier over Ie loven
alzoo dit ern leelijk roofnest
eu de hooIUvcbting der vijanden gewccht was.
De inwoners van Ass.v,

.

,

,

,, ,
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noEDi werden nu op hel ell. Matiipa overgeplaatst, alwaar zij een doq»
van dcnzelfdrn naam sticliUen.
ASSAllOEDI , d. in Oosf-Indlé\ op het Amhonsche eil. Manrpa

beoosten de vesting Wantrouw.
Dit dorp plagt 250 inw. te be
vatten , onder welken zich 70 weerbare mannen en 52 dati's beHet was gesticht door de inw. van Assaboedi op Ccram.
vonden.
Zie het vorinfe art.
ASSAHOEDI, riv. in Oost-Indië j op het Amhonsche eil. Ce ram ^
schipveil. J foewamnhel , die aan het strand Arigoena , ter plaatse, waar
in ecne baai valt.
voorheen het d. van denzelfden naam lajy
,

ASSAHOEDI (OLU)

,

voorm.

d. in Ousl-Iiidië

op het ^/«toMsc/te

,

eil.

Cernm.Tjie Assahüeui.

ASSAKlvERPOLDER (WAARD-

EN-), pold. in het Nederkwarlier der
Assakkeupolder.
ASSALOELOE., d. in Ooat-Indië. Zie Assiloeloe.
ASSAM (RARANG-) berg in Oostindië. Zie Ivaraisg-Assam.
ASSAM (KARANG-) , koningr. in Oostindië op het eil. Bali. Zie
Karang-Asim.
ASSAMASSAN , voorm. d. in Oost-Indië , op den zuidwestelijkcn
hoek van het Sitndasche eil. Borneo.
ASSCHENDORP , bnursch. in Zallar.d. Zie Assendorp.
ASSE of Way-Asse, riv. in Oost-lndië , eil. Amboina , aan de zuidknst van het schiereil. Ilitoe , met eenen zuidelijken loop, in zee val-

prov.

Zie

Utrecht.

Waard-

eih

,

lende.

ASSEL
onacher

,

,

geh., grooth.

Luxemburg, kw. en 5|: u. Z. W. van Crerenvan Liixemhurg , kant. en 1 u. N. W.

arr. en 5 u. O. ten Z.

van Reinichf gem. en ^ n. N. van Bous.
ASSELBORN gem. ,groolh. Lu.remhurg , kw. en arr. iX/e/i/rcA , kant.
W. aan Fisehbach
Clei-vauT , palende N. aan de gem. Hacheville
Het bevat de d. A sZ. aao Clervaux en W. aan Bclgiseh-Luxembm-g.
,

,

selborn, BivischofBivers,
BoXhorn D emesbaeh R m
,

s e

,

i

en
1 i

Stockem, benevens de geh.
R u m l n g e n en S a s-

n g e n of

i

beeft 5 R. K. kerken en telt ruim 900 inw.
Het dorp AssELBORN ligt 11 u. N. ten W. van Luxemburg,
1 ,

6u. N.W..

2 u. O. N. O. van Clervaux. Men heeft er eene R. K.
kerk, die door eenen Pastoor en eenen Kapellaan bediend wordt. De
statie behoort tot het bisd. Namen, dek. van Clervaux.
ASSELLA of Asselle , riv. in Oost-Indië , op de Noordwestkust van
het Ambonsche eil. Ceram, met ccnc westelijke rigting in zee loopende.
ASSELO, geh. in Tweulhe. Zie Aselo.
ASSELSCIIEUER, geli., grooth. Luxendtui-g , kv,-., arr. en 2 ^. N.
van Luxemburg , kant. en 1^ u. Z. ten O. van Mersch.
ASSELÏ , d. in Opper-Gelder , prov. Limburg, distr., arr., kant.cn
van Sualmcn.
5 u, N. van Boennoude , gem. en \ u. Z. A\
De inw., die allen R. K. zijn, hebben bier eene kerk, welke door
eenen Kapcllaan bediend wordt , en tot de statie van Sicalmen be-

van Diekirch

,

.

hoort.

ASSEI/r (NEDER-)

of

Neèr-Asselt

,

d.

in

het

Lnnd-tusschev-

Maas-en-Jfaal , prov. Gelderland, kw., arr., distr. en 2} u. Z.
ten W. van Nijmegen, kant. en \ i\. Z. ten O. van Jf ijchen
geni. en \ n., W. van Over-Asselt , aan de Maas, op den weg van
JNijmegen naar Grave.
Men lelt hier, in het dorp zelf, ruim 90, en
niet de onderhoorige bnursch. Molen, Eind se en Hoogeveld

,,

As
700 inw.
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Van tlt! llciv. kirk die liiir vrüi'[rcr sloiiil, is iiicis iin cr.iiiiiwcïiiy dan
de toren , in welks onderste jjcdielte dat zindelijk onderlumden wordt
om de aelit dajjen ,
«•n waarin de |)rtdiksloel en ecnijje banken staan ,
door den 1'redikant \i\n üvir- en i\c<lt'i'-yhi,elf, de dienst {;e<laan
,

,

wordt.

Den 19 ^o^eInber 1837 werd
e\en\\el sleelils

jvflukkijj

eene

dit dorp door brand jjeleisterd , waarbij
woniny eene prooi der vlainiuen gewor-

den is.
Onder Neoer-A ssf.lt is de risierdijk, lan;>s den re;;leroever der Maas,
E\en bo\en di; kerk is bij ter len;j;tc van
lanj; omtrent ülOü ell.
Overl^^ens is de
omtrent 100 ell. door boojjo y;ronden vervanjfen.
kruin Nan bo%en al" te rekenen breed ü,iO; 4,00; 4,00; 5,40; 3,60;
Op drie ponten, en te zumen ter lenjjte
b,40 ; 3,40; 8,00 ell.
-\an G61j ell., strekt de Maas laii^js den leen van den dijk, ïoodat
De kruin van den dijk is over
<le/.e daar zoo[jenoemde scbaardijk is.
''2-20 ell.
lenjyle bejyrepen in den jyrooten vvejj van Gravc naar Mjmcrfcn.
In de riirtiii" van de/.en nviirdijk /.ijn in der lijd verscliillende veranderlni'en jjemaakt, die zoo door inbraken, als doordien de stroom
twee ot' drie
hem ondermijnd bad , noodzakelijk waren geworden
};rond|ralen binnendijks , en een buitendijks gele-jen, gelnioen van de
Voorts zijn in bet beneden jjedeelte drie inlajfeii
iH'rsl'vemelde oorzaak.
de bo\enste in 1112 en de benedenste nabij de jjrenssebci{'cmaakl
dino- van Reenten Balgoy in 1788, terwijl de middelsle vroejier sebijnL
in bet jaar 1800 werd wijders in bovengemelde
te bebben plaats p,ebad
denkelijk ten {yevoljje van eene dijkbreuk, een aanmerkelijk
inla-fen
nieuw jyedeelte rnicrdijk, ter lenjjlc van 740 ell., gemaakt; dit werk
kostte omtrent 27,000 jfuld.
Laii'is den binnenkant zijn op meerder of minder afstand van den
rivierdijk, op de meeste punten, zoogeuocmde kw eikaden, ter hoogte
van 3 tot 7 palm. en meer boven het binnenland , opgeworpen, ten
einde de verspreiding van het water, dat door den rivierdijk henen
Onder Ovcr-Asselt is dit insgelijks bel geval.
kwelt, tegen te gaan.
ASSELT (0VE11-) , gem. in het Land-tiisschen-Muua-en'lf aal , prov.
Gelderland, kw en arr. ?i ijmcgen , distr. Rijk-raii-jMjmegen, kant.
fPijchen ; palende N. aan de gem. Balgoy-en-keent , O. aan Heumcn ,
Z. aan de Maas.
liet beval de dorpen O \ e r - A s s e 1 1 en jN e d e r - A ss el t
benevens de huurscbappen £ i n d s e 11 e d e , II o o g e v e l d , M oic n , S e h o o n e n b e r g en
o r s u m , beslaat eene oppervlakte vau
54 hund. 38 v. r. ^127 v. .11 heeft 218huiz. en telt ongeveer 1400
inw. , die in landbouw hun bestaan vinden en van welke 40 llerv. en
de overige 11. K. zijn.
3Ien vindt in deze gem. nog de overblijfsels
;

,

;

,

—

.

,

,

i

W

,

—

van het

klooster

Jfalrich.

dorp Over- AssELT of Op-Asselt , ligt 2^ u. van Nijmegen, 1| u.
,
aan de Maas. liet lelt op zieb zelven 155 inw on met
en Heide ,
de daartoe behoorcndc geb. S e h o o n e n b e r g ,
o r s u
ongeveer 700 inw.
De R. K. hebben hier eene kerk , die aan de 11.
Amuomus Abt toegewijd is, en waarin de dienst door eenen Pastoor en
cenen Kapellaan verrigt wordt.
De statie behoort tot bet voorm. bisd.
De Herv.,
Roennonde j dek. van xMjinegen, en telt ruim 1300 zielen.
die tot de gem. Oiei-en-l\eder-yIssclt beliooren , verrigten hier de dienst
in het koor van eene afjyebroken kerk , dat van voren met eenen muur
toegemaakt is , en waarin om de acht dagen gepredikt wordt.
liet

van Wijchen

.

W

m
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Onder Over-Asselt heeft de rivierdijk lanjfs den rcjyforocver deiMaas, ecnc leugle van omtrent 4907 ell.; op twee plaatsen, de cenc
ter lengte van 126 , de andere van u!)0 ell., is deze dijk door hoojjc
gronden vervanfyen.
De Kriiin van den dijk heeft
van boven af te
rekenen de breedte van 4
en 4,70 ell.
4,60 6
Naar de
3,20
slrekkino- van dezen dijk op eenijje plaatsen , in verband met de nog
aanwezige uaterkolken hebben in het voorschreven dijkvak vermoe,

;

j

;

;

j

,

deiijk zes doorbraken plaats gehad.

Zie voorts nopens dezen dijk hier-

boven op AssELT (Neder).

ASSELT (OVER-EN-NEDER-), ook %vel Op-e>-Neèr-Asselt geheeten ,
kerk. gem., prov Gt/f/tv/ft/K/, klass. en ring \nn IMjmeijen.
Alen heeft
in deze gem. die ongeveer 60 ziel. telt, twee Tlerv. kerken, waarin
de dienst dooreenen Leeraar wordt waargenomen.
Het beroep geschiedt
.

bij collatie

ASSEM
luhsche

,

eil.

van den Ambachtsheer.
voorm. d. in Oost-Indië , op de Noordknst

Timor ,

bij

ASSEM (KARANG-)

eene kleine rivier.
koningr. in Oost-Indië,
,

op

van het 3Iohet

cil.

Balt.

Zie Karang-Asi>.

ASSEMA

vroeger eene stins
later een pachthof, prov. Friesland,
Doniauerstal, onder het d. Oldouuer , aau
; '^r\ci.
tle noordelijke boord van het Tjenkenieer gelegen.
ASSE31BERG, adell. \\\\\s
Kenncmcrland. Zie AssoMBrRcn.
ASSEN, arr., het eenige van de prov. Drenthe , hebbende dns de(Het komt als
relfde uitgestrektheid en grenzen als die provincie.
zoodanig voor in de wet op de regterlijke organisatie , en elders).
ASSEN, kant., ]iio\. Drenthe , arr. Assen , palende N. N. O., en O. aan
de prov. Groningen, Z. aan de kant. Dalen en Hoogeveen en A\ . aan
Het bevat de volgende 12 gem.
de prov. Groningen en Friesland.
,

,

kw, Zevenuoiiden

m

Assen, Nor g, Roden, Peizc, Eelde, Vries, Znidlaren,
A n o Gieten, G a s s e It e Rolde en S m d e beslaat eene op1

i

,

,

1

,

pervlakte van 87.107 bund. 89 v, r. 12 v. ell. en telt ongeveer
26,000 inw.
ASSEN, klass., prov, Drenthe, bestaande slechts uit céuenring,
zijnde die van

ASSEN,

Assen.

kerk. ring, prov. Drenthe, klass. van Assen.

Zij

bevat de

Assen, Norg, \ e en hulzen. Roden, Rodervvolde, Peize, Eelde, Vries, Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte, Gasselternieuvvveen, Rolde, Beilen en
volgende 16 gem.:

Sm il de,

(zijnde er te Assen
die door 18 Predikanten bediend worden
en te Veenhuizen twee Predikanten), ruim 26,000 ziel. tellen en 17
kerken hebben , daar er te A n n e r v e e n onder Anloo, eene bijkerk
is
die door eeneu Kandidaat bediend wordt.
ASSEN, gem. in i?oZ</er-dingspil prov. Drenthe, arr. Assen, kant.
Assen, (1 m. k., 1 s. d.); palende N. aan de gem. Norg en Vries,
O. aan Rolde , Z. aan Beilen en de Smilde , W. aan de Smilde.
Zij behoorde vioeger tot het scholtambt Rolde, van hetwelk zij in
,

,

,

om eene afzonderlijke gem. uit
Assen, de geh. Ameltc, Anreep, Scheven, Vrede veld, S te end k, ^Vitten, de
Haar, Peel o, Loon en Klooster veen bevat U494 bund. 41 v, r.
het jaar 1811 afgescheiden werd,
luakcn , die, behalve de stad

te

ij

,

gronds beslaat en ongeveer 2900 inw. telt, van welke
eenige zich op den landbouw toeleggen en de overige uit ambtenaren,
en
kooplieden
handwerkslieden en daglooners bestaan
winkeliers
onder welke ongeveer 2700 Uerv., bO R. R., 20 Ev. Lulh. en omtrent
140 Jodeu zijn.

9

V. ell.

,

,

,

,
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(li-/.e
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in

de week eeiie
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S.

1

jfMiinasiiim

llei'v

.

kerk

I

,

li.

of inslilmil voor

kei k

Iv.

liet

,

SMia-

1

oiuleruijs

in

voor joiijje jnl'\ rouw en en 4
Zeer Itelanjjrijk is liier Iiel S la d s l>ose h , dal meer
lajjere seliolen.
dan 100 blind, jpool is en \oor liel meerende,' uit dennen bestaat.
Het heeft >ioolendeels eenen ie;relniali|;en aanli'if met rejjte lanen, waardoorbel iels siiiiiliers en eeiitooni;;s beefl. In Jniiij 1S^3 ;feraakte dit luiscb ,
na eei^e lanj>dtiii[;e ilroojjte in brand, waardoor bel aanmerkelijk beeft
{jeleden, maar op een ander punt is b.el in den bialslen lijd en in

de oude en

liedeiulaajjselie lalen

1

,

seliool

,

nieuweren smaak zeer \erlraaid.
De stad AssE> is de hoofdpl. der prov. Drenthe, diensvoljyens de zetel
van den (iouverneur en der (ledepiitecrde Stalen , alsmede van bel procene arrondissementsrejrtbank en van een
vineiaal gereylshof , van
Zij lijjt 'ó n. Z. Z. W. van (Ironiiijfen , 9 u. N. W.
kantons'reiTjyt.
van koevordeu , 9 n. N. O. van Meppel , 14 u. i\. O. van Zwolle,
12 n. Z, O. van Leenwarcb-n, 58 u. N. O. van Amsterdam, op
152" ü8" N.B. en 24" 16' 59" ü. L., bij den aanvanjy van de Smildervaart, v\ aardoor zij {jemrensehap heelt met Meppel, verder met ZwartDoor de stad
sluis en langs het Zwarte v\ater mei de Zuiderzee.
loopt de al;>enieene straal- en postwojj van Groningen naar ]\leppel ,
Zwolle en meer andere sleden en plaatsen van ons rijk, hetgeen het
De straatweg van Assf;^ naar
stadje niet weinig levendigheid bijzet.
Groningen is 26,200 ell., die van Assen naar de Punt, op de zuidelijke
grenzen van Drenthe, 16,100 ell. lang.
De plaats beeft , ofseboon niet door muren of v\ allen omgeven
evenwel inwendig het voorkojiien van eene kleine stad, als bel)bende
v\aarin de
huizen legen elkander aansluiten.
geplaveide straten
Onder de huizen . waarvan de nieesten tuinen hebben , zijn eenige
fraaije en een aantal nieuw- opgelrokkene gebouwen, onder welke drie
ruime en zeer goede logementen , zoodat de beroemde Gusbert Karel Grave
VAN lIüGENDORi' bet eeijc kleine stad van paleizen noemt (1).
Het stadje
heeft een bevallig aanzien . terwijl door oenen aangenamen vv a nd e 1 s i 11 g e 1 en bet boven vermelde b o s e b
waaruit eene regie laan
op het middelpunt der plaats aanloopt , ruimschoots gelegenheid tot
wandelen wordt aangeboden.
In vroegere tijden was Assen slechts een geh., uit zeer weinige boerderijen beslaande, zijnde de plaats bare opkomst verschuldigd aan eene
die in het midden der 13dc
abdij voor nonnsn vande Cistercienserorde
eeuw herw aarts werd overgebragt , en Mari.v-Kajip werd geheeten (zie
dat woord).
Dit klooster gaf, na di-n aan\ang zijner stichting gelegenheid tot den opbouw van meerdere buizen , die door den tijd tot
een dorp aangroeiden.
Zeer veel dro(g later daartoe bij dat de Landschaps-stalen al spoedig na de Reformatie, bel GroUer-holl (oen boscli),
,

,

,

,

,

.

waar

zij

hunne zamenkumslen hielden verlieten in het geseculariseerde
hunnen intrek namen en eerlang een kollegie van Gede,

,

klooster te Assen

puteerde Stalen

(i) Zie
juisie

's

mans

,

eerst ter verzorging der geldmiddelen alleen

nooit volprczene,

en voor ieder,

Oogpunt wil lieren kennen, onmisbare

van deu Staat

iu Let

Koningr

ij

k

,

doch later

die 'slanJs belangen uit het

Bijdragen

tot de

Huis houding

der Nederlanden, D, V.,bl,

iSi.

,, ,,, ,
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ter behamlcllng vau aiulere dafjelijksche
daarin bestendig hunne vci-gadeiinoea hielden.

ook

zaken

instelden , die
het huojjsle reglerlijive coUe^-jie , de Etstoel, die uil Ü4 , in den regel niet regtsgcleerde
Ellen ol" Gezworenen bestond, en zijne lottingen of tereglzitlingen
driemaal in hel jaar in de kerken van Rolde, Anloo en anderen hield ,
koos mede zijn verblijf in bet klooster, hetwelk het bij voortduring tot
,

Ook

,

ook vervolgens het geval Mas met
het Hof van Justitie, dat in 1791 den Etstoel verving.
In het begin der 17Je eeuw werdeji de kloostergronden in huisplaalsen
en kampen verdeeld en tegen een redelijk canon afgestaan aan eiken
Drenther, die er zich wilde nederzetten, welke dan tevens vrij gebruik

zijne ^ergaderplaats gebruikte, zoo als

van zekere weide bekwam en in de veenen de graving voor huisbrand,
benevens aanmerkelijke voorregten en vrijdom van sommige lasten gewaardoor de plaats reeds een aanzienlijk vlek geworden en de
noot
bevolking tot ruim 700 zielen was toegenomen , toen Koning Lodewijk
Napoleon, het, in het jaar 1809, toteene stad verhief, en, zoo door
de gezonde luchtsgesteldheid , als door de aangename ligging bekoord
besloot in de plaats zelve, of ten minste inbare onmiddellijke nabijheid ,
en er eene voorname opvoeren pav iljoen of zomerverblijf te bouwen
met deze voornemens is het evenwel niet veel
dingsiurigting te stichten
verder dan tot bet plan gekomen. Het dadelijk gevolg echter van de door
den Koning voor Assen opgevatte bijzondere genegenheid was, dat men
aldaar van eene som van ruim ƒ' 1^0,000, doorhem daartoe geschonken
begon eenige huizen te bouwen, Aselke dan, voltooid, immers onder dak
gebragt zijnde, werden verkocht of verhuurd , om de daarvan komende
Na de herstelling van
gelden Aveder tot verderen aanbouw te besteden.
echter in den regel zonder tusschenhet Vaderland is de aanbouw
komstvan hulp uit 'slands kas, steeds voortgegaan en duurt nog voort,
zoodat de stad, die thans, behalve de gehuchten . ruim 2^00 zielen telt
uog jaarlijks in woningen en ingezetenen aanwint.
Het stadshuis is een gebouw van lateren tijd, dat niets bijzonders heeft, en waarvan de eene afgescheidene helft dient tot stadsherberg in de andere zijn de lokalen voor het stedelijk bestuur en voor de
teregtzittingen van den Kantonsregter , den mililieraad enz.
e n t s h u i «
vroeger door den Drost van
liet fraaije G o u v e r n e
Drenthe, thans door den Gouverneur der Provincie bewoond, maakt een
gedeelte van de voormalige abdij Mar Ia -Kamp uit, evenals het
daaraan verbonden Landshuis, waar de Provinciale en Gedeputeerde
Staten vergaderen en waar de grifiie en de bureauv van hot Provinciaal
Ook houden voor als nog hier het provinBestuur aanwezig zijn.
ciaal geregtshofen de arrondisseraentsregtbank hare
Het Huis van ar r e s t of de Ge va ng e ni s is een niet
zittingen.
ondoelmatig ingerigt locaal in den oost- en zuidelijken vleugel der
voornoemde abdij doch oud en versleten zoodat bet eerlang door een
Het Gouvernements- en het Landshuis
nieuw zal worden vervangen.
\ ertoonen
als staande aan een uitgezich aangenaam en vrolijk
Onder de openbare gebouwen zal binnen kort eene eerste
strekt plein.
plaats bekleeden bet Paleis van Justitie, w aarvan , op 29 Mei
Het is bestemd
1838 , met veel plegligheid de eerste steen is gelegd.
voor de zittingen van het Provinciaal Geregtshof van Drenthe , dat
ten gevolge der laatstelijk aangenomen wetten , na een gemis van 27
jaren
aan dat gewest teruggegeven is en welk gebouw tevens wordt
Het staat midingerigt , om de arroudissements-regtbank te bevatten.
den in de stad en is met eene gracht omgeven.
Het gebouw van het Gymnasium, vooraan in het stads bosch staande,
Het is
is een eenvoudig fraai gebouw , zeer ruim en doelmatin' inp-eri"-t.
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kerk, die, vóór de lleformatK', tol ki'ïk va» do voorin, abdij
en niel eenen kleinen spilsen toren piijkl , is vóór e'-nijje jaren
De diensl wi-rd daarin
aanzienlijk verdroot en \an vu orj|td voorzien.
doeli sedert ISöO heelt
voormaals door ééncn Leeraar waarjfenoinen
Hel beroep staat aan iU-n Konin;;-.
inon te Assen twee Predikanten.
Do eerste, die er bel leeraaianibt bekleed beeft, is jieweesL Joiiannüs
lli'sius , die in KJOl
derwaarts kwam, en in 1019 zijnen post nederdie aldaar bel KvaM;;t'lie verkonle<yde.
Onder de lalere l'redikanlen
diod bebben
inaj men ook den beroemden Taalkninli;je Jaküu Nylok
l)f llcrv.

diende

,

,

,

,

tellen.
II. K. .slalie
die lol bel aarlspr. van Zallautl-cn-ürciitln;.
en rnim 00 zielen telt, onder Molke ook enkele uit de omstrein ISjT eene zeer nette , van een spits torentje voorziene
Deze kerk is aan de Allerzaligste
kerk eneene pastorij ffestiebl.
ülaajjd Mvniv toejrewijd, en wordt door éénen Pastoor bediend.
De kerk der Israeliten , slaande naarde zijdo van Groninjjen ten O.
met den <>evel aan den slraalwejy, en prijkende met een spits to-

Voor do

beboort
ken , is

,

,

,

,

in[yewijd , en is niet jjroot, maar
voorbeelde der vcrilraajy/.aamlieid van Assens injfezelenen ,
als hebbende lot dien opbouw zoo moI (liiristenen als Israëlilen bijfjeIn den uestcr^jevel leest men in llebreenwsehe letters , op eenen
drajyen.
blaanwen ardninsleen
Ps. 1 18
19 en liet jaartal 3o9^. De dienst
wordt daarin door eenen Voorzan'jcr
staande onder den Rabbi van

rentje

werd den 10 Anjynsfus 185:2

,

ten

strekt

:

:

,

Zwolle

,

verrijdt.

kan "enoemd w onlen bet A r m b u s d e r
in aen jare 18^7 yesliebt.
Tut Nut. van 't AhjeHet 1) e p a r t e m ent der 31 a a s e b a p p ij
meen, dat sedert den 18 Jnnij 18:26 te Assen bestaat, telt rnim 00
leden
en beeft sedert een half jaar eene spaarbank onder zijn opzi;>t.
Mede is er te Asse>
in bel jaar 1837
eene Bank van Lecniniy
weldadijje

Als

inrifjlinj»;

i

Hervormde Diaconie,

I

:

,

,

,

m

n ainrijjling,
verdient verincldinjj het G y
de L a l j n s e b e school, niet een daaraan verbonden institunt voor hel middelbare onderwijs.
Daarin wordt door éénen Rector, niet drie of vier hidponderw ijzers, les gejjeven in de onde en hedcndaaorsche talen en verdere ^oorbereidende wetenschappen
aan jongelinnen niet alleen nil de stad
maar ook die van elders bij den Rector
in buis zijn of bij de bnrgcrs inwonen.
Deze inrigling is zeer bloeijende,
en wordt voor de stad en de provincie beide als zeer belangrijk beschouwd. \ow de school der jonge jnfvrouwen is geen bepaald gebouw.
De twee hoofdseholen , voor het lager onderwijs in de stad gevestigd,
zijn beide nieuwe gehonwen en volgens de bestaande reglementen ingerigt.
Asse\ is do gel)oortepl. vanden Godgeleerde en Letterkundige Joiia>m;s Ai.üeuti, geb. in 1098 t 13 Angustns l7Cii als lloogleeraar in de (iodgeleerdlieid te Levden , en vermoedelijk van den S c ii i 1der Jas van Assen •\ 1009. Alhier woonde in der tijd de gefeerde
Mr. JoAi<?!ES VAJi Lier, die in bet jaar 1781 in het Hollar.dsLb en i""ranseb
eene uitgebreide verhanueliiKj beeft in het licht gegeven orer de slniiiieit
en afMets, die in fut landschap Drent he (jvvonden worden, terwijl
bij reeds vroeger Oudlieidknndifje brieven
rcrliandelinij
, bevallende eene
over de manier van hrijravcn en over de lijLbussen
vcld-eit
wapenen
eereteehens der oude Germanen , had geschreven welke door A. Vosmaek ,
I.
Deel.
2ï
Als wetensebnppelijke
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ocne Yoorrede en aanti^ckeniiioen vermeerderd, ujt^(ig'cvan plattMi >oorzion zijn.
De kermis, welke te Assen vroeger in de maand September werd gehouden, valt nu op 25, 24, 2'S en 26 Augustus, zijnde de dorde dag

in

17G0

ven

,

iiict

,

ei»

l)eidu

daarvan bestemd voor den liaiulel in vee, ouder bepaling noglaus, dat,
vaiineer de 23 oi" 24 Augustus een Zondag- uuigt zijn , de kermis zal
aanvangen op den 22 en dal , in geen geval de Zondag zal mogen
<lienen tot kenuisdag, maar, dat de dag der kermis, welke op Zondag valt
zal worden verzet op Maandag.
Het wapen van Assen is een schild van aziuir, beladen met ecu gekroond Mariabeeld, in bet v.it gekleed, zitleudc tussclien twee gouden
zuilen , nu't ecu naakt kind , welks hoofd met stralen oranngd is , op
<Je regterknic ,
b'.'t
schild gedekt met eenc kroon van goud en ter
wederzijden vastgehouden door eenen kliuimenden leeuw.
ASSÈNDELFT gem. in het Baljuwschap van Blois, prov. NoordHolland , arr. Haarlem ^ kant. Baveruijk , (7 m. k., 7 s. d.) j palende N. aan Krommenie, O. aan \Vcstzaan , Z. aan het IJ, W.
Heemskerk en
aan het Wijkermeer, Wijk-aanZee-eu-\\ijk-aan-Dnin
Uitgeest.
Het bevat, behalve bet d. Assen delft, het gen. D ij ken een groot gedeelte van het geb. Nauwerna, heeft
eene geheele oppervlakte van nagenoeg 3000 bund. en wordt verdeeld
den N o o r d e r p o 1 d e r , den Zuidcr polder, den Veenin
polder, den Builen buizerpolder, den Kaagpolder, de
O n b e d ij k t e buitenlanden en een gedeelte van de B i n n e ng e d ij k t e buitenlanden of H o n d e r d m o r g c n. Alle welke
polders onder het bestuur slaan van ecueu Dijkgraaf, zes Poldermeesters en lo Hoofdingelanden.
Deomringdijk , waar binnen deze gemeente met den Noorder-, den Znider- en den \ ccnpolder is gelegen , wordt verdeeld in: (1) Assen delverzeedijk, loopende van de INauwernascbe vaart aan de sluis langs
het IJ en het Wijkermeer , tot aan (2) den S t. Aagten dijk, die,
mede langs het \V ijkerr.ieer luopende tot aan het einde der nieuwe
overdijking, zich sluit aan (3) den O n de n - A s se n d e 1 v c r- of
binnengelegea Groenen- en Lagendijk, welke eindigt aan (4)
d j k , die langs de gemeente Krommenie tot
den N o o r d e r - K 1 a
zich sluit aan (o) den N a uaan den INauwernascbe vaart loopende
w e r n a s c h e n ^ a a r t d j k of T w i s k d ij k w elke langs gezegde
vaart loopende , eindigt bij de groote sluis Ie Nauwerna , alwaar zij
tegen eerstgenocmden zeedijk stuit.
Men beeft binnen deze gem. 1 Herv. kerk, 1 R. K. kerk, benevens
vier scholen , met een gemiddeld getal van 360 leerlingen , 4 papiermolens, 1 verfmolen , 2 oliemolens, 36o huiz. en 2)500 inw., van
welke een proot gedeelte het bestaan vindt in bet maken van boter
en zoetemelksche kaas , terwijl ook een aanzienlijk gedeelte door hel zeildoek weven in het onderhoud voorziet. Men telde in het jaar 1837
hier 2034 runderen boven de 2 jaren , 6o7 beneden de 2 jaren , 90
paarden boven de 5 jaren en 730 schapen. Men rekent, dat in dit
jaar (1838) 370 weefgetouwen aan den gang zijn.
De oeni. Assendelft is eenebeerl., welker Ib-eren al voor het jaar 126a
bekend zijn. en tot op Baartiioüd vax Asse.vdelft , die in 1444 overleed
Ambacblshceren genoemd worden. Maar deze Baarthoud verkreeg door
zijn huwelijk met Natbalia, bastaarddochtcr van Hertog ALEUEcnT vas
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dat deze Assendelft tot eene vrije beerlijkb. verklaarde.
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BA.vRinorDs overlijden kwam de hecrl., aizoo bij geenc kinderen naliet
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k tot op

wier hude lieorl. in diens gcslaoht
welijk inel (ir.nuiT van IIe^iesse w% der Aa
kwam waarin zij ecliler niet lanjj bleef, daar zijne dochter AcsES,
haar aan het
iliior haar iiuwi'lijk luit Nicolws van IIenesse van ELUEnEx

het jaar 1G17, toen

zij

Asst>uiiLhT,

A?i?ia va.x

iluor

,

,

,

welk jfeslaeht zij, den 27
die haar hij uilersten wil
Jnnij RJOi)
overjinjif aan JmuN W iitiers,
Deze hragt Assenuelft door
naliel aan zijne eeliljenoote Dkuüua Uake.
<lie deze
een tweede huwelijk aan Eistatus hnron van Biionkiioiist
Raad en
heerl. door verkoop in hel jaar 1696 over;jaf aan Jean Decti
v»iens nazaten die tot nu loc bezeten
Schepen der stad Auisterdani
hebben, zijnde thans lieer dezer vrije heerl. de lieer IlENDniK Jas Deütz
VAX AssKNüELFT, \\ ethoudcr der stad -iinstcrdam.
Rij den kersvloed van het jaar 1717 heelt deze {jem., door bet doorbreken van den dijk aan het IJ, zeer veel geleden.
Het d. .\ssENDELFT , dat in brieven van het jaar 1063 onder den
naam van Asci»a>>edelft voorkomt en door Melis Stokb Esci^obdelp
genoemd wordt li'yt Ó^ u. N. ten O. van Haarlem , ^ u. W. van
NVcstzaan
ly u. O. ten Z. van Revcrwijk 05 u. Z. van Alkmaar ,
langs eenen straatweg die
voor het grootste gedeelte lijnregt door de
landerijen loopcndc , ten Z. W. aan den dijk begint en ten N. O.
aan Kronuuenie eindigt. Sommigen willen den naam van dit dorp ontleend hebben van het geh. A s s u m onder Uitgeest , en van dcnl) elft,
eene vaart, die voor een groot gedeelte door de gem. Assendelft loopt.
In de Hcrv. kerk, dat een fraai kruisgebouw met eenen spitsen
toren is, werd, vóór de kerkhervorming, de II. OorLPnrs als bijzondere Patroon gevierd.
Zij bleef in de Spaanscbe beroeringen van de
verwoesting vrij , zoo men vül , door voorspraak van Heer Gerrit tas
Assendelft
die Raad van
den Koningvan Spanje was.
De gem.,
die tot de klass. van Haarlem, ring van Zaandam , behoort, telt ongeveer 1:200 ziel.
De Predikant wordt door den kerkeraad beroepen,
onder approbatie van den Heer der Heerlijkheid.
De eerste, die hier
als Predikant gestaan heeft, is geweest Klaas Abrauamsz Oostebhoobh ,
jftslaeiit

der IIlnlssen van Elheren hrajyt
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die in

lö83 herwaarts kwam.
hier mede eene kerk

De R. K. hebben

die aan den H. Odolphcs
,
toegewijd, en waarin door eenen Pastoor en eenen Kapellaan de dienst
gedaan wordt. Deze kerk , die met een net gebouwd torentje prijkt,
waarineen uurwerk gevonden wordt, is in de jaren ISSa en 1836, ter
vervanging der oude van hout opgetrokken kerk , geheel nieuw van
steen gebouwd en den 14 Junij 1836 ingewijd.
De statie , die ongeveer 1300 ziel. telt behoort tot het aarlspr. van Ilolland-en-Zeeland
dek. van ^ oord-IIoUand.
Dit dorp bezit ook een sterk gebouwd Raadhuis, en t\\ ee Weeshuizen.
Tijdens het verblijf van Alba hier te lande hield Assendelft , gesterkt door de Amstellaiulers
v\ aardoor de
de zijde der Spanjaarden
naburige dorpen veel nadeel bden , vooral gedurende het beleg van Haarlem , toen de hier liggende Spanjaarden liet omliggende land afliepen
en alles v\al hun voorkwam plunderden.
In liet jaar 1678 leed dit dorp ook last van het oproer over de
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lurfpaeht.

