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'WOOa-llDlla 

-·-

Bij J. w .. ,.. 6elong,ltllin_f, weli, onu11 ar6,itl lol tl111 ,,,,. mag 

lt• i«l ..U..., ü id 11111 _, 111 tnttr ttll aang11KJ111e pligt 1 OIUtla 

A.rtpo,adigna uni u 6t1t1ig,11 aa11 alle• 1 tli, 0111 nl mtC A1&n11e 

6iJilrogna of inlit:l&1ing1• A,66,,. 111illtn ettttr111 , maar i•HlltkrA,i'tl 

siJ" • ,,_ Jnl g,rigt lot 011H Cormpondtntu , win _,., wij 

hl ....,,,. Jad _,ne , ui ou \V oordeaLoek 1,ij aa,alot,d,nd/tml ,,.. 

,:oo gottM .,.,.,,,.,,, bog ltll deel .aU,n , 111 wier g1rtg,Mt lffllfH"tli•g 

,In pron,a ou ooi i11 ,taal 1t1lt, tAan, Att '1Jtt1' ::oo ,po,,lig flOOrl Ie 

• aclha, al, :ulb ia J.. 1',at,t, maanden Attft. plaat. g,/aa,l, S,Jert /iel 

wnclij'"" Na o,u Laat.te Jnl 1 •g111 Vlij Att g,tal 011ur Corrtspo11Jt11lm 

fff"mttrtlntl mei tl, Httrtn: H. UoB11 M.uau, Bm,,itu,-PreJil&anl -

Par.1J110ri/,o, tAa,u w,:;011ac!1tig lt Kampm; Jlr, C. M. A. Sa■o■ YAII H& 

l•, Pro/.ure•r t, Lteu-rtkn; G. O. Hno121n.1ca , Luit111G11t J,r 

..irtillerv, ,-,., ia !JtlrfÎ:0111 te Yenlo, 111 Cuu.u Gv:LLo:t, Jfota.ri, 
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" S,,,..,.,;. N• J. · ictlUI' - Koop_.l 1 te Baera1111clt. Ool ,/ie 

Heem sij oie• .,.,_,,. lul gelwagt - tk hlángriju i.ttgtwijsi•p r 

J;. ft!Jij Nfl Aua11e ltau Ofllwt'nga; tmo,"jl ft!Jij 0111 6ij flOOrldurifff r .SO. 

ill A.11,w fflHflHf'iiJff, ca1, ia ,lW •• OIIN OHfir Co, rapo...,_, 

6lijfffl .... ,,,.. 

Goauc:a1• , 111 !pril 18". A. 1. ""• 1111 A•• 
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:& or Al, .-oo,m. ri•., pl'OY. 6rorairtgt11. ZU beert de grens uitge
mult lauclen de gem. Bedum en Adorp , waar thans neg eene uit
walering gnonden wordt, onder den naam •an de On1-E bekend. 
Zie het Tolgeade art. , 

Hoewel dne ui\waterio1 een gegraftD kanaal i, , beeft het toch den 
DUID •an die ri,ier ontleend, waarYan men naar de •Ude van Noor
der-Booprbru1 n111J de dnideliju\e lenteekeoen aantref\ , die bekend 
sijn onder den naam 'ftll K.o11allloüft• , in de land\aal l.n1u11UUD 

~riner stortte aich .oudtijds bij de Breede in aee , wur bare atrek
liog OOIJ kennelijk 1iflbaar is, en waa"an dat d. in TI'Oepre eeuwen 
den naam TID Bnede-E kan gedragen hebben. 

V olgen1 oude o•erlneriogen, alsmede 'fol«ens eenige kronljbcbrijnn, 
maden .de Noormannen, •ó6r ongeveer 1000 jaren , dese riYier dikwijla 
aijn Ofe!areD, om eenen 1lroopl111Jt te doen. 

B (lillOOTB-) , het noordelijle gedeelte Tau de On•-B in g,,,._ 
-,. LJ!!!· 0-ïage,,. Zie E (On1-). 

1 (U.Kll'IB-), het aaidelijke gedeelte ,..n de Ona-E , in B-.irtga, 
P""• ~- Zie het volgende art. · 

E (OUDE-), umralering in Bwruirtga', pl'O't'~ Growingen, van welle 
laetaaidelijlepdedte, toucbeu Noordwolde en Adorp, de l.leine-E, 
ea het aoordèltike pdeelte tusscben Westerdijksborn en Welling de 
Groole-B pnuaicl wordt. Zij Talt tuschen Onderdeodam en de 

IV.Dan, 1 
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Br.-k in de Ulrumer-trclvaart, of liever het Wiaaumerdiep, al
waar deze togt ook de Ouoz-N11 genaamd wordt. . 

EA, d., prov. Fric,lanJ, kw. Ooitergoo, griet, Oo,t-DongfflJll«l. Zie El!. 
EA, vaart, prov. J,'rie,land, kw. Zeiienworulen, griet. Gaa,tula,.J. 

Zie El. 
EASTEllMAll, F.rieache naam van het d. Oak.meer1 prov. Fri11-

land, kw. Oosfergoo, ll'riet. Tieljerhteradeel. Zie Oo1T1HEl1. 

E.\ST-ISJ,AND, kl. eil. in Oost-Indië, in de Claineiclie-:ee 1 bij de 
West kust van B01·neo , omstreeks 21S geograph. mijlen Z. 0, van Grool
Nat11ea; i 0 4Q' N. B. 1i7° 24' p. L . 
. E8fäGA, voerm. al.ins, pra-. Frif,Jand, kw. Ooit,rgoo, piet. 

Fen,,erderadeel. Zie AE1111u. 
EBOER, eil. in Oost-Indië', tot den Moluhclien .Arcli~l behoo

rcnde , het ,·ormt do haven van Tabok op het eil. Magindanao. 
EBURONEN, een der vier-en-twiniig volkstammen, welke, vollfens de 

opgave van JuLrns Cu1.a, ten zijnen tijde, in de Nedulanden gevonden 
werden. Het grools_te gedeelte van bun land lag tusschen de Maas en 
den Rijn, en strekte zich zelfs tot aan deze laatse riv. uit; want de 
Sicambren , een volk dat llllP d~n Mijl! woomle, ·beTitaden zich , naar 
liet zeggen van C1su, zoodra zij die rivier o,·er waren, op de grenzen 
der Eburonen. Een klein gedeelte van dezen ,·olkstam woonde aan de over
zijde der Maas, in de landstreek, welke in latere tij,len tot I,uikerland 
heeft behoord. Ten "Noor,lcn 4Jfe!11de1\ zij aan de Menapiërs ; ten ,v. 
aan de Aduatiken , die hen ,·an de Ncrviërs scheidden, ten Z. aan de 
Condrusen en Serrnirrs , door wie zij nn de Treviren gescheiden wer
den. De Eburonen besloegen dus de tegenwoordige Belgische prov. 
Luilr. en Limburg, het hert. Limburg , een gedeelte van de Pruissi
sehe prov. Rijnland, en waarscbijnlijli. ook den oostelljken zoom van 
de Belgische prov. Antwerpen. Zij bewoonden geene steden, maar , over 
de velden of in de bosschen verspreid , leefden zij , even als alle Ger
manen , in argezonderde woningen or ruim hehouwde gehuchten , door 
uit1est~kte landerijen omlI!!"!!" t "aar zij gepiakkclij~er _ dan in de 
ateden hunne talrijke kudden IJ.qpdeQ }'P~- tij 4i,d4e• te middi:~ 
van hun laud "ne .-csting A tua t u -=•, Va tu ca or Y H 1f t~ genoemd, 
welke ,·ol:rens sommigen liet tegenwoordige 't<'ngere" zoude g. ewC?\ 
1ijQ , ,·olgCD-~ anderen zoude r,elcaen hebben, waar ml)n t•g~qwqordi,r 
het d. Wittelll tµsscl,en llaastrieht en -Aken aanlrefl.. 

De t:nvaoNEJ slo11()co ~ lt:n tijde Vllll C~ua', 011der twee Xouingen ·• 
,\11•1011:i: en Cu1,·11Lcus. Deze lWC\l 'lÇ.ol)i11gen, om een ~ihtekeud· blij~ 
van achting ,oor de Romeinen te geven , gingen de lrijgsbevelbehbera 
Con.1 en Sumis, die duor Cesar iµet vijf cohorten ÎQ 4tualµca gelegd 
~aren , tot op de grenzen hunner landen te ge111oet; doch later a~n
r,emaand en medegesleept door lii1111c10Hus, een der hoof!leu vau de 
'frnirjln , vielen zij on,·erwaehts op de werklieden, dil! bezig yaren', om 
l1out te hakL.en, en schanskorven te makeQ, teq einde, na h.ep om het 
leven gelrragt te hebben , de verschansingen te overrompelen. Maar 
de fü,,ncinen boden eenen zoo spoedigen en zoo be,·igen ·w~erataad · 
dat de Eov11o~El'I zirh geraoodzaakt iar,en, den aftogt te blai.cn: · ·n~ 
hee lio11i11ge11 vcr~oc~tcn den llevelhebbers, bun een gezantschap te 
ZPndcn, ten einde daarmede te onderhandelen. - De Romeinen zon. 
drn dus twee Afgezanten , aan wie Aao101111 zeide, dat hij de wape
m111 ~leehts trccn zUncn wil had opgenomen , omdat zijne 9.tnler
danen rr hem toe ircnoodzaakt hadden• en dat de wellen -van zijn 
1·yk, \!cl!.c het Iolk ccne bijna gelijke magt als aan den Vorst aavcn , 
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hem dilwUls ftl'Pliitta - den wil ••n het Tollr. te pli1111l'Dlllelf ; 
da& laij , thaa daaraan voldaan •ebheDcle, 1icla 'AD aijue "ferhiud
tmissen ooblapn aebtto , • dat ltij ltuD Whnehowde, dat er eea 
leger Ger1111tnen in a1nlo(rt was , om de Baaaonw te bnlp te koineo ; 
dat het aluo "fOOt de &omei•• nadnam w11, hunne ,encb1u,. 
linge• te nrlaten ; terwijl bij aieb verbond , ban eenen ,rijen door
tact door •ü•e stalAII te Te"IJOnnen. De Romeinen maakten aicb al
soe tot 4en aAOffl rreed, maar de "Yerraderlijke A■11011a had zijn 
leger , in •e engten , welke de Remeinen moesten doortl"l!Uen , in bin
derlaa, ~- Zeodra deae er in ware. , kwamen de Báv110H1' 
nn alle laaien ait haane se)milboeken te voonehljn en echoten 1n1• 
eme meniste pijlea op de Romeinen ar, dat. deze, lieh onnallen aien
de, in de onmogelijkheid warea , om aieh te verdedigen or 1ich te 
...rden, aoodat alj bijna allen nnlarn werden. Su111n pf aieb 
o.-er, en !■11oan: wu lafbar&ilJ ,-oer, om be111 te deen om•rengen. 
C.,.u, me& wonden o,erdekt, 111eavelde eenol op het slar,eld. Het 
grootste getal TRD hunne soldaten werd wreedaardis in de pan gehakt • 
.1--u ha■-Ue aieh, om de Ne"iën met het gelukken van aijwe- verra
clerlijle lrijplnt bekend te maken , en spoorde ben aan, om tie oalstehe
ni1 4er Bo.oen te baal te nemen , ea C1cuo •n te nllen , die niet 
hel tweede legioen ÎII deze streken geleprd was. De Nenië .. , hierop 
al knoe krachten bijeen veraamehl hebbende , vielen onverwachts op * B~neo aan. lfaar Jn111 Cnso van .bel ge,aa, vlin at 
tlappert: l~gioen ondel'rigt , trol:. spaedig &effen den vijand op , Tin 
welle hij eene menigte deed tnen,elen en de anderen op de vlugt dreef. 

De Treviriër hDGcrHHIII , die de B1vao1n in deaeu oorlog lied 
pwiklkeld, werd , op het vernemen van die nederlaag 111od11nig ont
s&eld • dal hij ia den nacht •Unen posl "8rliet. , niet teaenstaànde hij 
alle, ÏD ge,eecl.heid gebragt had , em Lu1uu1, die, met het vierde 
~ , op lle greesen der Trniren stond , den volgenden dag, aan te 
'1i\\eo. •ur het gelnl:.te hem om alle de vlugtelingen en mi1dadigen 
nit Gallië ender atjne vanen te Vel"l!enigen , en daar bij alsoo een 
gedacht lep- bijeen had, viel hij daarmede het kamp 'Yin Lnmrn 
aan , die , aa aieh ia zijnen post te hebben gehandbaard , ten einde den 
,ijand ia eene ongegnmde gerustheid te houden , hem eensklaps uit 
•IJee vencha■siageu aanirreep, De Trevirt:n , tloor dezen onver
wec:•ten aiwal 1'etsehl'ikl , namen \fllngs de vlagt. Lu11111us beval 
at•~ tehlat.en niemand Ie ve"elff'l!D noch op te J10Cken dan l111111c1o■uvs • 
ea aetle eenen ptlj9, ep sljn boord; De Veldheer der Trerireo werd 
eintlelijlt. op tlea. oever der 11ut achterhaald , en door de soldaten 
vermoord, tlie- 1\tn heord in seppraal naar het. leger vnn Lu1E11VI 

~en. IJeae Veldheer venloer en anderwiep do Treviren. C&n4 
begaf aieb naar dat, land, om er djh pi■- van-aanval teae11 de E■v1101n 
te ~n. IIU dted' eerst. al zijne raiterlj, waar over hU het bevel 
am Aa11t.n had opsedrarn, d1>ar het Ardennerwond·treUen, 10et be
vel om aieh van den verrader A•wto■,a MeeSter te maken. 8.t.S1Lus de 
Zmnw, welké 111nder aehterdbeht ep het veld verspreid waren , 
fl4!1'1'allen hebbende, vernam van hen~ dat A-•11 aieh onthield in 
eeoe hut., welke door bouehen omrinfd was. AHro11s Ïft deze landelijke 
•oaing (1) o,er,allen, ontkwam door de dapperbeid en de trouw 

(11 v..,..• - a-äled"brij•• ,:11 dl&, tar pl"1.tt, 1<1&r laltr llll lrutool ,oa 'F.mbour, 
Mft ♦. C)dtf' • t a. HD Lltik, p~-CIIIIWf h. 
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Tau een klein getal zijner vrienden , die heat in den nrblQfplaalt p
volgd waren • en de Romeinen in eene engte ophielden , gedu
rende den tijd, welken de Koning noodig had, om .te onlvlugtoo. Een 
deHr edelmoedige vrienden wirrp hem op een paard, waarmede hij 
zieh ijlings in het diepste der hotllcben redde. De mee1te Eavaoua , 
door dit onheil v,;rschril..t , sloegen op de vlugl en verspreidden zich 
in het Ardcnnerwoud of in de moerassen un Menapië (1). Anderen 
aicb naar de boorden van den Oceaan ber,evea hebbende, vestig
den r.ich op de eilanden , welke slechts bij vloed door water om:reven 
waren (2). :Een groot aan lal• wanhopende un immer hun ongeluk
kig vaderland weder te zien , trokken den Rijn over , en IJingen in 
verafgelegene streken aich lot woeste volken l-egeven, waarvan te Yoren 
zelfs de naam bnn onbekend was geweest. Cn1ntcv1, de Koning van 
hel andere gedeelte der Eavaou11, wien1 hooge jaren hem beleUeden 
de vlnat te nemen , verhing zich aan eenen Loom , na eene menigte 
nrwenachingen legen As11ou:1 , die hem in dit ongeluk gestort had , 
te hebben uitgebraakt. 

De E■uaoxu hadden geene legers , geene sterkten , geene ■leden• 
waar zij zich konden verdedigen, de gehecle bevolking was wijd en zijd 
nrslrooid in afcele:rene duinen• diate wouden en ontoegankelijke moe-

. ras.en, Cnsa, die neesde , dat alle de vluatelingen, tot wanhoop ge
braat, r.ieh moaten vereeniffen en hinderlagen leggen in een land , waar 
nu hun alle toegangen en wegen bekend waren • rief alle de naburige 
volkstammen op , om lieu , door vooruitzigt op buitbeJag, over te halen , 
in het land der E■vao11111 te vallen. Die 11tammen, ILwamen in me
nigte op , en scbaamdeq zich niet, om zich met het bloed hunner 
0111elnkkige medeburgers te be1oedclen , en zich met hunne goederen 
te verrijken, Alle de velden werden verwoest, de woningen vernield, 
de hufaen gtplunderd, en de ongelukkige inwoners, grijsaards, nou
wen , kiodcnm • die onder de handen der oYerwinnaara vielen , 011mee
dogend aan hunne woede opgeoO'erd. Het ramp&alig onrscbot van 
het volk, dal door het slaal gespaard waa, kwam van ellende of droef
heid om. Het grootste gedeelte van het land der E■uao11O, name
lijk al hetgeen op den westelijken oever van de Maas lag • was geheel 
uilgl'plunderd, uitgemoord en verbrand ; maar het oostelijke fCdeelle • 
hoewel reeds door de naburige volkstammen bezocht • was met geheel 
en al verwoest. C.t.uil , die gezworen had , dat hij niet slechts de 
stam , maar zelfs den naam der E1vao11111 wiltle uitdelgen , 1ond een 
Romeinsch leger derwaarts , hetwelk nog verwoestte, hetgeen aan 
de woede der naburige Yolken onllnapt was. De ongelukkigen , wien 
het gclnlt was , zich in een verborgen grot of in ~n 11'oest hol te 
verbergen , kwamen er nn gebrek of wanhoop om, en de onverbid
_delijke o,·erwinnaar hield niet op met verwoesten , voor en alëer hij 
wel verzekerd was , dat niets aan zijne wraak waa ontsnapt. De En
aosu, van wel ka niets dan het aandenken overbleef, werden door 
AvGUSTVs onder den alrre1ueenen naam nn Tongerm begrepen. 

ECHEL of Ecnu, geh. in het graafs. Hoorne, proY, Limburg, arr. 
en S u. N. l"an Roer,11011d, kant. en S u. Z. van Horst, gem. en i u. 
W. van Helden; met 40 h. en 190 inw. 

(1) Det tep,nwoorJig Vwnderen , het,relk loon ait stukken llncls beotond, die te 111lcltlen tier -
rueen, waardoor zij omrln,d wuea , ceoCD 'fUtea grond bidden. 

(!) Vormced•lijk de z"o-,.,bo ollandr.l , ,reik• loell onbo\TOOM ,rarea. 
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'ECIIO, hoit. ia de bar. van Bnda, prov. lfoonl-Btoba,.,I, Yw,
~istr., arr., kant. en 1- u. W. ten Z. van Brtdo, gein. eh i u. W. 
"an '• Pri11«""4r. 

Desehuit. heslaateeaeoppenlakle van 1IS bond. 49 ·v. r. iO v. ell., 
en wordt tham ia eigendom beieten en bewoond door den Heer .Mr. 
WuLu n11 Gau. 

ECHSWEILER, naam, onder welken op sommige kaorleD het d, 
Esannar.u, in het balj. Renticll-P-Grtr1t11mMhtr, rcgtsgeh. van ,;;,.. 
WIIIIIGaWf', grootb. Liut,,J,11,g, ,-oorkomt. Zie Escaw1t1Llll. , 

EÇHT, gem. in Oppn-Gelder, ambt Montfoort, prov. Limburg, distr., 
arr. en lant. Ron.orul (7 k. d., 9 m. k., i s. d.); palende N. aan 
de gem. Maasbracht, O. aan tie Pruissische prov. Rijnland, Z. aao 
Su1tett11, W. l!fln Stevensweert en Ohe-en-1,aak. 

Deze gem. bevat Let "1, Echt, •benevens de geh. Aasterberg," 
Berkelaer, Heb ter bo, eb, Ge broek, Hingen, St. Joost, Op
ho.ven, Pey, Putbroek, Sebil"berff, Slek. et1 Spaaasche
.ha i 1k en , mitsgaders de afwnderlijk gelegene pachthoeven A n n en
daal en Dierg aa rtle. Zij beslaat eene oppe~lakte van 711SO bood.; 
lelt 600 h., bewoond door 6ii huisgez., uitmakende eene bevollung 
1'8D naim S800 inw., die meest hun beslaan vinden in den akkerbouw 
en ,raanhaadel. Ook vindt rue-n e-r fä pannenbakkerijen, in 1eer 
hloeijeodeo staat , werdende de Ecblsche pannen '°or de beate 1'ao 
geheel 1,imhorr gehouden. . 

De iaw., die, op Tie.t" na, allen ll. K. zijn , maken eene par. uit, 
welke tol het 1'ic. gener. van Limburg, dek. Roermonde 1 behoort, en 
door eeaen Pastoor en twee Kapellaans bedieml wordt. , 

De , He"·• welke .hier wonen, behooren tot de gcRI, Stnf'IU!Uert. 
llen beef\ in doe gem. twee scholen , als ééne te Echt en ééne· 

Ie S ebi lbe r g, welke geumenlijk door 400 leerlingen bezocht worden. 
Toen Puu• Vil Hnn.u in het befrin der achtste eeuw een hezoelt 

kwam geven aan de H. H. W1■0, PucaaL■111 en OraEBu1 , die aich 
da\ijds \e Odilienberr ophielden , ceraaktcn, op ongeveer één nur af
.caads van &■T , de wagen in een water of moerassigi,n grond vast , 
IOOdat hij hierdoor verhinderd •·erd zijne reis voort te zetten. De in-
1t0nen 1'an Een, dit Ternomcn hebbende , spoedden zich derwaarl1 , 
hulden , niet zonder moeite en ll"evaar, de wagen uit het watPr , 
en bra3len Putu met zUn gevolll', ter bestemder plaatse. Uit dank
liurheid nor de bewezene dienst, be-gil\igde P1m11 de gem. EcaT, 
met het uitgestrekt, digt daarbij gelegen. bosch, later het Echter
• al d genaamd, waarin destijds, volgens de overlevering, o'l"erscboone 
laoomen moeten plaan hebben. Tevens liet hij ter plaatse , waar 
aijae wagens vast hadden gezeten , eene brulf over het water le1men , 
welke brug tegenwoordig nor den naam ,·an Pepinus-brug draagt. 
Gemeld &hterwald, van eene uitgestrektheid un twee uren gaans, 
paalde ten Outen aan Gulikerland, welks ing~elenen• len alle tijde 
menicvuldige atrooperijen deden , zelfs Ging hunne stoutheid ten laahte 
aoo ver, dat zij vermeenden daarop ee-ni3e c•·rrffligdheden te kunnen 
aitOt"fenen. Hierover was de gemeente Ecu gl.'durig met hen in ge-
1ehil , lietwelk selfs ia 1761 1100 ver cing, dat het tusscben de Gu
likscl1e boeren en die Tan Let Staten-Gebied op het punt was tot da
delijktcden Her te slaan , weshalve de toenmalige Gouverneur van 
llaastricht, de Generaal Baron f.lll Ann, ter voorkomin" van ver
den gnolgea , eea et.en. kommaodo derwaarts zood , betwdk een tijd 
lur tiaar iapkwarlierd geblnen is , en d1 geR1eente Ec■T in haar 
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.U. bait. hentelde, - He\ Echt.erwald drMgl t.egeaweordi1 den 
naam nn Echterbosch; het is baet met schoone dennenliosschen, 
welke meestend!!els aan partikulieren en aan de gemeente lcn behooren. 

Het d. Een of E,-r, dat i½ u. Z. van Roermonde en ½ a. Z, W. 
van Stnenaweert , aan de Geleen ligt, -waa eertijds een stadje en 
ftSting ; doch door de oorlogen , welke voorbeen in deae land.treek 
gevoerd aijn, is het IM!lr ,erminderd , en van alle lijne venterlr.ing 
•thlool, ioodat het tham niell dan eeo d, is, wuraan men no1 
eeoige geringe overblijfsels van poorten ontdekken kan , alsmede vaa 
de gracht, waarmede het bevorens is omringd gewent. Het beat.ut 
meereadeels uit eene lange, met 1teenen bevloerde , 1ehier huis aaa 
huis betimmerde, straat, Men telt, in cle kom van laet i., 11JOO inw. 

Voorheen stond het kapittel der ventelijke abdij Thom oader de 
judicatuur van het gerqrt. deaer plaats; in soo verre, dat. de, door dil 
irerert gevelde, "onaieHn, bij wege van appel, tlaarvoor gel>ragt koa
dan worden. Desgelijks was daar- ond.-hoorig •e heerl. Daal-en
Broek ; doch dit voorregt is ■aa &:u hen-■ , door hel barrièrè 
tractaat vaa 1711S. Zl:lfa heeft de1e plaat, toen van hare 1tad1-gereglig
heden afge1iea. 

Dewijl Ec■-, omtrent ter laalter wege tussclaen llaastrieht en 
Venlo ligt , wu noeger aldaar de gewoae pleisterplaats clcr poll-gem. 

De R. I. kerk aan dea H. LAJHICUS teegewijd , i■ een 9root p
bouw van toren en orgel voorzien. ZU is ge■ticht op eeae plaats , 
JPiddea in het. .lorp, waar, volgen■ overlneriar, voorheen een Hei
denscbe tempel 10ude gestaan hebben, 

Het. Raadhui•• dat 11abij de li.erk ■laat, ia een 1eer goed gebouw. 
De dorrchoel wordt gemiddeld dOVI' eea plal ••n 300 leerlillgen 

he&0eht. 
Bij het vlek Eca-r plagt. "l'OelJCl' een o•• ■lerk. ■lot te ■taan, het 

11•-ft-Bclt gebeetto, Zie het volgende art. 
He, wape11 deaer ge111. bestaat uil een hart. met tw• degen■ daar-

09er • die elkandtr in het vierkant krui-n , en hn har, ai-, in, 
vieren verdeeleo ; op elk vierde gedeelte va• het hart lijn Me 
lr.rui1sen. 

ECU'l' (HUIS-TE-), voorm. stcrll kast. ia Oppn--lhl•, amltt 
Jlntfoorf, pro•. Li'lll.burg, nabij het 1t.adje Echt. 

Hel werd ia hel jaar '1498 , bij den inval va Kei1er ]l&n•i.u.&N, 
in deze gewesten , belegerd , eo , na eenige tlageo , niel 11nder veel 
bloed storten• veroverd, hebbende de burgers bet, ouder beguutigi11g v
eeaen doakeren nacht, in stilte verlaten. Doch het werd , 11a het. 
vertrek van lll•11■1L1u1 , door de Gelclersehm weder iageMmen , en 
is hij die gelegenheid nrwoest. Ter plaatse, waar het ge1taan heefl, 
ziet men thans niets dan eenige oude bouwnllen , zijnde de pia11s 
zel,ie thans nog ffCDOeRld het Suuu■. 

ECHTELD,. gem. in de lfeder-Bd•••, pro-v. Geldala.J, distr. 
lfijfflffgea, kw,, arr. im kant. Tiel (6 k. cl., i.t. m. k., 9 •· d.); palende 
N. aan de Linge en aan de gem. llzeadoorn,, 0. aan Dodewaard, z. 
aan de Waal, W. aan Tiel. 

Deze gem., bevat de heerl. Ecltteld en held. Ochten, telt. 
ilS1 h., bewoond door i71S huisgez., uitmakende eellfl beYOlkiog van 
ruim 1600 inw., die meest hun bestaan vindn ia den laotlbouw, 
terwijl men er goed zaai- en hooiland aantreft. 

De Herv., die hier oogeveer 1000 ia getal zijn, maken de aem. v.1111 

Beh te Id ea Och t.ea uit. . 
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IClf. ' De Il·. 1" flit gtllail INttal 140 beloopt / wordt~ t\>I de aut, n'u ,..,..,..., 
•• IMieA ia dne «em. twee 111hoiew, ft!ne 1e Echuld en éèrle 

te 8ebten. 
ECHTELD 1 lreerl. in tie N .. -Bet11.,e I pl'Ov. Omle,lan,l, •l!lll'. 

N;;-,,a, lw .• arr. en ••nt. T-.l; r,allende N. aan de T:.mge 1 0. aan 
URDcloorn, Ochten en Dodewaard , Z. aaa de Waal , W. a1ht Tiel. 

~ie._, llev.C htc d. Beh leld, bene,·ens ch! baurs. Ooy en 
•ulet, alsmede bet 6Ch,• Wettér-Oo!, en telt ruim 700 i11•., 
die ml!ieli hn bestllln vindea Îll den landholl'W. 

De Herv., ctle bier 618 ht getài zijn , maken de gem. •• BtliteM 
11i1. welke tot de klas,. en ri111f Tàn Tt'el behoort. 

Deae hee,l, behdOfde eertijds a•n het Getde..-:h adelt. ,rcslacht van 
Wma, 4Ne it lloöl' het hu'ltelijl vai,. Ct!tle doebter van dat huis in de 
acktieade eeuw gekomen •n het Hollandsche ll'eslacht ud v Alt W .us11u1a. 
T,pnwoftllw woNk aij ita ei!fèDdlHD beaeten door den Heer W. E. J. 
a.- VA1t luvun. · 

Het et. &:.no , oèk wel EL•I' i ligt IS u. W. ten N. van Nijmegen• 
1 a. N.N. 0. Yaa Tiel 1 aan eenett zandweg tunchen den Waaldijk ea 
dt Linp. Mee tek er ia de kem ••n het d. ntim !lOO inw • 

•• de 'YOOrin. Herv. kerk wat v6ór de Rcrormatie eenè Yikarij gc
stieht, ter eere Yá■ de H. fün,111,iu. Deze kerk , welke met ttll 

uit"atend orpl prijlite , Îi' In het jaar 1836 , door eeno geheel 
......,e lerk en torea «rvangea. 

Bij dit d. staal een kut. bel Hui1-te-Echteld geheeten. tie h"' 
-'ir-le at. 

Voor eetriif: jaren lrad er eene venakli.iolf in clea· dijk onder deze 
hettl. pla■lf, welke drei!Jde den refteelen Tielerwaard tè zolleo onder 
weter ldlen. .A:lle lalldlied~d , die hunne wal'èlf, per 11, te Tiel 
te, markt lll'agten , werdett.. nadat zij die lf"lost hadden, geprest • 
OMft ~ vaw de , ~tijds te Tiel in garoisoeo liSll'cnde, lansiers 
aaar lleo dijk geleid ; terwijl menitr een, die , door nieuwsgierigheid 
pdre\1!11, llete venaUintf wilde gaan bnigtigen, genoodzaakt werd 
de Macf te itt- fot afwl'ndintt van het. drei:rende IJt?Tllor. Door 
dne l"oonorg ea de onTennoeidc vlijt no bonderden menschen" welke 
ltieraan da,r ftl aacbl werkiaanr waren, werd de everstrooming geluk• 
l;, ar~end. 

Aan den dijk onder Ec■TELD, 1ijo den 14 Julij 1838, acht aan 
elkander gelegen bni1jM -atrrehrand. . 

ECHTELD (HUIS-'l'Jo:-), lt.mit. in de 1Vrder-Bet111re, pro,·. Gtlder
,-.tl, distr. ee IJ •· N. ~n W. van 1'ijm1:9e11, 1 n, N. N. 0. van 
TiH, !Jffll· en 15- min, W. ,·on Ecl,,teld. 

Het is een JtoOl , \lrij rerelmatig geliouw, •et zware torens , dat 
•unchljnlijk an de twaalfde eeuw reeds rresticl1t is. 

ECHTKLKN , d., prov. Frie1lo11tl, kw. ff' rsteryoo, griet. Fra11eke
Nllftl. Zie het nlgende art • 

.ECHTEN er Ec:nHl1', in de uil~praak l!c■Ttl(, in hel oud-Friesch 
Acarau• genoemd, d., prov. Frie.,land, kw. Zeu1"1,011den, griet. 
1-.tnlaaJ, arr. en 5 11. Z. W. vnn J/rerer1-rte11, kant. en 1½ Il, 

N. 0. nn th Lemmer, aan bet 'fj~ukemeer. Men telt er 160 h ., 
naeatal boerderijen, welke ltPr uit elkander r,ehouwd zijh , en ongefccr 
800 inw., die lffi'e!lt bun bestaan vimlru in de veenderijen. 

De He"·• die bier nagenoeg 700 in getal zijn, hc&Îllen cene eigene 
kerk , met 'l'Ïlaea toren, en hebben wet heL nabijgeleuene d. Oo.-



• 
teru•, 1111a Predikaat, Ja de ...;., . .W.. ~ ~ftll JoaW..r 
Anaoa Aan n• AaDUllü Dl Xunw.n, ia der tijd GnebDU Yaa L.n
aterlaad, en Lid van de Tweede Kamer der Stateo-Geaeraal, t Ie '• Gra
"enbap, ia .Jaaij 18ilS. -De R. I., HD welke mea er •118ffeer 18 
aaalrd, worden t.ot de stat. van de Ltaaer prekend. • 

De dorpecheol wordt pmidcleld door een ptal van 1SO leerliapa 
beaocht. . 

Dit d. heef\, bij den watenaood "taa Pehruarij 18ilS , - 'Yeel pl. 
dan , aijade aldaar meer dan ii,000 roeden turf w.-rnea. Sominip 
haiua waren er weaeapoeld, aaclerea iaptort. • ftD • 180 f1eeD 
ilS oahacbadigd tpbleveii. terwijl vele hoorabeeatea ' aehapea , YUUU 
en JIIU!rden hij den nmp omkwamen. 

ECHTEN, geh. ia DirH""""-g~, prov. Dn.llie, arr. en 7 u. Z. 
tea W. van 4.,.,., bat. en 1,u. W. tea Z. van He-, ma, .... 
en 11 Z. tea 0. van Bmn1 met 5IIS h. ea 170 inw. 

Deze plaal.t wordt. reeda 1'ermeld als d. ia een eharler vu 1181 (1). 
ECHTEN or &:.Tla■UII, bavea. ia ~,pil, prov. Dreallw, 

arr. en 7 u. Z. ten W. van J,,.., bat. en 1 Il, W. tea Z. TH H.-. 
~, gem. en tl u. Z. tea 0. 'VU Blffllftt, in het geh. Edit•, 
nabij de plaa&a waar de Eehtiagentroom ia de Boopveeaaehe vaan •ak. 

Deze ha'Vea, ia het atamhais HD het oud adel\, gealacht 1'All EcaTU , 
JJetwelk in de geaehiedenia •an Drenthe, aoo ver de oudste berigtea 
reilen " bekend is , en wordt thau in eigendom llllet.en dOO&" Vrouwe 
An• GDllTaVIII-' v.u Eenu, douairière vu dea Beer .R. 0, na Jloa.,:u 
n,: Ecans. 

Aan deze havea. zijn in 1828 door Riddenchap en Eigeaerfden stal.eD 
der landschap verleeatl , zekere heerliju regten , cl.ie 11otJ tea deele 
he.taan , als hebbende cl.at goed eeaigea , bij reirlemeaten bepaalden , 
ia'Vloed , op de beaoemiag van den Burpmeeater, den Predikaat , em. 
-~ Nadat in den oorlog Yaa 167i de dappere bezet&inlJ der ata4l Gro
aingen , Koe,Ol'den en eenige 1terktea ia dea omtrel heraaaea W , 
legde zij ook eenige maaachap op het Huis-te-Echten. Deze werd in 
de lente na 167:S door de Mautenchen aange,allen, maar booll enen 
aoo belcl.haftigen tegenstand , cl.at de vijand met bebloede loppen aoest 
afdeinzen. 