Assendelft is de
gcb. 9 Mei 1397.

geboorlepl.

van

Het wapen van Assendelft beslaat
op eeu veld vau keel (rood).

den Schilder Pietek Zaanbedaji,
in

een hinkend veulen van zilver
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AS6ENDELFT

Imurt

van 's Hertog e nhusch , kw>
an., kant. en 1^ u. Z. U. van
"'nllertogenboach , kant., distr. en 'i u. N. O. van Boxiel, gem. Berliciim-en- Middelrode , -^ n, Z. van Berlicum , l n. N. van Middelrode.
Deze buurt ontleent haren naam van een kasteel dat Lier vroeger bestond , en in 1822 nog in Mezen was.
ASSEN DE LFT , voorni. slot of kast. in hel Baljuwschap van Blois
prov. Noord-Holland , in het zuideinde der jjeiu. ylssendelfl , een
weinig bewcsten den gewonen w eg , bij een meertje de Vliet genaamd ,
dat thans droog gemaakt is , en waar de wijd uitgestrekte grondslagen
van het slot iioy gevonden worden, op eene plaats thans nog het Hof
genaamd. liet behoorde in vroeger eeuwen den Heeren vain Assesuelft ,
en men wil, dat het , na 30 jaren gestaan te hebben, in Let jaar 1524
ofl42o, door de Kabeljaauwsgezinden uit Haarlem, is verwoest, waarna
de Heeren van Assendelft meest Lun verblijf op Let Luis Assumburgh
gehouden hebben.
ASSENDELFT, voorm. adell. huis te Breda, ^to\. oord-B rahand,
alwaar het '\\\ Ae Nieuustraat stond.
Het ontleende vermoedelijk zijnen
naam van Dirk van Assendelft, Heer van Kralinyen , Honingen , Besoijen en Heinenoort , die in lo42 Schout van Breda werd en het misschien wel gebouwd , althans zeker bezeten heeft.
In het jaar 1626
is het door aankoop gekomen aan de 1'atcrs-Minderbroeders , die er in
het jaar 1631 een klooster van hunne orde in vestigden.
Nadat die
Paters , ten gevolge van de overgave der stad Breda aan Fredekik IIenDHi'K Prins van Oranje ,
ten jare 1637 , hun klooster weder moesten
ontruimen , werd dit gebouw aan parliknlieren verkocht , die er drie
woonhuizen van maakten.
Een dezer huizen en wel dat , waarop het
werd in het jaar 1806 door kerkenraden der R. K.
torentje staat
gemeente aangekocht en tot een Rüomscii-Katholijk \Veeshüis ingerigt.
ASSENDEL^'ERZEEDIJK , dijk in het Baljuwschap van Bluis
prov.
I\ oord-Holland , langs het IJ ,
zich uitstrekkende van den
noek van het A\ ijkermeer, waar de st.
endijk eindigt, tot
aan de Nauwernasche vaart. Zij Leeft eene lengte van 7420 ell.
In Let jaar 1717 vielen er zes doorbraken in dezen dijk, Letwelk
aanleiding gaf om eene overdijking te maken , waardoor de dijk
aanmerkelijk verzwaard en met den St. Aaglendijk te zamen 21154 roed.
terw ijl terzelfder tijd aan Let zuideinde van Assendelft een
korter werd
inlaagdijk werd gelegd , waardoor men 17 bund. 86 v. r. 6 v. ell. buiten
dijkte en den dijk 937 roed. inkortte.
Deze dijk , welke na dien tijd geen scLade van groot aanbelang te
lijden Lad , werd door den stornj uit Let O. N. O. en den hoogcn vloed
van 28 December 1836 , over eene lengte van 1200 ell. ten Z. O.
der gem., tot nabij Nauwerna zoodanig geteisterd en weggeslagen , dat
men aan het behoud daarvan begon te wanhopen en er ruim 22,000
om de aangebragte schade ten volle te herstellen.
guld. vereisclit zijn
Op onderscheidene plaatsen was Lij tot onder de binncnglooijing ter
Door den ijver van Let dijksbcstuur
diepte van 2 ell. weggenomen.
en de lolïelijke Lulp van een groot aantal ingezetenen, was de dijk
door kistingen, van zoogenaamde vlonders en
Linnen weinige dagen
gevuld met zakken fijne puin en 10
tafels van planken daargesleld
zoodanig
a 12,000 bossen bladriet, eu overdekt met zvtaro sLeenen
verzekerd, dat Lij den gewonen winlervloedcn beLoorlijk tegenstand kon
bieden.
De kosten der geheele herstelling van den dijk werd door
deskundigen opgenomen en begroot op öO a ö'-5,000 guid,, terwijl, door
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ASSKMVoIU'
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Assr.iiKM)oni'

,

l»uiirscli.

in Zallniid

.

prov. Overijs-

kant. vu jen». Z nolle , zijndr , <loor iiiiddil ^an di; SasseDp/.o l)iiMrsclia|) \\{[l
|.oort i'ii do voorstad , nn-l die stad vrrliondcn.
Aldaar v\ord in liet jaar 1J36Ö
in oen jmlderlje van denzoirdon naam.
do oorsto i>rook voor do llerv. van Zwolle en de onislroken gedaan.
^ roogor stond er eene kapol, die later tot Imcc arl>eiderswoninjjen
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ASSKNDORP
r/vviV,

Irikt

arr.,

der

of AsscnE\Donp , poldertje, in Zullnnd , prov. Ovcrkant. en jjeiu. Zwolle; bclioorcnde tol liet 7de dijkdis-

|re/.e|>(le

pro\ineie.

ASSKNEDÊRAMRAdlT,

oen der voorin. Fier ytuihuehlen in Vlaanontleende zijnon naam van hel dorp Assoiiode, dal, even als
liet jjeheole
den Mmislersolion vrede in 1G48, aan de
ambaolit
Ijij
Spanjaaidoii toojjekend werd kdiiieiide alleen de vcsliii;j Sas v a n G c iit
on een jrodooUe van hot jrrondjjohied der dorpen Assciiodo en Zclzate,
aan do Rop;ddiek dor Voreonijjdc Nederlanden, zoo als die thans ook
iiOfj tot ons
Koinnj^rijk bohooren.

deren;

liet
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ASSlLOKLüE of.iSSALOELOE, d. in Oost-Indië , cil. Jmhnnia
op do noordweslknst van het sohiercil. Ilitoe.
Hel v^as in dit dorp ,
dat do eerste ontdekkers van Aniboina die lot een l'ortnjjeesoh sohip
bolioordon
hetwelk in deze watoren sehipbrenk {jelodon had , in Dce.
löll aanlandden 7 waarna do Porlti|jezen zieli op Ililoe hoi>ben »yovesli<jd.
Toon de onzon zich vervolgens meester van Andioina hadden gemaakt,
fjeraakten in 1G29 die van Assilüeloe in opstand maar de Landvoogd
van Aniboina. Tilips Iacaszoox bragl hen spoedig weder tol gehoorzaamheid, esen als de Landvoogd Akto.^ie Caan zulks, bij ecncn dergclijkea
opstand in 1613 , deed.
Thans is hot oen aangenaam gelogen zindelijk d., dat evenwel geene
kentoekrnen van buitengewone welvaart draagt. Ook werden de bewoners
van dit dorp. even als die van don geheelen omtrek, in de laatste tijden
zeerdikwijls , door de All'oeren van den ovorwal , verontrust, die dan do
ingezetenen , welke zij in handen kregen , niodevoerdon en als slaven verkochten waarom men in 1824 aan die van Assiloeloe toegestaan heeft ,
0111 oone balterij te bouwen, teneinde die aanvallen Ie beter Ie kunnen
afweeren.
Deze batterij ligt aan hel strand
zij hoeft twee punten en
cene borstwering.
In do nabijheid van hol dorp , nabij hol strand , op
oen terras van klipstocnen, staal eene misdjicd of Moorsche tempel,
oen ruim gebouw
dal niet veel beitel- (;ii schilderwerk versierd is. In
de vierkante dubbele poort is ecno daarin uitgesnedene deur, door
welke men binnen treedt,
niet ongelijk aan die, v\ aardoor men,
'sa\onds na poortsluiten, onze sleden, voor zoo veel die nog hunne
oude poorten heblien
binnengaat.
Togen over dezen tempel slaat aan
hot strand de bali-bali of raadzaal , die hier , zoo als algemeen in de
Indische negerijen en kaïnpongs het geval is
uil oen eenvoudig dak
van atap bestaat, dal op pilaren rusten van binnen eene gemetselde
vloer hoefl , die 1^ v. boveu don ;;iond verheven is.
ASSIN of K.VLi-Assiv riv. in Oosf-Indië ^ op het Sitndasehe c'\\. J(Hhi ,
die in de rcs. Socralarfa ontstaat, mol ccnen Oostelijken loop, Li»
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Madiottkomt

èaSamungi
grensscheiding
naraja.

ASSINEE

^ vervolgens noordwaarts aanslroomenik zich met
vereenigt , om Ac Sandapoera te sotmow.
Zij maakt de

uit tussclien

het prinsdom Madion en het landschap Pa-

negerd., in Afrika, in Opper-Giiiiiea , op de Goudktist
V6' O. L.
Tegenwoordig is het eene Nederlandsche

,

5°oO'N. B. 10°
bezitting.

ASSINAHOE

strand in Oost-Indié' , op de noordknst Tan het ^mOp dit strand is eene rots, onder welke een rivierljü
doorloopt, dal hij laag water brak en bij hoog water zoet is.
ASSOK , voorui. d. in het Oldamht , prov. Groninqen, ter plaatse
waar nu de Dollart gevonden wordt. In het jaar 1277 werd het , met
32 andere dorpen en onderscheidene kleine buurschappen , door de zee
verzwolgen.
bonsche

eil.

,

Ceram.

ASSON (KARANG-)

koningr. in Oost-Indië , op het

,

eil.

Bali.

Zie

KABA!SG-Asm.

ASSON-AFRON,

Opper-Guinea , aan de Gotidontspringt, voorts de grensscheiding tnsschen dit rijk en Bourouw uitmaakt
daarna het koningrijk
Aquanhon doorloopt, en zich, na eenen loop van 15 m. van het N. Ö.
naar het Z.W., met de Filon vereenigt.
hisi

f

\n

riv.

Afrika

,

die in het koningrijk Kerrapaij

in
,

,

ASSUM

vroeger Asem of Achem genoemd, buurt in Kennemerland
Noord-Holland , arr. en 3 u. N. van Haarlem , kant. en 1 u. N.
O. van Bereriiijk , S^""!- en | u. Z. van Uitgeest. ^ n. O. van Heemskerk, 1 u. W. van Krommeniedijk, in het litfjeesterbroek.
,

prov.

Sommigen willen dat deze buurt in oude tijden een dorp geweest
Men kan ten minste met grond beweeren dat zij bestaan heeft
,

zij.

,

vóór dat Uitgeest bekend Avas.
Voorheen voer men hier over , om naar
Beverwijk te gaan
maar in het midden der 17de ecuAv heeft Anna
vasRenesse van Elderen , Yrijvrouwc van Assendelft en Assitmburffh , hier
eenen weg doen leggen
tot welks onderhoud zij op dien weg , een
weinig benoorden het huis A s s u
b u r g h een tolhek plaatste, dat tot
heden toe nog door de eigenaars van het gemelde huis bezeten en
het A s s u
e r t o 1 h e k geheetcn wordt.
Thans bestaat deze buurt viit 12 boerenwoningen en lelt ruim 80 inw.
ASSÜMBURGH of AssEaBEUc vroeger ook v\ el het Iliis te Assum gelieeten , adcU. huis in Kennemerland^ prov. Noord-Holland, arr.cn
2^ u, N. van Haarlvin , kant. en ^ u. K. ten O. \an Beverwijk , gem.
en l u. Z. O. van Heemskerk, j u. Z. ten W. van Uitgeest.
Het was reeds in de 14de eeuw bekend en moet in het jaar 1331
verbrand zijn
maar tnsschen het jaar lo30 en 11538 is het door Heer
Gerhit van Assendelft , Heer va)i Heemskerk herbouwd , uit wiens stam
het op dezelfde wijze geraakt is als de heerl. Assendelft (zie dat
woord) wordende het nu bezeten door den lieer Jacob Maarten Debtz
VAN Assendelft.
Bij de hierboven vermelde herbouwing werd het huis , dat rondom in
het water ligt, met zeven torens versierd , waarvan er in het midden der
17de eeuw , toen men het voor het grootste gedeelte vernieuwde twee werden afgebroken.
Bij eene latere verbouwing, die in het begin der voorgaande eeuw, moet hebbeu plaats gehad, als wanneer de muren tusschen de
torens , zoo van voren als terzijden en van achteren geheel nieuw uit
den vijver opgetrokken werden , is er Mcder een weggenomen zoodat
het thans nog met vier torens prijkt , die nu ook nog het ccnige zijn , wat
van het oude gebouw aanwezig is , als zijnde al hft overige van tijd
;
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S.

ccuc rcuw is ik- ijininl v.m luL
woord) iiaii AsbUJiDLiu.ii jjotrokkcn.,

ilaii

dat

diciuMi.

tt'

l'oLWEx cn bezat
grachten.
\óór het jaar liïö-i seliijiit liel onleen [jeweest te zijn, maar toen
\*erd hel, door ÜAAnTnutD >ax Assendelkt, op;;edra[jcn aan Heer Ja?< vas
l'üi.A>E>,
en \au hem ^^ede^ als een onNcrsterielijk erl'leeii onl\an;jiMi,
venwel moet het toen den naam van AssuaBincii niet [ji-\(ierd lubben ; maar nit latere Aerleibrieven blijkt, dat de luiiziiijj en hol'sledc ,
Melke Haautiioiu van Assk>uelft uan Heer Ja?i \a."1 PoLA>t.'< opdroej
lilt AssiMBiiKia geweest is.
Het waiH-n \an Assimbihgh bestaat in cenen dravcnden hengst
van zilver op een sehild van keel (rood), achter het schild slaan twee
zeissens gekruist op een veld van azuur (blaauw) alles gedekt met
de
gralelijke kroon.
kant., prov. Noord-Ihnhaml , arr. Eindhoven ; palende
AS'l'EN
?i.
aan het kant. Helmond , O. Z. O. en Z. aan Lind)nrg , Z. W.
Het beval de 11 volgende
aan België, W. aan het kant. Eindhoven.
Assi'MBCRGH Miis

het

vaii

re{}l

vroi';;»'!-

vriji-

fiti lirii vaii

hicrlijlvlii-id

lirt

hiiuicii

liiiis
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uiterste

,

Asten,Bndel, Soerendonk-Gastel-en-Sterkscl,
Maarhcze, Leende, lleeze, Somcren, Lierop, Vliergeni.

:

- L i e s s e 1 ,
en B a k e 1 - e n - M 1 h e e z e , begrend en telt ongeveer 14.(M)0 iinv.
ASTEN. gein. in de Mcijcrij raii '» Hcrtoijunbusvh , kw. PecUand
prov. Nüord-JimlHiiid j arr. Eindhoven , dlslr. Jlrlmond , kant. yJ sten,
palende N. aan de gein. Vlierden , O. aan Benrnc(Ó8 lu. k., 4 s. d.)
cn-Liessel , Z. aan de prov. Limburg en \V. aan Someren.
Hel beval de dorpen Asten cn U m melen, hcncv ens de gchuch1) e s s e 1 a a r ,
den D ij k , L e n s e n , L o o dA ehterboseh
broek, Üp-Heusden, Oslade, Ri es donk. Rijk, Stege,
o 1 f s b e r g , cn beslaat ecne oppervlakte van
V o o r d e 1 d o n k en
51i6 bond. i>8 V. r. 95 v. ellen.
Er zijn in deze gem. 1 R. K. kerk, 1 Uerv. kerk. 2 scholen,
1 niechaiiieke kaloendrukkerij , eene in 1833 opgcrigle bierbrouwerijen
monterij , en ongeveer 2900 inw., van welke de meeste hun beslaan
vinden in den lantlbouw , ook zijn er vele bulerkuopeis terwijl er levens
handel in vee gedreven wordt , alsmede in liirt", dien men uil de Peel haalt.
Deze gem. is ccnc heerl., welke eerst in 1462 door ^VE^CESLALs cn
JonA>.NA , Hertog en Herlogin ra// Braband uitgegeven werd aan zekeren
die deze stad had
PiETER Coi'TEREL oi' CoTREL , HooiUsehout Van lA'uveii
moeten verlaten , wegens een oproer, dal door zijn toedoen ontslaan was.
In het jaar 1 164 , weder andere euvcldadea gepleegd hebbende , moest
hij het land ruimen , terwijl de Hertog ceiic belooning van 400 Rijksdaalders uitloofde aan dengenen , die hem levend of dood in handen zoude
krijgen.
Twe<" jaren later verleende de gezegde Hertog en Hertogin
deze heerl. met al, wat zij daar bezaten, uitgenomen den klokslagen
de hooge hcerseli;;ppij . aan IIenukik, Witi^v van i nijk. Vervolgens heeft deze
heerl. aan de Heeren BtcK toebehoord , naderiiand is zij wederom aan het
vervolgens aan dat van Raven, en later aan
huis ^an Vertaing gekomen
hel geslacht der Breueuoues , terw ijl zij in het midden der vorige eeuw
in leven
bezeten werd door de \N ed. van den Heer 1'ieteii ^'alckemer
Schepen der stad Amsterdam en in hel hegiii dezer eeuw door den
Heer J. va-v Nicvweevaaüt cn !\levr. de Wtd. va>' Homluoek Ie Dor-
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Het d, AsTKjt of AsTHEN, door de landlieden gemeenlijk Aaste» geheelen , is de zelel van een kantons{jeregt
en ligt ongeveer 10 u.
Z. O. van 's llcrtcgenbosch , 4 u. Z. O. van Eindhoven , 5 u. Z. ten O.
1^ u. van de Belgische grenzen , aan de Peel.
van Helmond
Het is een zeer schoon en groot dorp, \vclks naam, naar men wil,
zamengcsteld is uit Aa en Stein , als moetende dus zoo veel beteekenen
als kasteel op de Aa, Melkc riv. in de nabijheid van dit d. haren
oorsprong neemt.
De R. K. hebben hier eene groole en fraaije krniskerk ^ die met
oenen zwaren, vaneene hooge spits voorzienen , toren prijkt, en op het
midden nog een klein torentje heeft. Nadat zij deze kerk ten gevolge
van den Munsterschen vrede, in 1648, aan de Herv. moesten afstaan,
liadden zij eerst hunne kerkschuur op het grondgebied van Oostenrijkscli
Gelderland.
Later echter, bij het dorpeene kerkschuur gebouwd hebbende, bekwamen zij, den 12 November 17o9, van de Staten (ieneraal der lereenigde Nederlanden de vrijheid, om die te herbouwen.
In het begin dezer eeuw werd hun de oude parochiekerk teruggegeven
die aan de 11. Maagd Maria toegewijd is.
Het regt om eenen Priester tot Pastoor te Asten aan den Bisschop voor te stellen
behoorde
eertijds aan den Abt van FlorelTe ,
bij Namen.
In het jaar 1631
beweerde de Prelaat van Postel, dat hij als Abt, te Astkn en op
oenige andere plaatsen in het bisd. van 's Kcrtogenbosch geestelijken
van zijne orde lot Pastoors konde benoemen , ofschoon die parochiën
altijd door wereldlijke Priesters waren bediend geweest.
Hierover rees
cenig geschil, dat eerst in het begin der l«Sde eeuw- eindigde, als wanneer de benoeming van wereldlijlvc Priesters tot die pastorijen aan den
De statie ,
\ ikaris-AposLolijk van 's Hertogenboseli werd toegekend.
die tot het voorm. bisd. of vic. geuer. apost. van ^s Ilcrtogeyihosch
dek. van Ilchnond behoort
en door eencn Pastoor en eenen KapcUaan
bediend wordt , telt ruim 2800 zieden.
De Herv., die hier slechts onge\ecr 40 in getal zijn en tot de gem.
van ^is<e«-eH-Om«te/fH behooren hebben hier mede een klein kerkje.
Men heeft in het jaar 1801 , te midden van dit dorp een zeer fraai
raadhuis gebouwd, waaronder de boterwaag is; ook is er een distributiekantoor der bricvcnpcsterij , en , aan de zuidzijde , even buiten het dorp
een fraai kasteel , het Huis te Asten gchectcn.
Er hebben jaarlijks te
Asten tw ee beestenmarkten plaats de eerste wordt gehouden op Dingsdag
vóór 13 Mei en de andere op Dingsdag vóór II November.
Den 22. Janiiarij 1512 werd dit dorp gedeeltelijk in kolen gelegd door
de Gelderschcu, die het in 11545 onder Maaiiten van Rossem weder kwamen brandschatten.
Asten is de geboorlepl. van de Kerkelijke Historieschrijvers Henricis van der Weiden, -f vermoedelijk inlG31 als Pastoor te
's lïerlogenbosch ,
en Joannes Jacobs •\ 1647 als llooglecraar in de
,
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Wijsbcgcerle aan de Iloogeschool te Leuven, alsmede van den Latijns oh e n Die h ter Gerakdus Jacobs ,
als Pastoor Ie Somcren.
-f 1635
ASTEN (ÏJUIS-TE-), adell. \rah\n do 3Icijei!j van's IIerlo,jenhoHch ,
kvï. Pcclland , \ivo\. NoGvd-Brahand ,
arr. en 4^ u. Z. van Eindhoven, kant. en 5^ n. Z. ten O. van Helmond, gem. en l u. Z. van
Asten , thans het cigcndtmi van den Heer W. F. Geué te Oirscbot.
ASTEN-EN-OMMELEN , kerk., gem.. prov. iJoord-B rahand ,Uass.
van Eiitdhocen, ring van Heczc.
Zij hi-eft een kerkje te Asten, en
teil 65 zielen.
De Predikant wordt door den kerkeraad beroepen.

ASTE^SCIJE-AA
Aa (AsTEr.jciiE-).
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ASTKllLOO. tmdi' naam van lIi;iLii.i;iti.KE.
ASTKirr jiold. in do Baronii' viiii lircda
.

Zie dal wnord.
,

piov. Noord-Krithaml

^

de ziKijft-naanidc I'rinsvnluuujsclic beci.idvn ; j)ali'ndi' M. aan do l«ui|>e IJniiidcrs en SIan;;vsijk,
O. aan <\c llillcn, Z. aan liinllakon on W. aan aciilor don Knier.
Dczo polder walcil nil oj) de lixierdc Hli-ik , en is 43 biind. 71j v. r.
30 V. (11. j'iool. hel zoini-rpcil is 'i'i duim boven A.P.
ASTllKN . d. in de Mvijerij ritu \s Jln-logcnbosc/i. Zie AsTt5.
AST^VALDA , oude naam van Oostwolde. Zie dal Moord.
ASTJANG d. in Oosl-Indic , op Iiel eil. Jara ^ re<j. Soekapnra.
ASl IN . oude naam van Guoot-Azewun. Zie Azewun ((jiiüot).
arr. en

kaul.

Breda y

{Jfni.

Priinvnhiigc
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ATCllIN

,

koninjjrijk

ATIM51 KEN

in

Oosl-Iiidiè'.

Zie Atjieii.

Friesland , kw. IFestergoo , {jriet. If'ortarr. en 3:^u. W. \an Sneck
kant. enS^-u. Z. W. van Bolsseradccl
10 min. N. O. van het d. Ilicslinii , waartoe het behoort.
irard
ATERT of Atteht , riv., grooth. Litxeuibnrg die mei ondermet cenen noordooslesclieidciie adertjes len N. van Arion ontslaat ,
lijkenkiop hui<>s het Belgiselic dorp Attcrt vloeit , bij liet d. Eli. oj) Ncdorhuidseli [jiondjrebied komt
voorts, in eene oostelijke rijjlinjy
lann-s
EU, Rcdin^jcn , E\erlin;;<'n en Usiildlngjon stroomt, vervoijjens weder
eene noordooslelijke slrekkiiifj neemt met welke zij lanjys Bissen loopt
om zieh bij het geh. Colmar , onder Berjj in de Eltz te ontlasten.
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kaap,

in

Oosf-Indië.

Zie AciiEtvsuooFD.

door de Enjelschen Aciiee> of Aciun , door de NederlanAtsjeex of Atsjien , ook wel AscHE.n , AsjEx of Atchin
{•eheelen , koningr. in Oost-liidic ^ op het Sundasche eil. Sumatra.
Het is een zeer uiljjebreid rijk
dat 4000 v. m. bevat , en , het
jjeheele n()ord\\eslciiulc van Sumatra beslaande, zich lang^s de oostkust
van Aeheenshoofd tot aan de Diamaulkaap en langs de westkust tot aan
Baroes uitstrekt.
liet grenst len Z. O. aa;i hel land der Ballaks , is
van de drie overige zijden door de zee omgeven en wordt verdeeld
in drie hoordafdeeliiigen
die ieder onder eenen Pangliema of GouverUeze ardcclingcn heeten
neur slaan.
D oewa-p oe 1o h-doewa ,
D o e w a - p o e 1 o h - 1 i o en D o e w a - p o e 1 o h - a n a m. Bovendien wordt AiJiEii nog in 193 mokim , zijnde zooveel als kleine distr.
De lucht is er gezond, wordende de liilte er door
of gcm. verdeeld.
de zeewinden gelempcrd.
De grond is mallig i;iaar vruchtbaar, minder moerassig en hoschrijk dan in Jiol overige gedeelte (ies eilands.
Een bergkelen doorloopt het land van Aeheenshoofd naar het Z. O.
waar zij zich met
het Simpongebergle vereenigl.
De voornaamsle riv. zijn de S n kc 1,
de Annalaboc en de A t j i e h.
De voortbrengselen zijn katoen,
rijst, ajuin
en velerlei andere tuin- en boomvruclilen
die er voor
geringe prijzen te bekomen zijn , ook VTorden de landbouw en de veett-ell iiier niet meer zorg dan op de overige kusllanden beharlio-d , maar
de rijstvelden hebben er dikwijls veel van de vilde olifanten Ie lijden
die er gruotc verwoestingen in aanriglcii.
Rundvee en paarden , geiten
AT.IIEII

ders AcuEM
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en worden sterk door de Engelschen aange-

te vervoeren.

Er zijn rijke {>oudinijiicn zoodat er jaarlijks meer dan 10,000 oneen
goud worden niloevoerd; ook de kopermijncn leveren veel op. Men
werkt er in goud- en zilverdraad, zijde en katoen, en oefent er onderscheidene andere kimst- en handwerken uit zoo vervaardip-en de
,

:

inw. onder anderen lum eigen schietgeweer en buskruid.
De handel
is belangrijk en wordt , meest voor rekening van den Koning , niet slechts
met Europeanen , maar ook met andere Zuid-Aziatische volken, gedreven.
De invoer bestaat in katoenen stoffen, lakens, zout, ijzer, opium,
De uilvoer in goud, edele geglas, en Europesclie fabrijkgocderen.
kamfer, peper, mclissa
steenten , zijde, betel, diptum , bcnzoin
en zwavel van het eil. Pulo Ay. Bezuiden de hoofdstad Atjieh in
loloria
het Dures-gebergte , vindt men de meeste en beste bcnzoin en kamfer ,
ten O. daarvan heeft men de mijnen van B a t i n g en S u n o g a n g ,
De voornaamste koopsteden zijn:
die goud van 2iJ karaat opleveren.
Atjieh, Pedir, Soeloe en Sin kei.
liet land is zeer volkrijk maar het getal inw. niet te bepalen , hoewel
door sommigen opS, 000, 000 berekend. Zij bestaan deels uit Batta's, deels
werkzauit cene Maleisclie menscliensoort, dat donkerder van kleur
mer , ijveriger, dapperderen scliranderdcr is dan de overige Sumatranen.
Zij hebben meer kennis van andere landen , en zijn over het algemeen
als kooplieden eerlijker , hoewel op de goede trouw der handelaars in
de hoofdstad niet te roemen valt. Jegens vreemdelingen zijn de Atsjinezen verraderlijk en hebben over het algemeen een laag karakter.
Zij zijn bijgeloovig en van de heidensebe godsdienst , uitgenomen de
strandbewoners , die de Mahomedaansche godsdienst aankleven en
,
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Hunne begrippen wegens

moskeen hebben.

het ontstaan der mcgelooven echter aan ecne toekomslige beDe jongeling, die huwen wil,
looning en straf in eene andere wereld.
betaalt eenen zekeren bruidschat aan den vader zijner bruid , maar
zijne geliefde, terwijl
heeft het regt, alvorens die uit te keeren
te bespieden en ontdekt hij aan haar
bad komt
zij naakt uit het
hetgeen hem van haar doet afzien , dan wordt
cenig ligehaamsgebrek
Na het huwelijk is de vrouw, even
de onderhandeling afgebroken.
die ze beide
als hare kinderen , het wettig eigendom van den man
De veelwijverij is genaar goedvinden verkoopen of verpanden kan.
oorloofd en de gegoeden maken daarvan gebruik.
Den Koning , dien zij Taankito of Meester noemen betalen zij hunne
De regering is monarchaal, despoliek en erfe.schattiun- in goederen.

vele

zijn

reld

zonderling.

Zij

—

,

,

,

,

,

lijk

j

de wetten zijn er zeer gestreng.