ECHTEN (HOOG-~N-NIEUW-), vroeger twee L., ia D~ 
,pil, pro•. DreatAe, welke thans het vl. Boouvm uitmaken. ~. 
cl.at woord. 

ECHTENEI\-VEENEN, uitgeatrekte hoop Teengroodea ia DiffmÎcr. 
,lingrpil, prov. DnntlN. Zie Ec:n1111-Gaoon-va111u. 

iCHTKNSCBE-SCBUTSLUIS, sluis ia cl.e Hoognenuclae _,,,, in 
Dinerdertling,pil 1 prov. Dnnlk, ruim IS min. z. vaa het. buis Eeh
tea , dienende om den a8oop van het water te keeren. 

ECH'fENS-GROOTE-VEENEN, Ecnuu-Va111111, EcaT111s-V111u 
or EcaT111v11111E11 , uitgestrekte hoop ,eengronden ia DnatA,, aan de 
auider grens van die prov. gelegen , beslaande over de :500 morgen , 
tban1 echter veel afgeveend, en voor een aaom11rkelijlr. deel•ia vrucht
baar land en bosch herschapen 

ECHTENS-JiOOGEVEEN , Yroegere naam van het . vl. HIICHlánn , 
in Di't'lerJe ·ding•pil, prov. Drentlae. Zie HoCK111nu. 

ECHTENS-MEEB, voorm. meer in Diet,er,Jerdi"g,pil, prov. Dre11t/w1 

in de nabijheid van het geb. ~hten , waarvan het. 1ijaen naam oat.-

il) Zil Da-.a. ,...._,_ Gl'tllilt,-no, 1'11· T. 
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• .._., te_.._ 'fU ..,.,...thwte-'Y,nf!fl 1 door be& afgraven der 
...,.. thans plaeel ·terdwenen. 

BCBTBNs-8IBU\VB.GBIFl', l'Hrt, P""'· DrntA.. Zie B001manr
..... v uaT. 

ECBTBNSROTS, l'erl. koflijpl. in JfNffltJwa-Otnaw.o, kol. Sari
_. , un de ,r • ..,,,,._., ter linkenijde in bd opYaren ; palende 
a.-wauu an de ... er1. koflijpl. Maria-Petronella-en-Jebanna-Maria , 
.,_ecleawMfll ua de kGllgr, Jacoba't-dal, IOO akk. groot, door de 
~" ..... pnoemd. .• 

lcBTENSROTS (LAND-VAN-), 'fen. kos~. in Jf"'1r'lmuu-O.itnU11 
W. Sari-, un de F --,,,.lrwi, ter linkenijde in bet opl'aren ; 
paleatle hoffawaart.s aan de ffrl. katoenplant. Bremen, beaedenwaart.s 
- laet Hrl. Lud,"f8D RarbadOI j IOO aki.. rroot, door de Negert 
8cusHs~-. 

ECHTËNS-VRBNBN, nitptrelte hoop "feengrenden, pnw. Drntlw. 
Zie Bcna,-G--..Vnn•• 

:KCHTENS-WBTBRING, 1troom, J>l'O"f· IJrnl/ie, Zielc:imn-Nl1vw• 
Gun. 

ECHTERBOSCH, pil. in Optlff'-fhlhr, P""'· Limhrg. lie Bca
TnwAJa. 

ECHfillBllUG, geh., P'"· Pri,,lawtl, kw. Zewn-"", arr., 
... ,. en il a. Z. ten W. 'fan H.,,.,,._, t a. z. ten W. 'fan Delf
....__, f'Ïel· &"""""""., l a. O. Yan Bdtlna 1 1riet. Lnut,,.. 
.._,, tel welke lliatle d. het behoort. 

Dil geh. oatleent lijaea naam ••• eene bralJ Ol'er de Pier-ChriAi
-00.tenft-slooL 

ECHTEllBUIS, hl'fea. in Dinertkrtling,J111, J)l'VT, Dmat/w. Zie 
lans. 

ECIITBBNACR, "fOOl'III, balj. in het hert. L.:ttnaln,rg, tham Toor 
• kleinlle, mur belaolfl'Vk■te helft tot het B'rooth. Lrunnln,rg, ea 
~ tl& de Prai•i■ebe proY. Rij•lawtl, behoorende. Het B'ren■de 
N. W ... bel Wj. Diekiteh , de heerl. Moestroll' en bel B"'aaf•ehap 
Viaadea, N. an de heerl. Jlettingeo , Bouncheid, het balj. Bid
linrr, en• i..t. Lieoen1-ea-Wolf1felt, 0. un het Keanontendom 
Trier, Z. O. aan de beerl. Rosport, .z. aan het balj. nn Bemitb
m-GreTalmaeher , de beerl. Herberen-en-Mompaeb , Berburg en •Lin
■ter, W. aaa de heerl. •eiuembu'B' , Heftinrn , Felu en Beaufort. 

Dit balj. he,-atte Troeger' SS d. ea geh. welke in 'fier meljerijea 
TerdeeWw-. · 

Het bragl ten tijde l'an het Oostenrljkscbe be■toar nn elke 1000 
lor. welke ,ner het bertoirdom Lmrembo'B' werdt'n omr1ebrneo , 
17 Oor. 17 10ls. 9 den. op, en daa"an de stad Ech\ernach alleen 
7 flor. 11 sol,. S den. Het aedeelle, dat thans tot het grootb. 
Lmembarr behoort, be~at alleen de gem. Ecbternach peel, be
nnen, deeleo un de rm, Coo1dorff, Mompach, Rosport en 

, Beisdorr. · 
ECHTARN ACH, bat., rrootb. Lu-.rg, arr. Dieltittl; palende 

N. en 0. aan de Sure, welke het van de Prui11i1cbeproY. Rijnland scheidt, 
Z. aan de bat. Gre,enmacher , Bet1dorf en Mencb , W. aan het kant. 
Diekircb. . • • 

Het lieTal .te ,olpnde 8 rm,: Bcbternach, Ros port, Moni
pach, Becb, Con ■dorff, Waldbillig, Beaafort en Rerdorr, 
• tel& eeue be"folkin1 un ruim H,000 inw., die meestal in den land
hoew , de weteell• ea de ij1enmede,ttea hua be■taaa 'rinden. 

U:qlî:7P.d 
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ECHTEB.NACH, del. ia liet. vik. fl'l!IMI&'• fto Ltt,,.6-,, 
Het beYat de volgende U par.: Beaufo;t t Beeh., BerdorU, 

Bora, Cbri1tn acht, CanadorH, Ecbternae h, Hli!áutal, Her
born, Mompach, Ossweiler, Ro,port, Waldbillilf; met 
ti kerken en IS kapellen, bediend wordende door UI Pastoots en 4 Ka-
pellanco. lleo telt. er Hl,000 aielen. • 

ECBTEllNACll, gem. in het ltalj. Yan Bcl&tt:rna.eA1 IJl'OOUI, L--• 
6arg, arr. Diekirdt , •nt.. BcltutlUleÄ ; pal1111d11 N. un de &N , die 
het van de Pruiuische prov. Rijnland 1che1dt , O. aan de gl!m. B.ot
port , J.. aaa Bech , W. aan Coostlorff , eli Berdorfl. , 

Doe gem. bevat. de 1tad Ecbternaeh, beaevem de geb. Faltr• 
haus, FehlerhoU, Fehunuhlen, Follnrahlon, Heililt' 
l.reutz, L1111,erharn, Lutllobeo, .Melick; llelicksltorg, Ii
chelshoff, Nonnenmuhleo, Ochlmuhleo, Rodoahoft', Re,. 
duchhofr, Sehlimmuhlen ea Wolfsmuhlen. Ook behoor& tot. 
deze gem. een eilandje in de Sure , niet ..-er no n 1tad Ecbt.eroaèh 
gele,- , en ongeveer I bund. sroot. 

De grond der gem. lk■THIIAC■ bestaat uit eene bekoorlijke af"iuo
ling TH schilderachtige bergen ea sohoooe vrudatblre dalen. 

Men kweekt er veel rogll'c ea haver, co ren weinig tarwe. Ook 
aijn er eenige bo1echen. De veestapel hodraagt til pal~ttleo, lilSO 
runderen, lfflO varkens en :i!ilO se•téll, Men tol, er IS30 huÏlen ea 
6 groote hoeven ea daarin eene bevolkieg vair 1860 iaw., dié 111oe11 
in den landbouw , de veeteelt en handwefken liua host•n ,·iorle■• 
0.. hebben alj i aarde1rerlr.fabrijkee ; fabrijken 'HD laken- ea an
dere wollen atoffen , en 1 van· fl'elakt en marokijnleder , koteD•t olie-, 
Jaoqt&aalJ• on gip1molen•. 

De inw., die allen R. K. zijn, maken eene par. uit, welke tot het Yic. 
ft90• 'taa LuznrJH,rg, de\. lklalerwdell, behoort, on die diiot eencrr Pastoor 
en twee Kapellaoea liediend wordt. - Er i• in deáe pn. ééae achool, 

De al. EcaTUll-'il■ , EcTnHCII , EcnaM, EHunc■, Ennwac■ en 
Esr1a11.1c■, io liet l.at. Efr11&11.1cDJ1, .:c1Ha1Kats ea V1u.1. H En11" 
11.aco, liet 7 o. N. N. O. van Lu1emborg, 4 11. 0. ten Z. \'1111 ». 
kirelt; 4 11, N W. van GreYèa-cher, 9 u. O. l'f. 0. 'fan Arloa, 
15 •• N. W. na 'l'rier, aan de Sure, die hier cle I.uterbornerbach 
opaeemt , ia een , door 1eYe11 berffen of heuvelen omringd dal. llen 
heeft langen tijd ll'emeeod , • dat zij het A11HTHna, van de reiskaarl 
1'80 A11ro111us was , een ge,·oolen ; het1rellt zelfs door Yele geleerde Ond
hcidkundigen is omhelsd geworden. Uit oude ll'edenkaehriftea blijkt 
evenwel oetegenzer,gclijk, dat A11onaA1111.1 niel te EC11T1111.1c■, maar in 
de omstreker. van het tegenwoordige Nieder-Annn moetpocht-rden. 

Bij de volkstelling van 1784 - de eerste, die in L1t1emburg ge
~chicdde - vood wen er 23ta inw. 

De Il. la■111A , ee11e dochter vao DHoHllT 1 , Koning ean Frowlrrij1' 1 

gaf in 698 of 699, aan den H. W ,u.1110110, Bis~ebop van Utrecht , 
de helft van EcnEauco , gelegen aan de rivier, de Snre (EcBTH11&c11s, 
,ita 1uper ffur,io S11ro), met de drie kerken, welke hij er llad doen 
houwen, benevens onderscheidene goederen, Yelden, weiden , bossehea 
ena, ; tcr\\ijl zij bij baar testament , in het jaar 701 , aan den ge2eir
den llisschop vermaaktealwat haarte Echternach, 1oovanvader1als 
van mocder,;zijdc , was t.en deel genllen , bestaande in hoi.sen , ak
kers, wijnbergen, weiden, Ye)den, bosseben ena. 

Earu114ca , daL in het jaar 1 i36 , door Ra■111111n■, Gravin 111111 

Lu:remlmrg, ouder dea 1111nm 'YIIII Vu.u Dl EsTDnco, tot •ne stad 

. -=-=· 
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-a.in. weal, ÏI, • J.umnlauàw 1 de aamienUJku plaau va■ lae& 
.,._111. B,, wordeu t.wee weel.atdten , des Dinpdagt en des Za&or
dap en as junaarktea phoud•, welke plua. hebben : 4e 
eente , den eersten DÎnfPdlf in Maan ; de tweede , des DingNlag na 
Pudaen ; de denle , op Pinl.a1ermaaida9 ; de vierde , dta Dio1f•ii1p 
aa Ome Lieve Vreowe 9ehoerte; de •ijlile, tien derdea Dings4air id 
OetelM,r , ea cle irescle , dea eerst.en Di■asdaff n s,. .Marlen. De 
.... ie vaa eeaen .-m- •menen en !keef\ vijf poort.en. 

De wereldlijke gehoawen, nlke lllfD er aantre6\, 1ijn: het. Stad" 
ln1is en de Gevangenis. 

De kerk, .. .., tie H.H. P1m1• ea f.t.m.as toege1,ijd, ir een 1eer aan~ 
ainlijli. ea r.lim pboaw. Het pnle van dea H. W11,111aoaa, die den 
7 November 7S9, ia illea oaderdom van 81 jaren , overleden is , werd , 
in_ bet _jaar 179' , aadal aijn g,af ia de abdij \'aft Echternach (aie he& 
velfreade art.) deer de achentlende handen lier Frantehe Jaeohijnen in 
1794 'Hrnield wa, i1t me kerk overgebraat en doer den Pa!llOOI' CoH■, 
ia deaelfde 11\eellllll kiat, waarin laet vroepr rrult had , onder het hoofd
ahaar limer lerli. uedergelep •• iapmetseld. Op eenen IBUUI', ter 
aijde •an bel koor der .li.e,k , lent 11111■ dit op1elari6\ : • 

Üffo Co■a, TIII SIT Jlllt'IID r 
. ... ucvu ....... 

d. i. Graal Ono, n lij de eeuwip rute. •e• meent, dat onder 
--• G...r -t. ventaan wotde11 ; Om, , llerlll(f MIi N .der-Lotl,o
,_,.., cenipD :IOINI .,.n l.a& vaa Franirljk. en Bonnefille zijnde 
de laatste mannelijke afstammeling uit het Carolingische Koninr• •i•, ia 1001 nerleden , ■-adu kinderen aa te laten . In de pas
lorij Lewaart. meu eene aclailderij , af komt1ig ,fit de veorm. 4bdij van 
leldemadll 1 ziiade bijo.a 1½ ell. breed ea- 1 ell. IMll'fl , bevattende 
tie pertnttea 4er &lttea 'fait het ld0111tet· da H. R. Wu.t11110D11s te 
Eater■aela. - Merli.waardiw is oela ille zonderlinge pler,-ti!flreid, welke 
JMD , ta aere vaa deND Heilige , te Echt11raaeh heeft ingesteld , 
ea ..-" ien 11aa111 na ft processie dt-r 1pri111Jencle Heili
,re• liekncl i1. De bewoners der omliageode 1trden begeten zicb 
aUe je,ea 'P Piauterdiwplag onder de baaieren nn hlffllle paro
düe, in proeaaie naar Bchternacla , alwaar aij 1ich in den ·noe
,rea me,pa ilt de km ,ienamelen J terwijl het rijk Yenierdc beeld 
Y8lt den H. W11&11■en aan den ingang vàA ltet koor staat. Allen, 
die de processie willen bijwo11&n , bewijnm 011 eerst hunne hulde aan
dm H. eia boorea daarna de mis. Vervulgen1 beireven zij zielr naar 
de voorm. abdij , ia -.elker nabijheid een booa kruis en eeu predikstoel 
gqtlaatlt lijn. Nn eent eene toepasselijke leerrede te hebben aangchovrd , 
1ebikkeo allen, lieb bier in a~ledt-ren va'll drie personen , vooraan 
de jongens, den de jongelinrren, voortl di mannen en \'erfllaens de 
grijuards, daarna de meisjes, de jo11ae dechters, de bedaaade en de 
oude •rouwen. Hierop volgen eeniam, die niet sprinrren, maar bidden. 
Iedere ólee'-:r wordt cescheidea door noen en mnzijk; terwijl er 
tuSlelans ie41er bondenkal zicb AOf twee m11zikante11 bevinden, die 
hiertoe opsettelijk van alle oarden nit den- omtrek. urnen kon1en. BIJ 
het aanhetlna, der mualjk, begint de optoat; ieder drietal houdt elkan
der ltij • hand, en ~ngt alzoo- drie ,passen voorwaarts en vervolgens · 
twee temg, lt.ttidk in iier,oell'", de geheele 11t11d door, ..-ordt volaehon
dea lot ÎD • ke,k , -••n IM8 de trappen almede zoo 1prin:ende op
klimt. Na ald111 , tot. het aOe1men van eenen 111·eg van ongeveer~ 
schreden , l.wee uren t.e hebben doorgcbra1t, kaiden zij neder ia de 
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kerk , ataaD weder op , de plegtirheid ÎI afplo,,pea , en ieder pat •tin• 
weep. Het eene jaar door het. andere rekent. men het ptal dezer bede,
vaartpngen op 8 of 9000 (1 ). Als de processie afireloopen ia, Tenfreidl 
aieh de menigte in en buiten de at.ad, op het vrije. veld of m de 
herbergen , naar mate de omstandigheid of de amaak aulks mede
brenlJ\, alwaar men dan de medegebragte pannekoelen nuttigt., en 
aieh met het Toortrdl'elij~e water of den min voortrefl'elijken landwijn 
laaft. Dit. iooderlinge gebruik beeft aijnen oonproog te danken aaa 
eene aao1tekende aiekte , waarmede het. ne van deae landstreek 1 

omstreeks het. jaar 157 4 , moet. bezocht zijn geweest , aijnde eene soort. 
van stuipen , welke de beesten deed springen t6l aoo lang zij dood 
nedervielen. Om van deze ramp bevrijd te worden, deden de inw. 
de geloften van de1e zonderlinge processie te doen , en het is van 
dien tijd af, dat zij tot. nu toe ook jaarlijks heeft plaata gehad. 
Keizer Josu Il beeft wel pogingen aangewend , om baar af te schall'en, 
doch wuchteloos, en toen , eedurende de Fran11ehe overheenching , 
deze feestvierinr Terboden was, verzamelde zich op den bepaalden dag 
eene talrijke schaar, en de proceuie ving aan, van welke de voorgan
ren zich in de bajonetten .stortten, welke buo op de brug door de 
krijgslieden werden voorgehouden. 

Behalve deze kerk heeft men te Ec■n1111.u:■ oog drie lapellen. Voorls 
Leeft men er een hospitaal, waarin de grijsaards en weeaeo verpleegd 
en verzorgd worden , door eene vereeoiging van Gasthuisnonnen \'80 

de orde van ST. Ju. Ook is er eene school en een distributiekantoor 
van de brievenposterij. 
Ec■nauc■ ia de geboortepl. van lhn■1u , Bisschop te Syrone t in 

het jaar 1561S, en van JoH1111a HoLLEll, Bisschop no Trier, tin 1'S71. 
HEsoanr. de Blinde, Graaf Na Lru:n,J,•rg 1 in 1158 met Al.auo, 

Aartsbisschop nn Trier in oorlog geraakt. , oodenteunde de oproerige 
Monniken van het klooster St.. Muimio bij Trier, 11aarover hij het 
hesc:bermregt uitoefende, tegen den Aartsbisschop, en was derhalve, 
na den geslotenen wapenstilstand , ernstig Tertoornd , toen bij vernam , 
dat de Aartsbisschop in 1141 de Monniken uit. de abdij verjaagd bad. 
B&11D11111: verwoestte en plunderde in het Trierache, verbrandde Pfalz en 
WiLt.lich , doch werd daarop bij Bittburg door de aartsbisschoppelijke 
troepen overvallen en geslag,1n. Hierop trok de Aartsbisschop aege
viereod door het graafsc'.·ap Luxemburg ; verwoestte hier meer dan 
30 kasteelen en overrompelde ook EcnT111111.ca. · 

In 11S96 werd de stad Ecu111111.ca door de Staatscben ingenomen en 
geplunderd. 

De Spanjaarden stomien EcBTUIIACB, ten gevolge van het. ve""rag 
van llegensb11rg, den 11S Augustus 1684, aan de Fraoschen af, maar 
•ü herkregen het bij den vrede van Rijswijk , in 1697. 

In den oorlog t11sschen den Koning van Pruissen en de Franscbe 
Republiek , nikte de voorhoede van het Pruissisehe leger in het be
gin van A11iruslus 1792 door deae stad, en zette daarop aijnen togt. 
door Luxemburg lot in Frankrijk voort, wnrdende de stad Verduu, 
op den 1 September daaraanvolgende door de Pruissen veroverd. 

Toen het. departement der Wouden , welken naam Luxemburg on
der het Franscbe heituur droeg, in het begin van 1814 van de Frao
achen bevrijd werd , werd eene regerings-como1issie te EcBT1111uc■ ge
vestigd , en bleef aldaar tot O(> het. midden van Mei van hetzelfde jaar, 

(1) la 18H t•ldt mea ff 10,,11, ell: I.IH m,u11• • T,Hl -••· 

[)ig,ti,ed by Google 
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-..oneer sij in gno_lge_ eeoe verordeainr •an den Praiuischen rep
riags-Commiuaris, Baron •ow Sc-■111-Gaou.n1usa , nn den 14 llei, 
aaal" de 1t.. Luremburg werd nrplaatst. 

Men beet\ omstreeks 1821S eenige oudheden bij icn■H1C11 opgedol• 
.en , die later aan de venameling van oudheden te Trier geschonken aijn. 

ECHTERNACH (ABDIJ-VAN-), voorm. abdij nn de Benedictijner
orde, in het halj. Tan BcAlff"ftlJela1 grooth. Luzemln,rg, IS min. nn 
Echternach. 

Het juiste tijdstip , wanneer deae abdij gesticht is , •alt &eer moei
jelijk te bepalen. Het schijnt echter , dat reeds omstreeks het jaar 
698 te dier plaabe een klein klooster bestaan liebbe , hetwelk de H. 
la•cu, eene dochter van D.1G01&11T I, Koning 1111,a Fra'nkrijk, tot her
berging van vreemdeliniren en tot opneming van hare lijdende natour
genootea , op een gec!eelte gronds , dat haar in eigendom toebehoorde, 
had doen bouwen. Later werd dit .klooster door den B. W1LLIHOBD 
tot eene abdij Terhevea , en door hem begiftigd met de heli\ ••n 
Ecanatua, welke hem, bij het testament van de H. 1 ..... , ten 
deel was ge,allen ; terwijl Ia■1iu zei te bij haar testament. in het 
jaar 701 , deze stichting mede met groote geschenlen begiftigde. On
der aadenn gaf aij, om de kerk, welke W1ttn11oaD aan de H. 
lhin•lJiglwitl, de B. llaagd en de H.H. Apostelen Pnaus en P.1111.n 
had &oeirewijd , te •enieren , al hetgeen zij aan gewerkt geud en 1il
•er , aan edeJgesteentea en kleederen bezat , alsmede al hur hoi■rud, 
IOO in koper en ijzer als in bont. P"111 n11 Bnnu en lijne gema
lin Pr.1CT111lli pnn, in 709, aan deze abdij de andere helft no de 
stad Echternach • welke zij van Berto11; T■10J1HDDll verwonen hadden ; 
terwijl dit psticht aog boTendien •err1Jkt werd door het.gene P1Pu11 ,k 
Korte het. in 7tfi vermaakte. De Frankische Koningen beve■tigden deao 
aliclij niet 1lechts in hare bezittingen, maar nrmeerderdcn die nog door 
aaa'liealijke Taste _rederen , renten en inkomsten ; aelfs ,•onlelij.ke reg
tea ,rerden aan dit klooster toegelend. 

la het. \ijdelijke erkende dit gesticht het he1t11ur der FrankÏlche 
JConingen , later dat der Duitsehe Koningen , voort, het gebied der 
Hertogen •an Lumnburg, en durna dat der Koaingea van Spanje.· 
Van .Let jaar 168( tot 1714 stond het onder. de Leenchappij "8D 

Loann11t XIV, Xoaing - Frsnuijk, venolgens onder de regerins •an 
het Hm •.u Oonz■aua., waaronder het tot de aankomst der Fnuuchen, in 
1794, Terbleef. In het. gee■telijke wu het aan de regtsmagt van den 
Aarlahiuchop-nn Trier oodeMtorpea. Bij de, in het jaar 870 plaats phad 
Lebbende, •erdeelinir •aa Lotharinpn , touehen Juan tin Kak, 
ea LoNWUK tin Daiucl,n , viel de abdij Tan Ecananc■ en otmtre
len den eenlen ten deel. Ouder diens regering nrkregeo no tijd 
lot tijd eenip vonten uit hel Lo&haringsche Huis , dit. rijke 1til\ , 
ah eene wereldlijke bezitting, terwijl aij dan den titel van Ab\ 'Voer
den. Al■ IOOdanir vindt men onder anderen •ermeld AaD.UDv■ I, 
llNa11■a111, C..r.o■_.., A•IIL.lllllv■ Il , Rm:,nu1 eu Bn ..... 111. 

Onder het .bestuur van dae V oraten werden in dit kl00&ter aui'ffl'e 
leden en l(Oede tucht daselijli.s aeldumer en geraakte het kloosterlevea 
ia minadlting. Daar men echter het doel dezer 1tichtiug te wel 
lende, •eroorlool'de men aich niet er de IJoddelijke diensten geheel 
na te laten • geèttelijke Koorheeren namen evenwel de plaats der Ion
~ in. h: ge,chiedsehrij•en lijn het .inluuehen niet eeas onr Jaet 
par der aecularualie •an de abdij no Eehternaeb, Eenigen re.kenea 
die nn bet lleatuur na c ........... etna ,ooa Yaa ~· den Kek, 
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aan wiae LGNWUS ie Du;,,cl,er, de llll(ell dèecl •itslelen , en die 
tot dit kloeeter Terwe- werd, en dit aollfle daa 111111.rent het jur 870 
hebben plaats gehad. Anderen willen, dat dit later geschied zij ea 
nog anderen geloonn , en, naar het ons woorkomt , te r«-gt , dat deze 
TerapderinB ondtt Aoe1.uo111 1 , die van M9 tot 856 Abl nn dit stift 
•••, nebeurd ■ij. · Dit i1 althans zeker , dat cle abdij, nn omtrent 
Let jaar SISO tot 97 4 , in alle opziirten in zeer ongunsti,e omstandig
heden werkeerd heeft, 100 dat sommige Kloosterlingen baar verlieten 
ffl op sieb aeh·en , op afzonderlijke boven en landlioeven , gingen le
't'en. S1HHIED, Graaf Nlt Lu:rnnln,rg, r.en ijnritr voorsLander Tan 
deze godsdien1ti_ge inritrLiog, die in 99i bij de abdij een bmpitaal Toor 
twaalf noocldrul\.igen, ter een dl'r twaalf Apmtelea, stichlle; liet neo• 
wel niel1 onbeproefd om baar tot hare eerste bestemming teroa te 
brengen, en wilt, te dien einde, leizer Ono I te belezm, om, 
hij bevel■ebrifl Til■ 11 Mei 971, de Benedietij11er-lloonerre,eleo in 
deae abdij te hentellea. De Kei:lt'r beaoemde eenen eerbiedwaardipn 
man , Jhn11cn11s genaamd , dien l1ij met veerlifi llannik.ea , uia de 
.Wij nn St. Muimin111 te Trier , liel overkomen , tot Abt ,ran Rc:■-
l'DIIAC■ , nn welk 1tit\ men hem al1 de hersteller en lwl'ede 1tich
ttt bo belct-w.a. Keizer Ono Il , de 100D en opvolger van Ono I 1 
llevestif!de , ia 980 , de ik.'1cl1ikkintr van zijnen -.,-.der ; Keinr 
Ono III bensti!f1le ■ieL alleen , hij e«-n bnelschrift nn 09S , alle de 
1'10r!f8ande begevillfflll , maar TOC6de er, in 997 ; •OtJ DÎellwe bij , en 
Md self1 reeds, Of den S April 991, aa■ den Abl lhn11a1a11s • ten 
l,bjk van aijoe aebtmg, het re6't pgcven om munt te slaan, welk rert 
IIIIOI' alle .-ellJeade KeiHn, tot op ~dlL V , l,e\·e1tÏffd ia. De luiste der 
NO en aeveaiig Abtieo, welke achtereenToloende d;t klooster bestuurd 
heWlen, was E■a111111, L1■PAC■, die ia llet jaar 1771S gekozen werd en 
den 6 Sept.ember 179:1 overleed. Ten gewolge van de Fnasche om
wenteling en ie woelingen in de Belgische praviaciëa , waaria oek 
Lu1embnrg eenigerrnate deelde , werd de verkiezin8' van eeaea 
... -.en Abt oa1110gelijl en de toenmalige Prior B•RuNa B1nF1u , 
amn het be■taur op 1ich, tot op de■ 7 Anirn1tua 1796, op welken 
dag, bij Tcrneaie111le, dat de Fr■nacben, die oTeral de IJ'Cfilelijke in
ritftiugea wunieldea , reeds tol Grewen111acber, twee area nn Echter
naeh , genaderd waren , besloot met. de aijnen. het ptiebt te verlaten , 
• de voomaa111lle kostbaarheden en belanirrijkste akten én handschrif
tea der boekerij aan eene wisse pluoderin8' en vernieling te ontlttU.en ; 
wur11a liij die, op DOdencheidene -gen• nelaclen, naar elder11 nr•oer
da. Eenige Paters begHen aieb naar Luxemltnrg In he\ aldaar be
llaaada toevlogt ■oonl ; aaderen trokken-over den Rljn, Duitsebland. in, en 
•eatiJdaa 'licb te Siegl,ul'ft'; waardoor dan ook de kostbaarheden 41er 
abdiJ Tenpreid ffeNakten , aoodat IIOlllmige stukken, met eeni!Je 
hud111briliiea aan de kerken en boekerij te Lui:emburrr blenn, ea 
anderen ia banden Tan bijaondani personen kwamen of our veraf
Belegen oo,dH -venoerd werden. Zoo br8ll't. Pater Co!lsTAIITIJll Km,.. 
•n : dea Co,u:r ou,_, naar W eenen, al•aar die waarschijnlijk. nog 
in de kerkelijke boekerij aanwesilJ i1. Een ffroDl iredeelte drr boekea 
en hand1ch11iften geraakte echter ,·erh:iren or werd nr1ebeurd, ffl 

na e• dan ontmoet. man daarvan noir brokstukken , die den vroegenia 
rijkdom der Tenameling herinneren. Twee dagen nadat de abdij door 
hare beWGOers oatroimcl -•, troUen de Pranscben Eebternacb bia. 
•m en beset.teden dadelijk cle abdij , welke onder het opzigt. werd IJ'!Sleli 
VH aene coauniuie uit de buriren ; doch , bij gemis van alle ffl!ZAff , 
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nnl cli& plichl jammerlijk 1eha'ftlml. door de pluaderiag lfllA . het 
gemeen , en leecl alle.rhi icWe en naileel. De kerk werd geheel be
roofd , het fraaije orgel vcrbrijuld ea op de~ feealdlltJ vao de11 H, WIL

J.IAO■o aijn graf ten eenemale nrnield en aijn fft?heenle cloor de ke"" 
Yen&rooid. De -,udacbarea en kelden .,.cnlen opènpalageo en 
ppluoclud; !Deil bpaiWe aich ia den wij11 • het. beschonken pmee11 
mei. den aan veraielÏGtJ neda 111w-uden Fransdaen sold•t IJÎDIJ4111 scbaa
delij" te werk , 11!11 aie& 1rei11ige wldume balldsdariften dieadea om de 
pijp aan te ._. De IUooderlia1en wisten inlaacben le bet,el'ken , 
dat lij uo à lijd der ui&pwekeam paeuapl werden , e11 keerden au, 
de abdij • .,.., 1 belaake clc Prior o"ullloD eD Pater ... ~IIIIJII S.1rr , 
tlie inmiddels fffdmt waren. Zij hadden reeds 11ll11, aeo iroed mo- . 
plijk , benteW ea luelclea weder de pwoae godsdiepstoefenin!Jl!D , 
kien un, op MD 10 lanuarij 1700, van wege bel, te LuaemlNtrg 
~ffSÜtple, iraascbe laestuur wud uageaegd , om , •OIJ dui111lrdea 
das , Jae& klllCllle te ollU'IIÏl!Ma , - als ,ok wetkelijk fUClaiedcle. Het 
fj!.~ , met. alle de aanboorigbedea , wenl tol 041tienaal goed ver-

eQ het piaeu• aclf, no, den i4 vaq deaelftle maalMI ver
belat, ca , behalYe tie ap11lheak , het aiebahuis en dea tuin , welke 
afzonderlijk geveild werden , toepwan ...- den Hee, :U0.11u.111-, 
gellocwtîg •an ~I, ilocJa destijds wocmaclililJ te Euelbrock , die er, 
ia het jaar 1798 , eeae uahwerk~ en papierf'abriJk oprigtta , an IMj 1ija 
llffrlijilen, •n M Oct.et-1118, die i■rifliritJeD HD aij■e kinderen na• 
liet. Thans ia aijn -•, J, Jl. DN■II.IIIOH, eilJl!DUr van het ..-oor
naam1le gedeelte der uilffeS&rekte gebouwen van tie ■Wij , waari1t htl ; 
met be& baste p.wltJ, - bloeijelNle fabllijk •allJ Ullde-k beeft, in 
welke meer dan 89 arbeiden ~u• beltua 1·î11deo. Het ••eri,re gedeelte 
• 'fCIOmlalÏp al,dij, i1, aedert Let •belJÎD van 1818, ÎP handen ven de 
lbatscluippij waa Li11-1>111'1f en dient mede lot NRe aardewen.Cabl'ijlr.. 

Oaller de- WocarrqJlm • wellur de,e .Wij vroerr beaat' waren • be
liahe llat T■a pld m■ntan , het ngt na acbeepvul't op de til11re en 
liet ngt,geliieil o-,er de 1tad en • aaburip dorpen ; &enrijl ·IIÏj in de 
middeJnu,,. - school beaat , die 1fNOle 'Ml'lllaardheid heeft ver
warnu. Oo1 'ffnlrdea .ontelijke penoaa■ 11" dikwerf 11141& een he • 
.._ ; aoe bnoal leilu 1-a.1a1111 er ... , in 1111, en ,Liaer •ur
ai.1• 1, ia 1:SII. De •nte legde veel gen91Jenbeid Teor de conven
lulea •n den ag, on. ·venaeade ban niet allee11-het hovèageaeemde 
ngt van Tlije aclaaepvaul op de Sare • .-. bij ,liet eolr. , ·ten dienste 
da klo.len , op eip■e kosten , de riri. op· ondenebeidene pint.sen , 
... aalu aeodif ... , nrllreeden. . 

la laet jaar 11198 , wad tie &111111 n11 lcaraa11.1111■ deo, de 8ta111sehee 
iarm- en v...,__ll, terwijl de geleerde. Jo,.1111u B1Hn1a , de echtij
YW van - r,ebiedeq -.an l,memb•r;, die «lestijd, Abt was , ce
._kelijlr. naar. Heiland _.. ge•oerd , w■- mea hem niet ont!lloell', 
Yá6r "t hij 160,008 krooneo TOIII' 1icb ID lijne &eeslellJlr.en tot 101-
pld hetaald laad. · . · : 

ECHTERNACH (Ell.AND-VAN-) , eilandje in de S"N, in het balj. 
EdinwaeA 1 grootb. L11zemhrg, hij de stad EcAknuicA, ongeveer 
¼ hand. rroot , tljnde bij art. 98 van het ,rrensverdraf,, tusschen de 
Nrderlanden en Pn1i1~en' te Aken op den i6 Junij 1818, gesloten~ 
aitdrnkkelljk aan Nederland toegekend. 

ECHTERNACH (INSBL-VON-), duit.seh,e naam vaii een eilandje ia 
de Sw.re, ~Ij. Èdcer,u,d,1 ia J.,:t .groolla, Lu#wug. . Zie hel v.,.. 
paacle artikel. . . . , · 
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BCHTEN'(ACUS, Lat. num vu de 1t. &:n1UAC11, in het Wj. 
'11D Bdtentael& 1 groolh. Lauain,,,. Zie Ec:naaM:11. 

ECHTEB.VEENEN, uitgestrekte hOOIJ8 •eenen ia D~l, 
pro•. DNllllw. Zie Bur1111-Gaoor1~V1111u. · 

ECHTEB.VELD, oilptrektheid laag land, dat tha111 •oor een IJ"'°' 
iredeelle verveend wordt , z. •an liet d. Echten , prov. Frinl,,Jld, k.w. 
~-•-- , griet. L,,,.,t,rlafld, Zie Oo1n1■euun. 

ECHTER W ALD of Ec:naN1C• , geb. in Opp,r-lhltl.r, proT. 
Li,,.,,_,,, di1tr., arr., bat. en if u. Z. van RoerrMflfk, nabij het 
d, Echt. I,a vindt hier de schoonlle deoneobosschen Yan Limbu'I. 

ECBTINGERDIKP, riv., _pro,. Drntlw. Zie het ,olgemle arL. 
ECHTINGEB.STB.O(lM of EcanHIUID, ook wel OuH a1u genumd, 

1troom ia de provincie Drac/u, die met. oadencheidene adertjes in de 
nabijheid der geh. Balinge, Mantinge , Bruntinge en Garminp ont
springt , met eeae Z. W. rigting laags de geh. Drrberde , 't. Zwarte 
Schaap, Stuiûaad , Starterij , Vlenteoberf en Hoadliang , MU het 
Buis Eehtea , loopt , waar hij ia de Hoogeyeemche-"Yaart wordt. op
fJIIIICIIMD· Vroe,tr Yolade deae ltroom verder den loop die teeenwoorw1 
·••a daar af door de loogeveensche-,aart. genomen wordt , en oatlaLte 
aich bij .Meppel in het Ieppeler-diep. 

ECHTRO"lf, Yerbuterdè aum van de b. !Maoa,, ia het balj. ••n 
B~, P'°"· lf-,J,..HoU.rul. Zie A.Haou. 

ECHTB.OP (HUIS-TE-), num -lb mea wel eens pet\ •a het 
aclell. huis Pou.u1uao, in het balj. ,an Bl'HffflfN I prov. lf-,J,..Hol
lcfld. Zie Pou.u,uao. 

ECK. of k, oudlijda Bu, d. ia de J'(,J,,,,-B-,,,_, prov. lhU.~ 
"""'· dut.r. ea 8 o. N. W. Yan lfij-r,,_, kw., arr., bat.. en ia. 
N. 0. Yin Tiel, gem. ea ½ a. 0. nn ••w, in de heerl. Bel:
,,, ui, aan deá Rijndijk; IU0 IS8' 18'' N.B. ~ 0 7' iO'' 0. L. 

Dit d. behoorde onder de goederen nn H•no, welke in het jaar 
91SJ nrheurd Terli.laard en aan de kerk van Utrecht geschonken wer
den. In de dertiende eeuw werd aldaar het. huis paamd Korten• 
hone. gebouwd, door een adellijk Beer, Vil PilT.u.■oa (1), welke de 
hoon. Ec:a. Tan den Heer Til Jl.1.ua1&, met diens dochter, tot braid.
lchap krce,, welke buurschap in het. jaar 1i88, ten 1ijnen hehoeTe 
wt eene hoop en nije heerlijkheid werd pmaak.t, aoodat hij de 
eenle Beer van Eu. was , ea dnma dea oum Vil Rc;r; na P••· 
T.u.ao• aannam. Van hem atmnde het oude 1eslacht vil Ec:1t û. 
Dit geslacht voerde , naar men wil , eent. tot wapen eeae schaar ••n 
ubcl (1:warl) , op een veld vaa 1il,er, doch aoodo. later ten wapen 
hebbea aangenomen een nld van keel (rood), beladen met eene 
lchoim opgunde balk Yao ailver. Van dit. placht. stamde, oaar 
men wil , ook û de geleerde en oordeelkundip Coanr.11 ,._ Ees , die 
in 1681S , Hoogleeraar in de Regten te Franeker wu en in 1691 naar 
Utrecht. beroepen •erd , wur bij in 173i t , na aicb eeoen dauna
men roem te hebben nrwon-en , door aijne Priacipia Jari, eitrilu -

(1) Bol pllaclll n• P.un.wios ill, ...,._ ...... lllliuDOCbo polach ... , - lelrer TulAlllll, 
In bel jMr 100 Dl Chrillus pboorte • Dllr Agnppiaa (DD Kooien) anondee , - die pluis !,pa ahoi 
TID de lomei- Ie •onetemi. D.t.aru. Uli PUULSO■, die Ie Keulea op bel lwl<el Liaterke 
wooade, pf, la llel Jur IIH , 1IJnea Jonplell aoon un Orro, Graal ..,,. G,ld,r , mede nur r"1-
dlrlond. - .... Ier .......... d ..... lm>oniDC • .,, IIJ••· _,' WILLn Il, Grur .... Bollo".s, 
to& ... - ....... to ll ..... •u ........... ,, .. Don""""·• •ubol, dieme\de docbls 
...... 1111s ... llnrlk ..... . 
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e•-• onlintffl ~. d. i., groadbe,rinstlen no het bnrgerlflk 
regt naar de orde der pandecten; en nrmoeaelijk ook de Deventersche 
!foorleenar Coanr.11 .Funa u11 Bac , geb. i llaart. 171H , t 1t 
!laan 1s:n. 

De heerl. Eat , die vroeger op 1ich 1el•e beatond , ia sedert onheu
gelijke jaren met .,,, ie I tot eene heerl. •ereenigcl. 

lleu telt er 78 h. en ruim 490 inw., die meest bon beataan 'Vinden 
ia den laadboaw • 

De inw., die alle Ren-. sijn , behooren tot de gem. Et:1-tn-'1'iel, 
welke hier eene kCl'k heet\. In deze kerll. , naar men wil in de der
t.iende eeuw pawd , wa1 vóór de Reformatie eene l'ikarij gesticht, 
ter eere na den Al~tkn God, van de llaagd M.r.■1.1, -van de 
H. A11iu., den H. Nic:or..u1 , en de H. B&a■H& , alsmede eene nn 
tien H. J011.tJ111a m IJoorr. De fraalje spits van den toren ia door 
den storm nn i9 November 1836 , 1waar beschadigd , doch in 1837 , 
weder in kleineren "form opgebouwd. · 

De clorpseheol wordt pmiddeld door een getal nn 80 leerlingen bezocht. 
B6j het d. Bes, al.Ja nog aanweii!J' de huiaea Den Huil en K.or

&eahee•e. - .Ben gedeelte nn ditd. Îlop den 14 Jolij 1832, door 
eenen geweldigen haffelslaf , ·1oodaniff IJ8leisterd , dat geene glasruiten 
1ija heel pltle•ea , en a het te veld ltaande IJraan I even al, alle 
ffllcbten , en tlaardoor de hoop des landmaM , geheel verloren gingen. 

ECI.AllT, hoeri. in de Mnjmj •• '• Hmor,i6o,e1', kw. l{em~ 
,,..,_,., DffllH dittr., arr. en kant. Bittdliot,,,n, · IJ"ID• ll'onuel-n
Bekart; p.alende N. aan Son, 0. aan den Dommel, W. aan Woenel. 

Dae heerl. hffat DÎetl 41an het geh. Eckart, ID telt 14 inw., 
die 1ieb .U. oP tien landbouw &oeleggen. Ook vindt men er ffOCde 
weila.ten lu«• den Dommel. . · 

De in. hehooren ker.keltjk tot Woemel, alwaar ook de kinderen 
\er schole pan. 

llet geh. Ea.ul,r, Eu&H of EuaT, ligt f a. N. 0. van Eindho
ven, ½•·!il. 0. nn Woenael, en men heeft er een fraai kasteel het 
Hui, te l!.eli.art. Zie het •olgende art, 

Nur men wil, ~de deae heerl. met 9utel, Strijp en Straal•• ia liet jaer 1ISIS9 aan W1r.Ln I, Prins Nn Oranje, zijn verpand 
pw"t. •en •• eebter ■iet , wanneer en boe Ec1uT eene afzon- · 
derlljke heerl. is geworden , alleen is bekend , dat Jonker Joon v•• 
U....H1us, in het jaar 1647 • Heer deaer heerl. wa1. 

EGKABT (HUIS TE), adelt. h. in de llnjerij ""'" •• llertogettl,o,eA, 
kw. r...,,.,._,., pro•. N-.l-Bra6an.tl, arr., kant. en f u. N. 0. van 
E~' IJCIII• ,, OfflHl-m-Bd:orl, in de heer!. Beurt. 

ECKENDORP, geh. in het balj. van O""-atn, prov. Zuirl-
B.U.■tl. Zie llanDOBP. · · 

ECIENROOY, geb. in de Jlnjmj ,a11 '1Hnt09nbo1eh, kw. Kem-
Jlftllad. Zie Elt111UOY. , . · · 

ECKELRADE, d. in het Lantl Nn Yallienb■rg, prov. Li,,J,11rg. 
Zie E1.l:U&H. • 

ECK-EN-WIEL, laeerl. in de N~B,t"w, prov. G,lderlaml, 
diltl". lfijnv9ffl, kw., arr. en kant. Ti,l, ll'em. Maurik I palrnde 
N. AD den Rijn, 0. en Z. aan Ingen, Z. en W. :urn Maurik; 

Dae beerl. bevat. het d. Bek en de b. Wiel, beslaat eeae opper
vlakte ••n IS70 bond.,' en telt mim 600 inw., die meest hun bestaan 
'linden in den landbouw, terwijl men io deae heerl. vette k:irenlan
deo aantreft. 

IV. Dn,. i 

------ - 7 1 ~- .' ( .• :_ .•. 

' C . ~----
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De He"., die hier 800 in getal alJn • mabn --~- uit , _.. &ot 
de ldoss. va1' Tiel, rinlJ nn- lngert, behoort, en te Eck eene ke,li. 
heef\. De eerste , dien wij als Leeraar i■ dae rm, 'fllrmeld TIINlen, 
is geweest V111c11NT111s BuG11J111, welke bier in 1628 slond. 

De R. It., van welke men er 11 aanlrel\, wordea tot da stat. 
van •aurik gerekend. 

Ien heef\ in deze beerl. eeoe achool. &e· Eek, en een veer o•er 
den Rljo te Wiel, alwaar vroeger mede een fraai kasteel llood, dat 
in 18S9 r-loopl i1; ook {aal er door Ec&-•11-W1• - goed o■du
booden , 10 1820 aangelegden , aaadweg van Tiel op Amenm,eo • ■J
waar tlaplijb tuueben beide plaataen eeae cliligeoee en eea pos&bode 
doorkomen. 

Volgens aficbrif\ van een koopcontract , d.d. i8 lllun 1668 , werd 
toen de lieerl. Eca-u-Wm verkoeht door 4eo Gruf '--• Fuoua 
u11 WALDlll:fl, P11:■JIOll1' 11' Cuu11aoaa aan W1Lr Ylll Baoaa111.U11, 
Rigter en Bu,remeester der stad Tiel an Joakel' DIDD1& n11 Baou■ul8U, 
In een trouwboek, to Eck , leest men de •olfende acte : • 18 Sep
tember 1731 geb11wd J•• G,n■ur LoNu ANllill yu N■-, 
genaamd Nmnau■, Vrijheer •• Drinifff, Ke-1 ea M"I,, _, 
F'reale Sn.i. I.i.aMHT.l Baronnes1e na W11■1 (wiet 1'NU w• Heer 
ffD BdtdJ en &:a-u-W,n.), aijnde eeoe erfdochter vao &:a-a11-W1n.;" 
aoo dat door dil bawel\jk de beerl. aan 1111& pslacb& du na Nutma ... 
aal gekomen aija , wa&l'ÎD •ti gehleno ia tel i■ het jaar 18:59, als 
wtnllem'· die, met. de laadea, 1ijocle ClllpYelr 81 bun., publiek -
peree)en is Yerkocbt. De Beer.G1:oaaa GoDUI' Han Graaf ·~ a- -
Anunn ,' Heer ..,. 4---,m, woHDde ia .Bnpland 9 ÎI Nder& .tien 
t\fd, deol' koop, Heer· vaa &a-a-W,aa pwonleo, mei ....,eer 
118 bood. uiterwaarden en het veer oYer dea ll(ln • &erwijl de onrip 
landen an particulieren aijn OTt!l'flep&D en het Kaa&eel-le- Wiel 
gesloopt i1. · 

.BCK8W.EB.T, geh., prov.Frif!1l.u, kw. Tl'nfffgoo, griet.H,__,.. 
tlmJdttl. Zie Eu~•••• 

BCTEREN or EcTSll1'&CII, .. ,. in he& ulj. .,.. BcldmNtJ/a, ·grootli. 
Llllo.fffMll,y. Zie Ecau111.i.e11. 

EDAM' kant., proY. JVoerJ-Holla,,d, al'I'. a.,.,., paleade N .... 
het kant. lloom, O. aan lie Zuidenee I Z. •• bn U, W. un het 
kant. hl'rnerende, 

Dit kant. bevat de "oJ«ende 1i rm,: Edam, ■oonicke ■dam, 
Muken • Bl'oek~io- Waterland• Zuiderwoude-en-Uitdam, 
Ransdorp-Du r1erdam•en-Holiealoot, Scbellintrweode, N ieu
wendam-eo-Zunde rdorp, Buiksloot, Katwoulie, Middelie
en-Axw ijk, Oo1thoiaen-ea-Hobrede en Etersheim-eo-Zuid
Scba rdam. Het beslaat eeoe oppervlakte van Ul,il7 baad., telt i-436 b •• 
bewoond door i888hoisgea., uitmakende eene be.-olking no ruim U,000 
inw., die meest in de veeteelt en het kaaRmaken ban bestaaa vinden. 

EDAM , klau., prov, ./foorJ-H•llaftfl, nrdeeld in de volgende drie 
ringen: Edam, Purmerende en .Monnickendam. , 

Zij bent H rm, met i7 kerken, die door i7 Predikan&en bediend 
worden en roim 18,400 zielen tellea. 

EOA)(, kerk. ring., pro,. lfoorJ-HollanJ, klau, .Bdat11. 
Zij be,·at de 7 volgende Ör,em.: Beets, Edam, Etersbeim-en-

Schardam, Middelie, ostbuiaen, Oudendijk en Warder. 
)len teil er 9 kerli.en , welke door 8 Predikanten bediend worden , en 

ruim 4000 zielen tellen. 
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l8AJI, pa. ia ,.,.,.-', prov. lf«Ylfl.H.U."4, ur. H..,,., 
bat.. MJaw (18 m. k., 6 •• d.);. palende N. aan de gem. Iiddelie-ea
Aaijk, 0. ea· Z. O. au de Zuailenee, z. aaa de gem. Katwoude 
ea Xoaaiclr.eaum , W. aan de gem. P11rmerea4e. 

Deae pm.hna1,de 1t. Edam, lae&i. Volleudam, beae"f-depold. 
Blok we eren, den Broek, Oollerweeren en Weaterweeren, 
alauaede eea piileelte •an den Purmer. Zij beslaat cene oppenlakte 
•• iMi INuid. 70 -w. ,. 61 "'• ell., tel1 839 h., bewooad door 881 
hai,gea., uitmakende - bnolkin,ir YaD ruim 4000 inw., Yaa welken. 
•• bailat de 1tad laa bestaaa naden in de. •eeteell en het buma
._, alnoede ia de 'filKlieÎij. 

De Ben.,_, hier nim !IIOO ia getal sija, de Buapl. Luth., Tan. 
welke - er mgc,eer !IQO lelt , ea de Deopap1.,. wier ge&al bier 80 
lilleept, --••i,em.dier1•mdlea Y10Blà111 uit, tenijlde ll.X., 
.,.. .elkea mes er oagneer tlOO , onder welke 1000 Commanican,. 
taa, aaaveA, Ïmfllllijb de 1tat. 'VIP B"-- •ormen. 
•• aft ia dae 11ea. 1 _,1ea, welke door een gemiddeld p

tal -■ 4'10 kiaderea beeoclal wordea , terwijl men op de aYonlbdaolea 
180 leerlinpn . ffn 9 tot iO jaren tel'-

De stad .INII , ia .hel l.eti Eeuw•, li,i 4 n. N. ,an Amatuclam, 
$ u. Z. ua U--, 1 u. N. nn •oanickeodam; 1Si0 :JO' 46" N.B., ö" 
ü'-6i" o. L. Naar eeo watertje. de Ue of Ee rnaaaMI ea eenell 
dauio ......... daat -.de de ltad eerlijd■ UDAII o Eu..a genoemd 
• dele ..... aedeK in &lam -.erandeld sija. De nle en aanlaoudeade 
,,.._.,..,__ , in de eent.e heli\ der twaalfde eenw , die in Noord-Bol
'- - meap me!IICMD ea Yfll dedea omkomen , wllftll oonuk, 
da - , ..aip ffl'NIIDUlf hebmen heLheade, in 1177 met yer••blaelda ijftl' aaa het werk to0B , om ie dijken -.eel hoorr en 
_,._ te malum, clnijl 111e11 Ndenond , dat de Yroepr aaap
\ecde bedijki-, le 1wak w11o Na dieo lijd lezea wij ook, aa, er eeo 
--.. .i_,.. ü. N•nl-Bollaod te Yoonelaijo kwamen, -vermoedelijk 
ÎI LAS \oea eok pi&icbt , door de al'dammiagea eener tak Yan het 
U, die ia eeae Deerdelijke riglitag deer de OosleHDae-Weater-weerea 
■troamt. la liet jur 1403 'INird te 'dner plaabe eea aadere tak der 
U afpdamd, de Parmer-Ue, Purmer-Ade of Purmer-Be Il""' 
~ , ea ia •e weatelijke rigting ia de Purmer uilleopende , welke 
dam daanloor lle N11nUb• laeette. Zeker pet lan, dat de plaats 
a-, ten miM&e al eeoe babe eeew. oDder dien num bekend oa een 
_. w•, aàoo Beltotr W 11oL111 n11 Bu,ua, EDA•, bij twee baatl•ea
tea Yh llea jare 111Sf, onder aade1e •oorregten verguade, dat -
Peorter, + 1ïf •--rade , ■iet meel' dan. de helft aijner goederen 
wrheana 11N1f1 , moeleode de laelA nrblijn• Yoor •üoe 11rouw , era 
wel&ÏJe killdena t!ll ngte erfgmamen. Seder\ werd er eene aluis ia 
den dam piep, m, YOl,eos een MDd'f•t yu gemelden llerlOf A ... 
~,_ ia het jw 1(()3, op MIiien der grafelijkheid , moa& 

wo•a. 
De11adlaadY110rhenae'fen.peor1en, ■l•~ deNoord.erpoort en~ 

Iaaipeort tea·N., de Oo1terpoor\ ea de Z.oa,keeteapoort 
tea O., de Ge-.aageapoort tenZ., ea de •oaaiclr.eadammer
P • o r t en de W es terp o ort teu W., 'VIIII welken de Ooslerpoort 
ea de Zoulbelen~I, niet dan door de laann nn elkander geschei
clea warea; terwijl ook. de Weaterpoor\ en de Mouickeudammerpoort 
tleehu eeee hiaraeaffl'&Àt , . die tfear de stad naar de haven loopt, 
&usw.laea Leide Wdea , docli alle deae poorlen zijn oms&reeb lael. 
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jaar 1836 afgehNken. · De toegang tot de stad •beef't thans over bmir
gen plaats , welke echter allen lig1ren , waar '"troeger de hruirrn der 
poorten waren r,eleiren. Enu is eertijds met mnren en torens omrincd 
creweest, doch li,rt thans in groene wallen, sierlijk met twee rijen 
ijpcnboomen beplant. Binnen hare · wallen telt men lS80 h.,- be
wpond door 600 huisge1., uitmakende eeee bevolking 'Jan 2500 inw. 
Bij de opkomst van Eu■ heeft de houthandel en sebeepshouw meest 
aldaar ,rebloeid. In het jaar 16:J!il lelde men er SO timmerwenen, 
SI touwslagerijen en i6 houtwallen ; hoewel deze · handel sedert nij wat 
is verminderd en naar elders geweken , ja zelfs in het beffÏn dezer 
eeuw geheel vervallen was , is daarin sedert eenise jaren weder leven
digheid gekomen , soodat ook thans noll' velen daarin hun bestaan -vin
den , terwijl men er oog S se-beepstiurmerwerven S touwslagerijen en 
1 houtzaagmolen beeft. Voorbeen was bier ook de voornaamste kaat-
markt van geheel Noord-Holland , waanao dan ook , de bas , die hel 
meest in Noord• Holland gemaakt wordt , namelijk de rondachtige met 
roode korsten , nog beden onder den naam · van Edamsebe kaas bekend, 
en vooral bij de Eorlscben zeer gezocht is , die haar Dutd#Mu
l,mJ noemen. Hoewe reeds sedert een aantal jaren de kaashandel te 
Alkmaar en te Hoorn die van Hnaa nrre overtreft, geeft de li.aas
markt, welke aldaar Zaturda:rs irehonden wordt, oog eene groote drukte 
en ruim vertier un deze stad,· aijnde er in de laatste jaren tu,setlen 
de lSIS0,000 en 41SO,OOO pond. jaarlijks ter markt gebra1rt, Van 
de 10 aoutkeeten , -..elke hier vrl)f'ger in werking waren bestut er thans 
nog maar één. Voorts heeft men er 1 leerlooijerij, 1 smeersmelterij 
en barsenfäbrijk, 1 wnerij en 1 spinfahrijk. Alhoewel de stad 
niet Ylak aan de Zuidenee litrt, heen. 1ij daarmede toch rmeen
schap door eene bekwame haven, het Oorgat genaamd, die ruim! u. 
lang is. in welke haven eene, in 1839 Yemieuwde, schutsluis, ter 
keering Ybn het aeewater, is rmaakt. De scheepvaart , die voor greote 
ethepen gestremd is , door de ondiepte der haven ; en alleen door kol
len , smakken, tjalken en andere plathoomde Yaartuigen gedreven ,rordt , 
Termindert langzamerhand v-an jatr tot· jaar, in geringe mate , soodat 
in 184'1 sleehts binnen k,ramen 46 1eesehepen , welk getal in 18H 
no« 60 bedroeg. · . 

Vroeger stond het Stadhuis te Eo,■ op de YoorAa""", doeh 
aangezien dit i:eer verouderd en vervallen was, heeft de Rerering •it, 
in het jaar 1737, doen afbrelDen, en in plaats daarvan, het tegen
,roordige, aan de Zuid-Oostzijde· van den Dan& of de Jlarltt, doen beowen, 
hetwelk in het jaar 1759 voltrokken was , en niet slechts van buiten eet 
en sierlijk , maar ook van binnen met fraaije vertrekken Toonien ie. 

Het Prinsenhof, aan de Stadswal 1 di,rt bij de Noorderpoort, is 
•n ruim gebouw , waar men , behalve notr vier andere zonderlinge 
acbilderijen , de afbeeldin:r vertoont van P1nu D1H L,1111z■.uan, ·te 
Edam in 1 IS28 geboren , •iens baard omtrent twee malen de lengte 
van zijn lischaam moet (l'Chad hebben. Van de in dit !fCbouw geTon
den wordende vertrekken ,1a1 er vroe,rtr een geschikt tot de .-erffAde
rintren van de klassis van Edam en van het Noord,Hollandsche Synode , 
welke worheen om de zes jaren in deze stad bijeen kwam, wordende 
de eerste Noordhollandscbe 1yn0Jale ver:raderin:r , in 117i, te dezer 
plaatse gehouden. Een andt'r vertrek van dit gebouw diende tot nrira
derzaal nn den krijgsraad drr stad , destijds uit Tier vendelen be
tlaande; en die no lJijkr,-raaf, Heemraden en Hoofd-lngl'landen \'an 

den Purmer. Tlaa11s• wordt dit gebouw tot bergplaa~ van stads ffOl!de
nn gebruikt. 
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De Bea'ra aa• de • ..,, tepn over het Stadhuis, is i.a het jau t7S8 
rhoowd, De Viscbmar.li.t, welke vroepr acbler het. stadhuis was, 
il tham bij bel Bottrem,rrdml. . 

Tet die merkwaardigheden 't'an &1.11 behoorl ook de ijzeren leunins 
der Dam Hoi s , op welke cle zunntof der dampkrinpluebt geen in
YioN IChijnt. Ie hebben, daar 1ij nimmer aan eenige roest onderhevig 
ia. . V nieger wees men aldaar ook nog, in een p11rtilutlier huis, eene 
hed1tede aan , welke eens tol slaapplaats van M.llJlllTS , Prins .,.. 
Otoaje, uade pdiend hebben ; dit hui, ia echter afgebroken , 100 dat 
daanaa thans niets meer te aien is. • 

De Henormde Gemeente te ED.l■, welke tot de klass. en ring 
'HD Eû• belioon, telt DlltJllDOl!lJ ilSOO zielen, oncler welke ook bebooren •Laitee clell&ad Ie Vollendam, en in de lot de burgerlijke ffem. Euu 
J,ehooreode pold. wonende. De eerste, die in deze. gem. het leeraar
ambl heer& waarpoomen , is geweest Pu1.1Js P1n11111, we bier op dea 
1 Srptmaber 11S71S, OYerleden is • .' Eeoigen tijd te voren wu er een 
twrede Predikant ia deae gem. beroepen , zijnde geweest HIIUIICBT 
GuuuN; na welken tijd , tot op het jaar 1641$, deze gem. doo, 
twee Predikanten bediend werd. Doeh den :i!9 Mei vao dat jur, werd 
GOHPIIINS 1..-.nvs, tol derde Leeraar io deze gem. beroepen. Na 
Jae& overlijden 'HD \\'11,1.1• Boona, in het. jaar 1836, is ec&ter geen 
de-'e Predikant beroepen , aoodat sedert dien tijd de gcm. weder door 
slechts twee Leeraren bediend wordt. De Herv. gem. beeft twee ker-
ken, de Groote kerl en tic Kleine kerk. . 

De Groote kerk, aan"de Sta,l,,,al , bij de Noordcrpoort, was oud
tijds aaa den H. N1cou.1,1 toegewijd. Destijds stond deze kerk ter 
bqrHing van de Graven van Holland, die ook den Koster aanstelden. 
De beres&itpDlf_ in de parochie, werd door de ollicialen der Utrecbtscbe 
kerk pdaa. De pastorie, die in alles 10 pond ctoot (60 guld.) 'sjaan 
koa opbreogeot W _geen pa,toorshuis, maar bezat 1i deimlen, welke 
jarliju 6 pond greot ( 36 guld. ) leverden. Behalve de: Pastoor was 
er • een Onder-Pastoor. Deae kerk was zeer prachtig en sierlijk , 
ajade be\ -.erwal&el zeer kunstig met Engelen beschilderd , en de 
r'aen me\ c,ad en vermaanl schilderwerk versierd. Ook had meu 
er twee af drie orgela , gedecllelijk met zilveren pijpen. Het koorhek 
waa van pudpel koper en zeer kun1tig met allerlei Tank.en , loof
werk, •loemeri , vn1chteo en vog.-len versierd. Eindelijk pronkte dit 
lukpho111r, ook met eene hOO(fll en sierlijk gewerkte torenspi11, 
welke 110 v. (ruim St ell.), hoog was eo den schippers tot baak op de 
Zaidenee vent.rekte. Op den 24 Februarij ·J002, sloeg de bliksem in 
den appel ot peer van deaen toren , waardoor kçrk en toren geheel t.ot 
ucb nrteerden. Eerlang was men er echter weder op· bedacht , om 
beiden te herbouwen , waartoe men in de stad eenc collecte deed , 
liiJ welke gelegenheid de Edammers 1oodanige blijken van mildda-
4lirhticl pveo , dat men aldra , in plaats van met eene schaal , zoo 
als men begonnen was, met eene lllede moest rond gaan , ten einde het 
pad, zilver, l&.p,r, lood en ijzer op le halen, hetwelk door de inge
utenen bijeeogebragt werd. om het kerkgebouw te herstellen. Op dea 
15 .Aagostus clea , gezegden jaars , werd dan ook weder de eerste steen 
plerd. om aboo, op de oude gronden , maren en pilaren , een voor• 
treffelijk kerkge,aarte te stichten, en io het volgende jaar rigtte men het 
ar.u.1tende vierlr.aot. des tore,11 weder op 1 CD bouwde daarop ecnc 
tierlijke lolempia, hoewel niet 1100 hoog als de eerste, zijnde maar 
9ll •· (bijna i7 ell.) boog. Vervolgens ging men met. tien opbouw volij-
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._,. Mert, 1oocla1. in Jaet j11r 1806 • 1811 tlet Olllleinde 1'8D 'het 
kaor vol&lokken was ; tenrtJl daarin reeds don 9 of 10 J1nu1rij 1808 

'. een dankaelJKÏngsprediéatie werd gehouden. Doch ha liep Uli tol 
ÎD het jur 16i6 eer het gebouw geheel -.oltooid w11, als wan
mer het dea '4 Februarij weder werd ingewijd. Deae vernieuw
de kttk is echter later IIOIJ van tijd tot tijd inwendig -..erbet.MI 
en verfraaid; aoo werd in het jaar 16'9 de predikstoel Ternienwd , 
e■ in 1663 een orse). in de kerk gebragt ; tffwijl in 1868 de 
"loer verhootrd is en nieuwe 1itplaat1en voor de Regering pmaakt lija. 
Sederl t. de bliksem nog vier malen in den toren dezer kerk gesla~ , 
namelijk op den ii Februarij 164!1 , den 9 Janoarlj 1643, den i Fe
Jinu.U ".. dataelfde jaar en den IS llurt 1699 , doch de llrie 
eante reilen .»n4er aanmerkelijke schade ua te rigten, maar de laatlte 
uw met groote aebade aan het orgel , ook werd toen · de torentpÏtl 
pheel 1'!11eefll. In den somer van dat jaar beiJon mea célaw 
den toren weder te heratelleo en er eeoe nieuwe apiu ep te plaatsen , 
welke ia het. jaar 1701 volbouwd , doch lang aoo hoog niet w• al• 
4e Torige lijnde slechts 16 el). boog. Dae kerk woNlt nog beclea 
voor eeae der gNOtste ea fraaiste kerken vau Neord-Holland gehou
den , ook om hare uitstekend t'raalje beschilderde gl- , onder welke 
imonderheid uitmunl• die , welke door de steden llaarlem , Lee 
en Amsterdam nreerd aljn. Het glas, door Eakhuiaeo venerd , 
het meest door den. tand des tijds geleden. 

DeK.leine Kerk, digt.hij den Da., heeft. eudtijd• toteen ·Begija
hof behoort ea ftl v66r de Reformatie un de B. Jlaagtl toegewijd, 
Wllllrom •U "'GefV ooit wel de Li n e V r ou welt er Ir. senoemcl wèrcl. 
Dea 9 September 17:SS ootatond er bnnd in den toren van den keri:, 
welke echter , -der -ige schade \e veroonakea • door· den naren 
-.• van &elven geblmcht is. Op den kloot nn het duDDe torentje 
dèaer kerk aiet mea de wapens der ae1 Noordhollndeche steden. 

De Evaardisch•Luthenchen, die hier ruim iOO in getal lijn, 
makea eeae pm. uit, welke tot den riag no H"ri- bcboort. De 
eerste , die Let leeraarambt in deae gem. heeft waarpnomen is niet 
bekend ; ook 1chUnt deae gem. in bel Legio geen usten Predikant te 
hebben gehad. Álleen weet men , dat •ü reeds in het jaar 1647 be· 
,tood. De kerk, op de Yoor"-,., bij den Dam, • iohetjaar1740 
1Jehoa1td op clen pnd van het oude Stadhoil, welke met dea ouden 
opatal , door Burgemeesteren ea Schepenen un de Lutbersche pmeente 
geschonltea werd, aoo als op eenen steen in den •oorgnel TOD het 
gebouw aldus te lezen is : 

Daar eertijds werd het heilig regt. 
Tea nou' voor 'taliemeen beslecht, 
Wordt Dil , naar 't voonchrift \'AD Godswoord, 
De vrede- en boet.baa:aio gehowd. 
llen daoke- God en d' acht.bren raad , 
Door weller gunst dit huis hier staat. 

Deae kerk, in de laatste jaren boawnllig geworden aijnde I is in 
het jur 18'1 'Vin binnen nienw opgemaakt. 

Vroeger had mea hier twee Doopsger.inde gemeenten, eene 
der W aterlandsche en eene der Friesche Doopsffezinden , die elk eene 
kleine versaderplaats hadden, als: de Waterlandscbe Doops
geainden in de .Bolerutraat en de 1''rie&che Doopsgezinden OJt 
de Halig. Deu Lwce gemeenten aijn later vereeuilfd tot ~ne , welke 
iich eerst bcurtelioga nu -ran de ecoc dan van de 11,dtre verrrader-
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,... l.etj • • deeh _, aUe.., die der Frie,che ~ikt, affnde 
ae aodere tham ~'· Do lhans DOIJ gebruikt wordc.nde: kerk be~ 
llaat aedert hei JUi' 170i • a1a wanneer de leetaardienst werd uitge
áad tlDOr drie Liefdeprediken , aijnde : Tau Lotus, 1Aco■ Pnrnas 
B.t.UIIOGT en Jluu 1•1111 Onu, allen te Eo&.11 , de laatste vermoede
Ijk ia UU, everledeo. Thans beeft de Doopsgezinde gemeente te 
EN■ geen eitJeo Predikant , doch er wordt alle Zondagen 's namiddaçs 
deer den Leeraar van Moaniekendam repredikt. 

De B. K. 1tat. te Bu■ , welke tot het. aarllpr. van 1/olla,ul en 
ZaluJ, dek. van F ut,.Friulantl, behoort, wordt door eenen Putoor 
• eeaaa Iapellaan bediend. De kerk, aan de Y oorha11,,. 1 ÎI in bel 
ia- 18U aieuw pbeuwd, uit de gilt van wijlen den Heer H. n• 
Wn11111111, &e L.ui, en den 19 llei 18iö aan den H. N1cotus t.oc
pijd. In den voorgnel siet men eenig beeldwerlr., als r, de11 pausae
lijken mijler, riag , 1taf eu. 

V CIOllaeen lles&ond er te Kau&0ok een .KJ o 01 ter der Minde r b roe
den, aiulen Obsenanten genoemd, welks gebouw lhan1 ,edeeltelijk 
dieet lol eealopm•t; alsmede een Bergtiabof, indeKltineKerk~ 
.,,.., , welb lapel , 100 als wij gezien bebLen, thans bij de He". in 
pi,raik is. 

De Is raëliten, die ongeveer 90 in ,etal zijn , hebben hier eene 
Jiikar.k, op lae& Jroord-..1'.,Atttr0J11, welke tot het Nederlandseb Syoago
pal lleuort van ;1,,.,,m1a,,., rins van Hoorn, behoort, 

Men beert te :S.... de volgende liefdadise inristinsen: ee~ Her
vormd W eeahais in de Groote Krrhtraat; een R. K. Wees hnis, 
op de YOflffltlftfll een Prnenierahuis, op het BagijMnlantl; een 
Di.;conie Bestedelinghuis, en eene Comminie tot. wering 
der b,4elarij, door het verleenen van ondentaod aan hoogbejaarden 
• hel venchaft'en van werk aan de overige behoet\igen. 
. De Jlaatachçpij : T.c N lll •• 't Algemeen, werd aldaar in het 
J11r 1'184 , eaclër den naam van Bdam,gmoot,e/rap , door den onTer
ple\ijua Koanickeudamsehen Doopsgezinden Lecra!lr J.11 N11111w111a111-

aa getl,icbt, vu welke Maatschappij er thans nog een departement 
6atat, dat dn 1IS September 1796 ia opcerigt, en omstreeks ISO 
Wen tal, - Ook heeft men le Eo.a een Postkantoor. 