De

krijp,smagt

van den Koning

De jdcgtighedenten hove
bestaat uit eene lijfwacht van 100 Sipaijers.
Men draagt er een klein gouden z\\aard ,
zijn bijzonder statelijk.
bij wijze van ridderorde aan den hals.
In het jaar 1300 he])beii de Portugezen dit koningrijk reeds bezocht,
en in 1395 deden de Nederlanders deze kust voor het eerst aan,
waar de Portugezen hun vele mocijelijkbedcn veroorzaakten en toen
in het jaar 1399 hier twee schepen, de Leeuw en de Leeuwin, genaamd met den Opperkommissaris CoRNti-is Houtman , aankwamen
werd hij, zoo door eigeue onvoorzigligheid , als door het bestel der
Portugezen, cp bevel des Konings van Atjieh, door diens ScLretaris,
ia zijne kamer op het schij) de Luemv , nevens eeuige anderen
,

,

,

,,

A r

J.

r,7f)

wul

\aii ons volk
na cenuii da|>|ioontler di'u OndorUnnnnu's (ïujoi i,k i'oiiT, en, na Jiet
ii'u to'i'nwcer
Uu
afslaan \an 's koiniijjs unliillijko Mxirslelleii , van daar \er/,ei|(lcn.
ook in 11)0-, in welk jaar de jvoiiiii»'
Kiftlsclien voiloonilcn ^icli liii
^an Atjumi een j;\'/.anLselia[) na.n- de Nederlanden /-onil alwaar (;eu t\rv
beide AF-jevaardijjilen overleed. _ Dit liad li-n |;e\olj«e, dal wij iii ]()()(>
vaareen koo|>iiian als (|i|ieiliool'd ]je\esli;|d
hier een kantoor bekwamen
Dilkanloor
ver\ allen zijnde , werd in lüll) wel weder Jiersleld ,
was.
maar in l(>(j7 naar l'adan^' <i\er{>'e|)laalst.
Ten lijde ilal Uijkloi' van Gok>s Gonverneur-Cieneraal van NT-derlandseii Indit- Mas, is bijna tle ||elieele weslknst van dil rijk veroveril
door den Admiraal I'ikïek de r>rrri:K , <lit^ levens onderselaidene wederwelke de Oostindiselie (lonipar^iiie veel in di'.n
spannijje volken,
Drie jaren laler
handel benadeelden, lol hminen j)li{j;l wist Ie brengen.
vermeeslertlen de Nederlanders andermaal de jjeheele iioordweslknsl lot
Destijds was dil rijk no;;- zeer bloeijend enj majjtiji-,
aan Baros toe.
strekkende zelfs zijnen invloed over de Znidwesiknsl nil, thans is het
echter zeer iii verval en lucft sleehls hel opperjjebied over eenijyc
rijkjes of kleine stalen , waardoor hel onmiddellijk begrensd wordt.
Het is evenwel no{y altijd onafhankelijk en bevriend nut de onzen ,
voor wien dil rijk in meer dan een opzijjl bijzonder jjelanjpijk is,
vooral ook als nabniir van onze bezillinj>en op bel eil. Sumalra.
ATJII'^H. riv. in Oist-Iiidic ^ op hel Suiidtisc/ie eil. Stitnaira ^ koninjjT. ^iljii'h , van welke de hoofdstad en voorts hel [jclu'ele kt)nin(jrijk
hunnen naam ontleenen. Zij heeft ecncn Noordwcslelijken loop , en
valt bij en door de stad Aljieh , niet verseheidene armen , in du
Atjivhhaai.
Aan haren mond is zij door cene zandbank bezet
zoo dat, zelfs niet hoog water, gccne {jrootere vaarlnij>en dan van 30
Ion haar knnnen opstevenen.
ATJIEII, st. in Oosl-Indii- , op het Suudaschc eil. Sumalra, aan
de rivier van denzelfdea naam , waarvan een tak midden door de
Deze stad lijjt oinlreiit eenc mijl van de zee , ïi" 2G
stad vloeit.
N.B. 103^ 19' 45" O. L., in eene vlakte, {jedeellelijk achter, «edeellelijk in een digi bosch van plalan(!n , palmboomen [en bandwczen
dat lanjfs de kust ligt , en een zonderling gczigt oplevert.
Zij is de
hoofdstad van het koningr. yJtjieh en de zetel van den Vorst van dat
rijk, wiens voorzalen er als SlL'dchoudcrs van bet thans aanmerkelijk
ingekrompen rijk Menan-Kabo regeerden, maar zich hebben weten on-

icnnoüiil

j;e\aii(;oii

,

brocilii-

zijn

t'ii

j<i'lioii(k'ii

,

tciMijl

J'kldkiuiv

IIuut.ua.'»

Liittw en

ili-,

«li;

lucl

luvuiriit

^

,
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,

,

,

afhankelijk te maken.

De stad telt 50,000 inw., die in 8000 meestal houten huizen wonen,
welke veelal door geboomte vaneen gescheiden en wegens de overstroomingen , die bier dikwijls plaats hebben , op palen gebouwd zijn. Het
paleis des Konings , dat midden in de stad staal, is een groot, lomp,
onaanzienlijk gebouvs , van eeneii dikken muur en eene gracht omgeven.
Men heelt hier eene door onderschcidel^e reeden verzekerde haven, van
welke de diepte echter merkelijk aan hel afnemen is btilgene den handel die bier vroeger door Nederlanders , Engelschen , Portugezen , Deenen
en Chinezen gedreven werd
zeer heeft doen vervallen , daar de groole
schepen thans genoodzaakt zijn op de opcne reede te blijven, die om
eenen uilslekenden zandhoek digt bij de stad ligt, en in de noordwestmoeson of het regensaisoen zeer onstuimig is, terwijl alsdan aan het
slrand cene hevige branding staat.
Sedert omtrent eene eeuw worden
daarenboven de Eurüpcschc liandelarcn , inzomlcrheid de Engelschen eu
,

,

,

,,

AT

580

J.

Portugezen , van hier rjewecrtl
zoodat de stad ziglLare blijken draa{rt „
van het diep verval des handels. De voornaamste handel wordt hier
met 8 of 10 schepen van Coromandel gedreven die er stolVond , peper
kamfer, vonelncsijcs , paarden, benzoin en zwavel, tejjen opium,
chinesche en Enropesche varen komen ruilen.
ATJIEHBAAI , haai in Onxl-Indiè', in de Indische zee , aan de
noordwestkust van hel koningrijk Atjieh op het Sundasche eil. Sumutra
;

,

,

,

ATIPOPON

d. in Ooüt-Indic.

,

ATSEBIj PiEN

7Ac 'AtIapoepa.

of AxzEDiiiKEN
geh., prov. Friesland, kw. IVcslctqony
Wijmhritseradcel, arr. , kant. en ^ u. W. van Sneek , even zoo
ver O. van Oosthem , waartoe het behoort, ^ u. N. van IJlst , nabij
de Geeuw en den Ilemdijk.
ATSEBUURSTERMEER of Atzebuirstermeer , ook wel in de wandelinghet IvLEiNE-MEEu genoemd , pold., prov. Friesland, \i.\\. )feslernoo , Priel,
fnjmbritseradeel , arr. en kant. ï'/jeeA: , onder Weslhcm , palende N. O.
aan de Morrahem en den Ilemdijk, O. cnZ. aan de Rijperahcm, en AV.
aan het drooggemaakte Scnsraccr , waarmede het onder cene bedijking
ligt.
Deze polder was vroeger een meer, dat in het jaar 1633 drooon-e,

,

griet,

malen

is.

Den 7

Februarij 182a braken de dijken van het Atsebtiürstermeek
zoodat het daardoor geheel onder water liep en de daarin staande
woningen geheel of gedeeltelijk beschadigd werden.
ATSJANG , d. in Oost-Indië , op het Sundasche eil. Java, resid.

door

,

,

Soehapoera.

ATSJEEN of Atsjien koningrijk in Oost-ïndië. 7ac Atjieh.
ATSJINEZEN inw. van het koningrijk Atjieh. Zie dat Avoord.
ATTALAI, d. in Oost-Indië , eil. Amboina sehiereil. Leijtimor
,

,

,

W.

van Ambon.

omtrek vindt men gemoetoe-,
kasuaris-, brood-, kokos-, pisang-, koflij- en nagelboomen.
De inw.

4

u.

N.

In

den

die zij soi noemen en uit visch en pekel kooken.
maken soja
De bevolking die zeer trouw aan het Gouvernement is bestond in
1823 uit ruim 300 ziel., allen Christenen van welke slechts 98 als
,

,

,

,

ledematen waren aangenomen , er is hier ook eene school , die toen
door 123 kinderen, zijnde SO longens en 73 meisjes, bezocht werd.
Destijds warende inw., ten aanzien van het gouvernement , aan zware
lieerendiensten onderworpen , welke zij , gedeeltelijk om niet gedeeltelijk
onder welke het vervoeren van
legen een gering loon , moesten vcrrigten
Deze dienzwaar hout eene der moeijelijkstc werkzaamheden was.
toen de Gouverneur-Genemal vapi
sten zijn echter in het jaar 1824
aanmerkelijk verminderd.
der Capklle^ Amboina bezocht
AÏTAMA voorm. state prov. Friesland, kw. Weslergoo , griet.
f.l^ymhritseradecl, ouder yJbbeya, 10 min. Z. W. van dat dorp.
ATÏAPOEPA of AïiPoroN , d. in Onsf-Indië , op de Noordelijke kust
van het Sundasche eil. 1'imor. Er is hier een Gouvernementsposlhouder
,

,

,

,

,

,

geplaatst.

ATTELAKEN
band,
jTcni.
-^-

u.

W.

Etten-en-Leur ,
1
N. van Elten
,

naar Leur

;

niet

prov. Noord-Bra,
van Breda, kant. en 3 u. O. van Oudenbosch ,
\ u. W. Aan Leur, waar onder het behoort
u. O. van Hoeve, aan den weg van Pi-insenhage

gch. in de Baronie-van-Breda

,

en 2 n.

arr.

310 inw.

ATTINGOBEN , plaats , waar Bomfacius , de tweede Aartsbisschop
van Utrecht zich drie jaren moet ontliouden hebben. Sommigen meenen
dat dit het tegenwoordige Acuttieshüven , prov. Utrecht, zoude
,

geweest ryn.

-

A T

ATriJVRlE.^,
Tiuiaiius

llijn

".'kouKMi

ook wollira wedi-r
lio.il'iltalv iL'r

/(Midcn

lt!;<iMi

zij

men

iloor

i-u

(li'ii

,

dal do

wil,

tlii'

in

woivl

;

li'a

lij.li;

in dallic ijcvallün iijaili'
Ivci/.iT l>i'il\\oii|j\'n.

Ki'anAiMi jjt'woi'di'n.

in Gflilcrlaiid

,

Uniii.'iiisclit'

lii'l

WL'iltü' Itui oiult'i" ;fi'l>ra;',l

ovri- (K-n

Mijl

\olksst.uu

ricniiaaiisi'lu'

lus jyeliDorlc do wapt'ii.-n

ÓSl

l'.

N'iil^f.-ns

il

a

l

I

i>

m

\an

rijlw

van
,

LakT

jaar na ('.luis
opvallc eu Joor

4.1.'

Juliamiü

Kfizi-r

wcril

ilc/.c

,

vttlLsslani

zijn ilc ArTiivniK^ i'cn

nii'rsL al;;'fut('iwic> ifi'Vüi'lL-ii

Iii-l

oflii-l ;jraaisi'lia]i Ziilpltcii-

stad

iict.

,

jjcwoonil

Iion JiaiL'n

Iii;I)1)cm,

naam

Iit

unllonil.

wmdon zij ooliliT hij do riv. do lia/.o, in lioL ()>naon «lonr antloron aan do liippo ol" oldors •>'o|)laalsl.
Illj
de
di'ii
Noidoolinjf van hel rijk van Liil!iaiin|jon , lnss<iien Kviiia.
Kdti;
IKior suninii^;'cn

lirn;;solio

,

liODBwiJK dcii Diillsvhcr

«Ml

had,

f

wolkodon 8 Anjjnstns des jaars

S7() plaals

ondor andoron hot land der Attuvuiln aan lii>oi:\vijK ton
deol , on dil is do laalslo rois, dal wij van dal volk ;jowajj jjoniaakl \ in. Ion.
ATZKlUlllKN {foh., prov. Friesluin!. Zie Atskbulkex.
ATZKBrillSTKRMHi'lli |)i)ld.. jn-ov. lüiesland. Zio ArsLBUUusTEKMEEn.
viol

,

,

ArmiKN', Gorniaanso.he volksslani. /ie (".auciien.
Al ClvA üF Aukv, lu)nl[j;ründ in J^cderlaiuhch-Gitiana,
aan do riv. de Siiriiiuine , ter
don veil. grond .Non-Panso vu hel
hij de Nojjers lliiiiyo jjenaanid.

Op

kol.

rojjlerzijde in hel alvaron

f/ic,

verl.

land van Onaniaho.

,

Stiriiia-

Inssohen

wordt

Zij

plant, werd in het jaar 1761 de vrede goeen jjroot jyedeelle der Bosohnejjcrs . die in de uahijhoid
Bij dozen vrode was hedoiijjen
van de rivier de Stuinanie wonen.
dal
men de IJosohnojjers sehielgewoer zonde hezorgen en hnn de vrijheid
\erleonon. om haiuh'l te 1'aiamariho te drijven.
A' CKA (LAND VAN), \orl. grond in Nudeylandsch Oaiaua kol.,
Suriname , aan do riv. de Suriname , ter rcgtcrzijde in hol o|)\aron,
palende aan de plant. Sara'slnst opwaarts en aan de verl. grond Charprendie lionedonw aarts.
Al (]lvAMA-STATE oi'GnooT-AuKEMA-STATE voorm. adoll. Iniis , prov.
Friesland , kw'. Oodenjoo , griet. Leeitwarderadeel , onder Teems , en
Z, van dat d. gelegen.
AUGSDLlll, of AisBuiR , anders Lutkewoude of Lutkevvolde oenoemd , d.. prov. Friesland , kw. Oosteryno , griet. Kollnmerland-euJVieuw-Kruisland , arr. en -5^ n. O. len N. van Leeuwarden , kant.
en 3 n. Z. Ü. van Doekuni , ^ n. N. O. van Buitenpost , i u. Z. O.

deze aanzienlijke

slolon

inel

,

,

',

van Kollnm , 1 u.
Stroohüs.
Tot dit
state

W.
d.

Augs buur

van nnnun aan do trekvaart van Doeknm op
behooren de hnurt. S teenharst en de voorm.

of

,

Clan

Men

t.

telt hier

160 inw.

bijna alle

Herv. , die hier eene kerk hebben en tolde gem. yluf/sbuur-Lutkewunde-enKollumerzwaaq behooren. üeinw. generen zieh meest mot den landbouw.
AUGSBL'Ull, AusBLiK of Clavt
voorm. adoll. state, prov. Friesland, kw. Ooslergoo , griet. Kolhimer-land-en-^ ieniv-Krnisland , onAcr
Augsbunr , in het laatst der 17de eeuw door Epo van Aylva bewoond.
AÜGSRUUB-LUTlvE\\OUDE-EN-KOLLüMERZ\VA AG kerk gem.,
prov. Friesland, klass. van Dochtim , ring van Kolliim , met twee
kerken . die door éénen Predikant bediend worden.
Djzc gem. telt
,

,

ruim üOO

ziel.

AlGLSTA-POLDER
Zoom,

,

pold.

in het .Varktjraafscltap-van- B&rfjen-oj>-

Breda, kant. en gem. IIer;je)i-oppalende N., O. en Z. aan Burg\liet en Ztiidgeest , en W. aan
de Ooster-Sehcldc , beslaande 1Ö6 bnnd. 159 v. r. 1 v. cl gronds. Het
zomcrpeil lijt omtrent ü palm. 'ó duim boven AP.

Zoom

,

prov.

Noord-Hrahand

,

arr.

,

.

A U

3b2

Deic pold., staat ündi-r hel btstiuuPenniiiffiiiceütcr

("..

vaii

cencn Dijkgraaf,

tovens

clio

is, en zeven gezwüieiien.

AUGLSTBÜRG

verl. plant,
in NederlandscK-Guiana , kol. Suri,
aan de Siirnaus-kreck , ter reijterzijde in het opvaren; palende
benedenwaarls aan de koflijplaut. JNieuw-W eergevonden en bü\envaarts
aan onbebouwde gronden.
AUGLSTIJNENKLOUSTEU , Toorm. klooster te Amersfoort. Zie

name

,

jA?(SkL00STER (St.).

AL'GLSTlJNENkLOOSTER,

voorm.

klooster

in

Zie

Amstelland.

Jaaskloüsteb (St.).

Al GLSTIJNENKLOOSTER,
Fliiiccclerihurgual.

voorin, klooster Ie

Amslerdam

op den

,

Zie Agmetem^looster (St.).

ALGLSÏ1.)-\EXKL00STE11
Oitdezijds-AcliteiviirgtiaL

voonu. klooster te ylmsterdam
,
Zie Marieavelde.

ALGLSTlJNENkLOOSTER

,

op den

voorin, klooster te yippingtdam.

,

Zie

AcCUSTnüSKLOOSTER

AUGLSTIJ.NExN KLOOSTER, voorm.

klooster te ^niA«»i.

ZieAuME-

tesklooster (St.).

AUGUSTIJNENKLOOSTER

,

voorm.

,

voorm. monnikenklooster te ^ottitwc/.

klooster op de

Betuu-e.

Zie

CATHARI^AkLOOSTER (St.).

ALGLSTIJNENKLOOSTER
Zie Peterstoel

(St.).

ALGÜSïIJJNENKLOOSTER

,

voorm.

nonnenklooster

Ie

Bommel.

Zie 3Iaria jUagdalen.UvLcoster (St.).

AUGUST1J^E^AL00STER,

voorm.

klooster

in

klooster

te

Delfland.

Zie

Agmete.nklooster (St.).

AUGUSÏUNENkLUOSTER,

voorm.

Deventer.

lic

Ag>iete>rlooster (St.),

ALGLSTlJNEiNKLOOSTER

voorm. klooster van Augustijner Ilerop de T oorstiaat. Het %Aas gesticht volgens Harïas
in hel jaar Ia7-J
hoewel
Ue.ti's ongedrukte Z>e6r/n'//r//.'(/ van Dordrecht
anderen willen .dal daarmede reeds ten jare 12Ü0 een begin gemaakt zij.
niiteii

,

te Dordrecht

,

,

,

.

,

door Broeder GoiDseALK Oem ,
Eroeders Acgustij>e> bleven
liet bezit van dit klooster tot in het jaar Vó72
toen de Staten van Holland
tegen den ïó Mei, te
en ^^ estiriesland , door den Hcrlcg van Alba
's Gravcuhage beschreven zijnde en daaraan niet willende voldoen, de
dagvaard te Dordrecht belegde, ter welker gelegenheid dit klooster tot
«en hof' en verbliji voor de Bestuurders en Sladhonders van den Lande
bestemd werd. Zoo als dan ook de Graaf van Leicester er in lo87
gehuisAcst A\as , terwijl Frederik , Keurvorst 7a;; den Palts, er den
met zijne gemalin, door de Ficgering van Dordrecht
1 Mei 1615,
Ook hield AValuave va.n Rrederode , in het
vorstelijk onthaald werd.
als geüiagtigdc van den Staat, tot bijwoning van
jaar '1618, toen hij
<le Nationale Svnode afgezoMucu was, er zijn verblijf.
In het jaar '16ij5 werd in de eetzaal van dit hof, de zoogenaamde
Chamhre-JUi-partie , wegens de kroon van Spanje en de Staten der
die van Mechelen naar Dordrecht verlegd was
Vercenigde ISederlanden
gehouden.
De gezegde Chanihre JU i-part ie , in het volgende jaar weder
naar Mechelen vertrokken zijnde, is later wel weder naar Dordrecht

Aan

<lie

de kerk

is

de

eerste steen

gelegd

er in het jaar 129.3 Prior was.

m

JJe

,

,

,

.

teruggekeerd . maar heeft toen hare zitting gehouden in de KloveniersDoelen.
Op het einde der 16de of het begin der 17de eeuw is het
voormalig Aijgistij>e>klooster tevens lol cencn Sciiittersdoei.e>- ingethans dient
rigt
waartoe het meer dan twee eeuwen gebruikt werd
;

j

,

A

r,H'

IJ (i.

tot oeiic Stadssciiool vooii Mi^vi;uMo(ii::<i)r:i

iicl

tciktuk

Al

(11

hkï

va>

Tkkkk%sciuioi.

si-doi't

liet

1'ictuua

r.K>o»nsi;ii.vi'

jaar

1!)7^

SriJNENKLÜOSTEK

Lij

,

de liovciikaiiuü'i Uit

terwijl

llcrv.

ile

voorm.

,

iii
,

ile

\ourui.

cl-iii'

kluuB-

{;ibniikt worJt.

klooslir

in

Eemlaud.

'Iac

MvniAvsuui (St.)-

Al t;LSTlJ.NK\k.liOOSrKll
üostcrtjoo.

vuonii. kloostfi-, jnov. 1','nslaml

,

Al (';rSTIJ\KNKI,(lUSri;il,
/f eslrn/iiii.

mhmiu.

AUriVsriJNKMvi.OüSTKU.
Al'lil

Zie

// ijiiibrilst'rttdccl.

<;'i'ifl.

Al {'.l.SlüNKMvLOüSTliil,
VlTlSkÜNVENT
(11

kloosli-r piov.

Friedund, kw.

pioN. fiirsliind, kw.

AooiiM. kl.M.sliT,

Mi-.ial(liiiiiit(hcl.

;;rii'l.

,

k\v.

A«;mli .meu-kon^uxt.

.UARiE>iiKi\ti.

SriJM'.Mvi-lKtSrKll, vüoriM. klooslur,

// rslrn/(<o

Al

Zie

I'i-ainkcnuhvl.

ijrii'l.

ff cstrri/ot),

.

Nikcii.\ASko>M:M (St.),

Zii'

jirov. /V<V,s7.uh/^

kw.

Zie Tiiaüüu.

\o<.iii».

kloü>l,T

in

Gooihuul.

Zie

(Sr.).

STIJN K\ KLOOSTER, voomi.

klooster in den (hooIcn-Ziiid-

Zie Ekmsteii.

IloUiiiidsvlieii- ff iittvd.

Al'dl SriJNEMvKOUSTEIl, voorin, klooster te //««r/eni , beuoond
llrooileren lUieinieU'n van de St
Aii;;iistinnsorde.
Het werd
en kwam nit in de
den 20 OetolK-r 14131) jjesticlit in de- yiclitcrslmat
In liet jaar '1494 werd daaraan
Ilucujvnsliaat en a;in de Stad.sresleit.
niet twee hnizen en drie kamers, met
getrokken de St. Jakoii^kapel
welke de j|iluebrücderen en gildeznstcren \an St.
de erven daaraan
Jakobst'ild op zekere voorwaarden aan de An;jnsHjneii op{]edraj;en hadDit klooster werd bij bet opriijtcn van het bisdom van Haarlem,
den.
door

,

,

,

.

,

,

om lunzen of erven bij verkoop , fjedinjj ,
,
brengen in dooder bande.
Nadat de stad
's Prinsen zijde jjekozen had
werd het vcrnielijjd , en dc{jeboiiwen zijn
of lot parlicidiere woonplaatsen vertimmerd, of lot een i\. K. ^VEEsnuis . tlians nonf St. Jakob jienoenid, inoerijjt.
AUGISTIJNENKLUOSTEII, voonn. klooster te Jlardenrijk. Zie
uitjyezonderd van bet verbod
niakinij

of anderzins

te

,

AG>iIETE>KLOüSTER

(St.).

AUCfl'STlJNENKLOOSTER
de Orllic'iiiiniciipnorl.

bij

voomi. klooslcr ie "s Ilert.ogenhosch
,
Zie (lEEirrntiDA-KLOosTER (St.).

,

AKllSTU.NEMvLOOSTER, voorm. klooster te 's liertogenhoscli
op den Papenliulst.
Het werd bewoond door Rc^jnliere kanonikessen
van St. Anjfnstinnsorde , die de zieken hijstonden
zelfs toen de pest
heerfchtc.
Dit {jcstiehl ginj , bij den overgang der stad aan de Staten ,
Ie niet.
Op de plaats, Avaar het gestaan heeft, vindt men thans
,

nioestnioen.

AUGUSTIJNENKLOOSTER
den

// indinoleiiberg.

ALGUSTIJNENKLOOSTER
Bereruijk.

,

voorm. klooster te

,

7Ac Mariaaskonvem
'Lic

voorm. klooster in

voorm. klooster in
,
Oisze-Lievevrolvvekloosteu.

ALGLSTIJNENKLOOSTER,
y oorne.

IIerto(jenbosch

,

op

Kcnnemerland

bij

Kcnnemerland,

bij

(St.).

Al'dlJSTIJNENKLOOSTER
Jlanriem.

's

Zie Jjethame.

voorm.

klooster

in

het

Land van

7ac Elizabetïiskonveit (St.).

Al GUSTIJNENKLOOSTER

,

voorm. klooslcr

te Leijden.

Zie

Agme-

te>klooster (St.).

AIGLSTIJNENKI.OOSTER , voorm. klooster te Maastricht. Reeds in
het jaar l!:io4 verlieten eenige Kluizenaars, die zich aan den Nederrijn
ophielden, hnnne Hennilage , om te Maastriehl eenc verecniging te sticliIcu, die den naam van nEuaiiE.N van St. Augistints aannam
aan deze
j

,
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werd iu hul jaar li271, liij cci.c bul van Va-.is GKr.::oRüs X,
ecu regel vooryeschreveu.
lliin eerste klooster stoiici nabij de oude
Vischiuarkt , naast de sinds lang- verdwenen Kapel van Sr. Ëveru.vkd j
VerccnijyiiiS'

doch alhier

bekrompen

neliuisvcst zijnde , oin/rcn de Klooslt-rlmpen
de üokslraaL aan den ^oct van de Maasbrujj
gelegen.
Vele ongemakken deden hen later ook dit verblijf verlaleu
luume woning vias door ccnen openbaren weg vaneen geseheiden
het klooster bezat geen tuin, de beweging- op de rivier gaf den Vaders,
te veel alleiuing en was hun in hnnne stadliia hinderlijk , men wendde
zich dus in 1j86 tot de stedelijke Regering, teneinde him eenc meer
jjeschiktc plaats , tot het opbonvtcn van ecu nieuw klooster , mojjt
worden aangewezen. Als ecu gevolg van dit verzoek werd den Monniken aanvankelijk de kapel van St. Maria ten oever , zoo men wil
Let oudste chrislcngehouw
binnen jlaaslricht, en later het daaraan
jjrenzende kerkhof, benevens cene belendende woning, alles in de Bokslraat gelegen, afgestaan.
Eerst in 1609 evenwel ontvingen de kloosterlingen de magliging-, om tot den opbouw van hunne nieuwe woningovertegaan.
Deze vergunninjf uerd van wege de Stedelijke Regering
met eene gift van 100^000 brikken opgevolgd, terwijl zij hel oude
klooslergcbouw , voor eene som van /" 8000 Luiksche guldens, van de
Verceniging afkocht. Deze afkoop nogtaus bleef, ten gevolge van eenigopgekonien verschil , steken , want volgens cene publieke akte blijkt
het, dat het oude gebouw, den 24 Mei 1610 .door de Paters aan
eenigc parlikulicren in koop werd aftveslaan.
Op evengemclde datum, werd dan ook eindelijk de eersten sleen van
liet
nieuwe klooster gelegd, waarbij de Groot-Kommandeur der
Tcutonische orde, de Deken van St. Servaas, de Stads-jïagistraat en
vele andere aanzienlijke personen tegenwoordig waren; deze plcgtigheid
werd door een feestmaal opgevolgd
waaraan niet alleen de hier vermelde personaadjen , maar ook de klooslerliugvn deel namen; ditfeest
werd \an stadswcge hcivostigd , en veroorzaakte de uitgave der zeker
ir.aligc som van 29 guld., 2 stuiv. Luikse!! geld, (nagenoeg zoo veel als
16 guld. 23 cents Kederlandsch)
de stedelijke
dit alles komt
registers voor, waarin te dier gelegenheid de pot wijn tegen 12 Luiksche stuivers (ongeveer 53^ ccuL) in rekening is gcbragt.
Zoo het schijnt zijn, bij gebrek aan middelen, het klooster en de
Kerk eerstin 1660 voltooid; het geheel was fraai, terwijl de kloosterkerk met eenige schilderijen van waarde versierd was die bij de vernietiging van het klooster, door de Franschc Kommissarissen van daar zijn
en later niet weder teruggegeven.
weggevoerd
en zoo
Deze kloosterlingen waren nimmer meer dan 16 in gelal
slechts
weinig bemiddeld , dat zij niettegenstaande dit gering aantal
door opzameliugen , zoo in als buiten de stad in hun onderhoud konden
voorzien.
Sedert de ophcfiiug (ier monniken orden, heeft dit klooster
tot verschillende einden geilieiid.
bragt men er de School
In 182i>
VOOR iiET oxDERLiPiG oiNDERvvijs iu over; lalcr bezigde men een ander
gedeelte tot Tf.ekenscrool
thans (in 1858) gebruikt men de voormavan beide
lige kerk, tct Stadsarme^scrool
in welke 6 a 700 kindcien
UI

te

eenigc huizen over,

in

:

,

m

;

,

,

,

,

,

,

;

,

kunnen

,

,

klassikaal onderwijs cntvangcn.

AUGUSTIJNENKLOOSTER

(ST.) , voorm. klooster in de Meijerijkw. KeinpciiluinJ.
Zie IIaage (Ten).
AÜGUSTiJNEMvLOOSTER , voorm. klooster in de Mcijerij-van
"'s Hertogeiihosch ,
kw Maasland.
Zie Aanaberg (St.).
AÜGUSTIJISEAKLOOSTER , voorm. klooster te Middelburg, bcwücnd door Ilcrcmilcn van de St. Aunnstinusorde.
Het stond iu
van-'s J/ej'lofji'nbosch

j

.

,

AUG.
liol

t(!jjenwoor(li{>e

hostio lit^ivaarJ

Er

Schultvrshofstruiitjf.

dio

,

38l>

MMinaard was

\vi*[);iMis

wi-nl

cene

iiKlaar

iiiiiakcl

o<>ii

|;i>wij(l(!

daaraan
naii de

tlat

,

het jaar 1371 z.oiidf jri'srirn'd zijn.
Nadal iMiddclliiirjf
Staten was overj'Ptjaaii , is (U-m- lioslic naar
Lcnvfii (ivcijyol)ia;j;l
ahwiar zij , of ten minste t-cii sliiL daaivaii , bcncM'as een stuk van
liet tafellakm , waar diio droppcli-n bloeds
op Ic zien waren tol op
«Icn o\('r<>anjr van Braliand aan Frankrijk en
de daarop lyevoljfde vcrnielijfinjf der kloosters , bewaard
en telken jare , in eenen ple^flifrea
lil

,

,

,

oinijanji;,

Ier

werd.

oni;>edia;;en

waar

|)laatst!,

ScinrrKiisiiüF

va:<

vroeirer

den

heeft,

klooster jjestaan

dit

H.vmiboog

of va>

St.

Sebastiaax

is
,

thans het
aan welke

Sehnltcrij dit klooster , nadat het in 1j73 door de 11. K. jjeeslelijklieid
was verlaten jjew orden
in het jaar IUTj , <Ioor de stedelijke Rejjerinjf
,

eijTendoni

in

liezen

,

üj);;edra;ycn

is

jiediircnde

tot

,

liet hele;;

van jjeledene ver-

schadelüosslellin};'

der stad.

AUGlSTlJNENkLOÜSfEU,

klooster

voorni.

te

Nijmeyen.

Zie

Mariaaskoivest.

AUGl'STIJNENKLOOSTER,

voorin,

klooster in

Opper-Gelder.

Zie

Rijnland.
./

Zie

ELIZVnETIISnAL.

ALGLSTIJXENKLOOSTER,

f
£<^^.ELE^nAAL.

5

AUGUST IJNENICLOOSTER

voorm.
voonn.

,

klooster

in

klooster te Rhcnen.

Zie

Ac-

HIETEMKLO0STEH (St.).

AUGUSTUNEXKLOOSTER,

voorm.

klooster

te

Roerrnonde.

Zie

IIlEROMMUSkLOOSTKR.

AUGUSTIJNENKLOOSTER, voorm. klooster te Tlel , door CelleIlct moet jjeslaan
broeders van de orde des II. Anfjuslinus btnvoond.
hebben in de Tolhuisstraat bij de Tolhnispoort , waar nojj tot in het
bejin der 17de ecnw het kerkje der Cellehroeders stond , dat sedert tot
partiknliere hnizcn verbouwd is.
AUGUSTIJNENKLOOSTER, voorm. klooster in Twenthe. Zie AlBERGEK.
AUGU'STIJNENKLOOSTER

voorm. klooster te
,
Zie Onze-Lievevrouweklooster.

Springuey.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,
Stadswal.

Arnhem.
Arnhem.

,

Zie

aan den

voorm. monnikenklooster op de Veluwe

voorm. nonnenklooster op de Velnxre

Bethame.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,
Renkum.

Utrecht,

den

Zie Mariebro>.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,
bij

te

op

Zie Agmetenklooster (St.).

AUGUSTIJNENKLOOSTER
bij

voorm. klooster

Utrecht,

voorm.

klooster

op de

Veluwe,

te

Zie Mariaaskonvent.

AUGUSTIJNENKLOOSTER, voorm. klooster te Waalwijk, dat
door geestelijke Maag drn van de orde des II. Auclstincs bewoond werd.
Het was jTesliehl in het jaar 1 4-j4 door zes Geestelijke dochters van de
derde orde van St. Franciscus uit Amsterdam , maar deze , door de
moeijelijkheden afgeschrikt , hebhen het werk overgelaten aan andere zusters van de St. Aujjustinus-oidc , uit het St.Arjnieten-klonsler te Dordrecht,
met welke zij toen die orde aannamen. In de Nederlandsche beroerten
zijn sommige der bewoueressen van dit klooster naar Lotharingen gevliigt . en hebben aldaar te Ponl-a-Mousson , een nieuw klooster opgerigt,
hetwelk bij de omwenteling, in het laatste der vorige eeuw, is te niet
gegaan.
De overige zijn
v>aarscbijulijk door goedgunstigheid van het
doorluchtige huis van Ora>je-Nassau te Waalwijk verbleven, tot omtrent
ï. Deel.
2ïi
.

,

,
,
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hel jaar 1730, toen zij naar Antwerpen vertrokken, aUvaar zij eenc
nieuwe gemeente vestigden onder den naam van spinsters, welk handwerk
xij in armoede en eenvondinheid uitoefenden , ten einde daardoor haar
onderhoud te vinden. Dit <>estieht is ten jare 1783, even als andere
kloosters , onder Keizer JoitF II . vernietigd.
In het Augustijnen-klooster te Waahvijk hebben twee jjczusters uil
het doorluchtig-e huis van Xassau , den {geestelijken stand beleefd.
De
laatste is er, na haar volle jubile jjevierd te hebben, in loo6 , als

Overste Priores overleden.
Het voormalifj kloostcrgebouw dient thans tot eeneNEDERDUiTSCHE School
en tot -vvoning van partikulieren , terwijl op de plaats , waar de Kapel
geslaan heeft . eeiie tiiciiwe R. K. Kerk is gebouwd.

ALGUSTIJXEXKLOOSTER,
prov.

Grniiitige».

voorni. klooster in het

7f esterkwartier

Zie 3Iarie^kamp.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,

voorm. klooster

Jrest-Fri.slnnd.

in

Zie

NiEUVVE-LlCHT.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,
nepe.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,
penveen.

Zwolle.

Brnn-

voorm. klooster

i.i

ZaUan,! ,

Die-

bij

voorm.

monnikenklooster iu Zalland

Zie Agnesberc (St.).

AUGUSTIJNENKLOOSTER,
bij

te

,

Zie 3lARIA-E>-A(i>ESK0NVE>T.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,
bij

voorm. klooster in Zallnnd

Zie Javskonvent (St.).

voorm.

nonnenklooster

Zalland,

in

Zie Agmetenklooster (St.).

Zwolle.

AUGUSTIJNENKLOOSTER
Bevelavd.

,

voorm. klooster

,

op

het

eil.

Zidd-

Zie Mariaasparahlts.

AUGUSTIJNENKLOOSTER,

voorm. klooster

te

Zwolle.

Zie Betii-

LEHEJI

AUGUSTINUS (ST.) zeer klein eil. in Oost-Indië , in den Siinduschen Archipel, ten O. van Tandjong-Tapev , op de kust van Borneo.
ALGLSTiNUSGA , in de wandeling AuccsTyiSGA gehceton , d., prov.
Friesland, kw. Oosteryoo , griet. Achllerspelen , arr. en o u. O. t.
Leeuwarden, kant. en 2^ u. O. ten N. van Ber'jum , 1 u. Z. O. van
,

Buitenpost, ^u. N. \\ van Surhuizum , 1 u. van de grenzen der prov.
Groningen
nabij bet Kolonelsdiep.
Het is een uitgestrekt dorp. dat zeer aangenaam in het geboomte gelegen is en zijnen naam ontleent van den Kerkvader Augustinbs , aan
Deze
wien , vóór de Reformatie, de kerk dezer plaats was toegewijd.
kerk , die voorheen voor het inwijden van eenen nieuwen Leeraar vijf
goudgulden aan den Domproost te Ltrecht betalen moest
en omstreeks lo80 door de Spaansche soldaten geplunderd en verbrand
n^j ust i nusfja-en-Snrhuiwerd , behoort thans aan de Herv. gein. van
zmn. Men heeft hier 113 h., 1 school met lo leerlingen, eene smederij en ruim 600 inw., die meest in landbouw en veeteelt him bestaan
vinden, en onder welke men 10 Doopsg. en 2 R. K. telt, zijnde de
overige allen Hervormd.
Tot dit dorp behoort het meer noordelijk gelegen buurtje de Ti o e Ie
en de buursch. Oosterburen. Vroeger werd hiertoe ook gerekend
Gerkesklooster, dat thans een afzonderlijk dorp uitmaakt alsmede de aanzienlijke oude staten Gavkama, Siccama en
Ten N. van dit
Jensma, die ihans alle drie verdwenen zijn.
dorp heeft men goed kleiland.
AuGusTivuscA is de geboortepl. van de rijke edellieden Gerke Harkema
en BuME H.iHKEMA, van welken de eerste, in het jaar 1240, het
.
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lu)c«.l vikc-nlclijk,

,

jyoiii.
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,

Iwi-c kt*rkcu

,

die dooréi'iUMi

De eerste bekende Lceraar ^an deze jjePredikant bediend worden.
cnnd)ineeide |;eni. isi^eueest Woi.tkris Diiteciiu.h , die liier tnssebeii
Deze jrem. telt ongeveer 130Ü /.ii'l.
IGOi) en 10:20 luiiet jjesl aan liebbcn.
Al (il STIM SKliUOS TKIl , voorin, kloosl. van .\ti|rnslijneini(itniiken
Ie vYyY»//u/('(An;i
in het Nooi-den tier slad, waar vele Aliten en Kerküversten \aii l'i\el;jO, llnnsinjjo en lleideiland {fewooii waren te vergaderen.
In bel vervoljf zijn ecbU'r de inkomsten door den 1'ans aan den
Bissebop van (Ironin^en toejjelejd , en sedert de reductie der stad
Groninjjen is dit klooster vernietijjd en» de kerk aan de Ilerv. ten "febrnik jjeoeven.
,

Al'lil

Al KA

STVNSGA
,

Zie Aügustixusg*.
d., prov. Friesland.
.
bonl|Trond in .yederlan(hck-Guiana.
Zie Alcka.

AL KA (LAND VAX)
AtCKA (La>D

verl.

,

ALKEMVSTATE (GROOT)
Zie

jjrond

in

Nederlandach-Guiatta

.

Zio

VA>i)

voonn.

,

state

adell.

prov. Friesland,

ArckvMASTATE.

AULA DKI

of GoDSnop , ook wel bet Oude hop {jenoemd , welke
de latere paroebie Oldeuove is oveijjebleven , was , voljjens de
onde overleverinjjen , lanjj voor onze jaartellinjf de beroemde Friesch*
leerscbool der Heidenscbe Drniden of Barden , in bet westelijke gedeelte
van de tejenwoordijje stad Leeuwarden. Op de plaats , waar zij zonde
gestaan hebben, vindt men thans het voormalige kcrkbof van Oldeuove
en den stompen toren de Olüuiioof.
Al LA DEI of GoDSuoF
naderband Nijeklooster genoemd , voorm.
adell. nonnenklooster van de Cistercienserorde
prov. Friesland , kw.
Westergoo , griet. 1f ijinhritseradeel , onder Scharnef/oitfum.
Het werd
gesticht in het jaar 1233 door Dodo, Abt van Bloemkamp , op de
landen en uit de middelen van zekeren Lbald , die zijne gelofte in bet

naam

in

,

,

,

klooster

Bloemkamp gedaan en

alle zijne

goederen

,

voor de zaliglieid

waarna bij den 28
Angustivs 1240 overb'den en in bet klooster Aila dei begraven is.
Dit klooster werd
nadat het volbouwd w as
met zusters uit bet
Klooster Sion , in Oost-Dongeradeel
bevolkt, en stond onder bet opzigt van gezegden Abt van Bloemkamp en zijne opvolgers, tot in bet
jaar lo72, toen het verwoest werd
zoodat er thans niets meer dan
twee bocrenplaatsen van in wezen zijn.
zijner ziele, tot dit

werk ten beste gegeven had,
,

,

,

,

AlMATTAof W
Ce ram , bet stond
Sahoelan.

Al

AYMATTA

,

, op bet Amhnnxche eil.
eeuw onder den Koning van

d. in Oost-Indii'

in bet begin der vorige

RINDULIUSBURG

landgoed in Delfland. Zie Aremsberg.
,
grond, in .Tederlandsc/i-Giiiaua , kol. Suriname,
aan de Pauluskreek, ter regterzijde in bet afvaren; palende aan den
verlaten grond Bel-a-Soir opwaarts en aan de suikerplanl. bet Eiland

AIRORA.

verl.

benedenwaarts.

AISBLIR,
ELLR.

d., en

voorm.

adell.

state, prov. Friesland.

Zie Acgs-

—
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,
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S.

hultengocd

,

in

Kenneyneihnd

,

\tco\.

IfoortU

Holland, arr. en 1 {jroot u. N. van Haarlem , kant. en 1 klein u. Z,
van Beverwijk, {vcin. en ^ n. Z ten W. van Velzen, ruim 30 bund.
groot , lliaiis in eifjendoni loebehoorcnde aan den llccr Cornelius LuDoviccs Baron van AVïKEnsLOOT van Schalkwijk, Bisschop van Curiuni.
De beroemde Staatsman Jakob Hop is in 16o4 op dit buitengoed
geboren.
Hij -fin '17^i5 , na ons Vaderland, bij onderscheidene gelegenhedbn , aan verschillende buitenlandsche hoven , vertegenwoordigd te
hebben.

AUSTERHAULE of Acsterhaüla. Zie (hiwsTEniivuLE.
AUSTERHAULE-OLDOUWER-EN-NYEGA kerk.gem.,
,

land.

^rov. Fries-

Zie OuwsTEr.ii\rLn-(^i.nou\VER-EN-Nvf:r,\.

AUSTERl-lTZ , geh. in bet Orerkwarticr der prov. Utrecht, arr.
en ruim 2u. Z. ten W. van Amersfoort , kant. en 3 u. N. van ff ijk-b ijJD uurstede , gem. en 1 u. N. O. van Zeijst , 3 u. O. van ülrecht, niet
ongeveer 220 inw.
Toen in het jaar, 1804 in de nabijlieid van Zeyst door den Franschen Generaal Marmont een lustkamp uit ecnige duizenden Fransche
en Nederlandsche troepen was gevormd , werden in den omtrek van
dat kamp sommige liutten en tenten opgeslagen, van welke onderscheidene
bewoners , op aanmoediging van de Bevelhebbers dier troepen , zich hier
voor goed vestigden; en alzoo ontstond hier een geh., dat door de
Franschen Austerlitz genoemd werd , naar de overwinning , die zij ,
den 2 December 180j, bij het dorp Ansterlitz , in Moravic , op de
Vereenigde Ooslenrijksche en Russische legers behaald hadden. Koning
LoDEWUK had later plan dit gehucht tot eene stad te verheffen ; doch
daarvan is door den loop der volgende gebeurtenissen niets gekomen.
De Generaal Marmont deed ook door zijne krijgslieden, ter eere van
Napoleon, eene piramide van aarde en zoden oprigten, welke thans
nog bestaat en op eencu verren afstand kan gezien worden. Zij behoort tegenwoordig, met het goed Heischot en, aan Jonkheer Mr.
Hdbert Matthvs Adriaan Jan van Ascn van Wïck, Lid van de Tweede
Kamer der Staten Generaal , Staatsraad en Rurgemeester van Ulrec-lit.
Sedert den aanleg van den V» oudcnbergerstraatMCg, in 1830, hebben er
aanzienlijke ontginningen van heidegronden in de nabijheid van Austerhtz plaats gehad.
AUSTERLITZl'OLDER , pold. in Staats Vlaanderen , in het Landvan-Cadsand, arr. Middelburt/ , kant. cu distr. Sluis , gem. Zuidzande ,
palende N. aan den Grootcu-Lodijkepolder , O. aan den \ eerhoekpolder
en den Brugschevaartpolder , Z. aan Prinswillemspolder en DiomedeEr worden in dezen
polder , en W. aan den Kleinen-Lodijkcpolder.
Hij beslaat volgens het kadaster,
polder geene hofsteden gevonden.
eene oppervlakte van 89 bund. 51 v. r. 20 v. ell.
luet de killen,
Nadat eerst door eenige eigenaren , onder den uaam van Ottevaere
EN CoMP , de bedijking van dezen polder begonnen was , werd , bij
decreet van Keizer Napoleon van 6 Fructidor van het 13de jaar
aan den Generaal van Dajime
der Republiek (o September 180u)
concessie of octrooi verleend , om de gronden of slikken van het verlande Nieuwerhaven-kanaal te bedijken, door welke bedijking de
i om e d e pold e r , de polder de HavenSophiapolder, de
van-Aardenburycn de Austerlitzpolder zijn ontstaan. Laatstfcmelde polder is door den concessionaris , ter gedaclitenis van den
bekenden veldslag van 2 December 1805 , waarin de Franschen op de
Russische en Ooslcnrijksche legers gezegepraald hebben , en waarbij eene
,
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aaii||evoeril
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{jcheetcu.
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heel'l laalstjft Hielde
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«l<ii ('leiieiaal

als eil;;enaani na;jelalen

/.ijiic

cii

diens zoon Diomede
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Sopuia 'tKj.müt

voor liet onhesfliikbare deed, terwijl het hcsidukbarr dc(d aan zijne
moei Valesjtim; Isaueli.i; Haudk \an Damme, wednwe van den lli-i-r (IiiaiiLES Loiis i)E SwAiiTE, tliaiis inijj in leven, vervallen is.
^a hel afsterven van ;;cnudde Soi'hia 'r Kivur /.ijn als hare ertjrenanien o|)|[cl reden
1'iETER Tiii:oii()oK en Natai.ia i>e llAinuiai, zoo mede de \Veilnv\e Lammeus
,
die llians nojf hczilters van de vier genoenule |Mdders zijn.
ALSTUASIE , ol Oüsïhiankkijk dns noemde nn-n in do Middeleeuwen de landen , die na den dood van (li.o\is. Koning der ranken ,
bij de verdeelinjy van zijn llijk , in het jaaröil, aan 'riiLouEiuK , de
ondsle zijner viei' zonen , ten deel viiden
en ter weder/.ijile van den
llijn jjelejjen waren, v^.•^lrloe dns ook de Zeenwsehe eilanden,
LenoNcns een jjedeelle van Cielderland en Holland behoorden.
Al STIll, d. in Sldalsrliwmlcit'it. Zie W KsmonrE.
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ArSTUlCElMU.DKll
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Sta<ils-J'latui(lin-n

pohl. in

,
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A.ri-ler-yim-

pah-nde
;
Hij beslaat
en N. aan Papesehorre , O. en Z. aan Canisvliel.
voljyons het kadaster Vol bnnd. 39 v. r. en 52 v. ell. en bevat 58
hofsteden , behalve een aanlal arbeiders- en andere kleine woninyen ,
allen deel makende van het dorp H nstdorpe.
Hel in 18:27 {je;> raven K a n a a l - v a n -T e r - N c n z c loopt door dezen
polder, die in 1GÜ5 injiedijkt is, op oetrooi van den toenniahgen
Land\oo;jd Albertcs va?* OosTEinui
van www de polder, ook welde
hiiilit

,

arr. (ïocs,

iVislv. JIiilsl

kant. A.vtly

,

^ciii.

Jf esldorpc

W.

,

OosTE.MUjhseiiE-Poi.bEu {jelieeten

De

,

zijnen

naam

ontleent.

bestmird door eenen Dijkgraaf en cenen
Gezworene bijjjeslaan door eenen l'enninjjineesler.
Al A EllGNEl'OLDEll, pold. in het Marhymafxchap-ran-Bcrgnnop-Zooin j)rov. I\ooi(l-Brahaii(l , arr. Breda, kant. Beryen-op~ Zoom
};em. J/aUfcren ; palende M. aan Üiid-Glimes, O. aan ünd- en Nien\\Bijnioer, Z. aan de Ooster-Seheldc , W'. aan de Ecndragt.
Deze pold., die in het jaar 1G95 bedijkt is, en zijni-n naam ontleent van de Graven de la Toik u'At'VERG^E
die eer.iyen lijd 31arkjjraYcn van r»erj<;en-op-Zoom zijn jfeweest , beslaat 717 bnnd. 24 v. r.
oG V. ell. gronds en slaat onder het beslnnr van eenen Dijkgraaf twee
Gezworenen en eenen Sekretaiis
De
die tevens Penningmeester is.
hoojyle van den dijk is doorgaans 5 ell. l) palm. boven A.P., en het
zomerpeil 2 palm. ondjr A.P.
Al
of Oew
d. in Oost Indil- , op de znidknst van het yiinEr plagt op
bonsche eil. Uonimoa , ten O. van het fort Dnnrstede.
denhenvel, niet ver van Siresori , een dorp van dien naam te liggen ,
maar het tegenwoordige ligt een weinig meer oostelijk. In het begin
der vorige eeuw telde men er 1428 zielen, onder welke 584 weerbare
mannen en 89 dati's.
Het is reeds van onds hcrücmd, om de menigte goede pollen en pannen en andere voorwerpen van aardewerk , die hiei' gebakken en vrij wel
verglaasd worden . zoodat men ze de voorkenr geeft boven die,
welke men op do onigelejjen eilanden maakt, te nirer daar ook de aarde ,
waarnit men die voorwerpen vervaardigl, hier heler dan elders gevonden
wordt, waarom men die in menigte naar alle de amlere eilanden veizendt.
Hel werk wordt op de handen gefalsoenecrd en door den arbeider in zijn huis op cenen rooster gebakksn.
AisTiiichroLDEK v\ordt
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De kerk , die hier vroeger Leslond , iS; bij de onlusten in 1817 , door
Het was een steenen gebouw en
de Nederlandsclie troepen afjjebrand.
moet blijkens de nog aanwezige overblijfselen , zeer fraai en groot geweest
,

zijn.

AUW

of

Amhonsche

Way-Alw
eil.

Boero

,

,

riv.

die

in

zich

Oost-lndië , op de Oostkust van 'Let
met eenen oostelijken loop in zee

uitstort.

AUWAN
in

de

hoog

is

gebergte in Oo5<-7n(//t'"^ op het Sundasche eil. Siimatra
,
Padangsche-Binnenlanden.
Over dit gebergte , dat niet zeer
loopt het pad van het fort Van-den-Bosch naar Pang-galan,

kota-baroe.

AUWE3IA voorm. adell. huis, in het Westerhrartier , prov, Groningen, ten O. van het d. Tolbert , en daartegen aanpalende. Het
huis is in den aanvang der 18de eeuw gesloopt
maar men ziet noghet heem , waar het opgestaan heeft , met den toren , rondom door
eene breede gracht besloten.
Het hiertoe behoord hebbende Anwemahosch bestaat nog. Zie het volgende art
AUWEMABOSCH, uitgebreid bosch in het JFesterhmrtier , prov.
Groningen , arr. Groningen , kant. Znidhom , gem. de Leek, ten O.
van het d. Tolhcrt. Het behoorde voorheen aan het adell. huis
Auwema , en maakt den weg naar de Leek uitnemend schoon , en
den inrid in Tolbcrt schilderachtig het is jammer dat de bijl aan den
wortel ligt en dit bosch staat verkocht en geveld te worden.
d. in Oost-Indié' , op de Zuidoostkust van het Sundasche
,
eil. Borneo , tegen over het eil. Laoet.
AUWERDIEP , riv. in Groningen. Zie Adüarderdiep.
AÜWERÏH, d. in het 7f esterkwartier , prov. Groningen. Zie
AOÜARD.
AjAofAjON, d. in Oost-Indié', op het Sundasche ci\. Celehes,
,
rijk Boeking , 4 n». W. van de stad Boelang
in eene zeer vruchtbare
streek.
Op het einde der 17de eeuw onthield zich hier de broeder
des Konings van Boelang , met 20 of 30 huisgezinnen , en had zich
gaarne voor Radja van deze streek doen erkennen
maar de Kommissaris Padbrugge wist zulks te beletten.
AUXWIJK , d. in Jf aterland. Zie Axwiik.
AVENHORN , d. in Drcgterland , prow Noord-Holland , arr., kant.
en 1 u. W, ten Z. van Hoorn, gem. Avenhorn-en-Oostniijzen , 3 u.
N. van Purmerende, 4 u. Z. ten AY, van Medemblik , 3^- u. O. van
Alkmaar.
Dit d. telt !50 huizen en ruim 280 inw.
De LJerv., hebben hier eene
kerk , waaraan in 1662 de eerste steen gelegd is , en die eenen lagen
toren, met eene stompe spits heeft.
De kerk, die hier vroeger stond,
was vóór de Reformatie aan den H. Mauritius toegewijd , zij stond
ter bcgeving van de Graven, terwijl de bevestiging door het Domkapittel van Utrecht gegeven werd. Het kosterschap, dat twee morgen land bezat, werd mede door de Graven begeven. Ook is hier eene
school, die gemiddeld door 80 kinderen bezocht wordt.
In de jaren 1625 en 167S5 had Avenhorn veel van het water te
,

,

,

;
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AUWN
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,

lijden.

AVENH0RN-EN-00ST3IIJZEN, gem. in Bregterland, prov. NoordHolland, arr. en kant. Hoorn, (18 m. k., 6 s. d.) palende N. aan
de gem. Berkhout-en-Baarsdorp
Z. aan BeetsO. aan Grosthuizen
Oudendijk-en-Schardam, Z. W. aan Schermerhorn en W. aan Ursum.
In het jaar 1817 is deze gem., velke vóór dien tijd met de gem.
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was, daarvan

o u </f {jccoinbiiicerd

af;[c-

Allffii tfii oiiziyle ilcr ^alionalo militie beslaat iluze ooiiil)!-
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iii\\.,(tie mecsl in den laiullidiin hun liestuaii vinden en veel kaas en Iiiiter
maken. J)e llerv.,N\ier {jelal lüO beloopt, lieliooren tolde {jem. Gioslhuizeiii e

li

ril ilaariii 1 !l>'iv.
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cn-.Jrciiltoni.
Il 00)11

1

kcilv

,

1

scliool

iO K. K., die

,

walt'rmiplfiis

Itier v\uiien,

\jö

,

worden

li.

tot

de statie

vaii

{jcrekeiid.

Hel wajK'n de/.er yem.
met willen mk en jjele

A\ KNTl UK

(1/),

is

een

mM

{jotid

broek,

op

koilijplant.

in

een

,

waarop een ruiter

zwail

paard

in

,

«ekleed

\ollen

j\i-(lvrlait(fsr/i-frrsl-I,nlir,

ren.
kol.

aan de riv. de Voltlca, ter re|jler/,ijde in bel ai\aren
{jreii/.ende aan de konijplanl. ^ieuwe-Iievant opwaarts en de konijplanl.
'rwijlelaebti;; benedenw aarts.
Zij is SJJti akk. {>iool
werkt mitloT
slaxen en wordt iiij de \e>>ers Buounoi: jfenaaind.
.\\ HNZATK. oude naam van l\KHK-AvtzAAru. Zie A^kaaatii (Keuu-).
SiiriiKiinc

f

j

,

.V\

en

!2^

Orcrijssfl ^
lune/albe m ZdUaiiil
pro\
,
van Derciiter {jein. en '6 min. O. van Olsl ;

KlllUdUiKN
n.

N.

.
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,

oppervlakte 89 bniid. lil v. r. 32 v. e. jjroiids
reiide aan den Heer H. (-. Thomasskn ïi Tulesi\k.
in

;

llians

arr. .kaïil.

beslaande
toebehoo-

A\M111'1KST. {>eni., in ZtiUaml , prov. OnrijsupJ. ^ arr. en kant.
Zwolle, (l m. k., ö. s. d.) , {jreiizendc N. aan de prov. Drent bc
O. aan de Jïcm. Hardenberjj , Z. aan Ommen , Z. W. .lan ]\ieinvLenzen en W. aan Stapborst. De \eenen, welke tnsseben Avekekst
lij[j;en ,
liebben meer dan eens aanleidinjj lol {jfcsebillen
en
over de j>renssebeidiii{f }ybj]eveii.
vereenijjd was,
Deze jfem., die vroejjer met bet ylmbtdoeb in 1818 daarvan al'jyosebeiden en met JY i e u w - L e u z e n vcrceniyd werd, bevat tlians , na ook van Nieuw-Leuzen te zijn
aijvesebeiden . bebalve bel d. A v e r c e s t , de biuirseh. de V e 1 d b o e k ,
O os te r b u z e n, len Kotten of ten Ka te, ten Huizen,
de G r o o l e Oever, de Kleine Oever, de AV e e
e, en
e st e r b n
z e n.
In;>evol;Te Koninklijk besluit \an 115 April 1856, is in dat jaar de
A eenkolonie, de
(zie
dal woord) met deze }>em.
m b f II a r d e n be r g , en
vereenijjd . die loen met 1123 bimd. van
23 14 van Ambt -O m vt e n verjrroot w erd , zoodat zij tbans 7366 bnnd.
grond be\at en ongeveer 5100 inw telt, die meest in de veenderij
en landbouw bun bestaan viiulen.
Men beeft er 2 llerv. kerken,
1 II. K.en 3 seboleu.
In bet jaar 1781
werd aan den onder deze [jeni. wonenden Bouwman Ja> Aebküts, door de Oeeonomisebe tak van de Nederl. Huishoudelijke Maatsebappij te Haarlem , een eereprijs loejiewczen , voor do
beste vliezen wol aan gezejyde Maatsebappij uit Overijssel toegezonden
,
en in bet jaar 1831 werd door de 3iaatsebappij van landbouw ii: Amsterdam aan den Ie Avekeest wonenden Jjaiidbouwer W. J. ^^ esteuuuis
toeijekend een ])rijs van veidieusle op zijn ingezonden antwoord en
teekeninijen lol bet bouwen van doelmatijje en minsl kostbare woningen, seburen en stallen op nieuw te liulgimien v.oeste gronden.
Het d. AvEi'.EEST of Oaeueest, zoo als bet genoemd wordt , omdat
bet len aanzien ^an Drenlbe aan de o\crz!Jde van de Ueest gelegen is
ligt 9 u. N. ten O. van Deventer, 2^ u. N. N. W. van Ommen , 15 u.
O. len N. van Zwolle, en 3 u. Z. O. van Meppel.
In de kerk der Herv. geui.. die bier, 700 ziel. telt, onder welke ook
de bewoners van eenige nabijgelegen buizen in de prov. Drenlbe ge-
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Zij wordt
rekend v, orden, v,ai vóór de Reformatie eene Vikarij.
door céncn Predikant bediend, uiens beroep eertijds aan de Ridderschap van Overijssel , namens het Zwartewatersklooster , stond maar
thans eene koninklijke collatie is. De gem. behoort tot de klass. van
In het jaar 1650 werden Avereest met
Zwolle j ring- van Hasselt.
de O m m e r se li a ii s gecombineerd . en acht jaren later uerd zelfs in
bedenking genomen , om de kerk van Avereest naar de Schans te
,

kwam echter niet tot stand. In het jaar 166ogafmen
integendeel aan iedere plaats weder eenen afzonderlijken Leeraar , hetwelk evenwel slechts 20 jaren duurde, daar de beide plaatsen reeds

verplaatsen, dit

weder in 168o gecombineerd werden. Sedert eenige jaren zijn zij echweder gescheiden , hebbende thans ieder eenen afzonderlijken Pre-

ter

dikant.
die tot het aartspriesteruom van
Zalland-enDe R. K. statie
Twenthe behoort telt ruim 600 ziel. De kerk wordt door eenen PasDe school wordt door een gemiddeld getal van 90 leertoor bediend.
,

,

lingen bezocht

AVEREEST (SCHANS

TE)

voorm.

,

schans

ia

Zalland.

Zie

03IMERSCnA>S.

AVERLÜ

,

AvERLOO of OvERioo

,

oudtijds Averloe, geh. in het schout-

,
kant. en 1^ u. N. van DeHet behoort kerkelijk
venter, gem. en ^ u. K. N. O. -^an Diepenveen.
onder JFezcpe.
Vroeger m as hier , op de erve O vergoor, eene leenkamer gevestigd.
voorm. buitengoed in Zalland, prov. Overijssel,
,
gem. en 1 u. O. ten Z. van ïf'ijhe , dat thans gesloopt is.

ambt

ÜTo/Mfesc/mife

,

prov. Overijssel, arr.

AVERWOLDE

AVES of VoGELEiLAM) , hooge rots in Jrest-Indië , ten Z. van de
Maagden-eilanden, aan het einde van de groote zandbank, die zich van
het eil. Saba i2-3 u. ver in zee uitstrekt, en waarop tusschen de 10
en 12 vademen water staat , 50° oO' N.B., i'6° 30' W. L.
AVES of VoGELEiLASDEji , bij de Engelschen Bird-Islaxds genoemd ,
eilandjes in If est- Lul ie , ruim 8 m. O. Z. O. van Bonaire , 7^. m.
W. van de Royals. 11" ÖO' N.B., 49° 15' W. L. Het zijn eigenlijk
van
slechts enge onvrnchtbare rotsen , die uit twee groepen bestaan
welke de eene twee en de andere drie eilanden en voorts eenige klippen
De oostelijke groep heeft een rif, dat zich
en zandbanken bevatten.
4 mijlen noordvaarts uitstrekt en van de westelijke groep loopt er een
6 mijlen noordvaarts aan. Zij zijn onbewoond, maar een groot aantal
Of deze eilanden tot het gouvernement
leevogelen houdt er zijn verblijf.
van Curacao of tot dat van Varunas behooren is onbeslist , voor beide
kapt men er houten brandt men er kalk.
In Mei 1678 leed de Fransche vloot, onder den Graaf d'Estrées ,
die van Martiniqne uitgezeild vas , om Curacao te vermeesleren , op
deze klippen schipbreuk, zoodat van de 20 oorlogschepen slechts twee
behouden bleven en honderden van mens.chen , benevens een schat van
waarde aan goederen van allerlei aard, eene prooi der golven werden,
en de aanslag alzoo geheel te niet liep.
AVEST , bunrsch. in het graafsch. Z«/^>//en , heerl. Borculo , \n'ow
Gelderland, kw , arr., distr. en 7 u. O. ten Z. van Ziitphen kant. ,
en j u. iN. van Groenlo, gem. en 1^ u. Z. Z. W. van .Eibercjen
met ruim 230 inw.
AA ESTEIN , voorheen het Hof te-Bo(jaarde gehceten , voorm.
Maasland,
de Mcijerij-ran-'s Hcrtoycnhosch , kw
in
huis,
adell.
prov. jVoord L'iv.ba>'d , [;en;. en ~ u. Z. \aii Dinthcr , aan de Aa.
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Lecnriiauiicn cciun Meijer en

Ie hei'edigen.

de/er eenw jyeshuipl.
(KAl'KL-), d. in de Acdi-r-Jhfinn' , piov. (iiUcrluiul
kw. , arr. , dislr., kanl. en 1 u. W. \an Tkl , Jï»''". »"» i >'• ^'^
niel 1:20 inw.
Z. AV. van Zoe/ew
^ u. Z. W. van Kvrk-Arezaath
eene Her\ kerk, die in 1701') jjeb(Mi«d is, en tot de [jeni. Av. licideDil
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de jyeihr-Bctiiu-e , prov. GvUlcrland
n.
\V. ten N. van 7Ve/ , [jeni. en
en nog vroeZ. W. van Zoden j .voorheen nu-eslal enkel Avkzxatu
ger AvE>ZATE geheelen, terwijl het den tejjenwoordijfen naam aangenomen heelt ter onderscheidinjj van hel ^^ u. meer zuidweslwaarts
gele;;en Kapcl-ylvezunlh.
.Men lelt hier 570 inw. De kerk, die thans bij de Herv. in [Tobriiik
is. en tot de gem. de Bcide-Avezathen behoort, werd in het jaar 1007
door NoTCiKRis, Bisschop van Luik, aan de Abdij van Thorn geschonken.
Den i2i .Maart 18:i8 sloeg, bij een zwaar onweder , de bliksem in den
toren, v\aariloor een klein gedeelte van de spits afbranilde , maar het
vnnr verd door de wel aangebiaglc Imlp spoedig geblnseht.
De R. K. inw., die slechts 2 in getal zijn, behooren lot de statie

kw.

,

(IvKlUv-),

dislr.,

aiT.,

d. in

kant. en 5 n.

-^

,

van

2' iel.

Men

heefl hier het

met een gemiddeld

adell.

huis

getal van

Teisterband,

öO leerlingen en

cene

dorpseliool

vele landeigenaars

^

met

goederen.

aanzienlijke

Bai.dlrick , Giaaf rn»i Uplade en Ilovhcry ^ wiens Iniisvrouw Adeli^ ,
eene dochter van \Vicuma>, Graafia;/ Hamelund , aanzienlijke goederen in
de Betuwe bezat , gaf' in bet jaar 850 eene hoeve , alhier gelegen , aan
de kerk van l Ireelit.
Den löJaniiarij 1858 ontstond er in dit d. brand, waardoor in korten tijd eene boerenwoning , eene schuur , een bakhuis en een volle berg met koorn in de
asch werden gelegd.
Den volgenden dag
brandde hier het achterhuis en een groot gedeelte van bet adell. huis

Teisterband
Men
Drs

,

v^il

af.

algemeen,

dat hier de woonplaats geweest zij van A>sfri994 , den Bisschopszetel te Utrecht

die later, en v\el in het jaar

beklom.