De tdatjivll' der oude H0Uand1ehe Kronijk , bekend onder den naam 
q■ DMne-/{ror,ijl,, gewaagt, omtrent het midden der vijfLiende eeuw , 
vau de pschiedeaia eener meermin , die door de Bdammer melksters in 
tie Parmw tlffaDgeo en naar Eoa &0ude «ebragt 1.ijn , van waar men 
ha. naar Haarlem 1oude hebben vervoerd , doch hoezeer de waarheid 
deler gebearteoia door aommigen met ernst çcrdedigd is, wordt zij 
t egea•oonlis algemeen voor ecoe fabel gehouden. 

V oorta vindt men door de geschiedsehrijnn omtrent EDA■ opgetee
MDII, dat lij ia de rampzalige vcrdecldheden der Hoekschen en ·Kabel
jMa,raehen i■ ,ewikkeld geweest, en, in het jaar 14!!6, door de l:en
aemen voor Vrouw Jaco■A ,u B1111BH is ingenomen geworden, nadat 
-. te vorea laet. Huis te Brederode , Heemstede en meer andere sloten 
nn &leleo reeds vermeesterd en vernield hadden . 

h het jaar H71S, maak.t.e de stad Eo.ur, ruet 4m1t11rtlam en de 
West(rie■cbe steden, een verdrar, wegen• het uitrusten van schepen. 

In het laas- ea Broodspel, hetwelk in de lente van het jaar 1491 
uaviog , wu deae stad ook semengd , waarom zij ook deswege dooi· 
~ AI.Na,r TH S•n• pooocbaakt wenl, de paarlen voor hem open te 
lllladea; die ,erdacbt waren aan het oproer deel te hebben , in zijn 
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handen te l&ellen ; en , tot boete, · eene 101B van 800 ..... Andries
gulden le bel.alen. 

Den i6 Junij 11S7~ begaf Eou zich onder het gezag van W11,L1■ l, 
Prins eon Oranje 1 die haar met wallen en bolwerken V_..IJ , nn 
-welke nu niets of weinig meer over is. Jonkheer W ILL-■ H Guu 
-werd voorts door '• Prinsen St.adhonder in het Noorderkwartier, Dwua 
So11or , tot Bevelhebber der stad aangesteld ; terwijl de Prins haar ia 

_ 11S74 met bijzondere voorregten begunstigde. 
Omtrent Pinksteren van het jaar 11S87, ontstond er te EDA• ej!JI braDd , 

,raardoor ongeveer twintig hui,en en het kloosw.r in de asch werden ge
legd. Vijf jaren later, namelijk op den i4 Februarij 160i, tnf deze stad 
eene nog deerlijker ramp, doordien de bliksem in den kerktoren sloetr, 
waardoor niet alleen , zoo als wij hierboven gezien hebben , de lierk 
en toren , ... r buitendien nor zes en twintig huizen aan kooien P• 
legd werden. Terzelfder tijd werd ook de 1lad door het water be
zocht , want door eenen hooggaanden watervloed , werdeaa de brui
sende zeegolven· met groote kracht voortgedreven , zij namen eeD 
gedeelte van het hoofd weg; kwamen de stad indringen; en , over
mits zij daar geen tegenstand vonden , kwamen de watergolv-=n me& 
zulk.en vollen en sterken stroom voortvloeijcn, dat de straten en we
ren in een oogenblik onder water slunden , zoodat men met platte 
schuiten daarover varen kon ; eindelijk ontla1lle zich bet water in het 
Purmermeer, dat tllen nog onbedijkt was. De, door brand vernielde, 
hnizen werden sedert fraaijer dan te voren herbouwd. , 

Nog ·vindt men aangeteekend, dat Euu ook in de jaren 1643 en 
1699 door brand geteisterd is. 

In 1633 werd alhier de grootste vrouw geboren. Zij heette Tauna 
C. KEBVEB , en moet cene lengte verkregen hebben van 97 Bijol. d. 
of i,IS37 Ned. ell , zoodat zij slechts i Rijnl. d. kleiner wu dan Gu
:aaT BAsT1u111 , die te Lekkerkerk geboren werd. 

In de berourten van kerk. en staat , die, in den aanvang der ae
veotieode eeuw ontstonden , hield de regering van Euu de Contrare
monstranhch, aijde. Het schijnt, dat M•ua1Ts , Prins 111111 O,anj, 1 

in September 1618 , binnen Euu gekomen zijnde, om die reden hier 
geen verandering in de reireriug gemaakt heeft.. Doch W1LLD lil, 
heel\, den IS November 1672, te Eou , zoowel al~ elders eenige ver
andering in de regering semaakt, even als aulks in het jaar 1748 
door Prins W1LLH IV geschiedde. 

In bet jaar 1786, werd er te Eo•• eene Vaderlandsche societeit 
opgerigt, die in den Eenhoorn verga4erde , ,·n ten aio1preuk. had : 

De De11gd en Trouw brengt ons bijeen , 
En atrtkt tot Nnt val) 't Algemeen. 

Eenige brienn in het weekblad de Politieke Krmjer, waaronder 
sommige van ccnen laslerenden aard, 'Veroorzaakte verbittering bij de 
regering en hadden het 'Verbod van dat gescl1rift en de vernieliginlJ 
des genootschaps ten gevolge. Aanleiding tot dit verbod en deze ver
nietiging gaf een oploop, den 19 l\laart 1787, voorge,·allen. Na 
dat deze dag , niet zonder onrustige beweringen , den avond bereikt 
had , schoolde een hoop ,·an omtrent zestig menschen te zamen , die 
welhaast tot drirhonderd aan5rocide I en onder het aan heffen van 
een vervaarlijk gerecbreeuw de stad doorkruiste. Eenen Buruemeester, 
die deze hoop ontmoette, ~erd te kennen gegeven , " dat de Prins 
" boven , de Patriotten rn het aezclschap in den Eenlworn we1r 
• nll)e~tcn !" Voorzi1:tig anlwoorddr cle U11r3"mee~ler, dat bij en·n 
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_,. als al den Priat vu O..Ua wa1 toeplun, doch ~da\ h~t no 
de tijd niet was, om daarover te handelen ; dat aij :r.ich naar huis 
aoodeo begeven , eo 's anderdup oe_ het stadhuis venchijoeo , om 
dur haaae belangen in te brengen. Deze vermaning 'Vond ingang , de 
dreigende hoop ging uiteen , en de nacht , die zeer onrustig had 
banen aijo, werd in rust gesleten. Men· bleef niet io sebreke , 
_. den Yol,enclen dar ten stadhuize te vencbijoen, De daarTOOr 
nrpderde menigte koos 'Vier uit buo midden , om een venoekscbrif
ter nmietÎffÏDlf "Van het gebate V aderlandsche genootschap in te die
DeD ; dan de drift , ter nrktjjging nn deze hunne begeerte was 
te groot. , om , ia bedaardheid • den tijd te verbeiden , welke de Re
prioJ DMig had , om over het gedane venoek te raadplegen en te 
balatlen ; ofschoon zij alle reden hadden , om een hnlJ:.. welgevallig 
lieslai& te waehteo. De menigte liep het stadhuis op en 'lf, de mees
ten onthielden er zich, en kwamen eindelijk, eeaig berigt van den 
aiulag gelregen hebbende , ten stadhuize afstuiven , onder het vreugde 
proep : Honn I Tri..,,,./ - Eeoe daarop gedane afkondiging be
Tatigde de zegepraal ; immen deze hield in : • dat , in aanmerking 
• genomen zijnde liet venoek der Burgerij , welke te kennen had ge-
• IJ"eR , dat in een wekelljksch geschrift , ten titel 'Voerende : de Po-
• lili,u /in,ijrr , zeer vele lasteringen waren ter . nedergesteld le[en 
• de brave Regenten , Predikanten en Burgen , en dat vermoedelijk 
• deze latlermpn baren oorsprong genomen hadden uit het honnge-
• meld V aderlaodsche pnoo\schap , Burgemeesters , om de&e reden , 
" hadden goedgedacht , het genoemde V aderlaodscbe gezelschap te 
• nruietigea : verbiedende voorts alle zamenrott.iogen , het dragen van 
• lemen , en bet roepen van Oranje bm,e,. I" Zoo was dit gebate 
-erp uit den weg gemirud ; dan het laatste gedeelte der afkondi
pag zoedra nrpten als geboord. Het bollend gepeupel , uitgelaten 
o,er deae aegepraal, trok welhaast de stad door ,,onder hel oude ge
roep en ptier. Dadelijke plundering of schennis had er geen plaats, 
deze ,reril, als het ware , afgekocht door de bevreesde burgers , die 
wija, sterken draolr., brood eo kaas ten beste gaven , waarmede de 
woelende hoop zieb vrolijk maal te. Oodaok.s dete nmietiging, ble
ven de Leden met dezelfde gevoelens bezièld , en betoonden 1ulk1 , 
door eeae aanlr.ondigiog in de dagpapieren , dat er ten huize van. Coa
uus JlonnTOT , Baad in de V roedscbap le En• , eene bus stond , om, 
met de daarin nnamelde penningen, de voor vrijheid er, Vaderland ijvo
reade lledeburgen te ondersteunen. - De Leden van bel ontboodene 
genool.scbap lieten niet na, hij de Regering te venoekeo, dat de daden 
mogteo worden opgegeven , waaraan sommige, zoo niet alle de genoot
lChapaleden aicb zonden hebben scbuldiff g,:maalt, en dal, bij voorraad, 
bet verbod mogt worden inaetrokken; doch dit bad i;cen uitwerling. 
waanm •ü zich, in Augustus, bij de Staten van Holland vervoegden, met 
klagt.en eo verzoek om herstel; deae trokken zich de &aak dier tdammers 
denrijze aan, dat zij het verz,:,ek aan de Regering om berigt zonden. Deze 
stap wu der Edamscbe Regering hoogst ooaanaenaam; doch terwijl die 
&au. hing• deed er zich nog een veel onaangenamer verscbijnsel '!"oor 
haar op. toeo aij, in den aanvang van September, vernam-, dat men te 
dier a&ede eea genootschap van wapenhandel zocht tot stand te bren
,en, Die , bij haar vrees- en schrikbarende, ooderoeminrr trachtte zij 
10 de geboorte te smoren , door eene scherpe afkondiging , waarbij •Ü 
aalb leo gestrengste verbood , niet zonder herinnering, dat dit genoof
acbap van wapenhandel meest zou bestaan uit personen , lwhoord heb-
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bende tot laet, door i.. ve,nietlgde, Yllde,luûabe paeotaahap. - De 
kort hierop volfende omwenteling onthief de Edanuehe Regering na 
de buo zoo onaaageoame tqJenatl'ffiogea der Patriotten. - Bij d814!f 
omwenteling, ffen als bij die van 1791S en 1811 , viel te R.•• nieta 
meldennraardi1 -voor. 

Het. wapen van &.la bestaat in een veld nn keel (rood), beladen 
met. eenen stier van sabel (,wart), staande op eenen grond na ainople 
(poen) , met drie llerrea Yan IJOud daarboven, ,relk -pen , volpn■ 
aommigen de stad aoude verkregen hebben , wegens de dapperheid door 
bare burgen in het. beleg no llamiate, ten jare 1i18 betoond. Zoo 
ab 1ulb ook wordt. opgegeven in het volgende venje aan de snidaijde 
van een glu , in het. noordOMtea achter bcot koor, in de G.-te kerk Le 
Haarlem, 119laaut. : 

Edam als getrouwe Lan&laaten , 
Qaamen die van Haarlem te buten, 

Wildt vreu«de vaaten. 
Sy gingen hem handt , en tier , 
Iet stoute moedt. met felle manier, 

Als verwc:de stier. 
Paus , Keyser en al het. Christen Heer , 
Verwonderden hem met allen 1881' , 

Van die groole Eer. 
AllOO kreeg Kou baar waapen, met Ber en pek , 
Drie vergulde sterren in 't Root velt, 

En een stier daar in gestelt. 
EDAM , eil. in Oo,t-IruJ~·, in den s.,. ... ,.,. Atdirl, op 

.te R«tle •• Batana, ten N. van bet eil. Java, 3 u. N. N. 0, van 
Batavia, 3° IS7' N. 8. 124° 0. -L. Oudtijds P01LoB Du.lil, dat is Hu" 
..,,, .. genoemd, nl8r leenen grooten hanboom, welke er gevonden werd. 

Het heel\ ½ u. in clen omtrek, is met veel en zwallf' geboomte voor• 
aiea ; bad \'OOrheea sehoone pak.buizen van de O0t1t-lndische Compag• 
aie, alsmede eonen uairmolen en eene lijnbaan ; terwijl het te•en1 
tot. een verbanninlJIOOrd •oor misdadigers strekte , die hier touw voer 
de schepen moestep slaan. Ook had de Gouverneur-Generaal VH 
Neèrland1-lndië, KA■P■1111, er een fraai Japanscb woonhuis gebouwd en 
er allerlei aeld&ame gewa,sen op1rebragt, zijnde hij gewoon zich dik• 
wijls met zijne vrienden derwaarts te he:;eYen , zoo als bij er in den 
laatsten tijd zijn• leven, ook veehijds 1ijn verblijf gehouden heeft. 
Than1 zijn er op dit eiland 1outmaira1ijnen. 

EDAM, voorm. naam v;;n den kostgrond P111111111R11, in /.fe,.,.,.,,. 
6•1iJ110, kol, SurinaPU!, Zie P111E11110R11. 

EDAMUII, Lat. naam van dcst. Eou, in .,,,.aterlantl, prov. Jf~ 
Bollarul. Zie Ena. 

EDE, gem. op de Neihr-Yeluee, prov. Gelderland, distr. Yel-, 
kw. en arr. ArHltem, kant. 'IYa9eni11gen (t k. d., 2 m. k., 1 •· d.); 
palende N. aan de gem. Barneveld, O. aan Apeldoorn, Z. aan Ren
bm en W agenin1r9n , W. aan de gem. Rhenen , Stichts-Veenendaal 
en Renswoude, prov. Utrecht. 

Deae gem. bevat de d. Edf:, Bennekom, Lunteren, Otter
loo en Geldersch-Veenendaal, waartoe behooren de buurs.: 
Doesburg, Ederveen, Eeacboten, de Fliert, Hartskamp, 
)laanen, Meu-Lnnteren, Nederwoud, Overwo11d, Pampel, 
de Valk, Veldhnizen, Wekerum en Wester-Eng, alsmede 
de geb. Hoo1-Barel, Hoenderloo, Deelen, Denockamp, 
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BDI. " , Giakel, .ao11elt, Pampeh, Nieaw•B.eem• en Oud ....... , 
• 4e adelL la. Hart•kamp, Hoekeham • Keraheim. Vroe
F •t.ollll in dem pm. ook het adell. h. Laar, doch dit is afp.._ea. 

Zij i..laat eeae oppenlakle 'fan :Si,140 bond. :Mh. r. 6 ,. ell., telt 
HSi la •• bewoond door 1617 hoisgez., uitmakende eeae bevelking 'fan 
IIIUII MOG ünr., die .... t laan beltaan Yinden in den laoclboow, in het 
....... wenlt er ael boek.- en rogge gewonnen. - Ook heeft -n 
er eeae br.Nnraij. 

De Hen., die er ruim 8i00 in ptal aijo, maken grootendeel1 de 
pm. -.an E,k, &--. , La.,.,_ en Onerlo uit , en bebooren 
'fllll' een ttedeelle Lot de p. Ye......-l, 

De B.. 1l., 'fU welke men er t68 aantreft, wOl'dea tot de dat. 
WIit ,r,,,_-,,. • ..__ ~l!'lld, · . · 

•ea telt in dele pm. -riJf aelaolea, als iéne te Ede , ééne to 
Bennekom, ééae te Lunteren, ééne te Otter loo en éene te 
Veen en daal in pmeeDICUp,met Stiobt"v eene ad aal, welke 
geaamenlijk pmicldeld 4oor •• p&al 'fan 418 leerlingen bezocht 
worden. 

Het d. :S.1, Ba, Ens of luu, litJ& 4 u. W. N. W • .,an Ambem, · 
i u. N. ·van W ageniapn , te midè:len 't'Bn heerlijke korenlanden , 
- .&en stnaweg 'faD Arnhem op A1111teNlam, hetwelk dit dorp 'feel 
doortost 'fencbat't, 

Het telt ia de kom YaD het 11. 148 b, en roim 1000 inw., en met 
de daartoe beJaoonnde baan, Doesburir, Ederveen, )laanen, 
Veldb■pe• • Welr.eru m, 411 h. en ruim !ill800 inw. 

De Be"·• die hier ooeener !l800 in p&al zijn, maken eue gem. 
1IÏI, ..eUr.e tG& de liJau. 'faa --'""'-, ring 'fllft 1Y t1gfflingen 7 bebeort, 
De -.1e, die hier het leeraarambt heet\ WIUIJetlOIDeD , is &e"'eell 
P-. S...ns, welke in het jaar 11198 hier wat en in het jaar t801S - Lil,- 'NfkOlien is. Het beroep geschiedt door den ·kerkeraad. 
De kerk il ~ eeae Meederkerk geweest , waaronder de kerk nn 
Laa&ereD belioorde, die eerst io het jur 1H68 daaffan is 1lge,ehei
... Dme ken. had -.oorheen eenen 'zeer hOOJen toren , welke , ia 
lN& jur 1U1 , laall' il alpbnmd. 'Thans nog II deze kerk eene der 
■claoomte 'faD de Veluwe. 

De dorplclaool WON& piddeld dOOI" een getal nn 130 leerlingen 
lieaocb&. 

He& laNpdellij)r. landgerigt 'fin de Veluwe went "roeger allereerst 
ia dit tl. gehoaclea. Het bestond uit· l\iddermatigen '\'ID ieder ambt , 
.if..ujo.lns geaaamcl , en oit de Afgevallrdigden 'flln de Veluwsche 
lt4Nla, V NI' .. eenle rein weril deze 'fiersc:baar gespannen op het 
kwkhoC, oader deu blooten hemel, bij het rij1en der zonne. De Lancl
dnet. 'fa■ 4le V elawe spinde de bank , in den naam . der Heeren 'fan 
lleD Lande , en de geschillen 'fan het geheele jaar werden er 'foorts af.. 
pàaa. »... ...... DIL ut doergaans aebt of tien dagen te E••, 
tot dat de 'foorkomende IÛen waren •flJCdun , en daarna in andere 
mûtea der Veluwe. · 

L1 is de 1eboorteplaat1 'fan den Dichter N1coLus 'f.lK BH!I,' en 
WIi 4len wu.--, Ga11naT1Js ••w lsHDOeaw or IJsll!QJOOftl(, geb. in 
1601 , t in 16117, al■ Hoogleeraar in de wijsbeprte te Harderwijk, 
na eenl het Hoost-,.mbt te Deventer te hebben bekleed, 

In liet jaar t6i, , we,d la door de soldaten van Graaf' Hm,a111: 'f.a!I 
•• llu• , deerlttk ppluadeNI en nrbrand , doch zij werden op het 



18 EDE. 

oaDIMKleren der Hollaaden, door aulk eenen plot.selijken schrik Lev...., 
pn, dat 1\j de vlugt namen , met achterlating no den aamen~• 
ten buit. . . 

In dit d. hadden in het jaar 1781 eeoige bewegingen plaats. lleo 
viel allen , die aich niet voor den Prins van Oranje wilden verklaren , 
lastig met liet aanhoudende geroep van Yirat Oronje I Oranje 6-a t 
tie Patriottea i• ,k 1aot I" gepaard met bitsche scheldwoorde■ en 
baldadigheden aan de huiaen. De kinderen hadden den Schoolmeester 
en de verdere ingeaeten den Predikant tot voorganger , aan wieo1 in
vloed en medewerkiutr men, voor geen gering ffedeelte , de optogt 
der Edesche boeren tegen de Renswoudenaan toeschreef, die , had de 
Heer van Renswoude en zijn Officier geene gepaste maatregelen daar,. 
tegen genopien , een tooneel van plundering , aoo niet van moard, in 
die heerl. zoude geopend hebben ; trgeo welk boos bestaan het Hof wm 
Gelderland, te En eeoe scherpe aflumditJÎng liet doen. 

In het d. Eaa is den 4 Febn1arij 1838 een brand ontstaan, waal'
door drie huizen in de ueh gelegd en eenige schapen omgekODJeo zijn. 

EDELENBURG (DEN), ook wel onder den naam Ennuu voorko
mende, voorm. adell. huis, in dé lleijerij Nn '• Hertagenbo1cl, kw. 
Peellantl, r.rov. Noord-Brabared, i n. N. Tan Somerrn. 

Dit adel . h. is afgebroken ; de plaats , waar het gestaan heel't., ia 
alleeu kenbaar aan de grachten , die haar omgeven hebheo , en •• 
de steenpuin, welke er ire\'ondeo. wordt. ' 

EDEN, d. op de Jfeder-Yeluw, prov. Gelikrlantl. Zie Eua. 
EDEN, geh. in het dinirspil lfoordni•eltl, prov. Drrnthe. Zie En. 
EDEN BURG, ver]. suikerplant. in Weder/ar,á,-Gaia11a, kol. Suri-

Mme, aan de BOfll!n-Com-,oijne, ter reglenijde in het opvaren ; 
palende bonnwaarb aan de verl. plant. Groeneodal , benedenwaarb 
aan de suikerplant. Potribo; !i!lSO akk. groot. 

EDENBURG, naam , onder welke het voorm. adell. b. •n Eaaunr
•uao, in de Jleijerij """ ',Ilerlogenbol'A, kw. Pnllau, prov • .lf,,..,J,. 
Brabaiul, wel eens voorkomt, Zie E11nr.11au1u; (D111). 

EDENS, l,ij heL landvolk doorgaans EEN& irenoemd, d .• proY. Fri-.. 
land, l.w. 1f'edergoo, griet. llennaarderadeel, arr. en !l½ u. N •. LeA 
W. van Snt1e1', kant. en 2 u. N. 0. van JJol,v,ard, aan de vaart van 
Bolsward naar Leeuwarden. -

Men telt er, in de kom van het d., 6 h. en ruim iO i■w., die 
meest bun beslaan vinden in landbouw en veeteelt. 

De inw., die alle Herv. zijn, hehooren tot de gem. Edea1-en-Span
,11,m. Het kerkje bragt vóór de l\eformalie niet meer op dan 90 
goudgulden (1:il, guld.). terwijl de Proost van St.. Jaoskerk. 8 11ehil
den (18 gold.) t1·ok. liet leijcmlak. werd in 1746 en het. inwendige 
in 1763 naucnoeg geheel vernieuwd. Men vindt daarin eene fraaije 
grafzerk. met een Latijnsch irral'scbril't. op Bocco vu Bua■A111& t 7 De
cember 11SIS3. 

Vroeger lag hier de state U n ga , in de zestiende eeuw door het 
geslacht B~au11u. bewoond. 

De dorpschool wordt iremiddeld door een getal -van 10 leerlingen 
bezocht. 

EDENS-EN-SPAN~UM, kerk. gem., prov. Frieda11d, klau. van 
Harlingen, ring van Bolsu-ard. 

Men heeft er twee kerken, ééne te Edens en ééne le Spannum, 
en niim iOO zielen. Euus is tot. het jaar 1614 bediend 11eweest 
door den Predikant. van ff' omm el 1, in genoemd jaar werd er 
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«bter eene pastorij gebouwd en liekwam het eenen eigen Leeraar in 
.bau.iius F111un1c1 ALUTAlltllS, die in 1626 naar de Oude- of Belling
wolde~h11ns beroepen werd. 

EDER BOSCH of EonB05CR, van ouds bekend onder den naam van 
het EoE1cn-HOOG1- 1t11 Lo■nosca, boacb op de lferhr-YelutDe 1 prov. 
Gelderland, distr. Yeluw, irem. er. l'f. W. van Ede. 

Het draa:rt hooge eiken- en beukenboomen , en heslaa\ eene opper-
vlak.te van 412 bond. it v. r. 40 v. ell. · 

Dit boseh is het ei!l"endom van den Houtrigter , zijnde de irrootste 
geërf'de en van eenige min~ere geërfden. Het ~pzigt over het bepoten 
en kappen ..-an dit boseh 1s opffedragen aan vier personen , Bosehma
len genoemd. 

EIJERSEL, oude naam van het d. Ensn , Knnpenland, prov. 
Noord-BralJand. Zie E1uEL. •· 

EDERViEN ofE1onu111, bann. op de lfttkr-Yel,une, prov. fhlthr
•rul, dist. Yel11ttt, arr.en4 u. W. N.W. van Arnhem, kant. en §111 .N•. 
van ll'a~n;ngtn, irem. en 1 u. W. van Bde; met 71S h. en 400 inw. · 

l!DESCHE-BOSCH, bosch op de Jfedn-Yel,"u, prn. (}elderku,tl/ 
Zie EDE■1~11. 

EDEWALl,E, oud leen in Staat,-Ylaawderen, in het Yrij~· ttait• 
Slui,, prov. Zeeland. Zie IJDBWALDB. · · •· 

EDICHUYZEN, volfft!M aommigen, oudenum Tan hetd. Hw11.n1iiii, 
111 het IAnJ._.,..nev,dtn, pro.-. JVoorri-Brabarul. Zie Hru11nU1zE!I'., ' 

EDSEMA of E»s■A , 1'oorm. borgt in Fi•elgo, prov. Groningen , to. 
Hne,kes, gem. Dtlfoijl. - Zij stond nabij de kerk en moet van rui-
men omvang geween 1ijn. . . , 

EDSERS-SLOOT, watertje, in FÏflelgo I prov. Grortit1ft1t, dat be
Rlidto Slochteren ontstaat, en, in eene noordwestelijke, bijna lijnregte 
•tr~kkinr, , naar de Slocht~Ee schiet, waarin bel &ich ontlast. · 

EDSERT (TER-), d., prov. Fru,larttl, lw. Zet1en111ouden, griet. 
6ttllin91ttr(-H1 eneintle. Zie Tu-lo11aT, 

IUlS~A., Toorm. burirt in FiHlgo, prov. Groningen. Zie Enu■A. 
EOYGWEI\Ull, Friescbe naam van het d. E~tnnmau11, pro.-. Frit,

la,uJ, l,r. Oostergoo, griet. Ooit-Dongera,leel. Zie E~GWlUIIII. 

EK of E.&, d., prov. Frie,lo,,J, kw. Oo,tergoo, 1rriet. Oo,t-Don
geratlttl, arr. en 6 u. N. 0. no Leet111Jarde., kant. on 1½ u. O. 
un Dodum. 

De lerkbuurt, ,relli.e rondom de kerk gebouwd is, telt 7ts0 inw. 
llet de daartoe beboorende b. Tibma, Groot-.Medh ni:r.en, Klein
Medhu izen; Oudltrp en de Valingen, telt dit d: 980 inw., 
die m-t hun bestaan vinden iu landbouw en veeteelt. Ook is hier een 
lerenmolen. 

De inw., die hier allen Herv. ~ijn, maken eene gem. uit, ,relke 
lel cle llan. en ring van' Doekum behoort, en tot in bet jaar 18H 
~ dil! van Engfllier■m eene combinatie uitmaakte. De eerste, die 
m de irem. nn E•-.Brrgf/lUTtl,m bet leerallt'ambt heeft. waargenomen·, 
is geweNt Fu11c1scus Av■HA■•, die in bet jaar tlS84 herwaarts k,ram 
en in het jaar 1606 naar Jelsum vertrok. De eerste, die, na de af-
1eheiding nn Engwierum, te K11 Predikant was, is ll'eweest Tuu 
F~11 D& H.u1" , die , in het jaar 18:SIS herwaarts gekomen is , en in 
het Jaar 1839 'Zijne dienst heeh neder11eleffd. De kerk is llein doch fraai. 
Zij bed\ ttnen vittlanten toren; • ·In het koor had men oudtijds een 
a&cliatsel of bek, waarop de ,afbeeldingen van mensehenhoofden met 
menaiubppen en eielsouren gebei&eld waren. 
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Men Ml!ft er •ne derpeeliool, welke in het jur 1817 ............_. 
"Verbeterd ÏI. 

Es is de geboortepl. van den Geschiedschrijver Foaaa S1osaD1, geb.
i Julü 171:S, t, als Onderwijlff te Nijkerk, den 18 December 1770. 

BE , 'l'flrkorte num van het d. EH, op de /f etln-Y ,l•-,, prov. 
6elderlantl. Zie EH. 

EE, verkorte naam van het d. EDB, in Staau-Y~, ia Jaet 
Yrije tran Slui, 1 prov. Z1111lat1tl. Zie E111s. 

EE, geh., prov. Frie1lantl, kw. lf'es_Cergoo, griet. H~l, 
arr. en i u. N. van Sn1111i, kant. en 2½ u. 0. N. 0. van B°"""""' 1 
l u. N. 0. van Ytnu, wurlee het behoort. 

EE, riv. in Fi•elgo ,• prov. Grtntingna, die aan het Sebaaphok uit 
.te -rereellÏIPIJ!VAII de Scharmer-Ee met de Slochter-Ee oatatut, 
voort.i noordwaarts naar W oltenum loopt, welk credeelte ook wel de 
W OLTUsuau-Es genoemd wordt, alwaar aij zich in twee umea dalt, 
vao welke de een den num van Po,ter-Ee aaoaeeml (Zie Ba 
[Po1Tn-]) , en de andere met eene 1eer bogtige noord-westelijke rigtiag. 
laap Ooster-Dijksborn naar de Nije-til loopt, waar hij aicb wederin twee 
amaensplitst, -van welke de westelijke den naam van Wijtwerdermaar 
en de oostelijke dien '1'8■ Stedumermaar aanneemt. Zie voorts die 
woorden. 

Deze riv. is oudtijds aeer breed geweest en heet\ ael& ten N. van het 
Slochterdiep wel 80 voet wijdte gehad , ofschoon 1ij \bam op iO voet. 
,rel,ragt it. Bij het d. W oltenom laat zich echter de vorip oapmeene 
lireedte in den herfat OOIJ onderscheiden. 

EE of I■, stroom of vaart, proT. Frierlantl, die uit het Sloo,,,._ 
tuer komt , in eene zuidelijke, strekking, door de stad Slootn , tus
aehen Ga11terland en Lem.Uirland doontroomt en bij Takoaijl in de 
Zoidenee nlt .. 

EE, Doc&1111n-Ea of Doc&v■n-h, at.room en een der drie poo1.e 
acheeps•vaarwaten Tan Frie,lantl, zijnde de trekvaarl Tan ~ 
Je. aur Boei- , ia welke ■tad dit kanaal met twee armen , sijade 
noordooslwaart■ de Zuider-Ee en oestwarta het Doc:kumer-diep , naar 
de Lauwrue stroomt. 

BE, voorm. riv., prov. Zuid-Hol'lawl, die baren loop 'l'OOrhij Oud
Vlaardingen had , maar sedert het jur 14i1 met de Kaas is vel'IIIIIIÎp

EE or E1, riv., in het otdambt, pro,. Grtntingna. 
Zij kwam voormaals uit het Zuidlaardermeer , op eenen afstand "Ril 

700 roeden van de Semslinie of Drentscbe scheiding, en nit het voorheea 
tamelijk groote Hoedmansmeer, 'Yermeerderd door het water van de nit 
Drenthe afkomstige beek, de S ij p e, en acbijnt tot op eeae aekere 
hoogte be,aarbaar geweest te zijn. Voortijds was dit water een vrij aan
merkelijke stroom , nn welken men nog ftaaawe sporen bij de Eekat.e, 
Midwolde enlll. 'Yindt, terwijl zij ook nog bij Woldendorp en Termantm 
aanwezig i,. Thans loopt lllij hoofdzakelijk ia eeae noord00&telijke rigtins 
tuaacben heide de hoofddiepea , onder het aoogenaamde Dwandiep • het 
lled.emer-diep, en het WinschoteMliep door, en ontlaat &ich bij Termuu
ter-aljl in het Termunter-diep. 

EE, riv. in lf'atttlantl, pl'0'9. Noord-Bolltmc. Zie Ila. 
EE, Hn, IJ, H11, Ean, H11ns, IJDa of H1ns, voorm. zeeboe

:cem of meer, prov. Zttlantl, Z. na Kad1a11d , Oostburg en Aardenbor,. 
Door de scheepnart op dit water , naar de Noordzee , onbtonden 

en bloeiden de et.eden Oostburg en Aardenbur3 (toen Rodenbu'lJ ge
naamd) , '9ooral laatstgenoemde plaats. De opslikkiag en- bed\jkiaf 
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_,.. warm oonaak van het ve"al dier plaa&len. W, van de E1, 
ua dea mood , laa de stad lluiden, nu het d. St. Anna-Ter-Muiden p 
ook onlaload daar toen de reeds opgeslikte Lammensvliet , naderhand 
onder den naam van Sluis-in-Vlaanderen bekend-. De bedijking ge• 
sehiedde in liet midden der dertiende eeuw , nadat echter reeds vroe
ger un de westaijde kleinere polders l,everscbt w,ren, Hierdoor ont
stonden de polders Ooller-Eede en We1ter-Eooe (zie Eu1 [Oosrn-) 
ea E1D1 [\Varu-)). HoO(JllWaarsebijnlijk i• dit het water, dat bij 
B11,11 Srou en hij vele latere schrijven onder den naam van H11D111u1 
'fOCll'M>ml (aie dat woord). Ook schijnt hiervan de naam Heideneaen, 
ncn als Eede , Udewalle eoa. afkomatÎIJ te zijn (aie die artikelen). 

EE (BINDER·) of B111111a-A1, watertje, prov. Groriiagm 1 eigen
lijk da& 11edeehe der Ee I hetwelk- lang• W (lldendorp loopt. 

EB (DE-BINNEN-), buun. in het Oldambt, pro,. Groninge•, arr. en 
:Ju. N. nn gr;ud&oua 1 li.ant, en 3½ u. N. 0. van Zuidluaei I pDI, en 
f u.Z. nn Te,.....,e11 1 10 min. 0. van grolde•dorp, waartoe het beboorl, 

EE (BOOST.EB.-) , naaw , welken ia de wandeling veelal gereven 
word& aan dea pold. Oosna-Eu1, in Staat,-1'1.aandera, in he~ 
Yrije Na SI.;., pro,. Zeela11d. Zie E1DE (OosTEa-). 

:RE (DOClUMER-), vaarwater, proY. Frie,t.ntl. Zie Doc:auua-Ba. 
EE (FINST.EB. \VOLDER-), voorm. water, in het Oldarnbt, J>l'G"• 

Gr.ai1190 , dal men in eene oude oorkonde Yermeld vindt, alt bij 
Fiasten-olde moetende pvloeid hebben. 

IE (HIE.SLUMER-) of GaooTa-Ba, meertje, proY. Prk,,.,.., kw. 
N' e,IBgoo , griet, gr Offlflatle,l I Z. nn HieslD111. 