A\EZATIIEN (DE BEIDE),

kerk. gem. prov.

Gelderland, klass. en
2 kerken , die door ééneu
Het beroep geschiedt door den kcrkeraad.
I'redikanl bediend worden.
De eerste die hier het leeraarsanibl i)ekleed hce'l, was Jühannes Serojek,
die in 1619 naar Schoonrewoerd vertrokken is.
AAIGO, eil. in Ooil-Indië , in den Sundaschen jivcliipel , W. van
ringvan

/'/e/

,

die

790

ziel. telt.

Men

lieelt er

.

Borneo.

AA^ AHA of AvvAHA>c , voorm d. \n Oost-lndië , (^W. Amhoina , op de
Zuidoostkust van hel Sehiereil. £ri//r//(or^ tusschen den hoek van Siri
en het dorp Kilang, aan het strantl.
AW AllA-PASSlA , verl. houtgrond in Nederlandscli-Jrcst-Indië , kol.
Suriname f ter linkerzijde in het afvaren palende bovenwaarts aan
,

AW

594

E.

Bliijneshcrg en benedenAsaarts aan Baboenhol
den hoiitnrond Morea.

AWEER

in

van
,

zijnde de ucrkplaals van

Oost-Indië , in den Moluhschen-Archipcl , op den
eil.
Vordate.
Het is een bijzonder net en
dat uit meer dan 100 zindelijke hutten bestaat.

d.

,

Zuidwesthoek
Nolkrijk dorp

,

het

A\VER-A\\Eil

ol'

Ta!vujong-Amer-Awer, kaap in Oost-lndië, op het

Java, resid. Remhanfj.
AAVICH, oude naam van het d. Ewuk.

Siiiidasch

AWIE

eil.

,

Buiteuznrg

AW1E

berg in
j

st. in

,

AXEL,

,

resid.

Pa ion ff.

dhtr.

tenzorff, distr.

Zie dat woord.
op het Siindasche eil. Java

Oost-Indië ,

Oost-Indië f op het SundascJi e

eil.

Java

resid.

,

Biii-

Farong , naby den berg van dien naam.

kant., prov.

Zeeland,

arr.

Goes, bevattende de

voljjendc

10 gemeenten: Axel, den Hoek, Koewacht, Neuzen, Overslag, Pliilippine, Sas van Gent, AVesldorpe, Zaamslag
en Z u i d d o r p e, en daarin rnim 13,000 inw.
AXEL, kerk. ring., prov. Zeeland, klass. van IJzendijhe , bevatAxel, den Hoek, Neuzen,
tende de volgende 7 gemeenten
:

Zaamslag,
Philippine.

Hulst

llontenisse.
Zij

7300

telt

zielen

en Sas- van-Gent -e nen heeft 8 kerken, die door

7 predikanten bediend worden.

AXEL

in A.reler-Amhaclit , prov. Zee,
Goes, distr. Jluht , kant. A.vel (11 ni. k.
5 s. d.) j
grenzende N. aan de geni. D etizen en Zaamslaff , O. aan de geni,
Zij bevat
St. Jan-Steen, Z. aan Zuiddorpe en W. aan ff' estdorpe.
de stad Axel, het geh. het Zonte-Spui , de bnr.rsehap de A.relschcMen
Sassinff en eenige verstrooid liggende huizen ia den omtrek.
heeft er eene Herv. kerk , eene in 1837 nieuw gestichte school , ^
brouwerijen, 1 zoutkeet , 2 nieestoven, 1 hoedenfabriek , 2 koretmiolens en ongeveer 2200 inwoners , onder w elke ruim 2000 Herv. 2 Evang.
Luthcrschen en loO 11. K., die meest bun bestaan vinden in den
landbouw . als zijnde de grond dezer gem. tot de graanteelt zeer
Ook moeten er voorheen verscheidene zoutkeeten hebben gegeschikt.
waarop de tegenwoordige stad is gebouwd ,
staan , overmits de grond
met eene laag keetasch is bedekt , w elke zich , bij het graven , op twee
Deze fabrieken zijn echter Avaarof drie voet diepte , reeds vertoont.
schijnlijk bij eenen brand, waaraan Axel onderscheidene malen bloot
latid

,

,

gen\. in Staatsrlaanderen

arr.

,

,

gesteld was, verleerd.

stad Axel, vroeger Ax-eue en Axla gcheelen , ligt 2 u. W. van
7 u. Z. van Goes , 2 u. N. O. van Sas-van-Gent en 2 u.
Vroeger lag
Z. van Neuzen, op bl% 16' N.B., 21° 24' 50" O.L.
deze stad. op een eiland . door twee takken van de Schelde gevormd ,

De

Hulst

,

doch dit eiland is in 1789 met het vaste land vereeuigd.
waar reeds ten jare 813 een godsHet is eene zeer oude plaats
huis voor niannen moet zijn gesticht geweest, ook nam zij meer en
zoodat zij in «e veertiende eenw reeds eenen
meer in welvaart toe
uitgebreiden handel en ruime visscherij dreef en eene wel bezochte
paardenmarkt had. V\i\\.^vs de stoute Graaf fo;i Vlaanderen, verleende haar bovendien, in 1349, het regt om eene wekelijkscbe beestenwaarop tevens allerlei koopmanschappen mogten
markt te houden
gebragt worden.
,

,

.,

,

De

stad

eeuM

in eene langwerpig vierkante gedaante
en omTot op het laatst der vori;;e
uur in den omtrek.
eene vesting door acht bolwerken en eene diepe gracht

heeft

trent een half

was het

j
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ra\elijii en eciie jfocde coiitredoor de Kranselien
in IKdü en
iSOG verkocht, door ile koopcrs «^esleehl, en lol l>on\\land \Nandclin;;eii
ter\»ijl de beide |»oorlen
die men \roejfer hier
en tniiien aan;',ele|i[d
Aond, lewelen de Land- on de // (ttcfpnort alj;ebrokeii,en in dei/L-Ker phials
dammen door de [jraehlen ;;ele|;d zijn, zuo als znlks ook aan de Oosten de Westzijde ^an.V\EL jjcsehied is, waardoor men nu lanjjs \n'r
kanten toejjanjf tot de stad heelt. Door eenen zijtak van het Kanaal-vanloopende Aan Slniskil naar A\kl, heelt de stad
Nenzen-naar-dent
zoodat de Auormali|fe haven,
{HMneensehap met de W esler-Sehelde
in den polder IJeooslenhlij , had
welke zij aan het Hellenat
tejfenUüordiij niet meer {jebrnikt wordt
daar de schepen thans, lanjjs gezejjd
kanaal, tot Aoor de stad knimen komen.
liet Stadhuis, dat aan hel marktplein staat en met ecnen toren
Hel is later nojf verjjroot en verbeterd,
piijkt , werd in ItUiii [jestieht.
en laatstelijk in 177(i [jeheel vernieuwd.
Dit jjebouw , hetwelk een
modern aanzien heet'l, is \an eenen hardsteenen opjranjy voorzien. Daarnevens stond voorheen eene abdij . Axelker kerk het maikiplein vervulde
hel klooster besloeij de ruimte van het blok huizen lusschen de Markt
en de Abt bcw oondc hel gebouw ,
en de Lange ^i o o r d s t r a a t
vroeger het huis van den Burgemeester J. P.vllls, thans van den
KanliMisregler A. J. Pailus.
De Hervormde kerk, in de naar haar genoemde Kerkstraat staande,
Mas eertijds eene Kapel aanSt. liarbara toegewijd. Zij werd in het
jaar JÜ9o vergroot, als wanneer zij de gedaante verkreeg van een half
kruis, die zij nog heeft; sedert is zij, vooral in het jaar 1714, maar
nog meer in 177-, Aan binnen en van buiten aanmerkelijk verfraaid,
en bekwam in 1778, door de milddadige godsvrucht van eenige ingezetenen
een orgel, dat 10 sprekende registers, een handklavier en
een aanhangende pedaal heeft.
^ an den toren, die vroeger, even als
nu, aan de noordxu'stzijde van de kerk stond, werd in der tijd de
spits door de l""ranschen afgebroken, ten einde er eene sémapliore op
te plaatsen, en toen deze toren in 18:20 te bouwvallig werd, om hersteld
te worden , besloot men tol de gedeeltelijke afliraak . en trok op dezelfde
plaats een anderen toren op, die echter lager bleef dan de vorige. Deze kerk behooit tot de gem. van A.relen-Zuiddorpc.
De R. K. inAvoners behooren tol de statie van Zuiddorpe,
In schier alle vroegere oorlogen heeft Axel veel te lijden gehad , zoo
als, onder anderen, in het jaar 1:248
toen Ja?; vax Avesnes, de voorzoon van Zwarte 3Iargriet (iravin ran T" laanderen , met razende Avoede in de ^ier Ambachten viel, de steden aldaar in vimr en rook deed
opgaan en aan ieder, die zich te Aveer stelde lijfsgenade ontzegde. In
het jaar löoO Averd A\el wederom in brand gestoken door de Gentenaars, die bovendien het koorn vee en andere voorA^erpen, Avelke aan
den brand ontrukt waren
met zich namen.
Het schijnt echter, dat het plaatsje tot in het midden van de lüdc
eeuw niet Acrstcrkt geweest is , want men leest , dat de Gentenaars
het, ten jarc 14ü2
mol muren omringden en tot eenen bnrgt maakten maar Philips de Goede, Hertog van liourrjondlë , op de Gentenaars
vertoornd zijnde, en vermoedende
dat men uit Axel den Gentenaren
allerlei behoeften toevoerde , deed het stadje , nog tenzelfden jarc , innemen , nitplnnderen en in brand steken , zoodat meest alle openbare
gebouAven , en onder deze ook het raadhuis en het gasthuis , eene
prooi der vlammen Averden , zijnde ook van toen af de handel verloopen
,
de beroemde markt vervallen en de vissehcrij aanmerkelijk afgenomen.
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Door der inwoneren naarslighcid verrees hel stadje weldra uit zijne
puinlioopen , maar het Ivwani echter nimmer weder tot die Meivaart
vclke het vroeger genoten had , hoewel Keizer Kakel V het met
ondcrscheidciic pii\ilcgicn hegiftigde. Gedurende de Spar.nsche beroerten
moest Axel mede veel leeds doorstaan, en ten jare 11575 was hier de
vervolging om het geloof op het herigst , waarin men zelfs zoo ver
ging , dat men eenige Zeenwsche kooplieden die , ter verrigtinn- hunner
zaken, in de stad Avaren gekomen
nithosfde van hunne vei'kleefdheid
aan de leer der Hervorming , ophing.
Om zich hier over te w reeken
zetteden eenige Zeenwsche schepen, den 26 Julij 1374, 1500 man
voetvolk en 200 ruiters aan land , die naar Axel optrokken , waar
het voetvolk zich in het gezigt der stad vertoonde , terwijl de ruiters
in eene hinderlaag verborgen bleven ; hierop deden de spaansche bezetting en de burgerij eenen stoulmoedigen uitxal , maar werden door
de Slaatschcn , die nu veinsden te vlugten, in de hinderlaag gelokt,
waar zij van voren door het voetvolk en van achteren door de ruiterij
aangevallen , allen tot den laatsten man omkwamen.
De openstaands
stad , alstoen aan de woede des krijgsmans overgelaten , werd deerlijk
geplunderd en de kerk , benevens de aanzienlijkste gebouwen, in de
asch gelegd.
Zij schijnt echler kort daarna door de Zeeuwen ^\ederom
verlaten te zijn, wantin het jaar 11576 was de slad op nieuw in handen
der Spanjaarden , en toen stemde zij in met de Staten van A laanderen ,
om den Prins van Oranje te hulp te roepen onder wiens bestuur zij
dan ook in de Pacificatie van Gent xvcrd opgenomen. Maar inll585 kwam
zij door het verraad van Servaes van Steeland , Hoofd-baljuw
van het
Land-van-AVaas , weder in de magt van Paujua, aan wien zij, drie
jaren later, door Prins Malrits vas INassaü en den kolonel Philip
SiDNEï , handelende op last van Leicestek , hij verrassing ontweldigd
werd (1) , waarop Maurits de stad weder deed versterken en nieuwe
vestingwcrken aanleggen.
Sedert dien tijd is Axel in der Stalen handen gebleven , tot in het jaar 1747 , toen zij bij capitulatie aan de
Franschen , onder den Graaf van Broglio , overging , die haar , na
den vrede van Aken in 1748 , weder ontruimden.
In 1794 werd dit plaatsje, met de overige van het toenmalig Staatsvlaanderen , andermaal door de Franschen ingenomen , en bleef, ten
gevolge van het traktaat van den 16 Mei 17915 , in hunne magt tot in
het jaar 1814 , als wanneer deze landen weder met de Nederlanden
werden vcreenigd, in naam van den Souvereinen \orst in bezit genomen,
en door Nedcrlandschc troepen bezet. Ook bij den heilloozen Belgischen
opstand in 1830 , bleef Axel niet verschoond , daar , op den 20
October van dat jaar , eene ordelooze bende , onder aanvoering xan
zich noemende Belgische kolonel , aan jiet
zekeren Erïnst Gregoire
hoofd van ongexeer 70 man , uit de hefle des volks in der haast in
het naburig België bijeengeraapt , te Axel binncnrnkle en , na pogingen
te hebben aangewend om eene nieuwe Begcring , in naam van liet
provisioneel Gouvernement xan België , aan te stellen
en de publieke
kassen, zoo bier als in de omstreken, te hebben beroofd, x\cder den
22 defzelver maand vertrok. De ingezetenen , zich xveinig tijds daarna
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Utrecht

[>oniaa!vt.

lirhhende de helft ter
\an A\i;l is een jjedeeld scliilil
een jjonden veld inel twee azuren sleutels, die door oenen
keper van keel vereenijjd zijn, tnssehen Ivvee St. Jaeohssehelpen van
De lielll ter linkerzijde is weder in twee kwartieren >jesclu'iden
zilver.
waarvan hel bovenste bestaat uit een veld van sabel niet cjuen halven
liet

\>ap.'n

,

rejjterzi'ule

kliuuuenden zilveren

en hel onderste

leeuw

luet drio nz!ire;i slentels

,

die door eenen keper

uit een veld van
van keel [jescheiden

jfoiid

zijn.

van
ruim 2100 zielen en heell nu slechts
ééne kerk, zijnde die, welke vroeger te Zulddorpe stond, in 1819
aijjebroken , sedert wanneer deze gein. ook meestal enkel de {jeni. van
Axel genoemd wordt, vooral daar er te Zuiddorpc volstrekt
De. eerste ,
die hier de leer der llerv.
geene llcrv. meer bestaan.
was de vermaarde C.^siwuts Heiu.wus {Kasper vam deb
verkondigde

A\EL-KN-Zl, IDÜÜllPE

IJzciidijke

,

van

rinjj

.i.rel.

kerk.

,

;jeMi..

prov.

Zeelaiul

,

klass

Zij telt

,

zoo al niet met loesleinminjj ,
,
ten minste dan toch ouder oogluiking der Regering, deed, zonder dat
liij echter vasl Predikant te A .\ e 1 was.
De eerste , dien wij als zoodanig
vermeld vinden is geweest Arnoldls Steur , die in 11379 van Roasselaere
in
Vlaanderen hcrv.aarts overk\\ani, maar nog in dat zelfde jaar
weder vertrok en in 1j80 opgevolgd werd door Cüuistoffel de BcLkE^
toen de godsdienstoefening naar
die de dienst v\aarnam tot in lo85
de leer der Hervormden . door het verraad van Sekvaes v.vs Steela.nd ,
die Axel aan de Spaanschen overgaf, gestaakt werd tot in hel jaar
1390, a's wanneer Damel Cohiect hier van Lillo beroepen werd.
Als eersten Predikant te Zuiddorp e vindt men vernield Adriaas
ScniETTEKATTE , door anderen Aduiaa^ Rottvs genoemd, die zich in
1580 aldaar bevond en v^ aarschijnlijk omtrent het jaar 1'583 of
lu8ï , nadat Axel aan Parma verraden v^as , zijne dienst zal hebbea
gel'indigd.
Nu bleef Zniddorpe herderloos lot in 164G , als wanneer
Lairevs VA!* DER SpiEGEL , Predikant te Cauré of (lamphy in Engeland ,
herv^aarts beroepen v\erd.
Door den aanwas der gem. Axel werd den Predikant in het jaar
1661 eenen llnlp-prediker toegevoegd en daartoe de Proponent
Abraiiah Puüemx aangesteld
na diens vertrek v^erd in het jaar 1602
besloten
eenen tweeden Predikant in deze gcni. te beroepen , zijnde de
eerste, die daartoe verkozen werd, geweest Gilles dxj Bois , Proponent
onder de klass. van A^ aleheren.
Nadat hier alzoo gedurende 20 jaren twee Prcdikanlen geslaan hadden , besloot men in 1082, wanneer de plaats geheel vacant was,
weder slechts cénen Predikant te beroepen , maar toen men in het
jaar 1604 overeenkwam, de gem. van Zuid dorpe mei die van Axel,
te combineren , werden er ook weder twee Predikanten aan deze combinatie toegestaan j sedert hel jaar 1791 is dit getal echter tot één
Heide.n)

die zulks reeds in hel jaar l)56'i
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Ondor lien
die de gem. van Axel- e>- Zuiddorpk door
wandei jjesticlit liehhi'u niajy nieu ook tellen
den ijverijjen
en oudheidkundigen W. Te Watek , die door onderscheidene schriilcn
naam liceCt gemaakt
en den heroeinden Kansciredenaar Jan Scuvup ,
die zich ook als schrijver lieeil doen kennen , en onder anderen de Gescliieclcin's en Cosluvien van y^.rel lieelt iiitge;i[even.
AXELER-AMBACHT , was eender vier Ambachten welke henevens
het Land van If^ aas , door Keizer Otto I , omtrent het jaar 9i0 aan
liet nieuwe kasteel van Gent onderworpen werden.
Men zie dus hetgeen in het al;iemeen van deze Vier Ambachten gezegd is bl. 1:20
en IfJl.
Oorspronkelijk was het Aveler-Ajibacht niet zeer uitgestrekt.
Het had ten Z. het Land van Waas, waarvan het afgescheiden was door een water
de Zoute geheeten , welks loop nog van de
Kocwacht, tot aan de Moerspui kan nagegaan worden; len O. lag
het Hulster-Ambacht , aan de overzijde van ecnen stroom , thans nog
geheeten
ten \V
liet llellegat ('t Gat der Av-cUe of Av-helle)
het
Asseneder-Ambacht, almede door de Zoute afgescheiden, enten N. het
eiland Zaamslag
hetwelk ervan verwijderd was door het water waarvan nog de zuidelijke kreek in den Zaamslagpolder overig is. Blijkens
de keur der Vier Ambachten door Tüo.tias vain Savoye en zijne gemalin JoANNA , als Graaf en Gravin van Vlaanderen, ten jare 1242
gegeven, was destijds Zaarnslay nog niet geheel met AxelerAmbacht vercenigd , want het moest êv'ne heerkogae ter heervaart
Laleveren , terwijl het Axeler-Ambacht voor twee was aangeslagen.
ter echter werd het er aan toegevoegd , gelijk de Wewclswaarden of
Boterzande (de H o e k met Neuzen) aan dat van Assenede. —Het bevatte
ten gevolge van gedurige aanwinsten , meerdere dorpen welke
overigens
naar hunne ligging vernoemd werden, zoo als: Westdorpe, Zuiddo rpe Beoosten blije enz. De stormvloeden der lo eeuw teiBij den vloed van 1440
sterden het nogtans op eene geduchte wijze.
werden 's Stee land en de overige westelijke landen overstroomd, en
bleven meer dan anderhalve eeuw eene prooi der golven.
De oude AmbachtsKeeren va\ Axel waren van hoog aanzienlijke
herkomst, verwant met de eerste geslachten, en hielden hunnen naam
jn eere.
In 1304 werd bij Zierikzee een Heer vam Axel met Graaf
GüY gevangen genomen, wiens wijze raad den Graaf, indien hij er
naar had willen luisteren , van dit ongeval bevrijd zoude hebben.
PuiLipprs en Johas^es vax Axel worden een twintigtal jaren laler met
roem xermeld; de eerste xvas zelf een tijd lang Bestuurder van Vlaanderen en eene halve eeuw later ongeveer ontmoet men weder een
zijner afstammelingen in dezelfde betrekking,
De Stad en het A-übacrt hadden noglans niet dezelfde regering,
hetwelk tot gedurige botsingen aanleiding gaf, aan welke Filips II,
Koning van Spanje , door beide regeringen te vereenigen ten jare
Niet lang evenwel had deze vereeniging
een einde maakte.
Vó'óo
geduurd, of eene andere breuk had plaats. In 11586 werd de Stad
Het noordelijk gedeelte van
voor goed aan de Spanjaarden ontrukt.
het overige
het AMBAcnr kwam daardoor onder het gebied der Staten
ten Z. der Geul van Bolixate gelegen , bleef aan Spanje onderworpen,
en bezat eene afzonderlijke regering, aan die van Gent verantwoordelijk.
Deze staat van zaken nam in 1609 met bel bestand een einde ,
en van dat tijdstip af legde men de hand aan het herdijken der
landen, welke onder het oorlogsgewoel aan de zee prijs gegeven waren.
Trouwens bijna het gehcele Ambacht en geheel Z aam si at/ waren in
Yerniiiidunl.
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lamlcii
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<lii'

,

«fnlcii.

mi

A\i-l

weder

aclili'rvül|i;('ns
l.ij;

coii

«[)

filaiul

,

in

lii-L-

wflk jaar op jaar jyiuotcr wi-nl, eii tMii<l«lijk tlnor ile zware lM'(liikiii;;fii
\:m 1789 i'ii J7!i(), <>|) lasl van ilfii Ka.nl >an Slalr iik-I ki ij;;>kiiiuli;;i'
\asUMi wal
;;fln'i-l nul iliii
licl
M>llira;|t
bttlitfliiiMCii oiulcniumfii iii
I>(i(ir cli<> htulijkin;; wi-rdcii de uiljicUnidc schoncii \aii \l ji nAcrlxiiid.
uvcr welke de valeren \an den Braakman en
rado 011 A 1) s d a
,
en in AxKLtii-AsiDACiiT
droojf j^emaakt
liet llelle|;al zieli \ercenijden .
Inmidde Be w e s l o n - en- H e o os t en - lU ij polder s jjewonnen.
waarin de {jemoenieii Ziiiddor pe ,
dels was hel zuidelijk jyedeellc
Koewaelil en Oversla}]; l»jj|j;<'i» bekend jjeworden onder den naam
\an het O ve rkw a rt icr , en wordt dien Icn jjevoljje düorj;aans no-jUe henawanneer men van liel L\>ü van Avel spreekt.
uiln^ezonderd
inin;f liet Lam» v an Axki, duidt inlnsselien ook iels meei- aaa dan Axelek,

,

1

»•

,

,

.

,

Ambacht noordelijk
\N'ij

willen

[jcdeelle.

een ai/.oiulerlijk artikel kenbaar inakeii.
oiulcr de/cn naam wordt hel Axei.eu- Ambacht
aaii;;ediiid , niet uilzonderini van litl
niljjcstrekllieid
in

liet

A\KL (LAM) AAN)
in

ziJiK'

laatste

,

bevat de stad Axel, de vesliii;f Neuzen,
en Zaainslaj; en onderscheidene buurten.
\V e w e Is w a a rden , oordal de
In hel vorige art. is {jezeffd
naderhand niet Asse^eder-Ambacmt
spronkelijk op zich zclveii slaande
Zij «orden meest aan^yediiid met de namen Eervereenijjd werden.
tinjye, Vree indijk e (Frondie) en Gou kerke, doch de
{jronden hebben door overstroomin;;ei». enz. verbazende veranderinjjen
Filips
II
Koniii[>'
van
onderdaan en nieuwe namen verkrefjen.
Spanje, yaf in 1'57:2 , met het octrooi tot herdijkinjj van V reenidijke, ook het beheer over het kwartier van Neuzen (te
Gouden en L o v e n s p o ld e r enz.)
weten
il I e m s ker ke ,
aan Axel; doch door den loop der {jroote {gebeurtenissen en ten
waardoor Axel in lo83 weder aan Spanje
{yevoijje van het verraad ,
kwam , verkreeg Neuzen in loJSÜ van Willem I een afzonderlijk
,\\els naijver werd daardoor
aanffevmird; en hcvijjc
rejjtsijebied
De acte run commillimus , bij welke het op{jescliillen ontstonden.
aan HH. Gecomdd. 13 Aiijjuslus lo8i>
pcr{jeza<y over deze landen
op-yedrairen
en de l nie tusniitteerde Raden van Zeeland werd
schen Axel , Neuzen en Biervliet, den 18 April lo90 jiresloten maakten
daaraan jjeen einde j zelfs niet de nadere l nie van 2i Octobcr IGOO
bij welke Axel
één Schepen meer dan Neuzen verkreejj.
3lecr deed
de {Tieusbcpaliiijy tusschen beide ambachten van 23 November IGoö.
De meeste artikelen der Luie v\erden losjjelalen . en eindelijk bestond
zij alleen daarin
dat in criminele vierschaar , de colleniën van Axel
en Neuzen [jezamenlijk vcrsciienen ten Sladhuize v\aar de {gedetineerHelzelfde had plaats bij
zaken ,
de terc{jt {jesteld moest worden.
welke het {jeheele eiland aaii{jin{jeii , waarbij dan de Burfyemeesters
der beide sleden bemteliii^rs hel voorzitterschap bekleedden.
Doch
ook dit nam met de inlijvin{j in Frankrijk een einde.
Dit La>b va:« Axel levert , aan den opmerkenden reizijerdoor Zccuwsch
\ laanderen, een in den eersten opsla;j vreemd verschijnsel.
In
kleedin{j , {jewoonten en dcnkv\ijze ciiderscheidt men er zich niet alleen
ii Ist ,
van het Over k w a r t i e r en het L a n d v a n
maar ook van
het 4dc distrikt
en in het oo[t vallende is zekere overeenkomst niet
lieteiland ff^alcheren. Gehechtheid aan hel oude, allen eilandl>cvoners ei{jcn
in verband niet het vroegere commillimus , waardoor
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Zeclandshoofdstiul hier
V)M-klaart het echter.
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en
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de Generaliteit elders

Het 4dc

clistrikt

nam

den

toon

{javen

vele uitgewekene

Walen
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Doopsgezinden en Saltzburgcrs op , welke van lieverlede door huwelijken
met Zeeuwen verbonden; daarenboven waren er vele Roomschgczinden
de laatsten maakten in het O v c r k w a rti e r en in het
vati Hulst steeds de nieederheid uit.
In het Lakd van
Axel daarentegen kende men slechts céne kerk, en Mei de oude
Hervormde , doch vroeger gewijzigd door de AValchersche Artikelen
en de, in stilte aangekweekte, begrippen der Hattemisten.
- ïijcr
vindt men dus, als het ware, de uiterste punten der cirkels in aanraking en alleen door de Geul van Bolixate gescheiden
len N. en
Z. van deze, ja, gelijkelijk gemis van vooruitgang, doch ten N.
gehechtheid aan het Oud-Gereformeerde , ten Z. verkleefdheid aan het
echt Roomsche , en aan weerskanten overdrijving.
AX-ELLE, oude naam der gronden op welke de stad Axel verrees
en die allereerst het Axelerainbacht of Ambacht van Axel uitmaakten.
Zie voprts bl. 394 en 398.
enz. zieh

;

Land

:

,

AXELSGilE SASSING , buursch. in Staatsvlaanderen , in Axeleramhachl , prov. Zeeland, arr. en 7 u Z. van Goe.t , district en 2^ u.
W. van Hulst, kant., gera. en i u. N. W. van Axel, bevattende
ccnige verstrooid liggende huizen en 30 inw.
In deze biuirsch. zijn de sassen of sluizen in den jare 1827 aangelegd
in den zijtak van het Kanaal-van-jNeuzen
loopende van liet geh.
Sluiskille naar A.vel
en dienende tot uitwafering van ecnige achtergelegene polders , alsmede tot afschutting der schepen , die het noff
niet voltooide zijkanaal van A\el op Hulst bevaren.
Bij het
in staat van verdediging stellen van het t5de distrikt der
provincie Zeeland
in het begin van het jaar 1831 , zijn op dit punt
eenige werken aangelegd , ten einde den toegang tot het Land-vanAxel , aan die zijde , voor de Belgen af te snijden , welk punt dan
ook , met dat oogmerk , door ecnen sterken militairen post is bezet
,

,

,

geweest.

AXEM,
AXEM,

oude naam van Assüm.
fort

Afrika.

in

Zie

Zie dat woord.

Antome

(St.).

in Opper-Gainea , aan de
,
goudkust; palende N. aan het rijk Adnm O. aan Haute, Z. aan den
Oceaan en W. aan de Ancobar.
Het was weleer zeer bevolkt
en er werd veel handel gedreven met
de Afrikaausche kooplieden, die uit de binnenlanden gouden Olifantstanden aanvoerden , welke beide artikelen ook nu nog de voornaamste
liandelvoorwerpen uitmaken
zijnde het distrikt zelve ook zeer rijk in
jjoud.
Door de menigvuldige plaats gehad hebbende oorlogen tnsschen de inlanders , is de handel hier echter zeer verminderd , terwijl de slavenhandel hier zoowel de bevolking als de bebouwing heeft
doen afnemen.
Het land is echter nog vrij goed bebouwd , de grond
zeer vochtig en alzoo voor de rijstteelt zeer geschikt
waarom men
zich daarop ook bijzonder toelegt , terwijl men Turksche tarwe
yams ,
patalen en andere aardvruchten die in drooge gronden worden aangekweekt, hier van elders aanvoert en tegen rijst inruilt.
Men
vindt er echter ook kokosnoten
limmctjes bananen palmboomen ,
alsmede de hooge en dikke kapaktboom
waarvan de kano's worden
vervaardigd
en die , naar gissing , 16 voelen boven den grond zijne
wortels verspreidt , welks benedenste gedeelte voornamelijk tot gezegde
vaartuigen wordt gebezigd. Op sommige plaatsen lusschcn de hoornen
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li;yjjcn

groote

liclwclk ocne

roUstecncn

Mocgcn'

die afge-

,

of du
Voorts zijn ep
vi'lc Maauwe j>aj)(';;aaiji'n en hoenders.
Aan den kant der rivier moeien vele apen worden [[exonden, en landwaarts in: herten, oliraaten .
leeuwen, tijgers, luipaarden, vvihlc ossen enz, welke roofdieren, de
negers , wanneer de/c uitjjaan on» er jajjt op Ie uinkeii , somtijds op
ceue jamnu'rlijke wijze verscheuren; relfs naderen zij wel do wouiu[j;eii
en zwer\eu 'snaeiils in de uejjerijeu rund.
De Nejjers , die liier wonen zijn , over het aljjeioeen , wel gevormd
\au jTcslalte en sterk {respiord. Zij schijnen ijveriy[ van aard, want zij
houden zich onophoudelijk uiel een of ander l)eii;[ dt-u hals , de armen
CU de heencn hebhen zij met versierselen omhau;jen.
Verscheidene
Negeriniu'u , die er niet onhevalli|f uitzien , hebben sieradeu van goud ,
soms ook wel eeueu dukaat in he^ haar.
De hoofdstad van dit distr. heet insgelijks Axini, ook ligt hier het
Nederlandsche forlje St. Antonie; vroeger bezat het Pruissische ,
destijds Hrandenburgschc Gouvernement, hier medo een forfje, Frede-

CU

sclieiiiJ

{[t'S|jlL'lcii

van

nilhaistiiijf

zijn

,

ecufii Milkaaii

doi-t

aardheviiig

veroiKK'rstcll.ii.

,

;

riksburg genoemd.
AXIAI
Aksim of Achijjbene , si.
Afrika \n Opper- Guinea , aan da
Goud-kust de hoofdst. van het slrauddistr. van deuzelfdcn naam, niet
ver van kaap ApoUonia en van het lloliaudsche fort St. Antonie, op
eenen lagen grond aan de ree.
De huizen, ofschoon niet zeer geregeld gebouwden geplaatst, zijn toch
netjes , meestal van klei opgetrokken , en daarna zeer zindelijk gewit.
Rondom deze woningen staan verschillende vruchtboomen , vtaarvaa
cenige
zoo als de kokos en palmict, uitmunten door hunne grootte
en de uitgestrektheid van hunne bladeren.
Vele der inwoners , v»icr getal ongeveer 2000 beloopt , spreken Hol'\\\

,

,

,

landsch.

AXLA

oude naam van Axel.