:EE (lil.EINE-), meertje, prov. Friur..J,, kw. 1#'111effoo, fl'Îet. 
N' OIUff'fltk,l , i u. z. na Hiealum. . 

EE(KllOltUE-), water, prov. Frie,lantl, kw. Oo,tff'IOO 1 griet, s-J
liag,rloatl, dat uit het Grietmans-rak voortkomt en met eene westelijke 
rig\iag aaar Goiagahuiien loopt , waar het a:ich in de Wijde-Ie verliest. 

i.E (KO:SNlllE-), meertje, prov. Frie,lantl, li.w. Oo,tngoo, griet. 
S-Hi•rrLaad, dat met de Wijde-Ee ineen loopt en cloor de Zetsloot iit 
Yerbiadins Il.lat met de Oudegaster-Zaading e■ door de Monnili.esrup 
met de Smalle-Ee.ster-Zanding. 

EE (MONNIKE-) , meertje , prov. Frü,lan,l, kw. 1' ert,rgoa I lfl'Ïe&• 
11' tllUfflláffl, Z. ,an Hieslum, dat met de Hiealumer-Re in verbin
ding staat. 

EE (NOORDER-), water, proY: Frie1la"'1., tw. 1'utergoo, fl'Îet: 
Fpeirit.,.J«l, dat de Naauwe- Wymera oeneemL en ,an Smalle• 
hniae, in eeae 1uidelijke rilJliog, lanp Woudaeod vliet ea aich in 
.bet-Slootermeer oolut. · 

EB (NYEIIUISTER-), meertj_e., prov. Frw,lantl, kw. Fe•ngoo, 
pdeelteliJk griet. Hemel11_,..o""'f"4ert•n-Noord•ltle, gedeeltelûk 
piet. gr ouenr.J.el, W. ,..a het 1n de IJriet. Wymbritaeradeel gele
pa d. Nyb11iaum, waarvan bot 1ijnen naam oalleent, 

EE (OffiTER-), pold. in S11111ta-Yl.aa....,_, proY, Z,,"-1. Zie 
Bu■ (Oona-), 

EB (OUDE-), ri,., prov. fhoniagen. Zie Aa (OuDa-). 
EE (POiTEB.-), arm van de Be, in Fi.elgo 1 prov. Cnniagn, die 

bij W oltenum de Be verlaat , en in eene noordelijke atrekking naar 
Teo-Po,t loopt ea daar ia de Trek.Yaarl ván GroniDtJ9n naar Appinge
dam nlt. . 

EE (PUUER-), voorm. water\je ia 1'.,_.laflfl, pro•. NoorJ-llol• 
'-'· Zie Ua (Paua-). · 
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EE (l\UITSTER-) of BozuNstooT, watertje in Fiulgo 1 proY, 0,,,,. 
ni11gen , dat bij het irch. de Ruiten , onder Slochteren, zijnen oorsproll(J 
neemt en met eenen noordwestelijken loop in de Sloclaltt-He uitloopt •. 

EB (SCHARMER-), tak nn de EB in Fwelgo, prov. Grrminge•, 
welke bezuiden Scharmer ontstaat , in ecne noordnoordoostelijlr..e rig
ting langs Scharmer loopt en zich hij het Schaaphok md de Slodter-
Ee vereenirrt om de Ee te vormen. , 

EE (SLOCHTER-) of 8LocaT111-11, tak van de Es in Pit1elgo, prov. 
Gro11i11g111, 1 _ welke in de irem. Sappemeer ontspringt, met eene eerst 
noordelijke, vervolrrcns noordoostelijke, rirrtinir lang, de gre_n1en van 
Slochteren en Kolham loopt; ter hoogte van Slochteren de Edser-s loot 
opneemt; cn van dáár, in eene noordwestelijke strekking, naar het 
Schaaphok loopt, om zich met de Scharmer-Be tevereenigen, t.eD 
einde de Ee te tormen. 

EE (SMALLE-), geh., prov. FrierlanJ, kw. Oo,tergoo, griet. Smal
li-ngerlanJ, arr. Heere11reen 1 kant. Beetstenwaag 1 onder Booraebet-
gum. V roeirer plagt hier een klooster te staan van Benedictijnernonnen, 
mede Smalle-Be of Smallinee genoemd. Zie dit laatste woord. 

EE (SlHLLE-), water, prov Fn"eslarad, kw. Oa,tergoo, griet. Tie
tjerksteradeel, dat uit de /Y yJe-Ee voortkomende , in eene oostelijke 
rir,ting naar Bergumerdam loopt , en ½ u. 0. van die plaats zich ia 
twee takken splitst, van 111elke de noordelijkste in het Noordermeer 
en de r.uidelijkste in liet Suameerder-meer uitloopen. 

EE (SMERIGE-), liet gedeelte van de Scharmn-Ee, in FaH"/go, 
prov. Groni119et1 , waardoor deze 1ich met de W oltersumer-Ee vereenig
de, doch dat thans toegell"roeid is. 

EE (SUYR-), stroom, prov. Fmrlaml, kw, Oorter900, griet. Oo,t
Dongeradeel. Zie EB (ZutDEB•i· 

EË (WESTER-) , naam, waardoor men in het gemeeoe leven de 
pold. W1sTu-EEoz-BEJooaou-ST.-P1uEaso111t, in Staat,-Ylaanderen, 
in het 'P rlje-roan-Sluia, prov. Zeeland, bedoelt. Zie Em1-B111oosn1111-
8T,-'1'1IT'tas-nu1: (BEWEATEB•), · 

EE (WOLTERSUMER-), dat rrrde.elte van de riv. de E1 in F"e'4o, 
próv. Gro11in9e11 1 hetwelk van Woltersum naar Ten-Post loopt. "tie 
voorts E1. · . 

ltE (WYDE-), meer, prov. Frierla11d, kw. Oortergoo 1 in het Zuid
oosten van de rrriet. ldaarJeradeel, ten 0. van Grouw. 

Hel staat door de Tynje in verbinding met het Pikmeer en door het. 
Grietmans-rak en de Kromme-Be met de Wyde-Ee in Smallincerland. 

EE (WYDE-1, meer, prov. Friesland, kw. Oo,te,goo, griet. Smal
-li11gerla11d, dat met de lllonnike-Ee ineen loopt; door de Hobidams
sloot in verbinding staat met bct Kruiswater, en door het Griet
mans-rak en de Kromme-Ee met de Wyde-Ee in ldaarderadeel. 

· EE (WYDE-), prov. Fn"e,laraJ, kw, Oo1tergoo 1 !friet. Tietjerkllm,,
dtel, Z. W. van Berirnm. 

Als een meertje of breed kanaal is het een gedeelte van het groole 
vaarwater t11ssd1en Leeuwarden en Groningen , komende mt de Lan
gemeer en stroomende, door Berirumerdam, naar bel Bcrirumermeer. 

EE (ZUIDER-) of Sna-EE, stroom, prov. Friesland, kw. Oostergo 1 

irnet. Oo,t-Do11geradeel. 
Zij neemt te Docknm een aanvang uit de Doekumer-Ee en loopt , 

met eene noordoostelijke rigting, lanr,-s Jouwswier; van 11aar hij in 
eene oostelijke strekking naar Eznmaûjl stroomt, alwaar bij zich in de 
Lauwenee ontlast. 
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BIBtJllG, landh., prov, Frie,,._,, kw. 0~ 1 piet.. ,._,.,._ 

""9JHl, arr., kant. en l u. N. ten 0. nn Len-rrle., in Leü... 
Het wordt tham in eigendom bezeten door •r. T1aT1 Sor.sa Tuu, 

Vice-President van ltet ProYiociul Geregtshor nn Friesland, te Leeu
warden. 

EBCBIIAN , DMIB, onder welke de baun. Dnaun ia T•enlM, 
P"". Owrij"l, op 10D1mige kaarten nrkeerdelijk voorkomt. Zie 
Dnnau. 

RECHTRIP , b. in het balj. van BretWIOM, prov. 1'oori,.Bollantl. 
Zie AH-•. 

EECRTRIP (BOIS-TE-), adell. h. in het balj. no llrecl.ntle, Jll'O"· 
lfoord-BoU.,ul, Zie Pou.naua&. · 

EGHTROP, b. in het Lalj. van 11,_.,._, prov. lfoord-Holland. 
1.ie A.KNH. 

EECHTROP (BUIS-TB-), adell. h. in het halj. van Brtel.rode, prov. 
ifHrtl-Hollln,tl. Zie Ponuauaa. 
EEDA■, at. in 1'at,rlarul, prov. lfoorfl"Hollau. Zie Baas. 
EEDE, d. op de Jfd.n-Yeluw, prov. fhldnlawd. Zie KDE, 
EEDE, geh. in het dingspil lfoonlia•eW, P'"• Drentle. Zie EH, 
EEDE , gem. in Staau-Ylaanlffn, in het Y rij• •• Slaû , ge-

deeltelijk graar,. •ïJMlbarg, in l'laan,l,rm, pleeltelijk in .-'ardn
~-A-"aeAt, prov. Zttland, arr. J/idMUn,,g, kant. en distr. 
S'-n (4. k. d., 11 m. k., 4 •· d ) ; palende N. aan de gem. Heile, 
Aardenburg en St. Imis, 0., Z. en W. aan de Belfiltlbe grenllea, 
gem. Middelburg en St. Lauren,. 

De gem. bestaat uit den Biezenpolder, den Doopenpolder, 
• den P raat p o l der • Toorts uit gedeelten 'VAD de pold.,. Beo os
le r- Eede, ftD den :BiddelburlJlehen-polder ea nn den 
'Pap_enpolder, bevat het d. Bede en eenige vemrooid lineade 
ll., laeel\ eene oppervlakte Tau 1319 houd. 7 •· r., telt i10 r.:, be
•GOall door W lmilpa., uitmakende eene hevolkinr YaD naim 1i00 
inw., die 8-t hun bestaan 'VÏDdea in cleo landbouw. 

In Gade tt)eo waren er twee ~iën : clie 'VaD S&. 8 H f I ten 
W. Ya■ de Leie en die ftn Onae-Lin-e-Vroawea-Beauiden, 
lelt 0. ftD het water; in heide puoebieo wuen kerken ; het is ech
ter aaseler ot sij tijdens de Benorming oog bestoodea • Tut pal het., 
dat llij "6r or tijden, tie Spun1ehe onlusten , doer krijg en water
•loeden llijo nrd•eneo. Bij de bedijk.ins 'VaD Beooe&er-Eede in 1651 
werd , uo de oostaijde TID het watertje , eene kerk , 'Voor een vijl• 
tÏflal Hervormden , die er llieh toen bevonden , gebollwd , en eene 
pmeeute geslicht. Dne gemeente is naderhand toegenomen , doch is 
nooit llOO talrijk peest ab de R. K., die te Iiddelbarg, in Vlaan
derea , en te St. Lauren• , heide buiten de grenzen der -.oorm. Re
pobliek der Vereenigde Nederlanden, bonne pdsdienst oefenden. Ge
melde kerk der Hen. werd, den i7 Junij 187i. door de Fran1chen, 
ai, spijt o-.er hunne nederlaag bij Aardenburg , verbrand ; doch is spoe
ditr daarna herbouwd. De onrust op de grenzen, in de oorlogen van 
1708 en 1747, achijnen oonaken geweest te llijn, dat het getal der 
Jlen-., op deze onbeschermde plek gronds, ,reder afnam. lo 1794 was · 
de gemeeote maar zeer klein , doch bad oog altoos eeoen eigen Leer
-• In den F'ran,eheo tijd, bij de organisatie der Protestantsche kerk
hataren , werd Eaua in de gem. St. Kruü ingelijfd , en de Predikant 
dier plaats ging , ten minste viermaal '• jaan , te Ea&a prediken en de 
hondsegelen bedienen ; de gtmeente bleef echter •erminderen , aeo-

lV. Dm.. 1 
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da& -1_.,thau. alechu uit 16 &ielea .bestaat. b 18115 is dt •• •• 
pulerij aeo da R. K. verkocht. De çerst.a Predikant. i1,1 de gem. Eaas 
ia ,eweeat Jo■.un, Mou1s , die er reeds ia 1G48 moet 11estaao heb
ben , olicboou de kerk eerst eea pur jaren latet word ••pwijd. -
De laatsle eigen Predikant in die gem. was D.u11L JAco11Us DaESPLA&ll" 
die , wegens rebrek aaa lte10Wigiatr, bij den iaval ~er Prenacben , 
aich gewiod&aakt RIJ ee■ beroep naar Zuid-Beveland aan te aemen. 

De R. K., die in deze «em. ahijd in grooter getal aanweaig waNa, 
clan ia 1111dere plaallen vaa dit district, IJÏngen , &00 als reed, is aao
rimerkt , voor een gedeelte te St. Lau,-e,u, maar weest te Jlid,kl
""'9 , in Vlaanderen , t.er kerke, daar zij ook grootendeels in het 
graafschap van dien naam woonden (1). Bij de kerkelijke organisatie 
onder het Franscb bestuur, werden &ij tot de aieuw opprigte R. K. 
kerk van 4ardmburg , onder het bisdom van Gent, gebragt, die alr.oo 
talrijk gen~ werd, om binnen die 1'8d eene kerk te 1\iclatea. 

Toen de kerk van Et:oa door de Herv., in 18fä, aan de R. K. wu 
verkocht, werd bier ecnen .Kapellaan of Onderpuloor geplaa\lt, De 
kerk werd op den i7 Oei.ober 1818, door den Deken van Maldegem, 
P •. Fo,n111, ander aaaNeping van de Jlaagd MAAIA, aan de R. 1.. eere
dienst gewijd. Bij Koninklijk beslait Yao 26 Augustus 1840, is echter 
de rm, van Elloz als af&ooderlijke parochie, oadel'lhooris aan de pas. 
toriJ der tweede klaue te Slui,, erkend. De eent.e Pul.oor •• Jo
■AH&S Ena1u, die er nog slaat. De par., welke ongeveer 1i00 aie,. 
lu tel, , -behoort thans orider het Bisschoppelijk Ticuiaa& TU '• a.,.. 
togen6o1eh, dek. van Hul,t. 

A.age1ieo de kerk van Eu■, met de putorie en eeaige b11i1en , aaa 
de 001t1ijde -.an hel watertje vaa dien num •IOOliea , maar de meeate 
ltuuen aan de ovenijde gevende■ werden , 100 wu ,ecu '8r INIIJlell -v• de beide ou4e parochiën, op het niauw onlstue .torp teepaaaelijk., 
waarom het dien van gemeld wal.ertje, de Eede, veorkrees. 

De v-ier Doop1gea" welke onder deze gem. 'WO&ea, behoorea t.e& • 
gem. van .lar.tle,Jmrg, . . . . 

Het d. Jboa, me,istal •' Ea uÏtlJespNke11 , bestaat eiet 8Ït aan el
kamler .gebauwde, maar wel aan elkander erveude .bw11en. . Ha loept 
door tot over de Belgiacbe grensen, alwaar het tot Middelburg , in 
Vlaa8'1e!"!!n, bebool't. Hel dorp ia niet bestraat, maar aanpaMID in 
eeoe za1141aehlige , aeer boom~ en hoschrijke 1&11eek gelege.i ; teNijl 
het helder, altooa atroomend. watertje, waarover vier brugsen litrgeo, 
TII0r de -inwoners 100 aangenaam , als geriefelijk ia. Tot de kom 'Mil 
het dorp , voor zoo ver het op Nederlandsch grondgebied ligt, bob
ren 110 à. en 600 inw. 

Het kerkgebouw ia niet groot of aanzienlijk , ea heefL alecbta eeaec 
lt.leincn bouwvalligeo toren , van eeoen bengel , doch niet va eea uu
werk , voorzien. 

De school, die in het jaar 18514 gebouwd werd, ÎI goed en luch
tig , en wordt door elkander van 80 kinderen bezocht. 

Andere openbare gebouwen be~taan er te :HEDB niet. Er aija twee 
windmolens, van welke de eenc, de Biezenmolen, bijna een half 
uur van liet dorp, geheel op de grenzen, ligt. 

Er worden twee kermissen te EEDE gehouden, de eerste , op den twee-
den l 1inksterdas ; de andere, op St. Pietersdag. • 

(t) ~»•••• h,m-dijk•• moule11 ercnwel , om bmi;•rlijk wellil te zlJ•, la dl Jlrmirmde kerk Ie 
ltlllll •oltraklrea ,rord,o 

Diqiti::n~ 
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Den 7 IUNUU'ij 1811 viel b\j dit 4. eene aehermuueli11g -.oor lllliehen 

een detaehemen& vn het ie bataillon 4hr Ie afdeeli,ig Infanterie ea de 
Belgea ' ,raarl,lj nn Olllfl 1ijde •en Onderofficier 1nenvelde ; den '18 
l'ebraarij •an dat.aelfdejaarhadw weier eene NlaermutaelinlJ tuuchen 
de.elfde troepen plaats , waarbij een Soldaat en de Hoornblaser AH.u.: 
11W •• Porra pwond werden • welke laatste , laoewel in de lies ge
kwetst qjnde, enin-wel den lllormmarach bleef doorblaaen, ,·aarvoof 
Jaö later vaa Mevrouw J. A. G1BL.1c111s, doueirière Dl BocHPIID, 
- meerschaimen, met zilver fJelbonteerda tabak9PÜp ten gescbeak 
ODlYing • met het eigeaaardige opeobrift : IJac sifa u die 1Y il/ui-
- 6lana. · 

De gem. Ina heel\ pa wapen, • 
EEDE , waw ia Stlulla-YlunJ.rere, ia het Yrije •• Sit&.. 1 prov. 

Zeeln,ul, •r. MJMlburg 1 kant • .en dietr. Slui,, gem. Bede. 
Het 4raagt veelal den · DHm van rim ; doeh vi,lgen• den kondigen 

.l1 UTUCIIT Da1111LH1J (1), verdient het dien naam niet. Het beet\ 
1ijnen oonip~ng uit eenen heuvel in hel Ma1deghemvelcl, -be&oiden 
:Baldegllem , in .Ie lel,rsobe prov. Oost-\'laan41eren (i) , loopt met eeaen 
uili.u onder het Belgische .ri,iartje de l,ine door, en komt,• na 
eenen l.ortee loop , op Neder4andtchen bodem, op ,welken liet doof 
liet tiorp en ie gem. Eede, die daanan bunnen naam ontleeaen , ia 
de veile lenste , vloeit. . 

In -.orige tijdea was cle bedding wel SOO ellen a.telijker, en ••• 
'terde bet ui& langs Aanleuborg, door de AardenlJurger-have•n • 
lael Co:i;ijsche•gat, in cle 1fot1rlue; maar toen, in betjaiirt701,· 
41e llaven ·no Aardenbuit werd toegeclamd , is het cloor den beroeaulea 
C..oas, lanp de Bldèndaans en de Krui11ehans , naar Sluis afge
leid , ,raar het •oorts doer de kui en ha•en in liet Zwin ll&ort; maar 
oo\ op drie jtlaatsen ; doet" slni'Wl kan opgehouden worden. He, lie
p\ op sommïr, tijden ~au · liet jaar , onifhankelijk -.an regen , fe 
•loeijen; 1Dlar bij o•ff9loecligeo regen , zwelt het 191111 IOO ~, dat 
4'e ,rem. We eo omlifflJ'!nde llrelr.en met overstro4'1Mng bedreigd 
-rden , ~ lllftl de alannlalok laidt, leo einie 4it, 100 veel moee(ijk , 
te MAettea. . 

Het wa~r is aoe\er en ~elierier dan oden in het Vier.Ie Diall'ili.t 
.aa 1.eelan4 geYOINlen wo,dt 1 100 als er ook wate~n <n?JDphen, 
wateNris ea1.) in groeijeo, me anders daar -niét te naden aijn. liet 
is dut voor de lllrekeo , welke het besproei& , in drooge jaa~ijden , 
eeneo zegen , en ,rel vool'llllmelijk voor' de sta4 Sluis , wier iowonel'II 
~ nooit gebrek •hebben aan wate,, even goed tot drinkeo als 
tot ,raucbeo geschikt. Door het toehouden tier .uitwalerings-sluizu 
kunnen de vesten te Sluis •oor het groot&le ge.teelte, met zoet water, 
•ol gezet woNleo , aoe als aelfs nog ia de oolu,ten met Belgie • in 
18:50 en •later , geschied is ; ook ,kaai men daam1ede con groot gedeelte 
ffD den omtrek -dier stad onier -.ater zetLen. 

EEDE (BEOOSTER-), pold. in Seaat,-l'latJnÜttn, in bet r,.;p 
- -Slau, prov. ZHla,ul. 7..ie Eua (Oosna-). 

(1) IHMrld Slw ;.. ,,,_...,..,. , i,1. to. 

~ 8w - , ••- dil wlllllp CNl""""8\, ~ 1111 q,er &WIN 1-11.,_, a Il !IIDTHild 
- ............... _.. llroa- 4or ,E-~ 11cb 111 - •IQk•le~ ... do •~ 
._ ............ 1119 '1v ...., "'°' ........ •oonl epmmr,tlijl< 111 droOI ---; ........... 
li<ll ""patje ...... elodcllil< ,l,eokkt, .1'(11 ...... ia .... •loot Dil, ,rellr,e op--· .,..,. .M' •; ...... __ 
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EEJ>E (BEOOSTBR-), voorm. pc,ld. in s,..,,,_,,.,..,._ , in •ee 
Yrije ,an Sl•ü 1 prov. Zeelartl. Zie Ens (0..Ta•u•Waru-). 

EEDE (BEOOSTER-), de westelijke pont van het eerate gedeelte 
van den Priru-lYille,,a,polder, io S14ab-YlaaRtlena 1 proY, Znlarul. 
Zie E101 (Oosru-). 

EEDE (BEWESTER-), voorm. pold. in Staat,-Ylaan.,_, ia het 
Yrije """ Sl11i1, pro,. Zeeland. Zie E1D1 (O01r1a-u-Wuna-). 

EEDE (OOSTER-), ook wel Bsoo1ru-E101 en in de wandelia1 
.8ootTD-E1. genoemd, ,rld. ia Slaat,- YloanJettn, in het Y rije N• 

Slw, prov. Zeelan ; arr. J/itldelhrg, kant, en distr .. Sluû, 
redeeltelijk gem. Bede, voorts !fCdeeltelijk gem. St. Kr11ü, en ge
deeltelijk gem. St. J/argaret1ia en St. Jan 1 ia de Belgische pre"r. 
Oo,t-Y"'-'lerea; want de greasscbeidio11 ltwcben Nederland en België, 
loopeade ,aa Graars-Jau-Zijdeliagsdijk , bij het VlaaD11Che d. St. Lau
rens , op den io11au11 der Braadlr.reek of de Zoetelaangeule , die door 
het midden der Braudlr.reek pla!ft te loopen , 11aat dwan door dezea 
~der en splitst dien in een Nederlaud1eb eu een Belgisch sedeelte. 

De pold. B1oosr1a-Eus, paalt N. aan de stad Aardenbui-11; den 
Groot~Boompolder en den polder het Hoogelautl, met welken bij een 
•ereenitJd bestuur beert, N. 0. aan de polden Nieuw-Baautjespt , 
Oud-Haantje1gal en den St. Jaaspolder, in België gelegen, Z. voor een 
klein gedeelte aan de Belgische pro,. Oost-Vlaanderen, meest echter 
un den Biezenpolder, aem. Eede, W. aan Bewester-Eede-bezuidea
St.-Pietendijlr., wurvan laet door de Eede pscbeidea wordt. 

· Deze pold.,. welke ia het jaar 161S1 bedijkt. is, beslaa& vo)11ens het. 
kaduter eene oppervlakte van 1833 bond. 94 v. r. 80 v. eU., waar
ender 11SIS6 lauad. 89 v. r. 30 .,, ell. aehothaar laad, en van deae 
liffeu slechts 1048 bond. 1 v. r. ISO v. ell. op Neclerlaadach grond
pbied. Het. overige ligt in de Belriacbe pro,. Ooat.-Vlaaaderea. Op 
Nederlandseb groudpbied staan 18 woaingen, waaronder 7 bo&tedeo; 
op Belgiseh gronqehiecl 80 woniugeu, oucler welke 8 hofsteden. Deae 
polder watert geHDtenlijlr. met Hoogeland , door eenen 1leeoen buis oî 
heul , onder den St. Pietendijk, ia den poeten Boompolder ui,. 
Het. polderbestunr bestaat. uit eenen Dijlr.«raar, twee Gez,rorenea eaa 
eeaen Penningmeester , e1:1 ia geeombineercf me& bel Hoogeland. 

De Hervormden , die in den polder BE0011na-Bn1 , op voormalir 
Oostenr.ijkseh, nu Belgisch grondgebied woonden, en die in vorige tijden, 
het aanzienlijkste deel der bevolking no dal gedeelte uitmaakten , be
boorden van ouds, tot de Henormde gemeente van St. Kr11û, bij 
welke zij a:elfs als Ouderlingen en Diakenen dienden en als zoodaai1 
in de klassis zitt.ina hadden. 

Deze polder is in de Belgische onlusten , voor een groot gedeelte 
met zoet. wat.er, uit den Ecelooscbe-watergan~ 11einundeerd geweest. De 
Eerste Luitenant ,·an het vierde bataillun l eldartillerie , P111TH Go
DEH100s C.uLEUELS, een geboren Sluizeaaar, werd. daar dit batail
lon, ffrDOlcndeela uit Belaen bestaande, ontbonden was geworden, ia 
het V icrde dist.riet gedetacheerd, en door den Kolonel LEDEL , wegens 
zijne kennis met het locale , en door gebrek aan een genoegzaam 
getal Ingenieurs , gebruikt , om in het Zuiden de inundatiën te stel
len. Onaangenaam voor hem, omdat bij niet ia 1.ijn vak wl!rkte, 
4>naangenaam , omdat hij het land van vrienden en bloedverwanten 
moest bederven , en dus voor velen hatelijk werd ; zijne moeder zelve ver-
1oor toen tljdelijk 600 guld. inkomen •• jaars. Den 6 AuffUstus 1831 
kreea hij last, (lo~ter-Eede onder -«ater te zetten, door .het doorsraveo. 
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,... 4ea GllllelUleo Tnélael YAn de, door het sluiten der aitwateriof slui
RD • •oliraette Bede. De Belgen hadden Bede bezet, en op den· ooa
telijken Trachel koude men niet komen dan uit Aardenburg, langs den 
YeSlelüken Trachel gaande , en •oorts over eene brug ; maar , de Bel
gen dit •oomemen aiende , beletteden den toegan« en zochten de Ne
derlanden terug le drijven. De expeditie was gedekt door een detache
ment van de vijfde Afdeeling, onder den Luitenant J. STuna; het terug 
clrij-,en d~ Bé1gen was onmogelijk en reeds waren sommige werklieden 
gevlugt , toen cle L'uitenant C.uu1r1u voorstelde het water over te 
a,remmen. Benige werklieden stemden hierin toe en eenige soldaten 
van hel detachement veningen vrijwillig de versaagden, Nu wud 
Oaster-Eede , in het gezigt en onder het voor '\'an den vijand, die 
door den Luitenant MUTH in toom werd gehouden , .door het koen 
beleid un den Luitenant Cn1o111,a1,1, onder water geaet. De Kolonel 
Lou. was liierOYer aoo 1eer 'VOidaan , dat hij , bij het vertrek van den 
rugden Luitenant uit het di■trict , aeide : • Ik heb aan u nog eene 
• oude, onvoldane ,chuld; maar ik zal er aan denken , " doch, door 
Jaet kol't daarop volgeade oYerlijden Yin dien Kolonel, bleef die schuld 
ea•oldaan. 

EBDE (OOSTER-) or Broo1Tn-E1D1, aldlll wordt genoemd de wes
~ijke pont van het eerste ~deelte van den P"'n,-11' ilknupoltkr I ia 
S1o«t1-1'1aawrkma 1 pro-,. Zetlantl 1 arr. JliJtkl611,y I distr. Sl•ÎI, 
bot. en gem. Oo,tbu,y I omdat dese gronden te voren t.ot den polder 
'fan 4ien naam behoorcfen. 

Zij beslaan eene oppervlakte van 211 bond. 41 v. r. IHS v. ell., en 
lijn te "inden •oor een klein gedeelte in het elfde, voorts in het 
twaalfde en dertiende begin van Prins-Willemspolder. De grenaen' 
aijn N. cle Brugscbe-vaartpolder, 0. de Dierkenateen-polder, (mede een 
..ulerdeel van Prins-Willemspolder) , Z. de Sophia-polder , Z. W. de 
Diamede-polder, N. W. de Austerlits-po1der. 

Tet laiertoe strekte in oude tijden de polder Bwon1■-E1»11. Aan 
liea Zoicle\i)knt dijk lag te voren het veer de Ma air den hu r g. Op 
de -rdweslelijke punt. ligt de HOffenoemde Kon Ij n en berg, waar 
Prîu •narn in bel jaar 1604 met. de vloot landde , om de stad 
Sin!' en dit ,rebeele land te heroveren. De ~traatweir Yin Oostburg op 
Sluü en Aardenburg loopt er door; .Men vindt er i groote hofsteden 
en 7 arLeidenwooingen. 

EEDE (OOSTER,.EN-WESTER-), voorm. polders in Staat,-YlaaR
lern 1 in het Yrije •• Slui, 1 ontstaan door opslillins van den 
wboaem Be or HH (1ie dat art.) 

Als - op de kaart •an V HDIIII , die ook bij S■.1uuu11 'fOOrkomt, 
dl~- siet mea in gemeld water, tnucben Rodenburg en Oostburg, 
eeae ~ ac:borre of landtong, op welks westelijke punt Lapschure 
lag , IOO dat cle tcbepen Yan eentgenoemde plaats (nu Aardenburg ge
noemd) eenen grooten omweg moetten maken , om in zee te komen. 
Het opslill.ken van dit •aarwater gaf, in 1245, aanleiding tot het gra1"tl4 
•aa een kanaal, door de schorren heen , regt naar 1ee (1). Dit i1 
ieokelijk , liebelfde water , dat naderhand de Aardeoburger haven 
werd. Iort daarna werd alles bedijkt en gemelde haven werd de scbei
diUJ der polders Oo,ter-Bed. en 11' e,t.r Eed. 1 welke toen ontstonden. 
Oona-EH■ was oadUjd1 in 'fÏer boeken verdeeld , welke met elkan

der ruim 4283 bund. bevatteden, 10Dder de H bond., waarop de stad 

(t) lil a. 4a 111- .._.. .. , Clw-Zn ...... , bi. H. 
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Aarb~ pt.uwd wat, mede W ~- B. l'foerderltel& Ml' de 
Goods•liet gescheiden, •• dOOl' den St. Piet2rsdijlt ••n do aillelijlio 
afseaonderd. De andete laelft , be&uidea de St. Pietëndijk , ~ 
DOf den naam nn B1ooena-Eu• , en is ender die& naam mede ID 
de 1ev1mtiende eeuw bedijkt. Behal•e de 1tad A.arde ■ b11rg. lapa 
daarin Sint Bliafi, Sin, Kr&is en Co11y. 

WuTó•E•n was ileehts 1770 bund. 9root. Daarin llfged: Line
Vroliwe-Bnuiden-Aardenborg, LieYe, Vrouwe-Beqoordea
Aardenburg, Heile, Hei.nken1werve, Trabede en Lieve
Vroàwe-bij-Sl11is, behalve ettelljlr.e kuteelen. 

De Oostkust des zeeboezems •as van oude tijden 41oor Zeee,nebe 
yoiütammen bewoond, Oolr. deze indijlaiDf geschiedde door de Z.-. 
wen (1), wier hulp, ...... , Graaf IJGA r1aa,..,..., in 1181, ingeroepen 
bad, '°' het bedijken der ondel'lfOloopene landen rondom Dalillllè, 
welke :aij daanoor in J;eziL kregen , terwijl lij ho■ werk •et bet ia
dijken nn dezen polder voltooiden , hetgeen oe1i. nel 11eklll'heid NII 
ltnnne noegère bedijkingen gaf. Ofschoen tlut ender Vlaamacà be
wind, was de bnollr.illg dezer· polden Zeeuwseh. Bij den vloed vaa 
i7 September 1477 werden Oosr11a•111-W11rEB-E1DB met al de den-peil 
en:a. door de zee bedolven. - Het ;chijnt, dat men pogin«en aange
wend heeft, om :ae , zoo al niet geheel, dan toeb gedeeltelijk te hèl-
dljkea. Door de vloeden van 11S70 en 11S87 werden evenwel deze 
herwonnen gronden weder eedergespoeld. 

De WaTBa-EzDB is naderhand bijna in dezelfde oil,restrektheid onder 
den ouden naam , mnr in twee deelen , bedijkt ; deeh 'fan Oosna
Eu:a heel\ alleen het aehtente gedeelte den ouden naam àerkregeli; 
liggende deáe gronden thans overigens in deli Biezenpolder, den 
Grooten-Boompolder, den Kleinen-Boompolder, ilen ha
bellepolder, den Goodnlietpnlder, den Sophiapelder, den 
Prin s-Willemspold er (in welken zij als onderdeel den ouden naam 
hebben behouden), den Diomedepolder en de Olieslagers plaat. 

De regten van Prins-Willemspolder, die deze sints onhéugelijlr.e 
tijden op de nog on))edijlr.te Olieslagenplaat bad , ten gevolge waarvan 
daaraan ook de tegenwoordige polder is toegekend , schijnt ontsproten 
uit de oorspronkelijke uitgifte aan de bedijkel'II van Prins-Willemspol
der van al de gevloeide lande11 van het noordelijke gedeelte ftD het 
voormaliffe Oosr11a-Em1. 

EEDE-BENOOI\DEN-SJNT-PIETERSDIJlt (WESTER-) of BnnsTb
Eu11-Bnooa•iJ1-Sr.-P1n111Du11:, gewoonlijk de W11sna-E11 IJenoemd, 
waardoor men in het gewone leven nitslui\end deten polder bedoelt , 
pold. in .Ylaata-Ylaalldtren, in het Yrije i,an Sl,tis, pro•. Zttla11tl, 
arr. J/iddelblU'fl, kant. en dist. Slais, gem, Heile en voor een lr.lein 
gedeelte gem. Aardnhrg; palende N. aan de stad Sluis en het norr 

, onbedijkte Co:1yscbe-1J3t, ter plaatse waar het in het Zwin viel , 0. aan 
de bedijkte Aardenburger-haven 1 Z. aan Beweste1·-Eede-Be1111iden, waar-
van het grootendeels door St. Ptetersdijk gescheiden trordt, W. en Z. W. 
aan het Lapscbuursche-gat. 

Deze pold.,in 161SO bedijkt, is, volgena omlooper, sehotbaar groot ruim 
881 hund., maar 'folgens het kadaster 1019 hnnd. lU v. r. 60 v. ell. 
Er staan daarin :n b., waaronder 11S hofsteden. De Aardenburgscbe
vaart , zijnde eene afleiding van het ,nter de Eede, loopt er langs en 
door; ook de straatweg van OosthuqJ op Sluis en ,·erder, Al wat ten 

(1) 111 1Dd1"' 1<brij,·•;. 11u1 Prie&en; ma•r de "'••~•• bol,oordoo toea lof. de ~·rw..,., 
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'W. v• de ~- valt ligt, ,..,a, Waterhoek ,-.iotmd 
• INmeort kablijlr. ollller SluÎI; ••- alles wal N~rdwaarl, ••• 
UD Irabbewe, ea llijne wrle0tring Oostwaalt&s ligt , voorts ook 4e 
Bl■aawe hofstede; Jlet-. WOldt lurlelijli. onder Aardènburg 
,-bn4. Voortijda maakte de Waterlaoek deel van de -tering 
Yan Lapschure, doch thans niet meer. De uitwalerÎnlJ geschiedl llloer * ~e lnibbekreek langs de Oostalü ea ook door de vest 
en langs de haven van de si.ad Shais. 

De pold. WuHa-En11-Buooao111-Sr.-P11n11DU1:. heeft meennalen, 
In verdediging ·,aa Sloi1, seer door inundatie geleden , ook nog in 
d9 laaute Belgische onJaatea. Bet polderbestuur bestaat uit eenen Dijk
~. eenea Guwonia en eenen Penningmeester. 

EEDR-BEZUIDEN-ST.-PlETERSDIJK { WESTER-) of B■W'IITD· 
X.■-BalUlal-S..-PIRDHla, pold. in s,-,,. YlaanJer,a, in h_et 
~• Slaü en B"'fge, graafs. Miédel6arg 1 i11 Plaantleren 1 ,re-

k proY. Zeelo,ul, arr. Mitltlelóarg 1 hut en distr. Slai,, 
pna. .J.,.....,, Beiü en Bede, doch voer een groot gedeelte tot 
de Belgische pm. MidMUn.rg en Jlflldegnn behoorende; palende N. aaa 
~Eede-Benoorden, waar"n bel door St.-Pielersdijk, gewoo"1• 
lijk Il• T rachel genoemd, gescheiden is, N. 0. aan de stad j,ar
dcnbart, 0. •n cfea Polder Beoosler-Eede en den Biezenpolder, 'fan 
welke .beide hij door de Eede ge1ebeiden is, Z. aan de Lieve iu België , 
Z. W. •• den Waclitdljk, door welke bij no België gescheiden is, 
W. - liea Papenpolder, die half aan Nederland behoort. 

Dae pold. i1 • ,. • .,_. omlooper groot ruim 911S b1md., doch volirens 
lle& kaû1tar 878 INand. ii v. r. IS3 •• ell., nn welke onder Aardn
~ SI llaad. 97 Y, ,. 90 v. ell., onder Eede 31S6 bond. 7i v. r. 
'Il v. ell., Ollftr Hn• 4i7 bond. 88 •. r. 9i ,., ·en., onder llûl- • 
....,, ÎII ,,_ • ._ !il bund. 4 v. r. iO •· ell., en onder Jlalde
,- H bund. 36 v. r. 10 v. ell. Daarin liggen, op Nederlandscb 
pindgeliied 101 fa., en daaronder ilS boerderijen, aij11de liet. grootste 
peelte ,an het dorp Eede en geheel het geb. lleile daarin 3elegen. 

Hij woNh Yerdeeld in Oud-Heile, door de landlieden meestal Zand
d Ü 1. peoem• , waar men S9 woningen , en daaronder 9 boerderijen telt ; 
de,, Stienhoek • met 11S h., waaronder !il boerenhoeven ; den 
Praat polder, welke slecbll 1 h., zijnde cene boerenwoning, be•at, 
en den Dooperspolder, met 46 woninr,cn en daaronder 13 boer
derijen; ter1tijl die urnen in de wandelinir meer genoemd worden, 
du de a)pmeeae naam. De R. K., die te Oud-Heile wonen, be
MONII pNIYÏtioneel kerkelijk onder MidJelburg i,a Ywandnen 1 doch 
aaU.. deakelijk oNer Aarvu11burg ,worden gebra,rt, indien zij niet , 
even als vroeger , eene afaonduliJke parochie worden. De andere ge
aindbeden aijn, neo als die Yan Stiershoek kerkelijk onder Aarden
'-',; burgerlijk behoottn beide afdeelingen, een klem iredr.elt.e nillJe• 
...._., tot Reik. De Dooperspolder cu de Praat.polder bc
MOl'ea burgerlijk en kerkelijk tot Eede. 

De laallte bedijüng geschiedde in 161SO, maar de polder is meer
malen 011481' water goet , ook nog in de Belgische onlusten, zijnde toen 
ftO groot deel nn den Praatpolder en den Stiershoek onder zout• en •oor 
- ander deel onder 1oetwater gezet. In deaen poldei: liggen twee 
ll'Nle -beleo, de Praaulid en de SLierskreek, die voor de 
venlecliging van het dist.riet van veel helang geacht worden. De pold. 
watert uit door eene alais , gelegen in St.-Pieter,dijk , in Bewesler
Eea-leaoorden. Het INltwur van de, thans ouder ,ene dinciie "'-
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•• .... w--.-......................... w ...... .p,,.. 
pnl!aller beatut uit eea• Dijktp'uf, eeaeo Geaworue • ..... 
Penwosmeeater. • 

REDEN, ph. io het diappil JfoordnNW, prov. Drerallte. Zie Ba. 
EEDENISSEN, voorm. laaclatr. ia s,_,,.y1a .. _,.,., Zie Hs.... 

•us111. 
EEOERBOSCH, boech op de lfethr-1' eluie I prov. Gelderln,,I. Zie 

EDn■osc■. 
EEDERSCBANS, num onder wel._ de voorm. Er.DEUC1W11, ia 

Scaa,,-Y,-.dnn, in .tiardnh,,.._..traiadte, prov. Zeeloatl, op 
sommip kaarten voorkomt. Zie Ea.a1UC:11u1. 

EEDESCHEBOSCH, hotch op de lf_,...re1.w, prov. ~ 
Zie EHa■osc■. 

EEOEWALLE, oud leen in s,-,,..r1-■--, ia laet Yrije -
Slrm, prov. Zeelaatl. Zie llDnrALU, 

EEFDE of E.D'III , buun. ia het ,raafs, z.,,.., prov. Ge,.,.,._, 
lnr., distr., arr., kant. eo I u. N. 0. van Zt11pAn, pm. u J 11. Z. 
van Goruel; met 83 h. ea 690 iaw. . 

EEFDSCBE-BEEK, B.tnau.sc:a1-11u. of Por.un, heek in het. ....r.. 
ZNlp/in 1 prov. GelJn.laad, die ia het BMl.eM eeld, onder r...-, 
onder de benaming van Buurnderbeelr. en in het Verwold1che 
broek, ouder dieo vaa Verwoldsche Ioleabeek oatstaat. 

Uit de vereenilJing dezer beide walerljes onhlaat eene heek , die , 
met eene westelijke 1treklin1 , in de pm. Goruel nlt ; door tie hllur
scbap Harlien loopt, waar zij dea aaam van H.unuacu-11u un11111Dt; 
Toorts onder dien van EuDBCD•llll, door de huun. Eefde, •• 
onder dien van R11111L1CU-1ua, lanp het landped Rijuel vloeit 1 
daama, ia eene eenipins awd•estelijke 1trelliag, naar de Pol6ul 
loopt , en , met deze nreenigd , ai.eb bij het fort de Pol. io den IJ,
,el ontlaat. 

EEGOD, ph. in Zallaad, prov. 0--ijuel. Zie E,m1. 
EEKSE (DE-), p. io het Fuler•rtier, prov. Gn,ai,,gn. Zie 

EuT (Dl). 
EEKA:IIP ,_ 1eh. in he& OLlaal,1, prov. Groaiage•. Zie Aauu. . 
EEKEBUIREN of Es.uvau , ph. in het '117 u&er•rtïn, prov, Gto

ni'nq111, arr. en :Si u. W. van Gror,ingea , kant. ea 1½ u. Z. W. •• 
Zaûl/aona , pm. en i u. O. vaa OaJln.k, 10 mia. Z. W. van lfw
lerl, waartoe he& behoor&, aan eeoen driespron1 , welke wepn 0. uar 
Niekerk , Z. naar Niekerk en W. aaar Sebaldeburen loopen. 

EEKEIU. , hoeve in de Friudte griet. IJ.ardmuleel. Zie Euu. 
EEKENSTEIN, hnit. ia Fiwlgo, prov. Groniagnt. Zie E11tun1111. 
EEKER (DEN) , naam welken de laadlieden ,e•oonlijk seven au 

de riv. de J11tn, prov. Limburg. Zie Jun. 
EEKERSTEE, d. in het IYol,l:.Oldam6t, prov. Groaingen. Zie Eusu. 
EEKHAAR, 1eh. in Roldertling'7'il, prov. Dre11tlie. Zie Es.lli.t.L 
EEKHOUT, vroepr RoouHuH, voorm. buit. op de o.,,,..r,l•ttH, prov. 

Gelàerlan,l, distr. Yeluw, kw., arr. en t1 u. N. N. W. van ..iirnhcm, 
kant. en 2¾ u. Z. ten W. van Elln,rg, sem. Doren'l'i.J"k. 

EEKINGA , voorm. state , prov. Frit,laad., "-•• Il' e,t.ergoe I griet. 
Baanlff'tJJ.eel, Zie E1.111G,. 

EEKMA, hoeve, prov. Frie,larul 1 kw. Oo,tergoo, 11·iet. ltlaank
raikel. Zie E1,;u4, 

EEKSEL , buurs. in het graafs. Zuip/ten : prov. Gelderla11d. Zie Exn.. 
EEKST, d. in Oo,~rmoerdrrdi11g,pil, pn,v. Dnmt/te. Zie Ec.n. 
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DIS'l'à (Dl,->, ..-,&un, H Enr.1 9E"-■ Ifnn; oudtijdt· Isa
na of Euana. d. in het 1'oU-°""""11 1 proY, 6"ntmge,s, arr. 
• 1! a. W.ten N.'ftD N'irwJwJtn, bat. en ·1½ u. 0 van Zuitlbron: 1 ..... &.....,_, vaa welk d. H E11.n.1 slechts door de trelLvaart van 
Groaiapa 118111' Willldaoten l(eleheiden il , waardoor de heide Craaije
d. H Basu eD ,. s,:1,,,.J. te umen 1lecbta één fl'OOt vl. schijnen 
IIÏlte malen. · 

Het d ... Ean.1 ontleent, volpm sommigen, sijnen naam Yan het 
. riviertje de Eke, "Volgens anderen van sekeren EH. 

• Tot dit d. hehooren de buun. de-Eeksterzwaag en de Oude-Dijk. 
Voonl ten N. YBn dit d. siet men uitmuntende vruchtbare bouw" 

Judea ' --~ ICboone boerderir' n pvonden. worden. 
De Ben., die hier 470 in geta sijn , maken eene gem. uit, welke

tal de U... • natr· 'VU .,,,. iud&oln behoort. De eerste , ·welken wij ia 
desa p. als Leeraar 'Vermeld 'Vinden, is SD.11TLU111 Husu111, die, 
ia liet jaar 1607, 'faa :Midwolde herwaarts beroepen is, en in hel jaar 
16il5 allaier onrleecl. Het beroep gesehiedde vroeger ten oventaaD 
vaa den Drost YaD Wedde, thaos no den Burgemeester 'V8Q de 
Sèeanda , die dautoe eenen hestemdea tijd stelt , wanneer de 
•~• ia de kerk sullen vergaderea ; ten einde eerst een no
lllÎlllltÏe te maken "an drie, vier or meer Predikaaten or Proponen
te& , welke bepaalde tijd drie malea nn den predikstoel wordt aFge
kondip, ten einde de genea , die het regt Yan stemmen hebben , 
maenu den kerkeraad en de kerkvoogden , daanan kennis bekomea ; 
w-■a lij a■dennaal nrgaderea , om de nominatie te verkleinen of 
___. daaruit, hetsij bij eenparigheid ; or bij meerderheid van stem
- , eme · 'Vel'ÜenDI or beroepins te doen ; welke aan de klanis ter 
urkelijke approbatie , en door deae ten aelfden einde aan den Kooi~ 
•orit ~•· De kerk ia een ner oad en hoog krai,gcboow, waarbiJ 
4le paslene seer fraai gelegen is, Ten W. van de kerk staat daarvan 
~ eea diUe , niet seer hooge toren met een koepeldak, dat 
ácla -a,reliju boven de lr.erk verheft. Voor weinige jareo ontdekte 
mea bij he\ ICiiNaea dier kerk • dat het koor omgeven was van Craaije 
teeleoinpo ia fresco, meestal K.erkprelaten en Heiligen voorstellende, 
wauover, bij deinTOerins der Kerkhervorming , de k.alklr.wast gestnkea 
.._, ea die aa eeaip dagen weder heuelfde lot hebben moeten ondergaan. 

De R. I., welke men er aantreft, worden tol de stat. van 11'in-
,..,_ gerekend. llen heef't er eene dorpschool. . • 

Da EsuT.1 is de geboortepl. van den 0o1terschen Taalgeleetde Hun■1-
ca SuRRS, pit. IS December 1738, t 9 Julij 18ti, als Houglee-
- Ie Gntnillpa. , 

la 1411 , is er over het bedijken 'VllD den Dollart een verschil 
GD&llaaa tl191chea de iaw. ••n H E1uu, de Jlutlen, llitlwoltle, 
Oell•olde en ,Ie SeAeesula aan de eene sijde, en tusschea die 
- Z■id6roe1', lfoertl6roe1' en Muntendam ter andere aijde; 
tloeh dit is door tuuchenkomst, 100 van de beide Priesters van 
lfjdwolde en de Seheemda, als van drie manneo van de hooge justitie
luuaer en drie Burgemeesters van Groningen , weder bijgelegd. 

Dea 8 Jalij 1837, ontstond er in het d. Dl Eu.u eeoe brand, 
wurdoor drie woningen eeae prooi der vlammen zijn geworden. 

EBI.STA (BOVBN-) of Bovn-Enu., aangename, lommerrijke streek 
1n het ll'oU-OIJaml,t, prov. Groningm, arr. FimcAotm, kant. 
Ztt.lbro,1' 1 gem. &1-wlo, onder en Z. 'fan rk Bebta. Mea 1iet 
er ai&muntende boereawoniopn liwn. 
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UKST.ANDEI\EN-EN-DE-ZANDVOO&T, kerk. gelil., p111•. Drütü. 
Zie E1n-A•HU1·•••Da-Z.t.11J1Toou. 

EEKSTE, d. ia het WolrJ..Oldaml,t 1 JK'ff· Grniagn. Zie Eu1u. 
EEKSTERDIEP , watertje , illl het 1Y old-Oldalll6t , pre,.. Urortita

gea, dat lusscben Muntendam en Westerlee onlspringt, ea met eene 
noordelijke rigting beooat.en de Eeksla loopt, om aicli ia hel Zijldiep 
te ontlasten. 

EEKSTERVEEN, geh. in Oollermoenurtlin,-pil, P"'"'· DrmllN. 
Zie Euna VEEN. 

E.KKSTERVEENSCHE-COMPAGNIE, aeb. in OOller111111tNfffl.ing
spil, prov. Drent/ie, Zie EnTEavn11sc■1-ConH111•. 

EEKS'IERZWAAG(UK-), buurs. in het 1Yold-OlJa,,J,t, proT. Groai ... 
1•, arr. en 1t u. W. tea N. van ,r;,111:l&oten, kant. en li u. 
O. l'BB Zuidlwoei, gem. en iO mi11. N. W. nn &ker,ul,,, :1 u. 
N. na ,le JJeJ;,,a , waartoe het behoort. . 

EEKSWERD, rreh., prov. Frie,lared, kw • .,,,-ntergoo, griel, He■• 
flGflrdmJdeel. Zie Ecu'111111T. 

EEKT, watertje ten W. nn Appingedam, prov. Grni11grn. Zie H•11.T, 
EEKTERBEEK , ook. wel enkel de B1u 1fenoemd, watertje op 

de Y eluiee, prov. Gtlderl11ntl, dat in de Haarl,eel& 1 beauiden Elburg, 
uitloopt. 

EEKWERDERBOOGTE of Eq11111Dt:a■ooGT1, aaoaienlijke wierde• ia 
Fmlgo, prov. flroningen , onder en Z. uo 1Y irtlum , 41 ,26 ell. bo
ven het nulpunt van de spilsluizèn te Groningen. 

EEKWERDERMAAR of Ec,uaaDEH.ua, watertje in J,'ii,elgo, JJIO"'· 
6roningm, dat N. W. uo het geb. Eekwert out.staat, en• met eene 
.zuidelijke rigtiug, bij en ten 0, van hn buitengoed Ek.ensteio in hel 
IJam,tertlitp uitloopt. 

EEKWERT of Equ1n, ook .&,vABT, geb. in Fii,el90, prov. Gro
•ing,n, arr. en kant. Appi119edam, 3edceltelijk gem. en i 11. N.W. 
Tao Appingttlarn, onder en t u. W. no het d. Tja,n,w,ur, gedeel
telijk gem. en -f u. 0. ten Z. van Loppern•m, ouder en ä min. Z. 
0. nu het d. ff' irdum; met 10 h. en ruim 60 inw., van welke i h. 
en ruim 20 inw., tot de gem. Appingedam, en 8 b. en 40 inw. tot 
de gem. Loppersum bebooreu. 

Tot dit geb. behoort het b. Dolhuis, alwaar de Kron!ksebrijnr 
Aan En111s, geboren is (1). 

,EEL, geb. in Zal/and, prov. Orerijml. Zie EEt1111. 
EELDE, gem. in het din:rspil lfoordenreld, prov, Drtntlir., arr. en 

kan&. A11era ( 4 k. d., 1 m k., is. d.); palende N. aan de Groninger 
gem. Hooirkerk, 0. aan de GrooÎnffCr gem. Haren , Z. aan de gem. 
Vries, W. aan de r,cm. Peize en Roden. 

Deae gem. bevat het d. Eelde, benevens de r,eb. Eelderwolde,. 
Oollerbroek en Paterswolde, alsml'de de ba,·ez. Lenferdingen, 
Oosterbroek. en Venncbroek; terwijl hier vroer,cr noff de havea. 
Ter-Borgb ffeslaan beeft. De gem. EELH telt !U4 b., bewoond door 
i90 huisgez., uitmakende eene bevolking van rnim 1400 inw., die 
meest bun bestaan vinden in den landbouw. Men beeft er ook eenige 
-lage Teenlaoden , welke met ruw en biesacbtig ffras , ffairel ena. bezet 
zijn , en na uitgraving waterplassen opleveren , ot uit eenen awarten , 
derrieacbtigen , smeriiren grond bestaan , welke in den natuurlijken 

(1) Zlo .... .,_ Dador bel art. BoLRUII , in om , .. deel , bi. HT 
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.... t fllClr ....... f' ptehilt.& ia, doah lllij -ffoecle lleluindeliag ook -
bruikbaar i1 voor 1Jf81landen en voor hootgew•. . Op he& Int.Il • 
vorige eea,r werd in dae gem. ook veel hop nrliouwtl; doch 4it i• 
tegenwoorditJ het pval niet meer. 

De Herv.; die hier oap"Veer 1409 in getal lijn, maken eene gem. 
ui&, welke tot de kl... en ring van Ann&, beboorl. De eente. die 
bier het leerurambt heeft waarpnomeo , is 9eweest , Bllllf.1ae111 Hu:
•0111us, welke in het jaar 180i berwaartA kwam , doch oog in dat 
aelfde jaar opp'lol1d i• door lo■.1.11llu 111 B■u1111, die in het jaar 1811 
oaar Oosterwolde c. a. in Friesland 'l'Crtrokken is. Het heroep is eene 
coll. v• het 'l'oorm. b. te Bonne , waanan de regteo in aoo Terre 
op de havea. Oosterbroek, thans toebehoorende uo dea bewoner llr. 
Wu,aen Ho1.1 S1CCA11.1, :r.ijn O'l'ergegaan (1). 

De 13 B. 1.., itie men hier untreft, worden lot• de stat. 'fan Aan 
~kead. 

De lsraëliteo, 'fin welke men er 1IS telt, bebooren \ot de bijlterk 
te -"•n. 

Men heel'lin de:r.epm. twee scholen, al,: eenehooftlscbool te Eelde 
eo eene tule bijsebool Ie Paterswolde, welke geumeolijk doet 
iiO leerlingen bezocht worden. 

Het d. Eu-■, oudtijds EnTu of ELnH en Etna geapeld, ligt 4 u. 
N. van AllleD, i o. Z. van Groningen, nabij het Hoornsebe diep, 
waardoor het , even als bel &ot dit d. hebourende geb. Paterswolde , 
gemeenschap met de ttad Groningen beeft, Wjlrwaarts de , in den om
trek geteeld wordende , en 'l'OOr eigen gebruik niet noodige , oranen en 
vruchten nm>ft'd worden , terwijl het 'l'eel not trekt un de 1reelr.matkt 
diert&ad. 

Het wu in vroegere eeuwen de :r.etel nn den Scbultet "n Drenthe • 
die daarom ook wel Scboltes van Eelde pnoemd Werd , en destijd1 
aldaar een kasteel or nnterkt b11ie bewoonde. Thans is het DOIJ een 
der fnaiste d. van laet dioppil Noordenveld, door ondencbeide lost
haiaea omgnen, waanan de voornaamste 1ijn: Noordwijk, NiJ:
barg, de Braak en de Duinen • 

.llea teh er in de kom un het d. ongeveer 700 inw. 
De urk, is een oud niet groot gebouw nn e.n torentje en orgel 

'fOOniea. 
De dorp■ehool wordt gemiddeld door een rtal Tan 100 leerlingen 

Jiaecbt. · 
Ka.as il de r.boorttipl. nn den Godffeleerde M11110 Au111G , geb. 8 

No'lember 11S4 , t 7 October 181i, · als Predikant te Emden , na 
eent Boogleetaar aan de hoogescbool te Heidelberg te 1ijn geweest; 
terwijl bij door Graaf W1LL1■ Loonmir. n1 N.uuv • Stadbo11der ook 
van Drenthe, tea jare 11S98 , (JflbruilLt werd om de Hervorminff in 
dat land IOt stand te hreniren. · 

In de oude geschiedenis is deze plaats vermaard , ter oonake 'l'an 
de t.innenlancbebe heroert.n , lo11eben de Gao11111&■11111 en de G1L11r.111-
Alf el GnaJHu i twee adellijke r,eslaehten uit Groningen , die ee11 tijd 
Jao1r mtt groote verbittering &effen elkander 'l'enuld waren. Dewijl 
de Schwltea vao Eelde , bezitter van liet , nabij dit dorp gelegen , ,lot, 
Tolgem eeoigen LuefolJe genoemd, de partij der GEL&111G1111 wa• toe
gedaan, heliben à Gaoanu111N, in het jaar 1:1100, anderen noemen 

(1) %la ,. 1 •• Alllll9 , .. .-oo.-..1;,o llc>oll,n In DrnlAc bi. IU, 
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ea udet- jur , eerst het geheele dorp aftÎelirud eD dUrDa ook het 
dot vernield. 

EBLDERDIEP, riviertje in het dinlJlpil N oordn"IJ, prov. Dttra de, 
dat uit beken ontstaat, welke nabij Donderen co Bunne oot.springen , 
en t.er hoogte -van Eau,1 aich vereeoigen; voorts, io eene noordwes
telijke l'ÎfltÏog, lanlP :Eelderwolde loopt, wur het ccnc Dlffr noord
waartscbe strekking aanneefiDt , eD met eeoe vlak westelijke rigting, 
met twee armen, de Ooaterscbe, het Hollemaar, het wat.er uit 
het llleedhuister-meer, en de W es terscbe, het water uit het Kleioe
W old-meer ontlast. 

EELWERD, geh. in Finlgo, prov. Gro,amgm. Zie En1w1u. 
BEL WERDER.MAAR, watertje in Fifflgo, prov. Groriirage!.. Zie 

Eu.swuTUUU, 

EELWERT, geb: in Fi•'r, prov. Groraingra. Zie EnswuT, 
EELWERTERMAAR, watertje in lïeelgo, prov. Grorairaga. Zie 

Bu..wnna■un. . 
EELDERWOLDE, geb. in het dinlJlpil Noortk,a11el,l, prov, D~•the, 

arr., kant. en 4½ u. N. van ..t, .. , gem. en i: 11, N. ten W. vaD 
Beltle uo het Elderdiep; met ongeveer 190 b. en ruim ISOO inw. 

EEl,EN of En, geh. in Zallau, prov. Orrrij11el, arr. en IS u. 
N. 0. van Dnntlff, kant. eo i 11. 0. van Raalte, gem. en iO,nio. 
N. van o,u,,..,_, met 31 h. CD 180 inw. 

Men heeft io deze buun. eeoe school , die tevens voor de buul'f. 
Rb aan dient en gemiddel4 door een ee&al van 61S leerlinffeD beaocbt wordt. 

EELSEMA., voorm. atate, prov. Frie,land. Zie EILln. 1 

EELSGAT, kolk io H_,ingo, prov. Groningm, onder llitlaui_,.. 
Meden, welke io 1717 gespoeld is, en, naar men wil, baren naam 
IIOIMle oatleeod hebben vaa aekeren boer Eu.1: , die met paarden en 
wagen daarin. 10Ude venonken aijo, . 

EELSli of E11,1111.t., voorm. state, prov. Frie,la,ul, kw, lf'eder
,.._, gliet, B.,.,..,Jul, i u. N. van Sezhierum , waartoe het behoort.. 

Dae ..... is het 1tamh11i11 geweest van het Friescbe geslacht E11.1 .. , 
van hetwelk twee leden, J1LTI eo W11111a, alt teekenaars van het. 
verbood der Edelen voorkomen ( 1). 

De laatste eigenaar van dien naam is geweest• W 11,1a EBL1■1., ge
huwd met DolD n11 I>ou■1. , nu welke twee dochten in het laatst 
der aestiende eeuw deze state oog bezateb , en onder de voogdij 1too• 
den nn bunnen oom van nderszijde. Eene dezer docbters , met. 
"me Tam, ia gebu1td ffeweest met Jou■ n11 Honnu,A, die io 1600 
Grietman ,an Barradeel was , en met aijne vrouw op E1u■.1. woonde, 
terwijl bij, op daartoe bekomen last in 1603 de Roomscbe beelden uit 
de kerk van Sexbierum moest doen weiroemeo. 

Na vele veranderingen io den bouw ondergaan Le hebben , is E1uQ 
t.bao1 eene prachtige boerderij , beboorende aan , en als buitenverblijf 
gebruikt wordende door den Heer J. F. Hon1Tu van Harlingen. 

EELSWERT, EILWUD, E1Lw1BT of ELSWIBT, geb. io J'i11elgo, prov. 
Groninrn, arr., kant., gem, en ½ u. 0. ten Z. van Appingtdam, 
i 11. 0, van O,,mierda, waartoe het behoort; met 6 h. en 30 inw. 

EELSWER'l'ERàlAAR, EaLwlllDIH.t..l.l, EzLWHTB■■ua of ELSwEa
uu.ua, watertje in Fifle/go, prov. Groningera, dat met eene noorde
lijke strelliog, 10 min. 0. van Appingedam , an de Delf valL , eo , 

· (l) Zie ••• boa '• W. T1 W 4TIR , Hiltorw, r•t1 h,I .., .. ntl d,r •dd•• , ot. Il , bi, 30-117 • 
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aar hel P • in rtl iep loopt, w•rmecle het aich WNIIIDÏfl em • 
K.,,_,,Jiep te TI>rmea , en de gremea der \>'°". Groningen Ie DHINIII. 

Van de 1oogenaamde Schelf'liont af is dit riviertje oncler den naam 
ftD llm111•11• , met opene pramen , benarbaar , doch er wordt weûaig 
geltraik van pmaakt. 

EEM fll Eua, riv., fl'OY· Utnd&t, 1lj komt·YOOrl, teadeeleaitda 
llonn de l\heneascbe 1 eenen , en ten deele ait de Veluwe , Yloeijeade 
door nncheiderae beken en r•iertjes bij de stad Amenfoor& te •men, 
na waar 1ij noordwaarts naar de Zuidenee loopt, om 1ich, omtrent drie 
aren nr nn de gnegde atad, daarin te ontlasten. Dae rivier wordt 
prekend ouder te aijn dan de Zuidenee aelve. AaDf191ien Yan lle .Ku 
en Eunaoo■ reedt gewaw gemaakt wordt op het jaar 777 , toen Laa 
tl. GrHt, aan de kerk van St. Martijn te Utrecht schonk, en in een-, 
wipn eipdom OTerpf Lusiduna of Leuadeo , in het lad of vrijdom 
van Flelaité op de Bern , met alle aanklevende landen , haiaen , watena, 
hosscben ena.; aoo ala het W111!11& of Wu1uavs, door der Keiaerea mil
cladiglieid, tot wederroepens toe, bezeten had. 

Deze riv. heeft. aanleiding gegeHn , tot heL bouwen ftn Amenloort ea 
no het dorp Eembrngp. 

Al 't'l'Oeg hebben die Tan Amenfoort de E1■ bevaren, en daanaa 
gebrnik gemaakt, tot het ve"oeren hunner bieren naar Holland en elders: 
ook hebbea se laags die riv. sterk ter koop geMren, en cle Z11iden. 
schoon gemaakt, •ele 1ehacle toebrengende aan de Hollanclsebe en Friesche 
~n ; hetwelk F1un na Bouaao11a1ii, in het jaar 1498, llOCbt te be
letten , door eea .ehip te ,Amaterdam gemaakt , no peot als een 
IChans , * Kat genaamd, dat hij Yoor deo mond van de Eem plutate 
• daarmede dae ri•ier wel eenipa tijd ,realoten hielll ; maar llie ,,... · 
Amenf'oort hebben met llehulp der Utreehtenaan, op den·-- der 
gemelde mier ook eeae schans of poot blokhuil opgerigt , ea ·beachoten· 
Tau daar* IC•t zoo ·,1erk, dat de Heilanden, die iriela ilaaria be•oàea, 
Let - kwaad kregen, lloo,diea dt ICtll ouruikhaar weNI , • 
ook aademand , in den winter , door een awarea ijsgang geheel en al 
wqrgerukte. 

In den hegiane is de En 100 henarbaar niet geweest als aaclerhad, 
lijnde er sedert driehouderd jaren Mnmerkelijke Yeramleriapa en .,..._ 
1.rterin,rea un die rivier ge,chied. 

De Esa hef/& ftn de eente Mclm af naar Zee loe diepte genoeg ; 
maar •an de stad Amenfoort af, 1trellende naar de llelm, moet 
aan deae rivier gestacli1 de baad gehouden worden, door de vena
ding , die nn de beken afkomt; -'at, bijaldien niet jurlijb bff 
und met groote kosten uitgebaggerd werd , in korten tijd oadencbei• 
dene undplalen en banken voor de atad soaden loopen, die de geheele 
leheepnart aeuden beletten. · 

Voormaals w• de vaart uit Amenfoort loopende ia de Oude Eaa, 
cloor de Drie 1luiaeu in de groote Eem, zijnde toen de pm-e wart; 
maar de sehepen , die over aee Toeren , konden ia die tijden evenwel 
de ri•ier niet nrder opkomen dan tot de eerste lllelm bij Xngtwijk, 
alwaar aij in eene daartoe geschikte plaats of dok. bleven liggen, terwijl 
de goedereu met li.leinere 't'&arlllipn van de stad af en aan moestea 
gevoerd worden. Doch tot meerder gemak is in het jaar 11SISISde Nieuwe 
Eem r,rawen, •an de Koppelpoor& te Amenfoort af, tot •oorbij lsselt 
MD de Drie sluiaea toe ; aijnde van de stad .r tot Toorbij eene plaats , 
PDllen de llelm, omtrent Soeat , alwaar de schepen dagelijks aan
lwamen , diep pmaü&, bU het laagale a&er, 'ljf YOelen; in den sfOIMl 
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1,,-d dertig 'fJllet.eD , ui ·bovea in aulker voege , da\ de voonelin,yea 
rivier &en allen tijlle bevaarbaar was , en dat twee schepte aHwNler 
koaclen vuorbijbmen. 

Venolgem werd in bet jaar 11S67 eene baak gemaakt •p den :aee
kant aan de westzijde in het gat van de• E1•, opdat de aehepen cla\ 
gat gemakkelijk souden k.uanen vinden ; w~e baat in volgeade &ijden 
verandenl is in eene loa. 

llaar alaoo de E11■ va11 tijd tot tijd aaamerkeüjk w• toeireloope11 , 
behalve dat zij voor RX!er dan gewone scbepea niet hrectl noch diep pnoeg 
was, om van de lllelw nd'ar de stad te komen, zoo werd in 11S88 beslo
ten , Jwuir weder te verdiepen en te verbreeden , voomamelijk un deo 
llelm af tot aan de stad toe ; ten welken einde de buisliedea VaG alle 
de clorpen -wan Eemlancl beschreven wer-den , GID ie Eu t.e helpen gra
un en verdiepen , zoo als zij VH ouds gewoon waren en ■og in de jaren 
11SölS en 1lS80 gedaan hadden. Maar, aangezien die tlorpen •aarom
treot eenige swariRheid maak.ten , betgei:n op eene weiirering uitliep, 
zoo hebben die wan Amer&foort., om bun rt>lfl te bewaren en &e be
houden, zich dien aangaande, IOO bij m11sive als bij monde,, venoefrd 
aan de Heeren SI aten der provincie Utrecht, die, den 1 llei 11S89, 
daarop dit. besluit uamen: " Gedelibereert op 't aangeven van Pnza 
11 u11 D.1.s , van wegen die stad Amersfoort gedaan , mitsgaders op de 
• Jli1111il'e van de Regeer!,ers van dezelve s!Ad. in dato 19 April 11589, 
• nopende 't verdiepen van de Eaa , is gere1olveert , dat men aan den 
" Maanchaill en de gemeyoe Dorpen van Eemland schrijven zal, IHll aij 
• met die van Amersfoort de E" helpen wrdiepu naar onH gewoonte 1 

" op. dat die schepen bekwamelijk aan de M.elm en in de stad komea 
,. mogen." Waarop de EB■ in datelfde jaar nog vef4iiept, en weclet' 
eenigzins verweed is. Maar in het jaar 1813 Terkreeg lleze rivier 
bue leffemroordige wij,lte en breedte. 

· .V .ervolgens is , door de Staten nn Utrecht I in het jalll' 1616, ~
l'Îfrt .een Collegie nn Waterff"aaf en even Heemraden met eene■ 
l.ameraar, .die het opr.igt hebben over de rivier de Eu of ODN-ER , 
beken en aankleven van dien , en gehouden zijn , die in goeden at,at 
te onde..i-den ; te wetoo : de Eaa op aoodaaige breedle als ten 
vGOrschrMen jare beTOndon werd , en de diepte op zes en een bal
"Ven voet onder de klotsen , toen reed• geslagen of nameal1 nog te 
alpn. 