Zio dit woord.
AixvvijK of Aaxteuwijk . d. in Jf^aterland ^ prov.
I^oord-IIollaiid, arr. en 3 u. Z. ten W. van Hoorn, kant. en 1 u.
N. \V
van Edam , gedeeltelijk gem. Middvlie- en- A.rwijk, gedeeltelijk
,

AXW IJK,

Aaxwuk

,

.

K

wadijk , ^ u. W. van Middeiie , ^ u. N. O. van Kwadijk.
inw. vinden meestin de kaas- en nielknering hun bestaan, en maken
jaarlijks eene menigte der alom bekende, zoogenaamde Edammer kazen
,
terwijl er ook vele schippers en andere zeelieden vronen.
gcni.

De

De

behooren

Ilerv.

tot

de

ben hier eene kerk met eenen

gem.

Hl iddelie-en-yixwijk

vierkanten

stevigen

toren

,

zij

,

die

hebeene

lange spits heeft.
De Doopsgez. hebben hier mede eene vergaderplaats ,
CU behooren insgelijks tot de gem. Middelie-en-Axwijk.
De R. K.

behooren tot de statie Edam.
AY, \Va\ I'oeloe-Ay, of Pulo-Way , eil. in Oost-Indié , tot de
Banda-eilauden behooreude , omtrent 3 m. W. ten N. van Neira
en ^V van Baiida.
Het is 1 mijl lang, heefteenen vlakken grond , met weinig heuveltjes
en wordt voor een der fraaiste van de Banda-eilanden gehouden , terwijl het zich uit zee als de aangenaamste lusthof, dien men
zich verbeelden kan , opdoet.
De lucht is er ook zeer gezond , en men beeft er vele notenmuskaatperken
onder andere boomen zijn hier ook vele kapakboomen.
In het N. van het eil. ligt een regelmatig kasteel Re v enge genaamd , ter plaatse, v\aar iii oude lijden ecue vostiu/j der Bandaneieu
,

.

,

;

I.

Deel.

26

AY.
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geetaan heeft, die aan den zeekant eeiien nninr had, doch aan de iand-

open lay.

zijdc

Den 14 Mei

16115 , xvcrd deze vesting door de onzen , onder AdriAAN VAN DER Diisst.^
uicl ZOO vccl dapperheid aangevallen , dat zij ,
na een half uur vcchtens , een bolwerk van den Avalerkant inkregen,
nadat zij de Bandanezen reeds vroeger uit de loopgraven hadden
doen M ijken , waarna zij hen dwongen naar het laag gebergte en in
het bobch de vliigt te nemen , welke overwinning de onzen op niet
meerder dan 9 doodeti en 15 of 16 gekwetsten te staan kwam. De
overwinnaars, op deze spoedige verovering, nii meenende van alles
,

meester

zijn, begaven

te

zich

waarop

ter rust,

de Bandanezen de

met nieuwen moed van de landzijdc aanvielen en die zonder
slag of stoot weder innamen , waarna zij door het in brand steken van
de pakhuizen vol specerijen rijst en kleederen, en door hun sterk schieten de onzen noodzaakten
met verlies van 27 dooden en 170

"Vesting

,

,

,

gekwetsten

op den derden

nadat zij aldaar geland
dag
waren
weder te verlaten. Maar in het jaar 1616 werd de Bevelhebber Ja« Dibksz. Lab, met 12 Schepen en veel volk, naar Banda
gezonden waarmede hij op den 10 April de vesting op het eil. At weder innam
welke hij llevenge noemde.
Ook veroverde hij nu
Betgeheele eiland, en dwong de inwoners, zeo van dit als van de ora
liggende eilanden
in Mei 1616
een zeer voordeelig verbond met dé
onzen aan te gaan.
Zij overtraden en verbraken echter
niet alleen
dit verbond
maar zelfs ook een nieuw dat zij in 1617 met den
derden Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië , Latjreks Reaal ,
aangegaan hadden, latende zij zich gestadig opruijen door de Engelschen
die dan de Bauda-eilauden
als zij met ons in oorlog waren ,
van levcnsiiü'Jdclen
geschut,
oorlogsvoorraad, volk en schepen
voorzagen en den inwoners de behulpzame hand boden.
In dezen
moedwil hielden de Bandanezen nog aan totdat in Junij 1620, te Jaka tra
op de Engelsche en Nederlandsehe vloten
aldaar ter reede
liggende, het traciaat bekend werd, dat in Jalij 1619 te Londen
tusschen den Kcining van Engeland en de Nederlanden
tot vereeniging
der Engelsche en Nederlandsehe Oostindisclio maatschappijen, gesloten
het eiland

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

was.
Dit eil. is in onzen tijd vermaard geworden , doordien de tegenwoordige Koning van Anam er eene schuilplaats vond tegen zijne verTolgers.

AY
AYA

den Simdaschen ArcJiipel. Zie AVat.
op het Suiulasche cil. Java, resid. Bunjoe-Maas. Zij ontspringt naby BanJoe-.Uaas en loopt in eene zuidoostelijke rigting naar zee.
AYCKEMA of Atrkma , voorm. adell. state, prov. Friesland, kw.
in

cil.

,

,

Oost-Indië ,

in Oost-Indiii

riv.

in

,

,

Ooslertjoo,

onder

zij

griet.

Achtkcrspclen

behoorde

AYCKENWEER
Gronw\ren

,

ten

W.

,

1

,

u.

N. O. van

l u. Z. van Stroobos.
of ylvKKWEER , voorm. d.

van de Eea of Ee

,

in

Sumnizum

,

waaj--

bet Oldamht , prov.
waar nu de Dol-

ter plaatse,

lurt. gezien
wurdt.
In het jaar 1277 werd het, benevens nog tweeen-dertigandere dorpen, dooreenen geweldigen walervloed verzwolgen.
AYER , Ajek , of PiLo-AvER kl. eil., in Oost-Indié', in den Sténdasciicn Archijwl , bij de westkust van Sumatra , 1^ 11' Z. B.
AYER-ABü , Ajer-Aru , Ayer-Gran , of Ajer-Gran rivieitje, in
Oost-Iiidië , op h rit Sun da sche e'i\ SumnI ra , distr. Scranipej.
AYER-BANGIES , resid. in Oost-Indië, on het Sundasche eil. Suniatra, vroeger een gedeelte der resid. Sumatra s JFcstkust uitgemaakt
,

,

.

,,

A T E.
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hebbende, nwwr in 18.18, toen «lie resld. oen {jouverneraont ffcwordcn
werd AvEa-H.v:<(GiEs tol eone residentie verheven.
De houlUsliid ilraa(jt
j
denzellilen naam.
Ajer-Bascies
AYEll-BANCiIES
ook wel AjEn-BAitciES , of AjBn]iuM:\¥ jjelieeleii
si. in Oost-I iidië,
op de Westkust Aan het Sutidasche eil. Siimulra, noordel. aldeel. van hel laiids.
Paihuig , resid.
yiifcr-fia>i(/ics , uaarvan hel de liooldslad is , 2" \^ 'L. B. 118" ÜG' O.L.,
{Tiuisti|f {jilejjrn voor den handel
inionderheid voor de herylieden van
hel {}eber;;le 1'adasser en llaiiw , die er hun {;oud ter markt brengen.
Er is eenc veili(;e builenreede alsmede ecnc biunenreede , vóór den mond
der rivier , die voor biiineulandsehe sehepen bevaarbaar is.
Di; plaats ,
ofsehoon bijna ouder de linie, is {jczoiid
daar zij overvloed aan
allerlei leveusniiddelen en goed bronwater heeft.
De omtrek is rijk in
De Oost-Iudisehe Compannic had
peper, kamfer, benzoin en cassia.
welke echter na 1774 opjjebroken werd.
uier eeiie faelorij
Vóór 1838
onthield zieh liier een Burgerlijk gezaghebber j thans is het do zetel
van ecneu llesident.
AYKH-DlklT (ÜE-GROOTE-) riv. in Oost-Indië , op het Sundais

,

,

,

,

,

,

,

schc

i'W.

SiiiiKitra.

A\ER-DIK1T (DE-KLEINE-)
sehe

eil.

riv.

in

Oost-lndië

,

op

het

Sunda-

Suinalra.

AYEll-DIN(ilEN of AjEU-DnGiEN , riv. in Oost-ïndie, op het Sundaeil. Suiitntra, prov. Palembang , die bij eene uitbarsting van den

schc

vnnrspuwiiiden berg Boekit-kaba , door uitgerukte hoornen en ingestorle
aardbrokken ojigeslopt werd , en daardoor uit hare oevers gedreven
de naast bij;>flegeii plaatsen overstroomde.
A\ER-("ili\N
kleine riv. in Oost-Indiè'.
Zie Ater-Abo.
AYKll-ll ADJI , landsch. in Oost-Indie. Zie Ajerhadji (1).
AYEIl-Ll.NG. Zie Tallasi; Atek-Li:«c.
AYER-PÜOR of Atrpoor , st. in Oost-lndië , op de westkust van
,

Sumaira , ó° 11' Z. B,
of Aier-Ratah , st. in Oost-lndië , op de westkust
van het Siindasch^ ci\. Sumaira^ lands. Padaun j aan eene riv, met
eene gevaarlijke dwarsbank.
AYER-TIIUE , d. in Oost-lndië , op liet Sundasche eil. Sumaira,
lands. Pddang , distr. der T ijf-Kotla's.
hel Siindasihe

eil.

AYER-RAJAII

AYKEMV,

voorm.

adell.

slale

,

prov. Friesland.

Zie

Atckema.

AYlvE.MA, adell. huis, in het iresterktrarlier , prov. Groningen
arr. en o{ n. W. ten N. van Groningen, kant. en 1^ u. W. ten N.
van Znidhorn, gem. l u. AV. van Grijpskcrk ^ aan den weg van
Grijpskerk

naar Visvliet.
voorm. d.
,

AYKE.WVEER

AYLVA

of

in het Oldambt.
Zie Atcke^weer.
voorm. adell. state. prov. Friesland, kw.
Feruerderadeel , onder Geninn. Zij Averd in den

AïLtwA

,

Ooslergoo , griet.
oorlog tnssehen de

Gelderschen en de Friezen , in het jaar 1!51!5 ,
door de eersten afgebrand.
AYLVA of Avi.tWA voorm. adell. slate , prov, Friesland, kw.
Ooslergoo
griet, ff est-Dongeradecl , onAcr Ternnard , in wier plaatshet
tegenwoordige huis van den Geneesheer R. de Boer is gebouwd.
A^LVA ofAvi.rwA, voorm. adell. slale, prov. Friesland, kw. ff^es*
tcrgoo , griet, ff'onseradccl , onder Schraard.
Sjoerd Aylva , die Veld.

.

(i) Alle

kc

(]e

men op

woorden, beginnende
Ajsr.

racl

Aïtr,

die hier niet

gevonden worden

,

loc-

,,

AT
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L.

van liet Friesche Icjyer A>as toen het, in het j.iar 1500, clen jongen Hertog van Saksen l)inuen Iraneker belegerde, bewoonde deze
slate , en verdronk bier in bet jaar '1S508, bij eeuen zwaren watervloed
welke destijds deze streken teisterde.
A\LA A of AvLUWA, voorm. adell. state, prov. Fnesland kw.
onder Jf ilmursi,-iun. Zij werd in bet
1f^ eslerfjoo
griet, ff ovseradeel
,
jaar 1421 door Tjaakd Au, va een groot voorstander van de rriescbc vrijheid bewoond.
In lu^t jaar 1747 is dit slauibuis van dat beroemde
lieer

,

,

,

,

,

,

geslacht gesloopt.

AlLV A-POLDER

pold., prov. Friesland, kw. Wcstcrgoo, griet.
,
Sneck , kant. Bohuard , onder Burriwerd; palende
N. aan Waavens , O. aau de griet, llennaarderadeel Z. O. aan de
vaart van Leenwarden naar Bolsward , Z. en W. aan Hichtnm.
Tjaard van Aïlva , Grietman van AVonseradeel , heeft dezen polder in
Let begin der vorige eenw doen indijken.
liet geh. Andluhu i zen ligt in den AiLVA-roLDER.
AYLVA-STATE of Brandsteede voorm. stins , prov. Friesland
kw. Oostergoo , griet. West—Dongeradeel, onder Ilulwerd.
De beroemde Hass Willem Baron van Avlva Luitenant-Generaal der A ereeijigde Nederlanden , Luitenant-Admiraal van Friesland, Gouverneur van
Koevordeu enz. , die door zijn heldi nniocd in 1672 den lande grootte
diensten bewezen heeft, was op deze stins geboren.
Ilij -f in Maart
1691 bij Leuven, ten gevolge van eenen val van zijn paard.
AIO, houtgrond in ]} edcrlandscli-Guiana , kol. Suriname , aan de
Surinanie , ter regier zijde in het opvaren , palende aan de verlaten
Idant. Iloreb opwaarts , en aan het veilaten land van Surinamombo

TTonseradeel ,

arr.

,

,

,

.

)encdcnwaarts.

Zij is

AIRPOOR, st.
AYSMA adell.

800 akk.

groot.

Zie Ater-Poor.
Friesland, kw. Weslergoo , griet.
Jlenaldinnadeel , air. en \\ N. W. van Leeuwarden, kant. en 1 u.
O. van Berlikum, ~ u. O. ten Z. van Becfgam , vaartoe zij met de
buurt D ij k s t e r h u i z e n behoort , £ u. N. O. van Dronrijp.
Zij is thans eene fraaije boerenplaats Groot-Aisba geheeten
in bezit
van het eigenërfde geslacht van dien naam.
AYS31A , voorm. adell. state, prov. Friesland , kw. Ooslergoo
griet. Ferwerderadeel , ten W. van het d. Marruin.
AISMA^ voorm. adell. slate, prov. Friesland , kw. Oostergoo , griet.
Zij werd in het liegin der
Tietjerhsteradeel , onder het d. Ovdherk.
vorige eenw door Hoede Raerdt va>" Smijua , Raad-ordinaris in den Ilove
van Friesland aanmeikciijk verbouwd en met ^ele aanplantiiigen vermeerderd.
Thans lieel zij DE 1Cle>se en gelijk het huis voor cenigc jaren
door Mevr. Eritia Titia van Sbima vernieuwd is
zoo heeft de tegenwoordige bezitter Jonkheer AnE>D .Toi!A!\>es vax Sjkima, in 1856 de
])lantsoenen van deze fraaije plaals veel verbeterd
en naar den hedendaagschcn smaak aangelegd.
AYSMA, voorm. adell. state, prov. Friesland, kw. 7f estergoo ^
griet.
Wonseradeel , ouder het d. liichtum.
AYTÏA voorm. si ate prov. Friesland, kw. Oosfergoo , griet. Leenvarderadeel , in het d. Snichem , gebouwd door Gerben aaji Avtta,
den grootvader van den geleciden A kjlus ZvvicnE.Mirs ar Avtta (AVigle
VAN AïïTA VAM Swichem) , CU lator door dezen laatsten bewoond maar waarvan thans naauwelijks de sporen meer aanwezig zijn, daar zij in 1794
afgebroken is.
,

in

Oost-Indië.

state,

prov.

,

;

,

,

,

,

,

,

AZELO,

geh. in

Tucnthc

Zie Aselo.

AZ

iOJ

E.

A?>EAV1JN (GROOT-), ook. wil i>i(ki'l Azknvuk, oh oiullijtls Asuiw
d., j'iaarsrli. Bvnjh, |nov. (iclilrildiiil , kw. mr. i'ii
,
7 u.
Z. tc'H O. vaii Ziitjtlieii, «lislr. en 4 u. Z. O. vaii Diicsbiirif , kant.
CH 1 u. W. tt'ii Z. van 7Vr llonj , jjciii. licnjh , J| ii. N. Icii O,
van 's Hoorfiibfijr.
Mt'ii lill liiir ï)j 11. en ruim 100 iinv. alle R.k., dio
liicr ccno kerk
fffheeten

,

lu'lilK-n, wtlkc tol dt> slalic \aii Zctldaiii Itclioort
ni waarin Aa dienst
door ecnin KapcUaan van die static waar|rcnomi'n wordt.
Ook is liicT
oenc dorpscliool
dir jjiMiiiddfld door 70 kindcri'n bezodil woi<lt.
AZKWVN (kliKIN), bnnisrh., jfiaals.li. /yc,7//t , piov. Cihkrhuid,
kw.. air. i-n 15^ n. Z. Ii'u O. van Zittplien distr. en 3y «i Z. O. van
Doisbitnj , kant. eu 1 u. W. van
Ter Jlorij , [Ji'"»- Iii'r(jh, I,| u.
N. O. van 's lleerenborjj , ^ n. N. van Grool-Azewijn
nicl rniin 90 inw.
,

,

,

;

AZINCIA

AZOELF.N

vouiin. adcll.

hnis

in

Zie yJsiiif/a.
prov
(hvrijssel ,

lliinsiiiijo.

voorm. kasteel in Zalluntf ,
niet ver
dal thans tol dt; jjeni. <leu llmu liclioorl.
In rle
veertiende eeuw was hel e«'n rool'nesl , waaruit <h; plalli-landhcwoners
zeer gekweUl werden.
Maar in hel jaar 1380 werd hel door AbROLD VAN lIooR>'. den nojjen en veert i;jsten lusschop van Utreeht , ondersteund (hior die van Deventer en Zwolle, ingenomen , en tot den grond

an

toe

,

Mi'iiiiH/cscliarc,

alirobi-okcn.

.

:

*\^U^*M^W^t^\\1^\•\\^M1\«»^^\l^^\\\\^^v^^v\\l\^^Ull^\U^>l\<^^^^^w^\^^-^^<^\^»^^*\<A\^^^^
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ro{y.

10, r«/i onf/crcH

rejj.

"2

van onderen

Zie AcKa.vniP

s^^rt^.•
,

en

10

!il.

,

rejy.

,

4 en

Zie Aruarup.van boven , slaat

/pt'S.15

Svhoorl-IIari/cr-cii-Camj).
Sfhoorl-Oroet'llarijCT-en-Vainp , lees
BI. 10, lichter het art. AAGTF.tERKE, locr/*' men hij.Het Mapen van x\vr.TEkKRK.E beslaat in een zilveren veld beladen niet
:

een jjonden vroiiwenhooici (dat van St. Agallia).
BI. 11 , rejc. lü en roli/emkn, ran onderen, s/«rtf AAGTENDIJK(ST.),
dijk in
of St. Aagte>weü, oudtijds AxiarrENDiJK of St, Aagutesweg
Noord-Holland enz. dit art. Irze men aldus:
AAGÏENDIJK (ST) , ofSt. Aagtesweg, ondlijds St. Aagiite^diik of
St. Aaghte^weg, dijk in het BatjuwscJiap ran Blois , prov. J\oord.•

,

JloUand , duor Graal Kloris

V

aan^elejjd

,

oui het zee\\atcr, dat bij

storm en hooge vloeden , door de zecjjalen in de Zuiderzee en van daar
in het IJ en lietM ijkcrnieer wordt opgevoerd te keeren. Deze dijk neemt
een begin aan den lagen Uoflanderweg, gem. 7f ijk-aan-Zee-en-ff ijkaan-Duin j nevens liet voormalige huis Adricliem, ongeveer '6 min.
N. O. van Beverwijk, en liep oorspronkelijk van daar eerst Oost- en
vervolgens nooidoostwaarls langs de Monnikenweiden en den oever van
het ^Vijkermecr , achter het huis Assiimbiirgh om, tot aan den Lilgeesover
ter-Lagendijk
op welk punt ten jare l.j57 een dam is gelegd
de Kil op deu Assen del verdijk , die toen en lot op den huidigen dag
was genaamd de Nieiiwendam, en destijds van cene sluis in de Kil
Tooizien , zijnde er toen aldaar nog doorvaart uit het ^^ ijkeruieer.
door de Kil, in den Ham en het Wijkermeer enz.
Van de vroegste tijden af heeft deze dijk veel van inbraken te lijden
gehad, en, behalve de vroegere, in de jaren 16^3. lü!28 , 1053,
16dl, 1663 en 1073, nog drie te gelijk in het jaar 1777, als wanneer ook de Assciideherdijk op zes plaatsen te gelijk doorbrak , '.vaarom
de respective besturen van dezen dijk, den Nieuw endam en den As—
sendeKerdijk uithoofde der zoo aanmerkelijke toegcnonicne verlandiiig
van het Wijkermeer waardoor sedert onheugelijke jaren de doorvaart
langs de Kil was vervallen onder goedvinden vau hel hooger be»Uiur ,
besloten, om, in plaals van alle die doorbraken van omringdijkcn Ie
voorzien, nader aan den lottiiiiialigen oaver van hul Wijkermeer. cene
,

,

;

,

,

,

,
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nieuwe overdijking van den St. Aagten- op den Assendelverdijk te
leggen , hetwelk dan ook in het jaar 1718 werd tot stand gebragt ; te
geHjker tijd werden deze beide dijken aanmerkelijk \erhoogd en verzwaard , en gezamenlijk 24a4 roeden verkort , waardoor tevens ongeveer IbS bunders werden biniiengedijkt.
De scheiding tusschen
den St. Aagtenduk en den Assendelverdijk werd als toen bepaald te zijn
nevens de Vlietsloot onder Assendelft. De St. Aagtenduk heeft alzoo
nu eene lengte van Ï5S70 Ned, ell. en behoort als een gemeene dijk
thans onder het bestuur, en valt ten laste van de dorpen Heemskerk f
Uityeest j
JFtjk-aan-Dum , Castn'cum, Bakkum en Ltmmen alsmedo
van de Damheeren (het bestuur van den bovengenocmden in 1337
gelegdeo Nieuwendam) j welke zes dorpen , benevens de Damheeren ,
uit hun midden ieder eenen Heemraad verkiezen , van welke om de
twee jaren bij beurten , één Dijkgraaf, en één Sekretaris en Penningmeester is } terwijl, nevens dit bestuur, door écnen van ieder der zes
dorpen benoemden Hoofd-ingeland , de jaarlijksche rekening wordt opgenomen » en de contributie , naarmate der te vallen onkosten , wordt
bepaald.
BI. 12 j ocAf er reg. 12, van onderen , in te vullen: Aalburg is eene
heerlijkh.
thans toebeboorende aan Jonkheer Willem Gekrit vau
KRETSCHMAn.
BI. Ib , achter het art. Aalsmeer , in te vullen :
AALSMEER- OP-DEN-UITWEG -IN -DE- NIEUWE -VERMANING,
Doopsg. gem., die niet tot de algcraeene sociëteit der Doopsg. behoort.
Zij heeft écne kerk , welke door vier Liefdepredikers of Broeders-Vermaners bediend wordt.
AALSMEER-OP-DEN-UIT EG-IN-DE-OÜDE-VERMANING , doopsg.
gem., niet lot de algemeene Sociëteit der Doopsgezinden behoorende,
met ééne kerk, waarin de dienst door vier Liefdepredikers verrigt wordt.
AALSMEER-OP-DEN-ZIJDWEG , doopsg. gem., tot de algemeen©
Sociëteit der Doopsgezinden behoorende
en uit 600 zielen bestaande.
Zij heeft écne kerk
waarin de dienst door éénen vasten Predikant wordt
,

W

,

,

waargenomen.
BI. 16, achter reg. 11, in te vullen:
Thans behoort de heerl. Aalst in eigendom aan Jonkheer Mr. M.
A. J. VAN DER Beke\ Pasteel tc Eindhovcu.
BI. 18, achter het art. Aangenhey , in te vullen :
,

AANGIÜM

d. in Friesland.
7Aq Angjüm.
,
achter het art. Aanstoot, in te vullen:

AANSTOOTERZAND,

zandvlakte, prov. Gelderland.

Zie Oiterioschb

ZAIfD.

BI.
BI.

22,
23,

reg.
reg.

14, staat: 1778, lees: 1378.
40, voege men hij:

De voormalige Fransche kerk te Aardenburgheeft geen toren en dient
thans tot een pakhuis,
BI. 30, reg. 12, van onderen ^ staat: S| n. Z. O. van 's Hertogenbosch , lees: 7 u. Z O. van 's Hertogenbosch
aan de Zuidwillcmsvaart , waaraan het eene losplaats heeft.
BI. 32
reg. 59 , staat
K ij- of R ij t b r o e k e n en S t r ij p lees
B ij- of R ij t h r o e k e n , S t r ij p en H c i k a n t.
reg. 44, slaat:
Men telt hier ongeveer 1200 inw. en de
oppervlakte beslaat 1142 bunders, lees: Men telt hier ruim 1200 inw.
en de oppervlakte beslaat ruim 1400 bund.
Er zijn in de gem. Aable-Rixxel nog een wind- graan- en schorsmoleu; eene katoenspiuuciij en ecue jeneverstokerij uit aardappelen
,

,

.•

.'

:.

•
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Van

de voorinaiils in iVw jjcni. Ji-slaaii lii-lilninlf kaslcilcn en a<li'Ilijki;
lul (lulde ii li ii is,
II e u rzijn thans no|f allciii aanweztj;
ii s l,
k e n s II n s en R a n n
Hfl \va|»'n iliM' jycin. Aaiii,kUi\tfi. beslaat uit een la/tircn scliild , dat
hiiiziMi

:

t;

i

in vieren jjetleeld

is

1

elk \ak helailen luel eeneii jfoudeu

zijnile

,

lueiulen leeuw, Ier rejfter zijde vafi

houdende

hel sehild staal de

linkerhand het kindeken Jtzus eu
een [lalnilak, alles van jfoud.
lU. -ir», nkiv liet int. Aaiises , »'« te rullen!
de

in

AAllUl KIL.VNDKN,

cil.

in Oost-Imlic.

AARTCIJZENSHOKIv, kaap
Sunilusclte
lU.

eil.

33,

in

Ovst-Indie

,

,

do re^lerhaiul

in

in te rullen

,

klini(ïitds

Aroir {landen.

7Ae

AAi\T-Ei.oijK?iuoscn

aciiltr lift (irt.

.Moeder

.

op de Oostkust van het

liornvo.

15

rej}.

staat

,

:

Gt'csscn-Oudkerk

,

leci

Gi'cssen-Oudekerk.

:

Aaspom, roeye men hij:
Oudtijds heette hel Asiciidoem.
In cenen hri<'f van Ai-BnFxiiT vas
DtijERKN , Graai' run Holland ^ van het jaar 13S7
>»ordt reeds gesproken van AsiciinoF.M in Ainstelland;
roodat het toen lot llulland
6iJ liet art.

,

sehijnil helioord te

hebben.

te vullen:
i';»
ELI), sticek Linds in Gooiland.
Zie Aetsveld.
BI. 37, re<T. 13, staat: arr. lees: kw.
151. 40, re;[. 3^, s/a«<
drie zwarle zuilen, Zcci drie zilveren zullen.
BI. 41, vóór het art. Abe>es, in te vullen :
ABEl of Abej , haven in Oost-lndië , op de Noordoostkust van het
Sundasvhe cil. IJorneo, dislr. Pappiii.
Zij wordl ji;(;vürmd door den
mond der rivier van denzellden naam , is de voornaamste haven van
de geheele kust, en de eeiiijje , aUvaur de schepen voor den Westen-

Ui. 51, achter het art. AATStnoEnc

,

AATS\

.•

.•

vind

beseilijfd zijn.

ABEl

Abej

of

Oost-Indié, op de Noord-oost-knst van het

riv. in

,

Sundasche eiland Borneo.
Abicaelslist, in te vullen:

achter het art.

ABINGA

voorm. stins , prov. Friexland.
7Ae Aebinga.
re{j. 14 , staat : A m a 1 1 a , A
a i c a en A m a t o e li ,
Ama-Ila, Ania-Ica en Ama-Toeli.
BI. 44 , achter het art. Abtswqüde , voege men hij:
Het huis, alwaar Poot geboren is, wordt er nojj aangewezen.
in te vullen :
BI. 43 vóór het art. Achlüm
,

m

lees

,

ACHEVILLE

Luxemburg. Zie Alzi5Gen.
37 en 38, staat: Tiet Mas door de Kanonikcn van Ludingnkerk gesticht, lees: Het was door de kanonikcn van Ludingakerk
volgens sommigen in 1137, volgens anderen in 1163, geslicht.
geni. in het jfroolh.

.

rcg.

BI.

46.

ie vullen:
de Baronie Asperen , prov. Zuid- Holland,

Ae^ ar^. AcHTEiiuiEP, in

flf/i^er

ACUTER DU K

,

dijk in

langs de rivier de Linge.
BI.

BI. 31

ACRA
BI.

in te rullen:
,
Friesland.
Zie Akkerwoide.

30, achter het art. Ackerstee

ACKEil\\
,

,

OLDE

,

d.

prov.

vóór het art. Actiehoven, in te

vulUn

:

stranddistr. in Afrika. Tag Akha.
art. Adeldeim , in te vullen:
voorm. slale prov. Friesland, kw. IFestergoo , griet. iVc\an hel geslacht Adelen , teScïbicin held. L'erlikuin.

32, voor het

ADELEN,
valdumadeel

,

vuni alkomslig.

,

:

,
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vóór het art. Adiho:»o , i)t te vullen:
Zie Abuard.
,
d. in het ff^' esterkwartier.
vóór het arf. Adjiedauaxo, in te vullen:

Bi. 53

,

ADEWERTH

ADICOURADI

berj in West-Indië , in het noordweslelfjko {jcdecltc
eil. Aruba, ten O. van den berij Annaboei.
Men heeft in de kwartsader van dezen berg , dien de LuitenantGeneraal Kraijeshoff in zijne tegenwoordigheid, in 1824, door mineurs en sappeurs, bij middel van petards , heeft doen openen, ter
waarover kleine slipjes ,
diepte van 1,70 ell. stukken kwarts gevonden
,

Tau het Cura^aosche

,

konelljes of lovertjes goud verspreid lagen.
achter het art. Adon, in te rullen:
ADORlSEPOLDERof Adoürnepoldek pold.in hot Land ran Karhand
proT. Zeeland f arr. JUiddelburj , distr. en kant. Sluis; ^cm. 3' ie uw,

aan de IVoordzce O. aan den Baanslpolder , Z. aan
; palende N.
de Nieuwe haven en W. aan de Sehorren van den Zwarten-Polder. Hij
is in 1619 bedijkt, door Jean Adouhne, destijds Heer van Biervliet en
beslaat S6 bund. 47 v. ell. 66 v. r.
BI. 84, achter het art. Adriaa?( Pieters Ambacht, in te vullen:
oord-B cveland , prov.
ADRIAANSPOLDER , pold. op het eil.
Zeeland, distr. en arr. Goes , kant. en gein. Kortgene ; palende N.
aan den Oud-Kortgeenpolder, O. aan den Annapolder, Z. aan deZuidvliet, en W. aan den Stadspolder van Kortgeen.
Deze polder, is in 1715 bedijkt.
reg. 18, staal: In de plaats van het oude slot em. Deze geheelezinsnede leze men aldus: In de plaats van liet oude slut, dat in
de binnenlandsche onlusten verwoest was, is , in de laatste helft der I6de
cenw , een ander huis gebouwd door Amony vax der Burg , die er van
moeders zijde erfgenaam van was. Dit huis is nadat het omtrent de
helft der vorige eeuw aanmerkelijk was vertimmerd, in het jaar 1810
gesloopt.
De boerenwoning, het tiiinmanshuis de vijvers en grachten,
bestaan er nog van , doch de plaats, waar het kasteel gestaan heeft,
is geheel opgeruimd en beplant.
BI. ö7, achter het art. Adüardstïoüde , in te vullen:
ADWARTH , Adwertd of Aedwerth , d. in het Weslerkwartier , prov.
Zie Aduaru.
Groningen.

vliet

,

N

,

,

BI.

58

achter het art. AEMiLiAroLDER

,

,

in te rullen

oude naam van Amersfoort. Zie dat woord.
AEMSTELREDAM, oude naam van Amsterdam. Zie dat woord.

AE3ISF0RT
BI.

,

66, vóór het

AHANTAH

,

art. Ahisoessa,

Ahoes

achter het art.

AHOESING of AncsiNG

BI.

Ahü

AJO

achter het art.

,

op het Moluksche

in te vullen

,

Zie IIa?(te.

:

Auo

AJON

in

d.

,

BI.

69

,

BI.

71

,

Oost-Indië.

reg. S
reg.

s

»

V

»

ï)

»

16, staat:
23

,

»

8, van

Aruba,

eil.

in

staat
Adom lees Adon.
AKUON lees: AKOONG.
AKRA of Akra, lees: AKRA of Acra.
,

,

:

onderen, staat:

:

gespansch. lees:

\oormalig

gespanschap.
Bi.

72,

reg.

het

Zie Aüwjt.

van onderen

,

yiniboina.

,

West-Indië , op het Curacaosche
Noordoostelijke gedeelte van dat eiland.
berg in

,

ci\.

:

Zie Adw».
in te vullen:

d. in Oost-Indië.

67

in te vullen

,

d. in Oost-Indië ,

achter hel art.