Hierna ,Ï. het- IJ!beurd, 4lat in de jaren 1882 en 168S voor den 
moacl van cle EE■ , te weten : vnn den 001,terhoek dier rivier af', 
tot meer dan i u., of wel vijf-hontlerd roeden in ace, :aiela aoodanip 
droogte sctte, dat ·hij laag water geene v1..-er- of andere schepen daa,ovcr 
kondaa k.omeo , .:aoodat zij daar somtijds tien of twaalf, ja , meer dan veer 
tien da3en moesten blijven li1mcn, zooals eenmaal meer dan dertig sche
pen ter dier plaatse bij elk.anderen vastirell'gen bobben , waarom de meeste 
gilden ·van Amersfoort, benel'en1 die van het schippersgild, aan de 
Regering verzochten, dat daarin, door het maken van eene nieuwe 
opening in den zeedijk , of andere bekwame middelen , mogt vooi:,
sien worden enz., hetwelk nn dil' 11itwf'rking was, dat, sedert, on
clerscbeiden lieden uit lSoord-Holland en Friesland daarover gehoord, 
en door baar de gelerrenheid van rivier en yerzandin{l' beschouwd zijnde, 
eindelijk in 167~ besloten werd ann het einde de rivier, 1eewaart1 in• 
eene uitpaling, ter lenll'te van 80 of 90 roNlen , te maken, alsmede een 
schephoofd, ter lengte van 111ven en twintig roeden , aan te leggen ; 
welk sohepboofd '• jann, daaraan nor verlffigd is , met palen en •tafch 
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UU' ach._ , lot ure& 9ffl' het reeds Ie •eren a-aûte paalwerk , 
.._ .. urlaa, de tusschenwijda 'ftUl 11,iab( roeden. Het. aitYee,m 
m maua de.er nieuwe werken kostte de stad Amenfoort ia •.oor
aeide jaren aeveatiea dlliiePd. negen honderd yijftien plden1, acht••· 
•en en vier peaaingen. 

Sedert bel OJUeo na pegd ·paalwerk , is bonnsenoemtle dreogte 
en venandiaf eenigzins Yermiaderd , en in volgende tijden het paal
• krihwerk aaamerkelijk veroeterd , miugaden IM!L inkomen der sehe
peo in de rivier de Bm vee! gemakli.elijk.er gemaakt. 

Ook is, ten clien1te van llle scheepvaart , in het jaar 1691 , de .. , 
in plaau van .aan de weat.1ijde , aan de oost1ijde .ran de ri•ier , op 
het uitcnte van he& aebepl.>fd , selegd , aooals in den jare 1896 
aan de weat&ljde ·01Duent de -loa , ten dicMte alt voren , ook. - i..
tarea pteW il , - ltij wintertijd en donkere aachten te lwandea. 
Om de ac.heepvaart aor meer te bevorderen en gemakkelijk te ma
ken; is:aaen io het jaar 161:i heiroanen een jaag- of trekpad, van de 
1tacl Amersfoort af tot in aee cligt bij de ton toe , aan te leggen , het
welk •an tijd IOt tijd , met IP""8'8 koatcn en •ali.oet- Yàn jiet noo
èige laad, •oltrokkea js. 

EEit. voorm. n•. ia den Zwll&olla,,,l,ehe--rd, pro•. z ... Bol-
1-'. Zie EEU1, 

EEH (HUIS-T.KJl-), Toorm. kut. ia Btffllaad, P'"·· Utredd, ■n'•, 
bat. en 1¾ a, N. tea W. •• -"-nfoerl, gem. en ia. N. N. 0. 
-... B"ne. ' 

De ~ijd der stieh&illfr is onbekend , doch in ltet jaar tilSi weed iaet 
4NOI' J.t.11 11'd waa..... nrkOC!ht MD Ga, ... cn TH A.cellN ... 
W 11& n DvvunH, 

Dil 11- -•, .:.-.derheid dewijl er de ri•ier door kon 9edoten 
,rorden , •- - nel .belang , dat. Ju """ All1.r.r. ,' de leY.ell eR -.eer
tig.le Bisschop TH"Utrecht, in het ja411" ti1S4, ÜIDa u11 U.na1oN, 
den .-los aaakoflll,gde , emda& de&e het , met de huen ea brng , ia 
aijn gnelj beltielcl • 

.Het werel, iatJeHlffe de •enoeai■g , ia liet. aelfde jaar getroffen• 
meesleaûjds door een borger ll'INI Utrecht, onder dea INIIIIII vu Kas
eelein, 6ie-rd, dewijl die ftD Utrecht aich daar veel aan lietea p
iep JÏfrlren : •aarom 4ie Bisschoppen moe1len lieloYen en 1w.eerea, 
dat zij jit"t niet nrpaodcn , Terleiden , nrleeneo , noch in eeDitrer maDiere 
het StidJt oauetten of ontvreemden 10Udcn. Ja , de Bissebop , die 
het rrgt bad, u een Kastelein op te 1etten, moeat die van UtPMbt 
ea liet Stiàt. beloven , dat hij er ■iemand tot Slotvoogd aane1ellen 
zoude, dan een bW'IJCI' -van li&recbt, dieJ" aar en dag barger qo 

Utrecht geweell wa1, en in die aelfde at ol ia het Land YaD 
U&neht. welgeped was, •alles ep des Biuchops kosten. :En 1al._ e_en 
uteleia •••· •erplirt., lijn •erWijf.ap het 1lot te houden. 

la de geschillen tusscbeo die Yan Utrecht en Arnenfoort ·•an het. 
jaar 15;;8, oameo .deeerslgemelden het hoi, in; waarna I•• TH VE&-
11aaaac, de acht en Yeertigste Biuehop na Utrecht, ia bet jaar 1W, .• 
de.aelfde belofte dec.-d. In het jaar 1:i9:S verd het aanmerkelijk YIP

sterli.& door FLoalt n11 W11nul1a■ova11, den vljftigsten Biuchop van 
• Utrecht. De Utreebbcheo 11eroverden het weder, in Let jaar UIS8, 

en nnterktea bel met beseuinr tegea die Tan Amenfoort. llaar, 
ia het jllllf' 1481 , werd het , door Iaen , alifebtoken en verbrand. Het. 
moet tecler& wede,om epgel,oawd lijn, Mardien het , i, bet jaar 11Si7 , 
ÏDfeaomea werd door de Geldenchea • oader Müawu n• R.... , èie 

F -------- --
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Rnoo TU lnasn, uit Zwolle, LuaM P.&lllllKNll , IIÏl Ntkn 9 
ea Wmu n11 GaoL, Schout na Harderwijk, tot Be.-elhebben ....._ 
'fan aanstelde. In het 'folgende jaar, kwam het weder aan sijnea 
ouden Beer, den Bisschop un Utrecht, door hebalp nn den Gtur 
011 Bvan , die het bij verdrar innam. 

Het wa echter door de:ae ÏDYallen , soo bacbadip, dat men , in 
het jaar 1ä1Si , met bewilliging ..-an den Keizer , goedvond , de Test.en 
te slechten , om , teven• , het onderhoud der bnettinf te besparen. 

· Het moet , naderhand , nogmaab opgebouwd sijn , dewiJI wij vinden , 
dat M011uc11CuL1, na, in beL jaar 1629, Amenfool'l te hebben ingeno
men, ook het Hu11 Tn-EH :aocht te bemagtigcn. Op het rerucht, dat 
het vijandelijk krijgsvolk naderde, verliet de awakke bezetting lafhu.. 
&ig bet kuteel. Hen eenvoudige boer, moedirer dan de Bevelhebber, kon 
ltet echter niet dulden , dat de:ae sterkte :&onder 1lag of stoot den vijand 
in handen :aoude vallen. Hij houdt met de :aijnen het kasteel in , en 
al100 hij eene genoepame hoeveelheid geschut , kruid en kogels had , 
stelt. hij zich in slaat van tegenweer eo wacht aldus den vijand af. 
Om de:aen te misleiden , plaatst hij ondencheiden hoeden en lielmen , 
op het ■lot voorhanden , op staken en maakt daarmede allerlei be
wegingen , alt of er zich vele manschappen op de wallen bevonden. Ioedig 
wordterop den vijand losgebrand, en hetre:aigt der dapperen, die zich aoe 
kloekmoedig verdedigen, gepaard met het verlies, dat de bezetting den 
Tijand toebrengt, doet deze laatsten reeds aan -den at\ogt denken, toea 
:Mo11T1cuc11L1 nog in tijds versterkinr zond. ISu was de dappere verde
diger Hn het kasteel verpligt, om totverdragte komen. Hij bedingt, met 
,eweer en wapens met de zijnen het kasteel te verlaten en naar Utrecht 
te trekken. Het wordt hem toegesLaan. !laar hoe . 'ferbaalld wu men , 
toen men ug , dat de geheele be:aetting uit 1lecbts negen penonen bestond. 
Hoewel barstende na spijt bad Mo11T1cuc11L1 evenwel grootmoedigheid p
llOef, om het IJ4IIDllllkle verdrag na te lomen. Het Bms-Tn-Ba leed 
ook geweldig bij den in•al der Franachen in het Sticht, •lmt jue 
1671. Drie jaren later werd het door de Staten van de pro'fineie 
Utrecht, opgedragen aan W1LLI■ 111, Prins - Oraaje en Stadboader 
'fan dat gewest ; doch 'het veniel sedert nn tijd tot tijd , IIOO dal • 
ia het begin der vo1 ige eeulf niets meer nn bestond dan een puin
hoop , 1amengesteld uit brokken van muren , kelders en ge,irel
ftD , die naderliand verkocht en afgebroken :aijn, :aoodat er thana 
niela meer van te :aien ia dan eenige hoogten 'fan aarde met oade 
IJl'&chten. . 

EEit (KROMME-), watertje dat een gedeelte der grenuebeidiug tn1-
sehen de pro•. Gelderland en Utrecl&l uitmaakt. 

Het komt ter hoogte van de boon. Haneler , onder de Geldersche 
gem. BaroeY&ld uit de Grift voort; neemt eerst eene oostelijke , daarna 
eene kronkelende znidelijke rigting, en kromt 1ich eindelijk westwaarts, 
om 1ich weder met de Grift Le vereenigcn. 

EE!l (NIEUWE-), gedeelte der riv. de Bern, in BemlHd 1 prov. 
Utrecht, luaschen de stad Amersfoort en de Drie sluizen. Het is 
eigenlijk eene nart, die in 1lfälS gegraven is. 

EEM (OUDE-), riv. in Eemlar,,l, prov. Utrecht, zijnde de oude 
beddin;r der Eem, tusschen de stad Amersfoort en de Drie sluizen.• 
Zij stroomt een weinig ten Oosten van de Nienwe-Eem. 

EEMBRUGGE of Taa-E1■, heerl. in Eemlar,,l 1 pro'f. Utncht, arr. 
en kant. Ámer,foort, gem. Baarn; palende N. aan Bun1ehokn, O. 
aan de Ha.u- , z. aan de Slaag, W. aan Baarn. 
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Dae heerl. beYalt,._ d. BenrbrutrlJe en •nige Terst.rooid liggende 
lauizeo. Zij telt 26 h. en 1iö inw;, die meeat veeboaden 1ijn. 

De Hen., die bier ruim 41 in getal zijn, bebooren lot de gem. 
•• BN,.,.-n,,-Bealw,,gge. - De R. K., van welke men er ruim 80 aan• 
treft , worden lot de &tat. vao ll,,am-era-Santeoert gerekend. - Jlen 
beeft. ia deze heerl. ééne school in het d. 

De beerl. EunHGa werd benevens ·de booge beerl. Soest en Baarn, 
ia bd jaar 1674' aan Prio1 Wu.r.u m, naderhand Koning Na Ea
r'ia,,J, opgedragen , en is ll!dert met die heerl. vereenigd gebleven , 
waarmede 1ij thans OOIJ in eigendom bezeten wordt door Z. M. den 
Koning, 

Dei ll. Eaa11HB ligt 11 n. N. N. W. van Amenroort, ¾ u. 
N. N. 0. van Baarn, aan de westaijde no de Eem. 

Het ontleent zijneo naam van eene br113 , eertijds aldaar over de 
ri•ier geslagea. Thans vindt men er eeoe valbrug. 

Aan lleze bng, welke met het wapen der Staten van Utrecht 'fer
sierd is , ,ro,dt tel ontvaogen YID alle wagens en beesten , welke er 
overgaan , volgens eenen brief van Ju vu Aaur., den zeven en 
nerlÏff'len Bisschop nn Utrecht·, in het jaar 1360 gegeven. In he_t 
jaar ·J60i hebben de Staten van Utreeht eene ordonnantie op het 
bm,rgeld nstpsteld, welke in het jaar 189i ..-ernieowd en ..-ermeer
dercl is. 

De pa,oehiekerk werd , in het jaar Hi7 , door de Geldersehen tot 
deo grond toe vernield. Zij werd, in het jaar 11S30, weder op;retim
merd , nadat de Stadhouder Ln,1n , -van wege den Keizer , den grond 
aaoirewezeo, en de oahurige plaatsen eenige gelden daartoe gegeyen 
hadden. · 
En•- had , -i• -vorige tijden , stadsvrijheden , waarin de ingeze

lnea , door Bisschop J,11 n.11 AanL , wegens bewezene diensten , il'I 
het. jan 1164, bnesti.-d werden. Zij hadden reeds in hel jaar 
1i00 BM ho■ ■tadueoel gezegeld. In het. jaar 1176 werden bonne 
YOGm!flell op aie■w bevestigd, door P11.1,s Il , Koning Nn Spanje. 
Doch .lori -.... schijnt EmaHGB den naam nn stad verloren t.e 
Aiebbeo. Ook ia hel onzeker, of de plaats wallen bebhe gehad, en 
waaoeer zij daanan is beroofd geworden. Van de 1tadnoorregten 
al oude maJt Tan Eua11- 'l'Îndt men tegenwoordig geen overblijf• 
sel meer. 

Dm: plaats heeA, ia de hinnenlandscbe oorlogen en inzonderheid in 
dien nn HBRnn. v.111 B11unn, den acht en 'vijftigsten Bisschop nn 
Uttteht, -veel geleden. Ook leed de plaa1a niet weinig aansteot 10 den 
oorlog met Spanje, en , hij den innl der Franschen in de provincie 
litrechl, in het jaar 167!1, wegens het kasteel, dat toen aau de 
oYenijde der Eem, benoorden de brn!l', lag. 

Meer ciao een1 ,· en inzonderheid in het jaar 1702, is dit dorp, be
ne-.en1 andere dorpen aan de Eem , door de onrstroomingen van de 
Zu;denee bezocht geweest. 

EEIIDE, oude naam van de riv. de Ar.•, prov. Zuid-Hollaml. 
Zie Au. 

EEHI>E of DE Eaa , voorm. riv. in den Z■idlwllanthihe-,roarJ, 
pro-.. Zuûl-Hol/4,,J. Zij liep oit het Lantl-110n-Altena, eerst in eeDP. 
ooordelUke, en voorts in eene noordwestelijke rigtin!l' naar Dordrecht. 

EKMDE, voorm. d. in den Zuidlu,llaruût:he-tMard, prov. Zuid-
1/oli,,,,,J, Het was een der twee en 1eventi:r dorpen, welke bij den 
•aten locd van 18 Nonmber 1421 ondergeloopcn, en een der vier 

J\'. Dur.. 4. 
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en dertig, die later nimmer te voonchijn gekomen a\ju. Het laff 
Z. W. nn Houweningen en Z. van Craijes'iein, 

EEMENES-BINNENDIJKS, d .• in Bemlatul, prov. Utrdl. · Zie 
Eu111!s-B11111111nuH. 

EEMENES-BUITENDIJKS, d. in Bnalond 1 prov. UtreeAt. Zie 
EE■IIES-BlllTIIIDIJH. 

EEMER (DE-), geh. en adell. h. in de bar. van Breda1 prov. Naord.
Bmbantl. Zie E■u (Da-). 

EEMEREN, adelt. b. op de Nerur-Yel•■- 1 prov, GeldnlanJ. Zie 
E■IIIBII, 

EME-TIL, geb. in bel 1'ertmv,arti11r, prov. Groningen. Zie E11u11A•T1L. 
EEMFORT, onde naam der stad A■usFoou, prov. Utrec/at. Zie 

Anauoon. 
EEMKERIC or Em&IH ' voorm. d. in den Z..JlollaRJ.dae-v,aarJ., 

prov. Zuid-HallanJ. Het lag aan de Alm, ten 0. van AlmsvoeL, 
en was een der twee en aevenLÎff dorpen , welke bij den watervloed 
van 18 November 14!i1 ondergeloopen, en een der vier en dertig, 
die later nimmer zijn te 'Voorschijn gekomen. 

EEMLAND, voorm. kw. en maanchalks-ambt der prov. UtrecAt; 
palende N. aan de Zuideraee, 0. aan de Veluwe, Z. aan het Ower
kwartier der prov. Utrecht, W. aan Gooiland en het Nederkwartier der 
prov. Utrecht. 

Hel strekte zich uit van Veenendul tol aan de Zuiderzee, ter lengte 
van IS Dnitsche mijlen , ontleende zijnen naam nn de Eem, die er 
doorliep, en bevatte de 1t. Amersfoort, alsmede de heerl. lsseh, 
het Hoogland, Emmeklaar, Duist-de-Haar-en-Zevenb11i1en, 
Bunschoten, Ecmbrugge, Baarn, Zoesl-en-den•Burcht, 
Eemnes, de Vuursche, Leusden, A-achat, Stoutenburg, 
Woudenberg, Maarsbergen en Ren1woude en besloq alzoohet 
kant. Ámer,foort en een klein gedeelte nn het kant. B.Aetuin. 

EEMl,ANDSCHEPOLDER, pold. in B,mland, prov. Utm:ltt, arr. 
en kant. Ámtnfaort, gem. Baarn; paleade N. aan Bunschoten in 'l 
Veld , 0. aan cfc Haar, z. aan de Slaag en W. aaa de Eem. 

Deze pold. telt 10 h., waaronder 7 boerderijen , en wordt door IJ 
~luizen op de Eem van hel overtollige water outlaa,. 

EEIINES , vroeger veelal R1■11u-B1111u-u-Bumma11&1 of de B11a1-
Eu11EssE11 ll'eheeten, gem. in Bemland, prov. Utrecht, arr. en kant., 
A.mmfoort (8 k. d •• IS m. k., 3 •• d.); palende N. aan de Noord
Hollandsche gem, Huizen, 0. aan de Zuiderzee en de Eem, die 
haar van Bunschoten , DuiLs-de-Haar-en•Zevenhuiaeu scheidt , Z. aaa 
Baarn , W. aan de Noord-Hollandaebe (l'em. Hilversum• Laren en Bla
ricum. 

Deze gem. be"Yat de d. Eemnes-binnendijks en Eemues-bui
tendyks, telt 203 b., bewoond door !il99 huisgez., uitmakende eene 
hevolkma nn n1im 1400 inw., die meest hun bestaan vinden in den 
landbouw. 

De Het"Y., die hier IS40 in getal 1ijn, maken met ongeveer 300 
uil de bur,rerlijke gem. Baarne de 3cm. Eemne,-binnentlijlu en 
Eemnes-Buitendijk, uit, welke ieder eene kerk hebbea. 

De R. K., dien men er n1im 100 aantreft , maken met die van de 
hur.rrrli,jke r,em. Bunsrl«Jten en Duits-de-Haar-en-Zetienliui:en 1 als
lnl'de rcnige uit dl' gem. Baarn eene stat. uit, die 1100 zielen 
telt, onder welke 700 communicanten, en door eenen Pastoor bediend 
'll·ordt en in deze gcm. eene kerk beeft. 

Coo~k: 
L-
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)(en beeft in de:&11 S-• twee acholen ééne· te Eemnes-binnen• 
dijk• en ééoe te Eemnes-buitendijks. 

Deze gem. maalLt eene heerl. uit, welke gesplitst wordt in twee dee
Jen doo, eenen dijk, dea W o. k 11.e rd ijk IJl!naamd, die auid- en noord
waarts loopt, en het eene gedeelte der Eemoessen tegen de onntroo
mingeo vaa de Eem beach11t. Om die reden wordt het westelijke deel 
Bemaea-Binnendijk1, het oostelijke Eemaes-Buitendijks ge
noemd. 

B111D1 •• Eu1111Uu 1ijo in den jare 1674 door de Staten van Utrecht 
gesteld ondft' het hoop en uije regtsgebied van Prins Ww.a III, 
naderhand Koning NJJ lhoot-Brittannu. Doch na diens dood , in 
den jare 170i , ..-eder sekomen in den schoot van deaelfde Staten 
die haar als eene Ambachubeerlijkbeid voor twaalî duizend sul
den veriochteo aan luä11 vu Nouu, met alle de regten, p
ftftigbedeo , inkomsten en voordeeleo daartoe behooreode , als het 
aaostellen no Schouten, Gaarde1·mee1te", Seeretariuen, Kerkmeesten, 

• .Koster , Dood(P'&Yer, Geregtsboden en Scbippen van Amsterdam op 
Amersfoort , het verkieaen no Burgemeesters , . Schepenen en Baden , 
het i;oedkeuren van het beroep der Predikanten , waanoor hij drie dui
zend gulden had betaald , benevens een fraai dubbeld gestoelte in 
de lerlr. te Eemoe1-Buiteodijk1, Na het overlijden van de 
aagelatene weduwe van dien Heer, die er Ambachtsvrouw van geweest 
was, wud de heerlijkheid in den jare 1731S, bij openbare veiling te 
Amsterdam gekocht voor eeoe somme van dertig duiaend gulden door 
den Heer N1COLlll Hü1uua , van wien zij gekomen is op den Heer 
Xr. Puna Co"u1& H1s111L.u.1, oud Schepen en Baad der stad Am• 
sterdam. Het hooge regtsgebied bleef ondertusscben in den boe,em 
van '• Lands Staten, tot ilat zij, in den\jare 1700, goedvonden het 
aan den Prins Erfstadhouder op te draged , met heL regt van opvol
aing op zijne nakomelingen , . en dat van de vrije Jagt , gelijk liem , 
die n.eda in de heerlijk.beden van Soest, Baarn , Ter Eem en in de 
Lemdeu:be boacheo ol}ledragen was. 

De beide dorpen , welke in deae heerlijk.heid liggen , waren weleer 
onder dea naam van .Eu11a of En111111 begrepen , waarom de plaats 
~ werd ene mijl lang Ie zijn. Het eigendom behoorde wel 
Tan ouds aan den Bwchop no het Sticht, maar in het jaar 1341S, 
~Ten die van Eemnes zich onder de geboonaambeid van W ILLH IV, 
Graaf N• Holloatl I Le gelijkertijd den titel van Oost-Hollanden aanne
mende. Doch deze afval Il.wam hno duur te staan, dewijlJu n11 AauL, 
de snen en wertigste Bisachop, beo , kort daarna , overviel en weder 
onder ,ijoe heerschappij bragt , doeb in 1346 andermaal den Bisschop 
afpellen en wec1erom Oost-Hollanders geworden zijnde , bekwamen 
zij, bij den benatten oprlog tusscbeo Holland en Utrecht, Mzt11 n11 

M'IJl1lu tol Bevelhebber , en bleven twee jaren lang den Hollanders 
onclerworpt>n ; tusschen welke, en die van het Sticht, in den •jare 
1348, op eeoe Tlakle, Loop en genaamd, bij Ei■11u eenen slag voor
Tiel , waarin die van E.•1111 , dapperlijk tegen de Bisscboppclijken 
voehten , doch eindelijk het ondenpit delfden. De Bisschop kreeg Mi
l.Il TIII Mu.Dili gevangen, vermeesterde toen de plaats andermaal, 
en noochaakte de ingezetenen, den ouden naam van Eemoessers , 
dien aij afgeaworen hadden , wederom aan te nemen , en die van 
Oost-Hollanders af te legrreo. Zij hadden echter seene. reden, om zi~h 
te bekla«en , dat 1ij wederom onder de gehoorzaamheid van den B1s
aehop r,èbratJt waren ; dewijl hij hun , waarschijnlijk kort daarna , . . 
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-verscheidene TOOrreglen en 1tadsregtcn verleenden. Want wij vinden 
i11 eenen brie( van den jare 1SISi, waarin Burgemeesters, Schepenen 
en Raden nn E1■111 hunne plaats cene stad noemen , r:lük. zlj ook 
meermalen eene stad genoemd wordt, in het Octrooi door Keizer Kun V, 
in den jare 1 IS3i, aan die nn Eemnes-BuiLendijlu verleend. lo 
het jaar 131Sli , vielen die van E1•111& wederom van den Bisschop ar; 
doch zij werden waarschijnlijk begrepen in den zoen, Lussehen W1LLu 
VA!I B1u1111111 en den Bisschop , in het volgende jaar , gemaakt ; wanneer 
het eigendom der E1nusn toegekend werd aan den Bisschop, na 
dat hij , met zeven 1toolen, gezworen had, dat zij hem toebehoorden. 
In het Tolgende jaar beleofden die Tan E1a11111 , bij eenen brie(, be
halte andere uk.en, den Binchop goede trouwe SLichtsluiden Le 1ullen 
blijven. Sedert is er geen geschil over de oppermagt nn de plaaf.9 
geweest. Wij Tinden wel , dat er , in den jare 1438 , oneenigheden 
tusschen den Bisschop en die van Ea1111 ontstaan aijn , welke zoo hoog 
liepen , dat de Bisschop , dewijl die nn E1a11a weigerden de uitspraak 
aan de drie stalen nn den lande over te laten , genoodzaakt was , 
'"olk onder de waprnen te venamelen , om ben te beteugelen, doch , 
waarin die geschillen eigenlijk bestaan hebben, en hoe die besfüt zijn, 
heeft men niet kunnen nasporen, Dit is zeker, dat er ten allen tijde 
twist is geweest over de veenen en aangewonnen landen hij den mond 
-van de Eem , welke de Hollanders zich tocëigenden ; en dat de 'Venebil
len daarover eerst uit den weg geruimd zijn dcor Keizer K.1.111L V , 
na dat bij Heer van den lande van Utrecht geworden was. E1nu was 
in den jare 1481 , deels door de gelegenheid der plaab , deels door de 
menigte van het Utrechtsche en Amersfooruche volk, dat zicb durin ge
worpen had, zoo sterk, dat het, in den eersten aanval, bevrijd bleef van de 
Hollanders, die toen, uit werlerwraa\, het Sticht aCstroopten. Hel lag, ge
lijk nog heden, geheel in de lengte uitll'cstrekt, en had maar twee toegan
gen. Voor het overige was het meestal ongenaakbaar, door de moerip veen
gronden , en afgebrokene landen ter wederzijden. Doch de Stadhouder L,1.
L.t.lftG, wetende dat de landlieden van rondomme , in den waan van aldaar 
veili:r te aullcn &ijn , met hunne meeste haven en Tee, derwaarts ,e
vlugt waren I liet niet na, die plaats met alle magt aan te tasten, zoodat 
hij haar ook vermeesterde. De Ilollanders vonden er eenen grooten buit , 
en leiden bij hun nrtrek de plaats in de assebe. In weerwil echter 
,·an deze ramp herstelde EHu:s zich weldra in zijnen vorigen staat, 
doch het werd op nieuw uitgeplunderd , in het jaar 11Si7 , door de 
Gclderscheo , welke toen de stad Utrecht bezet hielden , en nn daar 
hel Sticht afliepen. Ook leed het veel nn den moedwil der Fran
schen , in het jaar 1672. 

Het is anzeker wanneer E1■111s in twee deelen gescheiden en van 
ééne stad twee dorpen r"orden is. • 

Thans wordt de beer • Euus in eigendom bezeten door den Heer 
Jlr. S. J. u■ Nun, woonachtig te Zu,olk. 

Het wapen dezer gem. bestaat uit een veld no keel (rood), beladen 
met drie bisschor,pelijke hoofden van zilver. 

EE!H.NES.BINNENDIJKS, d. in Eemlan,l, prov. Utrecht, arr., kant. 
en 2½ u. N. W. van ,l"ier1foort, uem. Eemne1; IS2° 11S' 10" N.B., 
22" ää' 47" 0. L. 

llc Herv .• die l1ier wonen , maken , met een 300 tal uit de burger
lijke grni. Uaarne, ec11e gem. uit, welke tot de klass. en rinir nn 
A m~rsfoo~~ IJ<•hnort. Be crrste, die aldaar, in Terceniging met E em,1 u
B uiten d11h ,, hl't 1,•eraarambl beeft waargenomen I is geweest D11c1. 



Jluuuw, die er, in het jur 11S67, RoollllCh Priester was geworde11 , 
cloc:h , de He"orming teegedaan • Hervormd Leeraar werd , eo irf het 
begin der :sonntiende eeuw schijnt onrleden te aijn. De k«;rk, ,relke, 
aoo als het opschrift van eenrn steen uitwijst• in het jaar 1439 
gebouwd is, was vóór de Reformatie aan den ll. Pzravs toeirewljd. 
Destijds was daarin eene vikarij van het H: kruis gesticht, die 2 Filips
guldens (2 gald. lSOcenb) aan inkomsten had, ler11ijl de inkomsten der 
pastorie 42 gulden beliepen. Tot de timmering van deae nieuwe kerk, 
ea het onderhoud van den Pastoor gaven de gemeenc boren van E••
au-aa1111B11uuu , geaamenlijk al bun regt en toezegging, dat aij aan den 
Zuid"eind hadden, onr. Deae kerk beeft eenen zwaren ,·ierkanten toren 
"Welke , binnen eeaen trans , eenen ongemeenen lagen top beeft , die 
men aaauwlijks eene spits noemen kan. In het koor aag men eertijds 
hd wapen no den Termaarden Restsgeleerde W1LLBa vn l\.u.DBL.L■D, 

De R. K. behooren tot de stat. nn Eemnes , ,Ielke hier eene kerk 
heeft, die aan den H. N1coL.u.1 is toegewijd. 

llen heel\ er eene dorpscbool , alsmede een distributie-kantoor van 
de brievenpo5terij. - De kermis valt in den derden Dingsdag in October. 

Eu1111-111111111Huu is do geboortepl. van den Regtsgeleerde W1LL1• 
u11 R.uo11uH, President in het Hof van Utrecht. 

EEMllfES-BlNNEN-EN-BUITENDIJKS, gem. in Eemlancl, prov. 
lltrer:At. Zie E1a11u. 

EEJINES-BUl'fENDIJKS, d. in Beml11nd, prov. Utrecht, arr., 
laat. en S u. N. N. W. van Ámenfoort, gem. E1H1111e1-Bi11nen-en
B■itnetlijb, en;l u. N. Tan Bemn11-B,111111ndijlu. 

De Hen. maken eene gem. uit, welke tot de klass. en ring Tan 
4rMr1(""'1 behoort. De eente, welli.e bier bel leeraarambt na de schei
ding -.an Eemnes-Binnendijli.s, in het jaar 16lSt heeft waargenomen, 
is geweest T1D0110ac1 S,avn, die in het jaar 161S1 herwaarts kwam 
ca in b1:t jaar 1671 overleed. De kerk wu Tóór de Reformatie aan 
den H. Nacouu toegewijd en had destijds aan inkomsten 514 guld. 
Ook •as daarin eene vicarij uesticht , ter eere no den Au.t.11T1G111 
Go, de H. Maogtl 11"au. en van den B. Martelaar V111can1va, en 
eeoe ter eere 'fan Gon, Tan de H. J/aagtl M.t.au. en den H. N1co1..u.s. 
Nog stond daarin eeu altaar van het Il. Sacmment en er waren twee 
lwoedendaappeo 1eTe1tifl, als: de Broederschap van St. A111u, 
welke :J6 plden 8 sluiven aan iukom1ten beaat, en de Broeder
schap Yan het H. Sacrament, waarvan de inkomsten 42 gul
den li stuiTen beliepen, De tijd der stichting van deae li.erk vin
den wij niet 'Vermeld , doeh vermoedelijk is •U gebouwd na het jaar 
23öi; want in dat jaar hebben die van E1■su, van den Abt van St. 
Paulus te Utn:cht , ondet wien zij in het kerkelijke stonden , •rijheid 
"ferlr.ttgen , eene kerspe)kerk te bouwen , op de plaats , daar aij te 
nren eene kerk gebild hadden , die waancbijnlijk, met de l,uizen , 
•erbrand aal zijn, toen Es■au, door Ju vu A■1.u, den zeven en veer
tigsten Biuchop nn Utrecht, in kolen werd ffeleffd, Deze kerk is 
groot, doch geen kruiskerk. Zij heeft eeoen zwaren toren , die vrij 
hoog uitsteekt en met twee "ferdiepingeo en transen , en, van boven , 
met eeoe tamelijli.e spits voonien is. 

De R. K., die er wonen, behooren tot de stat. nn Eemner. 
EEJINESSEN (DE-BEIDE-), gem. in Eemlllntl, prov. Utrt1:ht. Zie 

kin1s. , 
EEMO-'flL, oade naam van het geb. Enu-711,, in het 1Yriter

lrtrurlirr der pro•. Groaingn,. Zie 1':11uu•T11,. 
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:&EIIPEL, 'd. in de •nm) •• •, HntogealHl,dt., kw. /JlawlaaJ, 
pro-w. lVoortl-Brabaad, Zie Eu■L. 

aEIIPT of Enn■ , b1mrs. op den Y Jat0t::00fll; prov. Gelderlnd, Zie 
E■PI. -

EElfS, riv., prov. Utrecht. Zie E.aa. 
EEMS of Eu, oudtijds E-■s of Eau■ , in hut Lat. A•••••, riv., 

die op de Senner/aeide (Semaer/aaide) , in het vorst. Lipr-Detmold, Mil 
den voet van den Stapelagerberg, lil u. N. W. van Lippspring, i u. 
N. W. van het nieuwe Lippesche dorpje Haustenbeck. , 115 min. van 
den Hövelhof, 011lspri11g&. Zij drijlt reeds 40 min. na haren oonproag 
den Bamselmühle en 10 min. verder den Breihofsmiihle; tot aan Telgie 
1 mijl teo 0. van lluoster, vliet de E11s •eslwaarb , dan lot Liagen 
noordwestelijk. en van daar noordelijk. , veelal door broekige .C ,rra-
1ige Jandstreeken; stroomt daarop door den Dollart, en ontlast aich , 
daaruit komende , In de Noordzee, Zij maakt een gedeelte van de 
grensscheiding tusschea de prov. Groningen en het koaingrijk Han
nover uit. 

Op haren loop door Proissen , Hannover en langs de noordoostelijke 
grenzen van de Nederlanden , bespoelt de Es■s de 1t. Wiederbriick., 
W arendorf, Telgle , Rheine, Lingen , Meppen , W eener, J.eer, Em
den co Delfaijl. Hare voornaamste takk.en zijn de Furl of Furt
haeh, de Lutter, de Hessel, de Bever, de Werse, de Ahe 
of Schönebek.e, de Haase of Hase (de aanzienlijkste van allen), 
de Nordratte en de Leda of de S'ater-Ems, die uit het bekende 
Saterland komt. De EsH is van zijnen oorsprong af, tot aan het 
Pruissische Greven onbevaarbaar , biedt van daar tot aan het Hanno
venche lanaal bij Linrren naar Meppen eenen zeldzaam bruikharen 
waterweg aan , is goed 100 ver het kanaal reikt, doch •ord& ver
volgens van daar tot aan Halte , waar zij schepen van 40 to& l50 laat 
kan dragen, door hare diepte en veelvuldige krommingen weinig ge
bruik.t. 