AJA,

in te vullen:

Opper-Guinea.

in

stranddistr.

19 en 23 slaat: Rchoemoni

,

lees:

Rnchoemoni.

,:

A L
BI.

7i

achtw

,

hti ail.

A.

AiAccA,
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r;»

hhHcii

tti

:

Vac
i.laals in OoitlmUc.
AI.AM (TA.M)JU.N(i)
ALAMllhllTSKAüK, dus noemt uien «Ic mIiimiHiij

Ta.'^djoxü

,

dersloolsehe
Julij

1838

Korlfiiliüclsclio plassiui

rii ilo

is

het

aaiilojjjoii

der

,

iit

lie-

,

j)rov.

sleeiieiijjloi)ijiii;f

aaii

IusscIumi
l trcc/it,

de

JUmi.
ilc

l.ocn-

Duii

ziiid/.ijde

ÜS

van

de zcekade , (iiidor het toezijyt van don fuiijjcTcnden lIuoi'd-In|rcniüur
van den ^Vatc^staat, aanbesteed.
achter het art. Alayb, in te rullfii :
ALBA (UEUVE-LVAN) , hoofjle in liet Laud van yJlttuu. Zi« Alva
(Heijvkl-vax-).
BI.

73,

18, staat: Avlbeck
achter Ai.BEnTSBKni> , in

rojj.

ALBERTSKLOÜSTER
ËtijioRu

,

,

Ucs

voorin,

:

Aaluebk.

tullen

te

:

klooster

in

Kennornerland.

Zie

(Klooster- tk-).

ALBEIVnSPOLDEU,

pold. in Asseneder-Amhacht ,
in StaatsZeeland, distr. Jliilst , arr. Goes , kant. Axel,
{jedceltelijk {jein. Sas-run-Gent , ffcdeeltelijk tot do Belyischo {jeni.
palende N. aan den St.-Piclerspoldcr , O. aan
s $ e n e d e behoorende
het Sassejat ,
Z. aan
Sas -van-Gent, W. aan den Bankpolder
den I'ennenianspolder, den Mariapolder en den SL-Pieterspolder. Reeds
in 1:285 waren deze gronden bedijkt door Jan vau Nabes en Maiua
d'Artois, doch zij werden in 1183 overstroomd, later herdij kt
inaur
in den strijd legen Sjjanje weder aan de golven prijs gegeven.

Vluaiidercn

,

prov.

A

;

,

aehtcr rcg. ii8, voege

men

hij:

Onder de Predikanten
die vroeger te OuD-AtBtAS gestaan hebben
Gekard Crokse, die zich door geleerdheid onderverdient meldinjj
,

:

scheidde en onder anderen geschreven heeft ecnc Historie der Kwakers, welke, wegens onpartijdigheid, geprezen wordt.
Hij heeft hier
van 1678 tot 1707, toen hij emeritus werd, het evangelie verkondi<fd.
BI. 74, achter het art. Alblas (Oud-), in te rullen:
ALBLASPOLDER , pold. in do heerlijkh. Zualmce , ^rov. I\'oordBraband j arr. Breda, kant. Zcvenbert/en , distr. Pritisenhaye , geiu.
Hooje-en-Lafje-Zwalnwe ; palende N. en O. aan het llilleke- van- dea
Dam , Z. aan de Vloedspui en W. aan de-Hoogc-zwalnwsche-haven.

Deze pold. beslaat 6 bund. 62 v. r. 80 v. ell. Het zomerpeil is 40
onder A.P.
BI. 79, reg. 10 en 11, staat: Aalbrechtsberg , lees: Aalbektsbekc.
achter het art. Albirgh. in te vullen:
ALCMARIA, st. in Noord-UoUand. Zie AtKaAAH.
reg. 13, staat: Alkmere, /ee*.- Alcmere.
BI. 84, reg. 33 , staat: Het bevat enz., deze zinsnede leze men aldus:
Het bevat in de 3 kant.: Alkmaar, Schagen en de Helder,
ruim 44,000 inw.
reg. 36, staat: ALKMAAR, kant. No. 1. enz.
Dit art. yelieve men dus te veranderen, terwijl het ijchecle volgende art. uegvalt:
ALKMAAR, kant., prov. IVoord-IJoUund arr. Alkmaar, palende
N. aan het kant. Schagen, O. aan het arr. Hoorn, Z. aan het arr.
Haarlem en W. aan de Noordzee; bevattende de volgende 21 p-em.
Alkmaar; A k e r s 1 o o t- e n- o u d e Bergen;
i
en u m; St. Pancras; Ouddorp; Egmond-binnen-Eg-

d.

,

W

W mm

;

mond-aan-den-IIoef-en-Rinnegom;Egmond-aan-Zeej
Heilo-en-Oesdom; Limmen; Koedijk-cn-lluiswaard;
Oud Carspe
Groet; S c h o o r - H a r g e r e n - G a m p
-

l

-

1

;

Veenhuizen;

;

H ugo waa rd
N o o r d e n Z u dScharwoudc; Broek-op-Langendijk; Oterleek; ZuidH

e e r

-

;

-

-

i

^
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e

n-Noord-Schcrmer;

25,000 iiiw.
BI. 97, achter het

art. Ai.taiï

ALLAIITSPOLDER,

Schcrmerhorn;

en

pold.

en daarin ruim

zm te vullen:

,

inde

heerlijUi.

Geertruideuherrj

,

prov,

Noord-Bruhaud , air. Breda, kant. Oosterhout, distr. Priuaevhatje
Ijcm. Made-en Driunnelen ; palende N. aan de Akkers, O. en Z. aai»
eir
den Eniiliapolder en W. aan den Grooten-Poldcr-van-de-lNollen
Het zomcrpeil is 10 d. boven A. P.
bevattende 4 bnnd. 37 v. r.
ro'oV het art. Aller, in te rullen:
,

ALLEMANSHIL

pold. in de heerl. Geertruidenherg , prov. NoordBreda, kant. Oosterhout, gem. Geerlrnidenherg ; paO. aan de Donge zelve,
lende N. aan de Bnitengronden tegen de Donge

Sraband,

,

arr.

,

Z. aan de vestingwerken van Geertrnidenbcrg en
bund. 16 v. r. 70 v.
Hij bevat 17
polder.
ligt

W.
ell.

aan den EniiliaHet zonjerpciL

10 duim boven A.P.

ALLENDORP

of Allerdorf,

fïerkwartier der prov.

Utrecht.

voorm.

achter het art. Allersma

ALLESBORN

grootbert.

d.

,

Waard.

voorm.

,

,

in

te

nullen

:

Luxemburg.

achter het art. Allesmeer

ALLEUZEN

goed in het l\e-

riddernialig
Zie Alendorf.

heerl.

,

Zie Allerbors.
in te vullen :

in

den

Grooten

Zuid- HollandschetF

Zie Alloyses.

ALLINGAHUIZEN

gch., prov. Groningen.
Zie Alisgehüizen.
,
98, achter het art. Alma, t« te vullen:
ALMALOH , oude naam van Almelo. Zie dat woord.
achter het art. Almahi , in te rullen :
ALMEER, oude naam van het Haarlemmermeer. Zie Alechmere.
reg. 29, staat: Haarlemmermeer. Zie Alcumere , lees: HaarZic AlECHMERE.
LEBMERfflEER.
BI.

reg.

gelieve

30, staat:

wen aldus

ALMELO

,

arr.,

prov. Overijssel, dit art.

palende N. en O. aan bet KoO. aan de Pruissiscbe prov. Rijnland, Z. aan
en W. aan het arr. Deventer.
Het maakt het

prov. Overijssel;

arr.

ningrijk Hannover,

de prov.

ALMELO,

veranderen:

te

Z.

Gelderland

kwart. Twenthe uit, bevat de volgende 8 kant.: Almelo, Delden, Enschede, 01de n zaal
en Ootmarsum, heeft cene oppervlakte van 100,301 bund. land.,
telt 10,257 h. en 57,000 inw.
grootste gedeelte van bet voorm.

BI.

Ook
BI.

100, achter
is

102,

reg.

20, hij te voegen:
1858 te Almelo 1 ledei'- en vellenbcrciding

reg.

in het jaar

3,

van onderen, staat:

Van

opgcrigt.

de twee lijnbanen enz.

deze zinsnede leze men aldus:
Van de twee lijnbanen is die,

welke het laatst in Merking is geweest , tot eene traankokerij voor de kwijnende Groendlandsvisscherij
van Harlingen ingerigt.
BI. 105
vóór het art. Almers , in te vullen:
ALMERE^ oude naam van het Haarlemmermeer. Zie Alecumere.
lees : een
reg. 9 , va7i onderen , slaat : eenen zwaren brand
zware brand.
BI. lOo, reg. 9, slaat: ALPHEN, kant., dit art verandere men aldus:
ALPHEN, kant., prov. Zuid-Holland, arr. Legden; palende N. aan
Z. aan het kant.
bet kant. Woubrugge , O. aan bet kant. Woerden
,

,

,

Gouda,

Z.

W.

aan het kant. Voorburg,

en

W.

aan het kant, Ley-

^
,

ALP.
ilt'ti

O
III

1>

(1
I'

o ü r

s II

r

a

il

lil

11 II

II l

I'

bcvatlciuli-

Pil

,

d

111

151.

bcsluul,

B

;

z f

i

o

II

s

cii

;

liSüS

iii

ALI'IIEM

a i

iitijj

Zie Ai.iMitN

117

151.

(".ASTKA

-

,

róor

Al/niKNA
ko
en S

c

151.

II

1

,

het heijin

,

151.

,

dit-

ALriiK>-K>-lWi;TM.Li»

plaats,

oudt-

,

l

b

II

c rv c o

ce

v

<•

jf

daarin

oji

U

n

i

u t v c

Zw

;

He

;

riiiiii

ii

l

1 »1

a

liorii

l^.OiK)

;

iii;

iiiw.

iiiidi-r Aii'iii.> i.>-Kii.rvi.i.u

wnkiii^;

men

ijclifvc

,

ii

-

in

jfchrajft.
/e (•;(//(/(.-

de ouile jfiskaarleu vuorko-

in llijnland.

Ai.tim;k

r

in te rullvn:

,

lees

-j ,

ka

:

n

t

(La\u va:i).
M e rb a c li
]\1 e r c k o 1 1 z

Zie Altera

Ka

u

l

c n b a c

e n

h

,

,

l-l,

of AnELiEsitiji

Zuid-lIuUand ,

|)ii>v.

/ ianenmlie

i'ii

J

ii

: L e w es ni ii li 1 e n, lies: Lc iii c s niii li Ie n.
van onderen, stuat : AMALIESTEIM ol' Ameliestew
van dit art. leze uien aldus:

rcjr.

A.MALIKSTKIN
finnen

o o

n-cn

lic

1 |i

a

^ï». .<ilaat

i-ejy.

19

1

salaiiioniakslükcrij in

i'i'iio

lift lilt.

en S c h a
II l b u r
jy.

18,

1

151.

enz.

z

1

1

A

II ;

i

d.

,

:

a r

landslieek in Znid-llollnnd.
4 en 5 , tan onderen , stunt :

,

10[[.

c

A

;

Ztiid\Nijk; U
rs w o II d e

ji ;

II

aciiter lift int.

UK-iidc.

ue k

ii tr ]> li

de lalirick Aan bri-iuMart

Bij

,

is

(Ie \olj;ciiilc i-lf [feiii.

n - (i
k o i>

o

11 -
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,

voorin, adrllijk

en \ u.

jjcm.

^V

.

inde

litiis

becrlijkb.

van Fianen

^

iii

hel

luisi/i.

1-20. borciiaan

AMAMELO

f

in te vullen:

of Amanteld

,

d.

in

Ooal-Indië , op het Jllolukschc

eil.

.,4niboina.
Bi.

1:21, róór het uit.

.\31b.vciitspolder,

in

te

rullen:

A31BACUTEN (1)E^1JF),

anders ook de Noobuwatebring {jeheclen^
voiiuen den ondsleii en jjioülsten ^^atc^nIl{J \aii het eil. Jf" ah heren
ofschoon er thans
jjrov. Zeeland. Hij heeft den ouden naam behouden
elf anibaehten in {yevoiiden Morden, daar hij, beliahe eene jjedeelle
e s t kavan Sc rooskerke, de heerlijkheden en anibaehten van
ji e
1 e ,
P o p p e k e r k e , B o n d e w ij n s k e r k e , S t J a n s k e r k e
,

W

1

.

Zoiitelandc, Meliskerke, Maria kerke, Grijpskcrke,
Aajjtekerke, D o ni b n r en Oostkapelle, en dus in het
jj

GOOO

omvat.
Ueii ^roe[Terell naam had de vaterring naar de oudste bedijkiiijfeu
aan de ffalucren of bewalde akkers, op welke de Domburj"- met
liare onderhoorigheden lajj, te weten: 1' o
p p e k e r k e , Boudinskerke, M e 1 i s k e r k e M a r i a k e r k e en (ï r ij p s k e r k e. Hij mjis
toen door cenen stroom , de S ir a l i n <j e en P e k e l i n ge j van de oostelijke {jronden [jcseheiden, en het was in dien stroom , dat bedijkt werden
de H o 11 d e r (1 [j e m e t e n onder Gr ij pskerke, weike thans tot de
Oost«alerrinjj behooren
Ho n d e g e n s a m b a c h t en het deel van
Serooskcrke, hetwelk bij de Vijf A.iiDAcnTK> {geteld uerd. \ oor
1300 waren ook ten Z. de AV e r e n d ij k cii de Z o u t e 1 a n d e n
{yewoimen
want reeds ten jaie l-(iO vindt men {jesprokeii van tienden
in de T e k e l n {j e
en gewaagt 3Ielis Stoke vau Zon t e l a n d e.
Hef oudste berigt van den walerrii;(j zelven is van het jaar 1^93.
róór hel art. Am bal wang, j« te vullen:
AMBARAWA , st. in Üost-Indii', tW.Jaia, resid. Satnarang , dist,
./iniburaua.
Zij is de hoofdpl. \aii het dislrikt , en men is thans (1839)
bezijTj om aldaar vestiiijjw erken aan te leggen , aan welke de Goineriienr-Generaal van Neèrlaiids Indic in Junij \an hel vorige jaar den eergeheel

jiijiia

buiid.

,

,

;

i

,

sten steen gelejjd heeft.
renr.

i]

j

vau oadcrca slaat: Kadoe

^

lees:

Samarang.

:
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lil.

1^,

TÓór het nrt. AiHBlaü, in

AMBLzitJ,

lort

Oost-Indié',

in

te

vullen

en

laudv.

:

eil.

AmhoiiM ,

uiet

ver

van Victcria.

130,

Ameon, in

achter het art.

te vullen:
landv. ia Oost-Indië.
Zie Ambowa.
reg. 4, staat.- A3iB0N0G
lees: AMBOONG.
» Vó
van onderen^ staat: aan Zederik, lees : aan de Zederik.
BI. 140, reg. 32 en 33, staat: Jonkheer Mr. Hendrik Willem Bosch
lees : Jonkheer Uendbik Willes Bosch van Drakesteix.
TAS Dkakesteik

BI.

AMBONSCUE EILANDEN

,

,

,

,

staat : Het wapen van deze heerl. is enz., in plaats
,
van deze geheele alinea leze men:
Het wapen van deze heerl. is een schild beladen met acht golvende
strepen van goud en rood.
Het wapen der ridderhofstad is een schild
van goud, beladen met drie zwarte hanen, met roode kammen en
baarden, geplaatst twee en een, vergezeld van boven van de letters
A en H.
BI. 141, reg. 7, staat: Te gelijk met enz., van hier af tot aan het
einde ran het art. leze men:
Deze ridderhofstad is bij scheiding des boedels van Mr. Paulus Bosch
va> Drakestein (zie het vorige art.) toebedeeld aan Jonkheer Mr. Willeï
Bosch van Drakestein , lid van de Ridderschap der prov. Utrecht.
Het wapen van Nieow-Ameliswaard is een schild van goud beladen met
drie zwarte hanen, met roode kammen en baarden geplaatst twee en een.
BI. 143, reg. 19, van onderen, staat: bij het dorp van dien naam
van Amcrongen , lees : bij het dorp van dien naam.
BI. 144, va het art. A3IER0NGER BOSCH, in te vullen:
AMERSENFORT , oude naam van de stad Adiersfoort. Zie dat woord,
reg. 19, staat:
Het bevat in de volgende 4 kantons enz.,

5a

reg.

,

,

deze zinsnede leze men aldus
Het bevat in de volgende 3 kantons Amersfoort,
ij k - b ij - D u u r s t e d e
en
ruim 4o,000 inw.
reg. 22, staat: AMERSFOORT, kunl. ^o.,l enz., dit en het
volgende art. worden e'e'n , en men leze dit aldus :
AMERSFOORT , kant. prov. Utrecht , arr. Amersfoort , palende
N.aan de Zuiderzee, O. aan de prov. Gelderland, Z. aan de kant.
llhenen CU ^^ ijk bij Duurstede en W. aan het arr. Utrecht en de prov.
Noord-Holland. Het bevat 2o,000 inw. in de volgende 11 gem. A me r s-

Rhenen

:

W

,

:

Hoogland; Stoutenburg; Duits; Bunschoten; Ee mnes-binnen-en-B uitend ks; Baarnj de
Vuurschc; Zoest; Lensden; en Woudenberg.
foortj

ij

BI. lol.
ïe Amersfoort zijn in 1837 twee nieuwe fabrijken tot
het weven van katocncnstoffeu opgerlgt , alsmede in 1838 eene likeurstokerij.

BI.

lo4,

geboren zijn
17de eeuw.
BI.

lou

,

hij de hier
,

vermelde beroemde

men : den

voege

mannen,

die te

Amersfoort

schilder Jacojio vas Staveren

vóór het art. Amestelle. in te vullen:
en AMESFORDE, oude namen van

AMERSFORTHE

dat woord.
na het art. Amis (Klein), in te vullen :
AMISFURTl M , Latijnschc naam van Amersfoort.

,

uit de

Amersfoort

Zie

7ia

hef art.

AMMELROIJEN
ZODEN.

,

Ammahol, in

uaaiu

Zie dat woord.

,

te

Zie dat

woord.

vullen:

dien de landlieden geven aan hel d. Ammer-

:

:

AM o.
1U.1S8,

rt»<j.

lifi

icjf.

ni2

,

ftuat:

Mumnhi

,

tldut

jflintidu

,

:

38, staat: AiMOU

i-eff.

AMOR

,

naam van
art. Amor

Ijalijnscht!

,

achter het

,

4J5

lees: Meitado.

hvs

:

naam

,

Mvmulo.
l'iiz.

het walfiiljc
te

i/i

li-et

,

Mi'c.

«lu

Zio dal wooifl.

viiilcii :

kaïiipoiijf
of d., in Onsl-lndii-, "p lul Sumlaschc cil.
do Menaiiijkabaiisthy Uovcnhiii<lcn , divl. .ilahan.
ri'jf.
iO staat: Ami-ai Lawami, dislr. in Oosl-Indii' vut. dit
art. h'ze men aldus:
AMl'AT L VWANG of Li>tv>«c, dislr. in Oost-lndir , in li.t Z. O.
ads. rosid. lienkoeleii , N. W. van
van lii'l Siiiidusclie cil. Sitmatra

AMPAIiO,

S

mal ra

II

in

f

,

,

mol nor vrnolilbaron

l'assamah-lfluir,
BI.

KJÜ

AMTÜ

achter hel art. Amim^am

,

(BlKNO)
achter

AMSSKN
lil.

101

|)Iaats in

,

het

ijiond.
Ie

vullen:

<e

ruiten

i'm

Zio Hd^io Ampo.

Ooxt-fndië.

Amsioiit

art.

,

i/i

,

Zie Am'St-v.
hiinrsoh., prov. Gelderland.
achter het art. Awstei. (Bi>m:?i), in te vullen:

,

,

AMvSTEL

maaklo , voljp-ns de
(l)l-;i»ARTi:>li;Nr-VA.\-üEN-),
1798 hel vierde doparlemont der UalaafO. Z. en N. aan hot
sclie repuMiek nit.
Hol paalde N. aan hel IJ
deparlement mui Texel, züodal hel najrenoejj het tcfjenwoordiyc arr.
Staalsrojjolinu van i23 April

,

Aksterdax bcsloejj.
llel Doparlemont was verdoold
s t e r d a m on de zevende
telde ruim Ü.IS.OOO inw.

in

Wee

Am

re.;.

9, staat:

andere men aldus

7 rin;jcn, van welke de 6 eerste
tol hooldjilaals hadden , eu
s p

AMSTEL (NIEUWER)

,

kant. enz. dit art. ver-

:

AMSTEL (MEÜWER-),

kant., prov Noord-Holland, arr. Amsterpalende N. aan do kanl. Amsterdam No. 2 en 4, O. aan liet
kant. Weesp en aan de prov. Uirochl
Z. aan het arr. Leydon en
W. aan het Lojjmeer , aan hel Haarlemmermeer en voor oen gedeelte
ook aan het kant. Amsterdam No. 1. Het bevat de aeht gcm.: N ie uw e r - A s t e l O u d e r - A s t e 1 ; R e t w ij k - e n - R e t \v ij-

dam,

,

m

m

;

i

i

keroord jAalsm eer-en-Kudclsta art; Ley muiden-e nVricsekoup; Kalsla[jen-cn-Bilderdamj Thamenj en
Uithoorn en daarin rnim 10,300 inw.
BI. 16:2

BI.

1G6

34

rejr

,

,

staat

Amstel

:

,

(Older-) kant. ditgeheele art. vervalt.
dek. , in te rulkm :
,

achter het art. Ajistellam)

,

AMSTEELAND,
W. en N. aan de

dep. van het voorni. koningrijk //oZ/anf/. Het paalde
Noordzee, O. aan het dep. Llrecht en Z. aan het
depart. Maasland, en bevatte nagenoeg hetzelfde als de tegenwoordige
provincie Zlid-Holla.nd.
Dit departement werd in twee kwartieren
verdeeld, waarvan bet eerste II a a r l e
en het tweede Hoorn tot

m

hoofdstail had.

109, rog. 7, staat: Het bevat de volgende 12 kantons, enz,
zinsnede leze men aldus :
Het bevat do volgende 7 kantons
Amsterdam No. 1 4, Nieuwer -Amstel on Weesp. on daarin rnim 232.000 inw.
BI.

dezr;

—

:

reg. 10, staat:

AMSTERDAM(DE ZES KANTONS DER STAD),

men aldus :
AMSTERDAM (DE VIER

dtt art. leze

KANTONS DER STAD),

bevatten te zamen

202,000 inw.
Kanl. No.
Aiuslel, Z.

1

,

palende

N. aan bet IJ

,

O. aan het kant.

Nienwer-

aanbel kant. Aiuslerdam No. 2 en W. aau hel kant.

Am-

,
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sterdam No. 3, beslaat het eerste, een gedeelte van het tweede en
ongeveer de helft van het derde politiekanton ; en bevat de burn-erwijken No. 1 16, henevens de geui. Water {j ra a is m ee r of D'iom e r meer-e n-Om r iuydij k.
palende N. aan de kant. Arasterdam No. 1 en 3
Kant. No. 2
O.
en Z. aan het kant. Nieuw er- Amslel en W. aan het kant. Amsterdam
No. 4 , beslaat het grootste gedeelte van het tweede politiekanton
ea
l)ëvat de bnrgerwijken No. 28, 53, 33
60 geheel en 34 32 gedeeltelijk , mitsgaders de buileuwijken No. 1 en 2.
Kant. No 3, palende N. aan het IJ, O. aan het kant. Amsterdam
No. 1 , Z. aan het kaat. Amsterdam No. 2 en W. aan het kant. Ambeslaat een gedeelte van het tweede en ongeveer de
sterdam No. 4
helft van het derde politiekanton , en bevat de burgerlijken No. 17
27,
29 32 geheel en 34 52 gedeeltelijk.
Kant. no. 4, palende N. aan het IJ , O. aan de kant, Amsterdam
No. 2 en 3 Z. aan de kant. Amsterdam No. 2 en Nienwer-Amstel
mitsgaen W. aan het kant. Haarlem beslaat het vierde politiekanton
ders de gem. Slooten en Slooterdijk- Osdorp- en- de-VrijeGeer, en bevat gedeelten van de burgerlijken No. 33 52, alsmede
mitsgaders de buitenwijken No. 3 en 4 en de gem.
53 en 34 geheel

—

,

,

,

—

—

,

—

—

—

,

,

,

—

,

Sloote-en-Slooterdij!:-Osdürp-en-dc- Vrije-Geer.

—

3 en een
BI. 169, onderste regel, staat: kant. Amsterdam, No. 1
4.
gedeelte van No. 6, lees: kant. Amslerdam , No. 1
BI. 171 , reg. 40, staal: les vredegeregteu , lees: vier kantonge-

—

regten.
bovenste regel, staat: regthebbende

lees: regthebbenden.
,
1795.
Tot Nut en
BI. 214, reg. 10, staat: het Letterkundig genootschap
heschavhiq ; lees: het genooLschap i)atitra Art is Mugislra , dat den
1 3Iei 1838 geopend is , en zichten doel heeft gesteld , Amsterdam ccnen
Zoölogischen tuin te vcrscballVn.
220 roege men hij de aldaar vermelde geleerde en andere beBI. 215
roemde mannen en rrouwen nog: den godgeleerde He.ndrik Hiekomimcs
Ten Oever, geb. 6 Februarij 1746 f 2 Mei 1825, als Predikant bij
den Natuurkundige Johanmes Bivs,
de Hervormden te 's Hertogenbosch
Ja> Komjne>birg, geb.
Aupuslus 1838; den ge»cliiedscbrijver
•f 28
1758 , t 8 Januarij 1831 . na 57 jaren Hoogleeraar in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis aan de kweekschool der Remonstranten
te zijn geweest; den Letterkundige 1'ietek Gerardis A^ itsen Gevsbeek ,
de dichters: Pieter
geb. 50 of 31 Dec. 1774, f 51 October 1851
Meijer «•eb. in 1718 , -f 16 Mei 1781; Gerardls Odtbof die zich echter
meer als Geleerde , dan als Dichter ouderscheidde Gerard Mlvseh, geb.
1726, t 1757 Jan Llt.t Dirksz., gib. 1749, t 6 December 1822 en
geb. 13 Julij 1801, t 15 April 1854,
SiBOUT CoR^ELIS KuNKnAMER
de Schilders Simos
die tevens geen onverdienstelijk Regtsgeleerde was
Timotheus de Graaf
Jouan vax Noordt
Jassz. Kies uit de 15de eeuw
Jan Pieters Zomer , geb. 10 Maart 1641 f 18 Mei 1726 J
of DE Grave
geb. 1684; Louis Cualox. geb. 1687 ,
Jacob Essele.ns Willem Troost
f 1741; IsAAK VocELENSA>cK gcb. 1688, f 1 J""'j 1755; Gerard
Melder, gcb. 17 April 16 5, f 1754 en Jan Linthorst, geb. 1755,

BI.

BI.

176,
208,

30, staat: 1753,

reg.

lees:

:

—

,

;

:

;

.

,

;

;

;

,

;

;

:

;

;

,

;

,

,'

f 1815,

de Plaatsnijders

:

Cornelis Danck^ers de

Ry

,

die tevens een be-

geb. 1561, f 1654; Dancker Danckerts en
uit het laast der 16e eeuw ; Abraham
zijn broeder Justls Danckers ,
Bluotelisg , gcb. 1654 j Relmeu va.n Peusu.n , die omstreeks 1640

kwaam bouwmeester vas,

,,

ANK.

Geraiv» Valck , Jvr.oBrs (Ioie . job. omli'-iit 1060, t omslrcfks
-jveiiiiofdelijk.
1710;
Hvci;\s, .losLi'ii Mii.iiKu,
('iii\isTiAA>

lecfile-

1730

•

MvTTHivs 1'oot,

Mmue,

l(iI7

tfrny;ke('idf

1705

l.-ef.lf.

!21<S.

l\\.

iv;r.

i'ii

;

(Ml

'»

tVlolxT 1Sr)i,''/<'c.v.biM- 1831.

16

ro'T.

[ri-lecfd
dii-

df
de

roitdoiii

reis

cciie

17^0

in

«lic

Zt'fvaaider J.vkoh le
iiiai)

417

!)

Wii.i.km kk

rii

1G16

Jiinij

ondi'rn.nii

woroltl

uk

slaat: ContELis Loots,

,

LoüTS,

<Ti-\}.

Jeuomso

sttiut :

6

Bosch

wdLi-

in

176!5

,

hij

in

die

iii

,

1761, t 10
f 10 Oclode

Jkkomsk»

lees:

;

den

;

O|)|irrkoop-

W'ilih;

{rob.

Jiinij

llitiiKfi

aK

,

van

,

Mauu

plaalëlssler

(:(tu>KLis

,

lii'rfl

den 11

Bosch.

Ü39, róör het

BI.

ANALABOl',
achter

riv.

A>AMnAS

art.

art. Anaiwbe,

liet

,

in

te

t'ii

rullen:

Zio Anna-Laboe.

Oost-Iiulie.

in

te vullen :

laiulstnck in Oost-Lulië, of hel Sundasche
in licl NoordiMi van bel landscb. Batta.
in te vullen:
achter het art. A>jar

ANBOLA-LIIMIIOK,
Suinatra
BI.

,

ii(iS

.

ai\.

,

A>jiR, eii. in Oost-Indié', In de Rivtervan Palembang y tor plaatse waar deze de Kanilianj; opaeonil.
BI. 277, lojf. 12 raii onderen, staat : ANKEVEENSCHE-BRUG , buurt

ANJAR

of

1'üKi.o

.

men aldus :
oord-H olland
Gooiland, ^vo\
arr. Z^ uur O. ten Z. van Amstenlam , kant. en 1^ u. Z. O. van
De llilver.
Ifeesp, gom. Jf eesper-Carspcl , 5 u. N. van Ankevocn.
sunisehc , 's Gravelandsclic en Loosdreeblsche veerschuitcn naar en van
Anisterdaui komen liior dagelijks door.
ANKEVEENi^Cin- 1»0L1)ER (1I0LLANDSCH-). pold. in Gooiland,
enz.

flit

,

de beide rolqende art. leze

en

ANKEVEENSCIIE-BBIG,

iVoord-I/olland

Tpros.

arr.

,

buurt

in

N

.

Amsterdam

,

kant.

JP'ecsp

,

Wees^

geni.

per-Carspel ; palendo N. aan de Hilversunisehe weide, de Meent genaamd O. aan bet Naarder- en Bussenier Eng Z. aan den Slicbts-AnW. aan den Broekepolder en den Heintjcrakskeveenselien-polder
Hij ligt 42 d. onder A. P. en is groot 540 bund. 42 v, r.
polder.
.

,

.

bO

v.

ell.

ANKE\EENSCHE-POLDER

(ST1CIITS-)

,

pold.

voorbeen tot bet

Utrecht beboord liebbeude, ibans mede onder
Gooiland bogrej)en
prov. Holland, arr. Amsterdam, kant. Jf^eesp
gem. Ankereen ; palende N. aan den Hollaiidscb-Ankeveenscben-poldor . O. aan 'sGraveland, Z. aan bet Horsternieer , W. aan den

JVederkwartier der prov.
,

Bleikpolder
Hij

51

ligt

v.

en

.

40

d.

don Spiogelpolder
ouder A. P. en

onder

,

is

groot

Berg).

Nederborst (den

477

bund.

ö3

v,

r.

ell.

A^KE^'EE^SCI1E-VAART , watertje voorbeen in het JVederkwartier
der prov. Utrecht, thans tot do prov. JSoord-Holland beboorende , en
van het dorp Ankeveen oostwaarts naar 's Gravoland loopende en vvest^^aarts zich te Nederborst (den Berg) in de Nieuwe Vecht ontlastende.
BI.

274. vóór het

ANNABOEI
Curacaosche
BI.

,

eil.

276, vóór

art.

borg

A>!«aboog (St.), in te vullen:
JUest Jndië , op de Noordsvestkust

van

bet

Utrecht.

Zie

Aruba, O. van don berg Hoerisibona.
hef art.

ANNAKLOOSTER
AnKKLSKlOOSTEn.
I.
Deel.

in

(ST.)

Ap'>a-I-aboe, vl., in te rullen:
,

voorm.

nonnenklooster Ie

27

«8

BIJVOEGSELS EN VERBETERINGEN.

rejT. 6 , van onderen , staat :
Deze {jem. beslaat enz. , deze
alinea verhetcre men ahhis :
Deze gem. beslaat 1212 bund. 3o v. r. 78 v. ell. Men heeft er
eene meestoof , eene school en onocveer 1700 inw., onder welke 1 R. K.
en 10 Isiaëliten , zijnde de ovenge allen Hervormd. Zij vinden meest

den landhonw de scheepvaart en stoofpotterij of meekrapbereidinjf
bestaan. Voorheen verlieten jaarlijks meer dan oOO personen deze
gem. , om als droo^iers stampers, drijvers en mindere werklieden in
Noord-Braband en Zuid-Holland te {{aan
de meestoven in Zeeland
arbeiden.
Zij vertrokken met hun {jeheele jjezin, tejjen de maand September, en kwamen in April of soms in Mei des volgenden jaars terujT.
De meekrap werd toen bijna uitsluitend door ingezetenen van het eiland
Tholen en voornamelijk door St. Annalanders bewerkt. lu 1814 gingen uit deze gem. 40 droogers , vele stampers en ondermans , de meestoven elders bedienen , thans is dat getal zeer verminderd , daar zij
niet zelden in de meestoven zijn en blijven wonen.
Men telt in de gem. St. A>>'ALA?iD , 23 vaartuigen, te zamen metende nagenoeg 300 tonnen , en cénen zeehondenvanger , welke er zeer
aan hen , die daarmede op de kermissen reizen.
dikwijls levert
vroeger bloeiden hier ook eene
In 1836 vong hij er in het geheel 120
grutterij en eene bierbrouwerij , die echter beide thans niet meer in
werking zijn.
door knwx vau
reg. 6, van onderen, staat: dat in 1493
RorRGONDiE , lees: dat men in 1490 begon te bouwen en door Aska van
in

,

hnn

,

,

;

BOURGÜNDIÊ'.
BI.

277, vóór reg 2, van onderen,

in te vullen:

Annaland een zwaren brand,
mitsgaders de voornaamste
waardoor 54 huizen en 3o schuren
dorps- en kerkelijke geschriften eene prooi der vlammen zijn geworden.
deze
BI. 278, regel 8 en 9, staat: het wapen van St. A>.>ai,a>d enz.

Den 23 Mei 1692 ontstond

te

St.

,

,

s^nsnede verandere

men

Het wapen van

St.

aldus:

,

bende

een veld van lazuur, beeen kind op den regter arm
alles van goud , ten opschrift heb-

Ak.\ala>'d bestaat in

laden met eene vrouw (St. An>a)
houdt
en op een terras staat ,

,

die

Altfjt het groede.

:

voege men hij:
een gedeelte van St. Anxa-Ter-Müiden aan de
stad Sluis afgestaan en in de vestingwei-ken der plaats opgenomen ,
waarom de regering van Sluis, van toen af, den titel voerde van:
Baljuw , Burgemecstercn en Schepen van Sluis , Waterregt en NieuwBI. 281, onderaan de bladzijde,

Omstreeks dien

tijd is

Muiden.
BI.

ref. 20 en 21, hale men het volgende door: en een
van het grondgebied in de vcstingwerken van Sluis opge-

283,

gedeelte

nomen.
BI. 284, achter het

art.

Annekenhüis

,

in

vullen:

te

voorm. d. inden Grooten-Zuidhollandschen waard,
Het was een der twee en zeventig dorpen, die
prov. Zuid-Holland.
bij den watcrvloed van 18 November verdronken en een der vier en
dertijT . die sedert niet weder te voorschijn gekomen zijn,

ANNEKERKE

BI.

289, vóór

,

hef art.

ANTONIEKLOOSTER

ANTONIEPOLDER
(St.-)

,

voorm.

(ST.), in

klooster

in

ie vullen:
Zie
Twenthe.

Alhergen.
regel

17, van onderen, staat:

36

v.

clL, lees:

S6

v.

ell.

:

,

ARD.

419

Bi.!290, rp{[el 8, rrt/» boven, staat: Hij beslaat 3i9 bond lands
en de voUjcnde zinsnede leze men aldus
Do j;i-oiid is er meestal zeer derrie- of
Hij bosla.nl ïol bund. huids.
vcciiachtifj , zoodaL mca op ei'uigo plaalscn geen voet diep behoeft, te
graven, om hel veen Ic > inden j op soniniiye plaatsen treft men echter
(leze

:

g'ewone en ^yoede klei aan.
Het MajRMi der and), heerl. St. AwTOSiEPOLDEn beslaat thans uil het
beeld van St. A.>iTo:<iLS van {ifoud , op een veld van lazuur.

De

A.momf.polüer was aanxankelijk met Cilde eerste Predikant, die deze comIn IGll werd
binatie bediend heelt, Fhans Janszoon ten Asturoek.
deze eondiinatie in twee jjemeenlen {jeseheiden , terwijl de Predikant
Abraiiax Mellimjs, die tot dusverre de combinatie bediend had, te St.
Antomiepolder bleef.
De kerk is niet klein , cu beeft in de laatste jaren aanzieidijkc verDe beschilderde {jlazeu , die toen zeer defect
beterin-jen onder|yaau.
zijn bij deze vernienwiuu niet kuinieu blijven.
waren
De school Mordt in den zomer gemiddeld door 50 en in den winter
door 150 kinderen bezocht.
achter het art. Antoxilsrlip , in te rullen:
111. iJ91
ANTOMUSKÜNVKNT (ST.), voorm. klooster in Twenthe. Zie Alkerk.

van St.

gein.

laartshoek

vereeniijd

,

zijnde

,

.

hergen.

293,

BI.

APELDOORN,

8, van onderen, staat:

regr.

kaal., dit art.

nnii aldus:

leze

APELDOORN,
aan bet

kant., prov. Gelderland,

Elburjj

kant.

,

aan

O.

Arnhem en W. aan het kant.
Apeldoorn; B r u m m e n

;

den

Arnhem; palende N.

arr.
IJssel

aan

Z.

,

bet

Nijkerk , in de 4 gem.
en E p e , ruim 26,000
:

kant.

Voorstj
inw.

be-

m

/ces;

vattende.

öOi, reg. 28, staat: Appinjjedam en M
<T e d a
en O n d e r d e n d a ni.
i n
BI. .513, ruór het a/f Ardjoena , in te vullen:
lU.

A

|>

i

dd

m

p

el

s t

u

.

ARDJO
BI.

(kOETO-) rcgents. in Oost-fndië. Zie Koeto-Ahdjo,
514, reg. 26, staat: gem. Klundert , lees: gedeeltelijk gem.

Klundcrt

,

,

gedeeltelijk

gem. Ztvenhertjen ,
te voegen: en het boezem- of maalpeil 30

achter reg. 29, hij

duim boven A.P.
achter het art. Arembergersluis

AREMBERGSCHE POLDER

,

in te vullen:

,

polder in

de heerl. JViervaatt.

Zie

Ahehbebger Polder.
ARENDSCE^eHOiJT , in te vullen:
volgens sommigen de eigenlijke naam van Arnhem.

aciiter het art.

ARENDSHEIM,
Zie dal
BI.
BI.

woord.

546,
547,

reg.
reg.

15, staat:
25, staat:

Zie

Aroe

lees: Zie

lijeuiet lees:

Aroü.

syëniet.

BI. 552, reg.
6, van onderen , staat: Scroltex van A-schat, lees:
V. E. P. M. Scuolten van Ascuat.
BI. 555, boven het art. Asixga, in te vullen:
ASINEN of ASINAN, st. in Oost-Indié, eil. Java, resid. Kadoe,
distr. Asinen.
Zij is de hoofdplaats van dit distrikt.
reg. 55 staat: ASAILS of DASSE.M1S enz.,
dit geheele

rerandere men aldns
ouder deze naam komt het geh. Dasseiis ouder de gem.
Chuam , \no\. I^oord-Braband, abusivelijk op vele kaarten voor.

art.

ASMUS,

,

.

BIJVOEGSELS EN VERBETERINGEN.

420
BI.

Men
kasteel

56'^, achter

re(j.

15, van onderen

in te rullen:
,
Over-Asselt overblijfselen van het
Vroeger heeft hier ook gestaan het kasteel

vindt ook nog in de gem.
de

JVac/elhorst.

SJvhurg , dat thans echter gesloopt is.
Het beroep geschiedt bij collatie
BI, 366, reg. 13 en 14, staat:
van den Ambachtsheer , lees : Het beroep geschiedt bij collatie van
den eigenaar van het kasteel Schoonenhurg
BI. 377, achter het art. Atert , in te vullen:
ATHAR , plaats in Oost-Indië ^ op het Sundasche eil. Sumatra,
in de Fadangsche bovenlanden.

DER

ARRONDISSEMENTEN

en

KANTONS,

TOT WELKE IEDERE PLAATS, VOLGENS

DE NIEUWE

REGTERLIJKE INDEELING, BEHOORT.

ALPHABETISCHE
TAIf

TOT WELKE IEDERE PLAATS VOLGENS DE NIEÜ,

Naam.

.

OPGAF E
BB

BIT ZA17TC1TS,

WE

RECn'KULIJKI':

Ah rondissk.hent.

Utrecht.
Utrecht.
Broda.

INDEELING,

Lcienen.

Ru>*iel.

liiienen.

LoeMerslüdl-Oukoop-cn-Ter-Aa.
Prinsenhage.

llcrreiiveen.

Alkmaar.
Alkmaar.

Alkmaar.
Alkmaar.

Middi'lburjT.

Middelbnrjj.

Haarlem.

Boxmeer.
Haarlem.

Hertogcnbosch.
Assen.

Dalem.

Rotterdam.

Vlaardingen,

Hcrlofjcubosch.

*s

(1).

Kan

Breda.
Oldebcrkooj).

's

IJEIIOORT

Stellingwerl'-Oosleinde

(o).

Selioorl-llarjjer-ei(-(]amp.

Selioorl-Ilarger-en-Camp.
Aaglekerke.
(ank en St. Agatha.
Bloemendaal-Telrode-Aalbcrlsberg-cu-de-^ ogelenzang.

Wijk-en-Aalburg.
Zweel o.
Maasland.
Vlaardinger- Ambacht-en- Bab-

Ilcusden.

berspolder.

Maasland.
\laardingen.
Vlaardinger-Ambacit-cn- Bab-

Rotterdam.

Vlaardinjjcn.

Amsterdam.
Amsterdam.
Tiel.

Nieuwer- AmsteL
Nieuwer-Amstel.
Zalt-Bommel.

Poederooijen.

Ticl.

Tiel.

Liendcn.

Eindhoven.
Breda.
Breda.
Leeuwarden.

Eindhoven.

Aalst.

üostcrhout.

Oosterhout.

Ginneken.
Dockiim.
Zuidhorn.
Grave.

Gilze-en-Rijen.

Zutplien.

Aalten.
Aalten.

Aalten.
Aalten.

Nijmegen.

Eist.

Eist.

Goes.

AxeL

Eindhoven.

Eindhoven.
Bergen- op- Zoom
Bergen- op-Zoom.

Zaamslag.
Son-en-Breagel.

I

berspolder.

Groninjjen,
's

Hcrtojjeubosch,

Zutphcn.

Breda.
Breda.

(3)

De

OostdongeradeeL
Oldchove.
Herpen.

Ossendreeht.

Steenbergen-en-Kruisknif,

provincie Friesland, in grietenijen verdeeld zijnde, zoo hebben wij iu

de kolom gemeeule,
Iioort,

Aalsmeer- en- Kudelstaart.

opgegeven.

voor die provintie, de grietenij,

waartoe iedere plaats be-

Naam.

Plaats

Aabwas (Verdroskes-)
Aanwassen ,
Aapolder
Aar (Korter)

polder.

,

,

,

Aar (LiiMfiER-) .
Aar (Ter-),
Aard (De>-) ,
Aardam
,

Aardenbroek
Aardekbvrg ,

,

Aardt
Aardt (Polder,

va>-)

,

AAnI.A^DERVEEN ,
Aarlatiiderveea-en-Pulmot

,

AARI.A?(DERVEE>SCnE-RlJNDLBHT
,

Aarle ,
Aarle ,
Aarle (Hooge-)
Aarle-Rixtel

,

,

Aart-Eloijenboscu

Aartswoud
Aas (De) ,
Aasdom ,

,

Aasdom-i>-'t-Veen

Aasdom-Proostdue
Aaxens ,
Abbeca ,
Abbegaster-Rijge

Abbekerk

,

,
,

,

,

Abbekerk-en-Lahbertschagew
ABBEKnOEREiy ,
Abbenbroek ,
Abbe>es ,
Abbestee ,

Abbeweer
Abcoude

,

,

,

Abcoude-Baambrugge ,
Abcoude-Proostdije-en-Aasdom
,

Abeele (De>-),
Aborth ,
Absdale ,
Absdale j
Abtspoel ,
Abtspoldeh (Oost-) ,
Abtspolder (West-)
Abstregt ,
Abtstede ,
Abtswovde ,

,

Provincie.

AlUlONDISSEXttlT.

,

Namen.

ACHLVM
Acht,

PtAATS.

dorp.

,

Acht-en-Zestig-Morcen (De)
AcHTERBOERKENS
AcnTERBOSCII

,

AcriTERBOSCH

,

Achterbroek,
AcHTERBROEK ,
AcHTERDENHAAG
Achtereind ,
Achterhoek ,
Achterland ,
Achterland ,
Achterpoort ,

,

AcHTERSENBOSCn

,

Achterveld ,
achterweteri^g ,
AcHTHOVEN ,
Achthoven ,

achthoven

,

achthdizen ,
AcHTKERSPELEN

AcHTMAAL

,

,

AcHTTIENUOVEN
Achttienhoven

ackersduk

,

,

,

AcKERSDIJK-EB-VaOfWENREGT

ACQOOY

,

Actiehoven

Adama
Ade

,

,

,

Adegeest ,
Adornepolder

Adorp

,

,

Adriaanpoldeh
Adrianapolder

,
,

Adüard ,
Adüahdehvoorwerk ,
Adüarderzul ,

Ae

(Binnen-)

Aegcju

Aekamp

,

Aemburen ,
Aengwirden

Aert

,

,

,

(Ter-)

Aetsveld ,
Afferden ,
Afsched ,
Agatua (St.-)

,

,

,

Provincie.

AnRONDlSSPMENT.

Lpcuwardcii.
Eiiulhoven.

llarlingcn.
l'lill(lllUMMI.

Franekcradecl.
\\ oensel-cn-Kckart.

DonliccUt.
Bn-da.

lli.l.lnkcrk.

üosl-cii-M'esl-IJsseluiondc.'

Oii.hnlu.sch.

Ëiiiclliovcn.

Helmond.

Etieii fM-lA'ur.
Lieshout.

Vcghel.

St

Rotterdam.

Schoonhoven,

Hcrkcuw ouile-en-Aclitcrbrock.

Eiiidlioven.

Assen.

Lierup.

Ticl.

Culemborg.
Eindhoven.
Mjkerk.

Buren.

's

llcrtojjt'iibosch.

Eiiulliovcn.

Arnhfin.
Dordrecht.

Dordrecht.

.-(

)edcurocde.

Aalst.

Nijkerk.

EindhoM'ii.

Asten.

AriilitMU.

Nijkerk.

Utrecht.
Utrecht.
Gorinchcni.

Maarssen.

Grootf-liindt-en-Dortmond.
Grool-Amuicrs.
Haastrecht.
Asten.
Barueveld.
St. -Maartensdijk.

IJsselstein.

Achthoven.

Vianen.

Lcksmond- Achthoven- en- La-

Lcvden.

Lcvden.

Leyderdorp.

Brielle.

Somniclsdijk.
Berifum.

Ooltgensplaat.

Leeuwarden,
Breda.
Utrecht.

Ginnckcn.
Maarscn.

Zundert-en-Wernhout.

Leyden.
Gravcühajc.
's Gravenhagc.

Woerden.

Achttienhoven.

Delft.

Ackersdijk-en-VrouMenrecht.

Tiel.

Culcniborg.

Beest.

Kotterdam.
Breda.
Leyden.
Leyden.
Middelburg.

Gouda.
Oudenbosch.

Gouda.

Appingedam.

Onderdendam.

Goes.

Kortgeen.

Goriiiolieiu.

Slicdrccht.

RotliMilaui.

Schoonhoven.

kerveld.

's

Delft.

Etten-en-Leur.

Woubrugge.

Alkemade.

Leyden.

Voorschoten.
Meuwvliet.

Sluis.

Brielle.

Soninielsdijk.

Adorp.
Kortgeen.
Stellendam.

Groningen.
Groningen.
Groningen.

Zuidhorn.
Zuidhorn.
Zuidhorn.
Zuidbrock.

Aduard.
Aduard.
Aduard.
Termunten.

Raanwerd.
Winschoten.

Idaarderadeel.
Finsterwoldc.

Sneek.
Heerenveen,
Assen.

Zuidbroek.
Bolsward.
Heerenveen.
Assen.

Midwolde.
Wonseradeel.

Amsterdam.

Weesp.

A\ eesperkerspel.

Nijmegen.

Drulen.

Bruten.

Zwolle.
Hcrtoncnbüsch.

Kampen.

Genemuidcn.

Boviueer.

Cuyk-cn-Sl.-Agatha.

"Winschoten.

Leeuwarden.

Winschoten.

's

Vries.

.

Naam.

Agelo (Groot-)
Agelo (Klein-)

Provincie.

gehucht.
gehucht.
gehucht.
gehucht.

,

,

Overijssel.
Overijssel.

Akkers ,
Akkerwodde ,

polder.

Noord-Holland.
Noord-Holland.
Noord-Holland.
Noord-Braband,

dorp.

Friesland.

Akkruji

dorp.
dorp.

Friesland.

Akendaji (Noord-)

Akendam

(Zcid-)

Akersloot

,

dorp.

,

(1)

Akmaryp

,

,

,

Friesland.

Alberges ,
Albertspoldee ,
Alblas
Alblas (Oud-) ,
Alblassebdas ,

gehucht.

Overijssel;

polder.

Zeeland.

polder.

dorp.
dorp.

Noord-Braband.
Zuid- Holland.
Zuid-Holland.

Al BL asserwaard ,

bedijking.

Zuid-Holland.

Albrasds-waard

polder.

adellijk huis.

Zuid-Holland.
Zuid-Holland.
Groningen.
Noord-Braband.
Noord-Braband.
Noord-Braband.
Groningen.
Zuid-Holland.
Noord-Holland.
Gelderland.

,

,

Albra>dsw'aakd-es-Kijvela>de>'.

gemeente.

Alderssa,

heerlijkheid.

Alem

dorp.
,

Ale3i-3Iare>-e^-Kessel.

gemeente.

AlemsgewaaDE

buurt.
gehucht,

Ali>gahcises

,

,

gemeente.

Alkemade ,
Alkmaar
Aller (Ocd-)

stad.

,

Alliscwieb

Alma

,

Almelo ,
Almelo (Ambt-)

,

Almelo-es-Vbiesesveen

,

Alken ,
Almesub,
Almkerk ,
Almkerk-es-Uitwiik
Aloisepolder

Alphen
Alphen
Alphen

,

Friesland.

Groningen.

stad.

Overijssel.

gemeente.

Overijssel.

heerlijkheid.

Overijssel.

dorp.

Gelderland.

dorp.

Friesland.

dorp.

Noord-Braband
Noord-Braband.

gemeente.
dorp.

Zuid-Holland.
Gelderland.

dorp.

Noord-Braband.

dorp.

Zuid-Holland.

gemeente.
gemeente.
gehucht.

Noord-Braband.
Zuid-Holland.
Noord-Braband.

polder.
,

,
,
,

Alphen-en-Riel ,
Alphen-en-Rietveld ,
Alphen-Oisterwijk ,

(i)

dorp,
boerderij.

,

,

Het voormalig kanton

iugcdeeld.

Akkrum

is

thanj

bij

liel

kauton

Heoreuveen

Arrondissement.

Naam.

Geïeentb.

Anno^uissEiENT.

IJnclk'.

Soiiiinel.sdijk..

MclisNaiit-NiHndcrseliurren- en

Zierikzce.

Zierikzec.

Nicii\\(i

^^ fllfstrijpen.

kerke- Kanelle- en- H<>1-

laml.

H..f\an-nelft.

Delft.

I'

i;i>t.

Valbnrjr.

's Ilorlojji'iiboscli.

Ileu.sden.

bevat onderscheidene ;;<'ni.
Kmmikli(i\en-en-\\'aardiniizen.

Herlogenboscli.

llousden.

"'s

K
^s

(iiaveiihagc.
ij

int';; 011.

De- \\ erken- wi-Sleeu wijk.
Appeltern.

Nijmegen.

Driiten.

Assen.
Gorinoheni.

JI(io|ye\eeri.

Beiien.

Sliedrccbt.

Sliitlreeht.

LeMlen.

Alphen.

riürinoheni.

((irliu-liem.

Ilazertswoude.
Ameith-.

Leeuwarden.

Ilolxxerd.

Amtdand.

Breda.

Breda.

Ter-lleidc.

Middelburg'.
Aniersfnoit.

OostbiirjT.

Biervliet.

M

Rijnauwen.

Amersfoort.
Assen.
Amersfoort.
Amersfoort.
Amersfoort.
Goriiiehem.
Gorineheni.

ijk-l)ij-l)iinrstedf

^^ ijk-bij-Diiiirstede

Ilijnaiiwen.

Assen.

Rolde.
Ameronjjen.

Rlienen.

Rhenen.
Amersfoort,
Siicdreelit.

Siiedrecht.

Ameronjyen.
Amersfoort.

Groot-Ammers.
Groot-Ammers.
Ammjrsstol.

Rotterdam.

SclioDnhoven.

Tiel.

Zalt-liiiiniiiel.

Tiel.

Tiel.

Zalt-nommel.
Zalt-Bommel.

Ammerzoden.
Ammerzoden.
Ammerzoden.
Ammerzoden.

Tiel.

Zalt-Bommel.

Ziilphen.

Loehem.

Amsterdam.

Meiiwer-Amstel.
Nieuw er-Amstel.
Nieuwer- Amstel.

Nieuwer-Amstcl.

Oss.

Oss.

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Appingedam.

Nieuwer-Amstcl.
NieuMer-Amstel.
Nieuw er-Amstel.

Nieuwer-Amstel.
Nienwer-Amstel.
Nieuwer- Amstel.

Appinjyedam.

Anislerdaui.

Amsterdam.
*s

Ilertogenbosch.

Amsterdam.

Amsterdam.

AppinjTcdam.

Delfzijl.

Onderdendam.
Ileusden.

Bano.
Op-en-Nèer-Andel.

Op-en-NèerAndel.

's

Herto{jenboseh.

's

llertofjenboscli.

Heusden.

's

Uertojjenboscli.

{.'eusden.

Nijmegen.

Ülst.

Valburjj.

»

—
Naam.

.

.

GEaEElTli.

ARR0>DlSSEaC:1T.

Assen.

Assen.

Anioo.

Iluürn.

Enkhuizen.

Aiidijk.

Gocs.

Axel.

ZaaMi>lag.

Snoek.

Rolsward.

\N

Tiel.

Zalt-Uonujiel.

ïiel.

Zall-Bomnjel.

Goes.

Axel.

Kossem.
Hcerewaardeu.
Koewaeht.

DeVL'iiler.

Ümuiumi.

(irauisbergeu.

Deventer.
Deventer,
Deventer.
Breda.
Assen.

Uaalte.

Wijbe.

Umnien.
Zevenbergen.

Grauisbergen.
(Iramsbergen.
Fijnaarl-eu-lleyningwi

-Vssen.

Kunnen.

nniinen.

onseradeel.

Nijmegen.

Eist.

Beinmel.

Arnhem.

Arnhem.

Arnhem.

Zutplien.

Doesborgb.

ZnlpLen.
Assen.
Leeuwarden.
Leeuwarden.

Dut sborjb.

Angerloo.
Angerloo.
Ruinen.
Üost-Dongeradeel.

Iloogevcon.

Doeknm.

Menaldumadeel.

Arnhem

Berlikum.
Apeldoorn.

Amsterdam.
Amsterdam.

Weesp.

Apeldoorn.
Ankeveen.
Wecsper-CarspeU

Amsterdam.
Amsterdam.

Weesp.
Weesp.

Ankeveen.

^^ eesp.

NVeesper-Carspcl

Goes.

llelükeuszaud.

's

Zwolle.

Zwolle.

Dalfsen.

Assen.

Assen.
Nijmegen.
's Hertogenboseh.

Anloo.
Nijmegen.

ÏVijmejjen.
's

llertüfjcnbosch.

Breda.
Almelo.

Breda.
Goes.

Ginnekeu.
Delden.
Tholen.
Tbulen.
Berlikum.
Oudenboseb.
Kort gene.

Gocs.

Kortgcnc.

Middelburg.

Sluis.

Middelburjj.

Sluis.

Brielle.

Brielle.

Zierikzee.
Zicrikzee.

Leeuwarden.

.

Ileer-Arcndskerke.

Bosmalen.
Giuneken-cn-Bavci.
Dfldeu.
St.-Annaland.
St.-Annaland.
bet Bildt.
Dinteloord-en-Prinseland.
Wissekerke-Gecrsdijk-'sGravcnbüek-eu-KainpenS'Nieuwlan<l.
Kats.
Kortgene.

Nieuw vliet.
Nieuw vliet.
Rockanje- Strijpe- LodderlandStuilakkcr-St.- Anua-polder-

en-het-Sehapengors.
Axel.

Axel.

Neuzen.

Middelburn-.

Oostburg.

Biervliet.

Middelbur'r.

Sluis.

St. Anna-ter-Muiden,

Brielle.

Brielle.

Roekanje- Strijpe- LoddcrlandSluii-akker- St. Annapoldurea-bet-Scbapcngors.

l.

De

2S

.

Naam.

Anna-Ter-Muiden
Annen

Provihcie.

dorp.

,

{jebucht.

,

AlSNEN (St.-),

buurscliap.

Anseveen

dorp.

,

Anneveenscue-Compagnie

gehucht.

Annevosduk
Anreep

polder.

,

gehucht.
gehucht.

,

AlVSEN

,

Antonie (St.),

Antomepoloer

(St.-)

A^TOiVIEPOLDER (St.-)

Antomepolder (St.-)
Antomepoeder (St -)
Aktonis (St.-),
Antonis (St.-) ,

Amtwerppolder
Apel (Ter-)
ApELD )ORN
Apeldoorn (Noord-)
,

Aperloo

Noord-BrabandJ
Zuid-IIolland.

,

polder.

Noord-Braband.

,

polder.

,

pohler.

buurschap.

Zeeland.
Zuid-Holland.
Gelderland.

dorp.

Noord-Brabaud.

polder,

Zeeland.
Groningen.
Gelderland.
Gelderland.

geliucht.

,

buurschap.
buurschap.
voormalig

,

,

Apostelhuis

schans.
dorp.

dorp.

,

,

gasthuis,

Appel ,
Appelaar (Nieuwe-)
Appelaar (Oud-) .
Appelejjbuhg

,

,

,

,

AppE^ ,
Appingedam

,

,

Arejhbergspolder

Arendsduim

,

Arendspülder
Arensiiorst
Arendsjïest

Arentsburg
Arion ,

Ark

,

,

,
,

,

Arkel
Arkel

Noord-Braband.
Noord-Braband.

landgoed,
dorp.

Gelderland.

buurschap.

Friesland.

dorp.

Geldei-land.

dorp.
vlek.

Gelderland.
Gelderland.
Groningen.

landgoed,
buurschap.

Overijssel.

(Lako-va!n-)

Noord-Braband >
Zuid-Holland.

polder.

Zeeland.

havczalhc.
gehucht.
landgoed.

Overijssel.

ArKELSCHE!N-1)AM

V aard
buurt.

Zuid-Holland.

bru.T.

Overijssel.

gcnicenle.

.

A^Ktl.STLl^SCUE-IiKUG

,

Noord-Braband.
Zuid-Holland.
Groningen.
Gelderland.
Zuid-Holland.
Zuid-Holland.
Zuid-Holland.
Zuid-Holland.

heerlijkheid

.

,

Noord-Braband.

polder.

dorp.

Arkel-en-Hietveld
Arkelsbuuc ,

Friesland.

landgoed.

hofstede.

,

Noord-Braband.

polder,

buurschap,

,

Gelderland.

Gelderland.

buurschap.

Areeidslüst
Archehi ,

Overijssel.

buurschap.
polder,

Appelsche ,
Appelsche (Hoog-),
Appeltern
Appeltern (Huis- te-)

Zeeland.
Drenthe.
Groningen.
Drenthe.
Drenthe,
Zeeland.
Drenthe.
Drenthe.

,

dorp.

,

ApE>nUlZEN

,

.

Middi'lbiir{j.

Shiis.

St.

Assen.

Assen.

Atdoo.

Anna-ler-Mnidon.

A|)|)iii{jo(lam.

Appiii^jetlaiu.

'l'en-IJoer.

Assen.
Assen.

Assen.

Zieiikzce.

Tliolen.

Assen.
Assen.

Assen.

Anioo.
Anloo.
St.-Aiinaland.
Assen.

's

llerlo;fonboscli.

Donlreeht.
Breda.
Gocs.
Dordrecht.
Nijmegen.
's llcrtogenbosch.

Assi-n.

Iloojfcvcci».
's

llertojjcnbosch.

Uiiiiien.
's

llerlo;jenbosch.

'sGraMMideel.

Maasdam.

(Jtislerlioul.

llaamsdonk.
Osezande.

lleinkenszaiui.
's

(iravendeel.

IMaasdani.

Nijme;jen.

Groesl)eek.

Boimeer.

Opioü- St. Antonis-cn-Lcdeak-

Middelbnrjj.

Slin's.

Ziiidzande.

A\ inschoten.

\\ insclioten.

Ma;.twellc.

Arnhem.
Arnhem.

Apehh)()rn.

Aj)cldoorn.

Deventer.

Apehh)orn.
Deventer.

Apeldoorn.
B.ilhmen.

Arnhem.

Elbnrjj.

Doornspijk.

Eindhoven.

TIelmond.

Mierlo.

Arnhem.

Mjkerk.
Zevenbergen.
Zevenbergen.

Fijnaart-en-Heyningcn.
Fijnaart-en-lleyningen.

k.-r.

IJreda.

l>reda.

N ij kerk.

Tiel.

Tiel.

Doodewaard.

Ilcerenvccn.

Oudc-Berkoop.

Steilingw erf-Oosteinde.

llccrenvccn.

Oiide-Berkoop.
Dniten.

Stellingweri-Oosteinde.

Kijniegfen.

Mjnieijen,

Driiten.

Arnhem.

Apeldoorn.
Apingodani.
Veghel.

Appellern.
Appeltern.
\ oorst.
Aj)pingedam.
St. Oedenrode.

Deventer.

Ommen.

Ambl-Onmicn.

Breda.

Zevenbergen.

Klnndert.
Zevenbergen.

Naaldwijk.

's

Il.ilst.

Ossenisse.

Ommen.

Ommen.

Appingedafni.
'.s

's

Hertojjenbosch.

Gravenhage.

Gravezandc-en-Zand-ambacht.

Goes.

Deventer.
Herlojjpnbosch.
's Gravenhajfc.
Appinjjcdam.
Arnliem.
's

Gorincheni.
Gorinehem.,

^"egiiel.

Boekel.

\ oorbnrg.

A oorburg.

Onderdeiiüam.

Baflo.

Nijkcrk.

N ij kerk.

Gorincheni.

Arkel-en-Uictvcld.
bevat onderscheidene gem.

Gorinehem.
Gurinehem.

Gorinehem.
Gorinehem.

Giirinehem.

Arkel-cn-Rictveld

Gorineliem.

Gorinehem.

Arkel-en-Ilielvchl.

Deventer.

Deventer.

Batlimen.

Naam.

Provincie.

Arkenbf.ejIsche Polder

Arkens

polder.
,

,

Arkuhi

,

Arkdmkrhem

,

Ari.oo (Ten-),

AnainoEDE

,

Arnemciden

Arnhem

,

,

Aumiemmer-en-Velpi;rbroek
Arrien ,
„

Arum,

Ar WERD ,
ASBROEK ,
A-SCIIAT

,

Aschdonk
AsELO ,
Asperen

,

,

AsPEREN ,
AssELT (Neder-) ,
AssELT (Over-) ,
Assen ,
assendeift ,
Assendelet ,
Assendorp
Assendorp ,
,

Assuai

,

assumbcrgh ,
Asten ,
AsTERT ,
Atekbuuen ,
Atsebcren ,
Atsebei'rstermeer

Attelaken
Augsbuer ,

,

,

Aüglstapoeder
AlTGüSTINESGA

,

,

Aüspicus-et-Telis

,

AuSTERLITZ ,
Austerlitz-polder
AtSTRlCE-POEDER ,
Abvergne-polder ,

AuMEMABOSCn

,

.

AvENlIORN ,
Avereest-en-Oostmijsen
AvERl.0

,

AvEST
AvEZAATU (TCaPEI.-)
AvEZAATU (Kerk-)
Axel ,
,

Axelsche-Sassing

,

,
,

,

,

Ka^^tos.

AnnonDissEXEKT.

1

Arnhem.

GEXEEnTB.

m

Aa, Abraham Jacob van der
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