De Ezas is .niet alleen vo<>r Nederland , als grensrivier. merkwaardig , 
maar zij belooft den Nederlandsehen handel , in vervolg van tijd , vele 
voordeeJen te zullen opleveren, als een geschikt middel van transport 
uit Overijssel naar Hanuorer en Pruissen, wanneer het nieu,re kanaal 
van Zwolle naar Almelo en Denekamp tot stand gebra1rt en tot aaa 
Meppen of Lingcn verlengd zal zijn. Van de zijde van Pruissen is een 
kanaal ontworpen van Halteren, aan de Lippe , over Munster naar 
Rheine , waardoor de Eaas meer onmiddellijk met den Rijn zou ver
bonden worden • 
. Vóór den vreeselijken Dollart-vloed, ia het jaar ti77 voorgevallen, 

· liep deze Eemstroom voorbij , en wel lan(l'S de mtlren van de stad Emden , 
met eene bogt ten O. om Nesse , en zoo vervolgens tnsschen Bierum en 
l..arrelt, tusschen Jansum en Loegeu, voorbij Oosler-Reide, alwaar de 
Ee, mei zeven sluizen geschut, in de E .. , ontvanrren werd , die zoo voort 
naar 1ee liep. Doch ua dien Dollartnloed heeft de EHs haren loop 
hij Emden veel veranderd, en loopt m1 , dwars door den Dollart, ten 
W. Nesse om, en zoo vervolgens voorbij Loer,en, de Knokke en Delf
zijl , met twee nitloopen , in de Noordzee , waardoor zij den dnbbelea 
naam van Ooster-Eems en \VesLer-Eems krijrrt, De Ooster
Eems, ook wel de Nieuwe-Eems genoemd, loopt tus~chen de eiJ. 
&rkum en Juist in zee , en behoort alzoo volstreJ.t niet tol ons va
der land. De We s te r-E cm s loopt om den Noordoosthoek der prov. 
Groningen en nlt tusscbeu Bork.um en Rouum in zee. 



In tie ~ eeaw i.t\ de 1tad &ruien, op grond dat de Eua 
aan OOlt-Friesland behoorde, beweert het regt van f'oorbijsaart of 
&-,-1 te hebben , clurin bestande , dat alle schepen , welke de EEu 
opvoeren or afkwamen • hare haven moesten aandoen, en aldaar , gedu
rende drie or meerdere dagen , hunne waren ten verkoop moesten aan
bieden , of, wegens schip en ladinG', eene iekere belasting betalen. 
De Groningen hebben , te allen tijde, zich hiertegen aangekant , en 
dit nillllllft" willen doen. Hierover zijn , ook nadat Keizer MA:u111L1.u11 1 , 
Emden in dat regt , bij e1:n diploma van 1494, had bevestigd , vele 
lwisten en feitelijkheden , tuucben de beide steden , Grooinr,en en 
Emden , de geheele Tijf\ieode en zestiende , en zelfs een groot ge• 
deelle 4er zenntiende eeuw door, Yoorgevallen (1). . 

EEMS (DEPARTEIIENT-VAN-DE-), volgen, de staatsregeling van 
i:J April 1798, het eente dep. der BatuficAe Repi,bliek, 

Dit dep. paalde W. en N. aan de Noordzee, 0. aan Oost-lia-irsland, 
z. aan be& dep. •an den Oudeo-IJ11el. Het was verdeeld in zcfen 
ringen, welke tot hoofdplaatsen hadden : de eentc ring Do c k u ID ; de 
tweede Leeuwarden; de derde Bolsward; de vierde Dragten; 
de ~ijfde Groningen; de aesde Middelsium, en de zevende Win
achote a; Lelde i-17,000 inw., en besloeg de tegenwoordige prol'. G 1·0-

ni 11ge n, en het grootste iredeelte van de prov. Friesland . 
.EKMS (DEPARTElll~NT-VAN-DE-WESTER-), voorm. dep. van het 

Fn,ueAe~jli:; palende N. aan de Noordzee, 0. aan het dep. van 
de Ooster-Eerns , z. aan hel dep. Yan de :Monden van den IJssel , W. aan 
het dep. Frieslaad. 

Het wu 'ttrdeeld in vier arrondissementen , als: dat van G ro n in IJ e 11 , 
dat no Appin1Jedam, dat van Win ■ehot.en en dat van Assen 
en bevatte de tegenwoordige proY. Groningen en Drenthe. 

EE?fSDUK (NIEUWE-) , dijk in het ooordoostl'n YAn de prov. Gro
"Îtl!Jflll 7 langs den mond no de Eerns. 

Deze dijk wordt door de ingedijkte landen van bt!t Zand , (iodlinzc, 
Losdorp, Strijk en Bierum onderbonden • 

.EERSDIJi. (OUDE-), dijk in het noordoosten vau de prov. Gro
•i-r,,. 

Deze dijk loopt voorbij Biemm , Spijk , Losdorp , Godlinze , waar bij 
aich wendt, het Zand , Kolhol en Zijldijk en is tot zoover ROif eene nood
zakelijke waterl.eering voor het. zijlvest. der Drie Delfi:ijlen; verder loopt 
bij lanffl het Ooster-Nieland , over Uithnizer-Mceden, door U,tbnizen, 
U1kwer1, Warfum, den Andel, altijd op eenen afstand van den oever, 
tot dat bij hij de Panser, onder Vierhmzen, zich met den ouden Zui
derdijk (zuurdijk) vereeniitl: Deze bedijkin1r was vermoedelijk de eerste 
algemeene en had on1retw1J1eld voor eeuwen plaats : de eerste aanlri; 
van dezen dijk bedroeg slechts eenigc voeten. Op enkele plaatsen, 
a-11 onder Bierum, Losdorp, Godlinze en 't Zand, dient hij tot eenen 
rijweg, welke echter 111dert 179lS zeer Terwanrloosd wordt. In 1810 
is er een nieuwe zeedijk gelegd achter Uskwcrt, den Andel, War
fum en een gedeelte van Westernieland , drnr,cnde den 11nn111 v_~n 
Noord polder. In 18i7 is er een nieuwe zeedijk w-trcrd achter Uit
huizen en een gedeelte van Uithuizer-Mecden , dragende den naam 
van Uitbuiaer-polder, en in 1840 achter de Uithuizcr-Mccdcn, 

Cl) 1la de d&lro"• een werkje la llo, ge.Jrukt te f.m,J~ it1 l 7 \S. onder den \itd.; /f,'-11 1," 

~- ptltà...._....lNiQtl Aw(...---, ., • dff S'4cl& HmbtW"., tNM d,Hn prlN3t<1 Jiey•1ra MJ.UMILI• 

.a.aw I, • ......, 1'8\, ••MUJn..,,,. Rt.'.'At.1 der Yor~1y(1Jrtfl oi,.,. !\.,- 141'1df" , c•rm d->e:unt"h-t, 
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het Zandt , en gedeeltelijk achter Godliase en Spijk , dragende- die
polder den naam van Oostpolder. 

EEMSFORT, oude naam van de et • .Arnenfoort, in Effll-lanJ, p..»v, 
lltrecl&t. Zie A■1auoou. 

EEIISBOORN, geh. in Dit1111nln-din9spil, prov. Drnt/N, Zie Ea■sua. 
EEMSKERK, voorm. d. in den ZuidAollm,d,e/N-w,aartl, prov. Z•ill

HollanJ. Zie E1au■1t. 
EEIISKERK , oude naam nn het d. HHtakllf'i 1 in Km,uiJMrlolfll, 

prov. Noord-Jlollau. Zie HzHSUU., 

EEMSTEIN , ,·oorm. kloost. van R1,-g11liere Kanunnikhn , naar den 
regel van den H. A111;i11T11111s, in den Grootn-Zuid/aollanruthe--rtl, 
prov. Zuip-Jlolland; in het amb. nn Eemtk, aan de Eemde-. 

Het was volgen• sommigen gebouwd in het jaar 1S80, doch volgens 
anderen in het jaar 138i , door R1111011n M1111111110D■ , een rijk en voor
naam b•ger van Dordrecht, welke alleen uit zijne middelen de reis
kosten betaalde van .Mr. G1aa1T nw BaonaouT, Kanunnik te Utrecht, 
die door het algemeen kapittel der Reguliere Kanunniken va Win
desheim bij Zwolle naar den Paus van Rome irezonden werd. Dit 
klooster is ook , even als meer andere, met het gezeffde kapittel van 
Windesheim vereenigd geweest, welke vereeniginr, daaria bestond, dat 

· •ü dezelfde tuchtreirelen zonden onderhouden ; op zekl're daartoe be
atemde tijden te Windesheim bij elkander komen; in die bijeenkom-
1ten over het bewaren of onderhouden nn de bloeijende of het; op
beuren van de bezwijkende of vervallene kloostertucht handelen en1. 

Het klooster Ezasn111 wordt, in de Kronijk l'GII 1Yi,.,k1/ieim, ook 
poemd het ST. Suvnoa1-KLOOSTEa-n11-EE■sT1111. Ook staat in die 
kroniJk aangeteelr.end, dat de Overste van dat klooster, tot de ver
eenigmg daarvan met het kapittel van Windesheim toe , den naam 
beeft gedragen van Proost ; doch in de eerste bezoeking van het kloos
ter , welke gedaan werd door broeder Jou• n11 Hz11s0111, hebben zij, 
met verlof van den Bisschop van Ut.recht , den naam van Proost veran
derd in dien van Prior. 

Als dit klooster omtrent veertig jaren gebloeid had , i1 het , door 
bel doorbreken der dijken en onderloope11 van den Zuidhollandscbe-
'Waard , op St. Elizabethsnaeht , in het jaar 14it, ,·an het zeewater 
mede overvallen en geheel verdronken ; wanneer de Paters van dat 
konvent, met gemeen o,erleg, hun .klooster naar Kijfhoek, in den 
Zwijndrechtsehe-waard hebben ove'ffebragt, zoo ·nogthans, dat het 
zijnen ouden naam behield. Zie het volgende art. 

EEMSTEIN, voorm. klooster van Reguliere Kanunnikeu naar den 
regel van den H. A11s11ST11111s, te Kijtboek.0 in den Zrmjndr«htscM
toaard, prov. Z11id-Holland. 

lo het jaar 14i1, werd dit klooster uit den Groote-ZuidAolland
M!le-'IIOGard herwaarts overffebragt. Maar, loco het oorlogsvuur i■ 
het jaar 11S7i tegen de Spanjaarden begon te ontsteken , is dit kloos
ter door de \Vatergcuzen uit Brielle, onder aanvocrinff van Kapitein 
D1■ 11. W oa, van Dordrecht, op den 14 Ju lij van daL jaar in brand 
gestoken, en ten gronde toe verwoest. De Kanunniken, die vervol
gens ~nill'en tijd bij den l'rior van 's Hertorrenhoseh ingewoond had
den , zijn, op het irezag vau een bijzonder kapittel, dat in het klooster 
Brandolie te Utrecht gebonden \le1·d , i n de kom·cnten mu Braband 
i111rcdeeld. 

EEJI-STER, EssTER of EEJ11saoon11 , g,•t. in DiererJe,-di119.<pil, proL 
D,·,mt/,r, arr. en 3¾ 11. Z. Z. \V. ,·an .fsu11 1 julli,·. L.a11l. en :.i,l u . 

• 
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lf. 0. na llt!JIIMl , adm, bat. en lJ u. N. lfD W. van Hoognn,, , 
geaai. eu 1 u. 0. tea N. van ».irtge'l.o; met 170 inw. 

EE.IISWOUDE ofY-01111a, ia het 011d-Jrie1cb Yuw.u.M, b., prov. 
Frinlaad, kw. 'JY 111111,goo, sriet. 'JY OfUflrGdeel, arr. en !ij u. W. teil 
N. na S..ni, bat. en ½ u. Z. vaa BolNard, ten O. van ea on
der laet d. Tjerhertl; met 7 boerderijen en ruim 40 inw. 

EEIISWOUDERHE.11 of Y■1wo1111u■u. in Oud-Friesche ,tullen, 
Y■sw.a.r.aau■u genoemd, hem of uitgestrektheid aangespoeld land , ia 
de Frieache IJrÏet. 'JY oa,erodeel, Z. 0, . van Bol,v;ard, wucbeo den 
llarodijk, Hemdijk en Tjaarddijk • 

Het is de eente aanslibbinlJ Tau. hd westelijkste gedeelte van den 
voormaligeu aeebonem de .Middebee , welke nog ia de twulfde eeu,.
eeu groot deel van het binnenland der proY. FailSLAIID vervulde (1). 

HE.IITEN (DE-), geh. in Dielenlml,"ng,pil, prov. Dmitu, arr. en 
9½ u. Z. Z. W. -.an ...10111, judie. en adm. kan,. en 1½ u. 6). ten Z. 
Yao Jleprl, gem. enf u. te11Z.O.tan M 'IYiji; met.4b.eni1Sinw. 

EE)l..:TIL, geb. in het 'IYe,termrlier, proY. Grorti11gen. Zie 
E!IU■&TIL. 

EEJI.WIJK, buit. ia Delfland, prov. Z•id-Hollan,l, arr. en ! u. 
0. na ',Gro"lftllage, kant., gem. en½ u. N. 0. nu Yoorburg. 

Dit buit. beslaat. met de daartoe behoorende sronden eene opper
-,lakte van 1 bund. IS1 v. r. 19 ,. ell., en wordt thans in eigendom 
bezeten en bewoond door Vrouwe A. BL111u111, wed. A. nl!I W11110:suaGa11. 

EEN , op sommige kaarten ook wel EH11 of EBDEII gespeld, geb. in 
het dinr5pil Noordertffld, prov. Drenthe, arr., kant. en :S u. N.W. 
vaa ...lue,c, gem. en 1 u. N. W. -.an JVory, met 19 b. en 100 inw. 

EEN , Po1Loa-Ea11 of V 1sca-E1u11D I eil. m 0011-J 11Jië, in de Stroat 
•• Gilolo, aan de Noordknst van Wageo. 0' 1i" N. B. 148° i3' 0. L. 

REN (NUMERO-), ■luis in Staat1-Ylaanderen, in het La.J""" Kad
:aad, pro..-. Znlantl. Zie Nu■Ho-En. 

EEN (NUUER-), geh. en haven in Staat1-Ylaat1deren, pro,. 
Zerlau. 7.ie NuH■a-Eaa . 

.EEN (l>OELOE-), eil. in Oo,t-lndié', in de Stroat ean Gilolo. Zie E■11. 
EENDEBEEK., 1troomtje, dat in Hannover ontstaat ; Toorts in de 

gem. T,J,l,ergn, in r.,,,t/&e, pro,. Oemj11el, komt ; daarna door de 
Drietehigti,re rroudea, yervolgeo■ onder V riczeoveeo loopt, eu &ich ia 
de Aa onlful. 

EENDRACHT (DE-), riv. die Noord-Brabanrl van Zeeland scheidt. 
Zie EnDuGT (!t). 

EEND RAGT (DE) , •• Esauur of de EEIIDHC■T , ri,. of liever arm 
der Schelde , welke een weinig beweateo Bergen-op-Zoom dien hoofd-
1troom verlaat, om , in efl1e ooordelij ke rigting Yoortloopeode , de proY. 
Jfoor,I..BnJ, .. J van Zeelarul te aebcideo, en 1icb venolgeos weder in 
twee armen verdeelt , un welke da noordwaarl1 1lrooroeude den naaua 
'Van het Slaak aanneemt, terwijl de westwaarts Yloeijeode door ceoige 
daarin liggende ■likken en schorren, weder in de Krabbekreek, 
Ramecoi1kreek, de :Mouclkreek enz. verdeeld wordt. Zij wia
ael& af in breedte van 60-300 Nederl. ellen , en is even 100 veran
derlijk in diepte. 

(tl Zie - ...., morkwurdip nrland1n1 do Vtrband,ling •ao W. E,wnon, ia de -~d'JlO'Îftf'"· 
.. , .. u,li.ji do Gt"Al,cl,wif.., ·-, ...... ,.,,,.,,...,,, Leeuw. 18H; hl. u. 

(t) ■eb Hckt •OórU •Il•• woorden I die t'ldtn '\\tl ff'D" E■!l'DI.ACBT ~pèld ,ii·r,rdtn I op El'II• 
D&.ACT 
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EENDJUGT (DE), papierfabrijk op d" Jlültlel-Ye,._,, pNn. <hl~ 
derland, distr. Yelww, kw., ·arr. en IS½ a. N. nn ..4rnltent, kant., 
gem. ea ½ u. W. ·na AptldoOffl; thans in eigendom bezeten wordende 
door den Heé' 0.JHUIHII woonachtiir op de fahrijk. 

EENDRAGT (DE), geboorte in .Am,tellarul, pro.,.. Noord-Holland, 
arr., kant., gem. en ten W. van Ámdmam. 

Het bestaat. enkel 11it een 1001renaamd tuinpad , buiten de !aa1rmo
len1poort dier stad. 

EENDRAGT (DE), suikerpbnt. in Netlerlantls-Gtciana, kol. Suri• 
tlClrM, aan de Commeteu,anakreek, ter liokenijde in het. opvaren ; 
palende bovenwaarts aan de suikerplant. Sinaho-en-Gelre, beneden
waarts aan de suikerplant. Fortuin; 17:JIS akk. irroot; met SIS slaven. 
Men heeft er eeaen watermolen. De Neiren noemen baar Ku:au:os. 

EENDRA.GT (DE), vcrl. plant. i.r Netlerla,uls-Guiar,a, kol. Suri
-tlle , aan de Parckttek , · ter reirtenijde in het opvaren ; palende 
bonnwaarts aan den ho11tgrond Berlijn , benedenwaarts aan den hout
grond Nieuwe Hoop; 1000 akk. groot. Zij is thans aan de plant. 
Hano-rer getrokken en levert een weinig bout op. 

EENDRAGT (DE), suikerplant. in N11derlantls-G11iana" kol. Sari-
110me, aan de Pericakttek, aan welker linkeroever het. woonhuis litrt, 
terwijl aan de regtenijde de suikermolen staat, welke door water ge
dreven wordt. Deze plant. ia 1eer aangenaam in eene bekoorli,jke 
streek ireleireo. Zij paalt bovenwaarts aan de snikerplant, Muilwijk , 
benedenwaarts aan de ,uikerplant, la Solitude; 1471S akk. groot; met. 
88 slaven. 

EEND RAGT (DE) , koffijpl. in Netlerland,-G11iana, kol. S11riname, 
aan de Beneden-Samfft6fflJ, ter linkerzijde in het opvaren ; palende hoven• 
-arts aan de koffijplant. de Morgenster, benedenwaarts aan de kost
grond Sara-Maria, 1000 akk. groot; met IS4 sluen. De Neiren noe
men lmar vu To1101. 

EENDRAGT (LAND-VAN-DE), ver!. kosllfl'Ond in Nederlanth-Gui
a11a , kol. Suri11ame , aan de l'ommetewanckrtek , ter rer,'lerhand in het 
opvaren ; palende bovenwaarts aan de snikerpl. Nieuwe-Zorg, beneden• 
waarta aan het J,and-van-1''ortuin. 

EENDRAGT (I.AND-VAN-DE-), verl. koslffrond, in Nttlerlandi
Ouia11a, kol. S11riname, aan de Paral·reek, ter linkeraijde in bel 
opvaren; palende bovenwaarts aan den mond der Carolinakreek , be
nedenwaarts aan de plant. de Vrede; ISOO akk. groot. 

EENDRAGT (J.AND-VAN-DE-), vcrl. kostgrond in lfl'tlerlar,J,.CJui
ana, kol. S11ri11nme , aau de l'ericakreek, ter linkerzijde in het op
varen ; palende bo,·enwaarts aan de ver!. plant. Brouwershaven, bene-
denwaarts aan de plant. Onvergenoegd. • 

EEND RAGT (l}E-NIEU WE-), kollijplant. in Nnll'f'l.anJ,.G,,a._, 
kol. Suriname, aan de Cottica, ter linkerzijde in het opvaren; pa
lende bovenwaarts aan de kollijplant. Ond-HPllevne, · benedenwaarts aan 
de suikerplant. Ephrata-en-Lemmerskamp ; 70lSf akk. irroot ; met 106 
slaven. Zij wordt door de Negers SoERDt r,enoemd. 

EENl)RAGT-POJ,llEll, e~lamiteuse pold. io Staats-1'1aantleren, in 
A:reler-Ambacht, prov. Zeeland, arr. Goe,, kant, Arel, distr. Hulst, 
gem. Zaamslag; palende N. aan de Honte, 0. aan het Hellegat, 
Z. aan den Grooteo Hu:yssens-polder, W. aan den Kleinen Hoyssens
polder . 
. Op den 6 Januarij 1777 verleenden de Staten-Generaal der Vereenigde 

Nrderlaoden octrooi aan de gezamenlijke Heeren van Zaamslag, zijnde 

• 
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taeD Mr. Jou111 GIDl,Lll,IDI Scaoua, Hr. W11.1ou B.a.anou,aaus VAII D1111 
S.a.na111TU, W1u111 J.a.co1 Famma, .. Baron v.a.11 Do,n, Ju Bm.ann, 
Vrouwe W11.aua1u. .Eun11111, wed. van wijlen den Heer Kolonel 
N1cou.a.s v.a.11 Uasnnau, en Vrouwe !1111.t. Buaeaoan, Weduwe van den 
Heer Aux.a.na Jo■.a.s H11:ao11au1 BDT1111!f vu LTTD011u , om eenige 
aehorren Vl!n de genoemde beert., ten noorden van den Grooten Huy.
sens-polder , t.er grootte van tusschen de 400 of ISOO gemeten lands, 
hemel1llreedle , te bedijken , en su]ks onder {l'Cnot van onderscheidene 
vrijdommen, en met bepaling eener redemptie van het honderdste ge
met, pro Jliteillmo lJir,ine, met eenen eenwigdnrende cijns , ten be
drailC van negen golden voor elke honderd gemeten, ten protijte van 
het butoor der IJCCSlelijke goederen over het kwartier van Axel, Aan 
deae bedijking is de naam van den Euoa.t.GT·POLDD gegenn , en na 
voltooijing van het werk, en wel op den 111 Nov. 1770, is zij door 
pworeo Landmeten gemeten op eene schotbare grootte van 471S ge
met. - Op de kaart van Puuw staat hij sfochtsbekend voor 379 gemet. 
Thans is deze pold., volgens den kadastralen le1rger, groot, met de 
achorren en alikken, 431 bund. 69 v. r. 91 ,. ell., waaronder 169 
hond. 11 v. r. S4 v. ell. schotbaar land; zoodat hij door overstroo
mingeo, aed'ert de bedijking, aanmerkelijk is afgenomen. 

De Ear•un-,oun is , ten ffCVolge van den hevigen storm en hoogen 
vloed , ia den nacht tussehen 14 en fä Januarij '1808, ,rebeel door
gebroken en ondergevloeid , echter in den loop deszelfden jaal'll weder
om beverscht en de doorbraak gedigt. Daariu staan ,lechts ,1 boeren
hof:tteden en éénc arhl;iderswoning , terwijl het overtollige water door 
middel eener seesluis in het Hellegat ontlast wordt. Het dijkbestuar 
beslaat uit eenen Dijkgraaf, eenen Gezworene en eenen Penning
me.ter. 

EKNDRAGTS-POl,DER, pold. in het eil. Goerlereerle-en-0--flaüee, 
prov. Z•id-Holla11d 1 arr. Bn'elle, kant. Sommelsdijk, rrem. Stellen
dam I palende N. aan het Haringvliet en den Scharrczec-poldcr, N. 0. 
aan den Hals-polder, Z. aan den pold. Kraaijenisse , Z. W. aan het 
Bronwenbavensehe-gat, W. aan den Adriana-polder. 

Deze pold., welke in het jaar 1780 bedijkt is, beslaat, vol1ren1 bel 
ladaster, eeoe oppervlakte van 829 bond. 61 v. r. 6 v. ell. Het d. 
Stellendam is daarin gelegen, en men telt er in het gehee1901i., 
waaronder S boerderijen. Het pol<ll'rhestuur bestaat uit eenen Dijkgraaf, 
drie Heemraden c-n eenen Secretaris en Penninrrmeester. 

EENDRAGTS-POLDER, pold. in den Höek1chentcaard1 prov. Zuid
Ho/la"d, arr. Dordrttht, kant. Oud-Beijerland 1 gedeeltelijk gem. 
Zvid-BeijerkanJ, gedeeltelijk r,em, Goud,u,aard en voor een klein ge
dt'Che gem. Pienlcil; palen~ N. aan den Leenheeren-polder, den Ou
den-Korendijksche-polder en den Groot-Zuid-Beijerlandsebe-polder, tus
schen •·clli.e beide laatste polders de F.E:'IDIIAGT5-POLDH met eene punt 
inschiet, lot dat l1ij ten N. te3"en den Noordpolde1• stuit; voorts grenst 
bij O. aan den Numanspolder en den Nieuw-Westersche-Zomer-polder, 
Z. aao de ÛMtersehe-Laaffjes, de Weslersche-Laagjes en de Tiendgor-
1en • Z. W. en W. aan '• Lands bekade fl'Ol'Zen. 

Deze pold., die in het jaar 16:i:J bedijkt is, liep in het zelfde jaar 
onder ; doch in 16!S4 weder in volkomen staat hersteld zijnde , 
brak de dijk te dieu tijde wel .op twintig onderscheide plaatsen door j 
de dijkbreuken ••ren van 7, iO, 21S, 30, ja van 100 lot 110 roeden. 
De 1ehotdeur der Oostersche zeesluis was van buiten uit hare sponnin
,en geslagen, soodal ruim 1240 morgen (10!S!S bnnd.) onder water 

Digiti::ec h; 
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stonden ; nle heetten verdronken er en de gruen bedierven, aooclat de 
schade op meer dan er.ne ton gouda ffescbat werd ; evenwel verloreD 
1lechll twee menscben hij deze ramp bel leven. 

Hij beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 1271 bood. 
6U v. r. 14 v. ell., waaronder 1!143 bood. 6 v. r. 10 v. ell. scbotbaar 
land. Het dijksbestuur bestaat uit twee Dijkgraven en rier '1eeniraden, 
als: één Dijkgraaf en twee Heemraden wegens Zuid-Beijerland, één 
Dijkgraaf eo één Heemraad wegens Goudswaard en één Heemraad we
gens Piershil. Het land wordt door twee sluizen drooggehoudeo. Men 
telt er 62 b., waaronder 17 boerenhofätedeo en 41SO inw. 

EENDRAGTS-POLDER, pold. in Sclaieland, prov. Zuid-Jlalla:ul, 
arr. Rotterdam, kant. Hillegenberg, gem. Zetienluii:en; palende N. 
aan den Tweemanspolder, 0. aan de Droogmakerij van de Zuidplas, 
Z. aan den Wollenfoppen-polder, W. aan de Rotte en den IJssel. 

One pold., welli.e in het jaar 1760 bedijkt is, bcslaateene oppervlakte 
no 98lS bond., telt 30 h., waaronder 20 boerderijen, en wordt door 
8 molens, op de Rotte , van het overtolliae wat.er ontlast. Het land 
ligt , op het zomerpeil gerekend , 4 ell. 8 palm. 3 d. beneden A. P. 
liet polderbestuur bestaat uit éénen Dijkgraaf, drie Heemraden, drie 
Kroosheemradco en eenen Secretaris en Penningmeester. • 

EENDRAGTS-POLDER, pold. in de heer!. /Vieuw-Yosmnnr, prov. 
Naard-Braba,ul, arr. Breda, kant. Bcrgen-ap-Zoorn, gem. Nieus
Ya11emeer; palende N. aan den Heereo-polder, N. O. aan den Polder 
van Nieuw-Vossemeer, den Matteoburg-polder en de11 Schuddebeurs
polder, 0. aan den Rubeer-polder en den Oud-Glimes-polder, Z., Z. W. 
en W. aan de gorzen tegen de Eendragt. 

. Van dezen pold., welke in het jaar 1697 bedijkt "Werd, is later 
de dijk doorgebroken ; doeh , daarna weder op nieuw inaedijkt zijnde , 
beslaat bij thans, volgens het kadaster, eene oppenlakte van 213 bond. 
79 v. r. 1,2 v. ell., waaronder 169 bund. 67 v. r. IS4v. ell. schot
baar land en wordt door 1 sluis op de Eendralit nn het overtollige 
water ontlast. Het land ligt 1 à 2 palm boven A.P. liet dijksbestuur 
bestaat uit eenen Dijkgraaf drie Gezworenen en eenen Secrelaris
Peoningmeester. 

In het Noordwesten en in het Zuidwesten van dezen polder 'zijn 
o,·enetveeren op het eil. Tholen, Vroeger las hier ook het tegeu
\\'oordig vervallen fort Nassau. 

EENDRAGTS-POLDER, pold. in Staat1-Ylaantlere11, in ..Jzelw
..Jmbacht, prov. Zeeland. -Zie EE1<DllAGT-PoLDE11. 

EENDRAGTS-POLDER (GOF.DEN-AERTSEN-), pold. in de Longe
llraat, prov, Noord-Braba11d, Yierde distr., arr. Breda, knot. Oo,ter
Aout, gem. Raam,donk; palende N. aan- den Karthui&ers-polder en 
den Sandoelschen-polder , 0. aan den Oude-polder en den St. Antonie
polder, Z. aan den St. Antooie-polder, W. aan den Karthuizers-polder. 

Deze pold., die aan de noord- en oostzijde omaeven is met eenen 
dijk en overigens met eene kade, beslaat cene oppervlakte ,·an 150 buod. 
5:r.! v. r. 79 v. cll., telt 3 h., allen boerderijen, en wordt door eene 
sl11is op de Donrre van het overtolis-e water ontlast. Het land ligt 3 of 
4 palm. boven A. P. Het polderbestuur bestaat uit twee Poldermee1ters. 

EENDR.ECHT(DE), riv., welke Noord-Braband van Zeeland scheidt. 
Zie EooRA&T. , , 

EENDRU:&I, d. in Htcnsingo, prov. Groni11gen. Zie E1t1111u•. 
EENE-EYISD of Euii11'D, geh. in de Jl/eijerij c,an '• Hertoge11bo1rh, 

l.ll. J>eclla,ul, pro,·. Noor,l-Brc1ba11J1 flprtfe distr., arr. en 1 n. 0. tru 
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N. vaa BirulAowa, kant. en 1½ u. Z. Z.W. van Htl,11ontl 1 gem. 
ifHea-0ff'tHn-om-0p,Httna, ½ u. Z. Z. W. van Nonen; aan den weg 
un Eindhoven op Helmond. · 

EEN-EN-VUFTIG-JIORGEN, onbehuisde pold. in het Land m11 IJ,
ulnunuü I arr. Dordnclat, kant. Ridderl:erl:, gem. Oo1t-H--,,,,e1t-lJ1-
ul,.,,.,k; palende N. aan den 1.eedljk , O. aan den Keukendijk, Z. aan den 
Lageodijk , W. aan den boezem der Vierpolden van West-IJsselmonde. 

De1e pold. beslaat eene oppervlakte van 47 bond. 88 v. r. 22 v. ell., 
ea wordt bestuurd door de Hoogheemraden- van den pold. 0 o, t-lJ ,. 
ul•otale. Hij wordt, gezamenlijk met de pold. llleuter-4rentl
•an-cler-1'011Julaad, de 4clat-e11-Ze1tig-Morge11 en Dirl:
Sraut,laad, door ééne 1lai1 op de Maas van het overtolliire water 
onllast. 

EENHOORN (DE), Toorm. buit. in 4m,tellaa,l, prov. lfoorè-Hol
laa,l, in de gem. Sloote•!· Slooterdijl:- Oltlorp-en-de-Y rijrgnr 1 1 u. 
W. van Amsterdam , aan den Haarlemmerweg , W. van Jan - Lou
,renhraak. 

Het huis i1 in het jaar 1811S gesloopt. 
EENHOOI\NSLUIS, sluis in 4nutelland, prov. Noord-Holland, ia 

de Korle-Pmtttngraek 1 binnen ,lm,terdana, dienende om het IJ water 
uit te tappen. 

EENIGENBURG, d. in Gee1tmw-4mbaelat, prov. Noo,·tl-HoUa"ttd, 
arr. en 26- u. N. van 411:rnaar, 1. n. Z. W. van ScAagm, gem. 
St.-Jlaarln-Beaigttaln,,rg-nt-Yalkoog, f u. Z. van St. llaartal. - Men 
telt er i9 h. en 180 10w, 

De Herv., die hier 90 in getal zijn, behooren tot de gem. Zaid
Zij~na-Bmigeahrg , welke hier eene 1eer nette kerk en toren 
heeft. - De ll. K., HD welke men er 70 aantreft , worden tot de 
l\at. un Haringcar•pel gerekend. - De dorpsehool wordt door een 
gemiddeld getal nn 30 leerlingen bezocht. - Vroeger stond hier ook 
het kast. 'Eenigenburg. Zie het volgende art. 

EENJGE'NBUB.G, voorm. bat. in Geeitmer-..lm!aek, prov. Noord
HollaaJ I in het d. JJeni'gm6urg. 

He& werd in het jaar 1281S door FLOIIIS V aangelegd, om de Hol
landers DaD die zijde eonen openen weg naar West-Friesland te nneke
reo. Het werd echter na zijnen dood, omtrent .het jaar 1i97 , door 
de W est-Friaen belegerd en afgebroken. Ter plaatse, waar het ge
•laao heeft , ziet men thans een aehuthok voor het vee. 

EENJGENBURGERBRUG, geh. in de Zijr, prov. No,w,l..HollanJ; 
Zie B11HB■UIIC, 

EENKEM.A, honwhoeve in FiHlgo, prov. Groningen, arr., kant. en 
1½ a. N. W. van Appingdam, gem. en f u. Z. ten W. van 'tZ,mJt 1 

1 u. N. W. van Zeerijp; waartoe aij behoort. 
EENRUM, gem. in Htlfllmgo, prov. fmmingm, arr. 4ppingedam, · 

bot. O.tlnvkitdana (1 k. d., U m. k., 3 1. d.); palende N. aan de 
W addeo , 0. aan Bafto , Z. aan Leens , W. aan Kloosterburen. 

Den gem. bevat de d. Eenrum, Pieterburen, Westernie
land enWierhuizen, beoeveosde geh.Deikum,Drieborg, Op, 
Den-Hander, de Horn of de Horren en de Streek, alsmede de 
hettenhaiHO: Dijkslerhuhen en Ooaterhniun; terwijl ook de 
bofatede Ho11din1a hier gelegen is. Zij telt SSIS h., bewoond door 
4:SIS haisc-e1., uitmakende eeoe bevolking van ruim 2200 inw., die 
meeat hun bestaan vinden in den landbouw, Op sommige plaatsen 
dezer gem. bestaan de landerijen uit vruchtbare · teellanden , waarop 
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blaaow aaod; elders NI ,.-el het grootste gedeelte dezer 1cm. bestaat 
echter. uit eene zandige klei , niet ongeschikt voor de veLweiderij. 

De llerv., die bier ruim 2000 in getal zijn, bebooren tot de gem. 
Eenrur11-Pieterbarr»-en-1f' ierAui=e11 en 1f' ellernielaml-en-&wz,""Auiu•. 

De R. K., van welke men er 180 aantreft, worden lot de stat. van 
.Bed11m aerekend en iraan op den Horn ter kerk, 

Er zijn in deze gcm. :; scholen, als: ééne te Eenrum, ééne te 
Pieterburen en ééne te Westernieland. 

Het d. Eoav• of E1111oa11• , oudtijds ook wel E11Eav• of E••-
11ua irespeld, ligt :if 11. N. N. W. van Groningen, IS½ u. W. N. 
W. van Appingedam, 2 u. N. W. van Onderdendam, op eene wierde. 
Hoezeer afgelegen , is het eene niet onaanzienlijke plaats , waartoe ook 
de1rch. Op denHander, de Horn en de Streek hchooren. 

De inw. van E1Hv•, die bij E•o onder den naam van Emerenses, 
Brnerensea of Enerheimers vermeld worden , hadden in vroegere tijden 
onder die van Hunsingo het meeste aanzien. 

De Herv., die bier 900 in ffetal zijn, maken eeae ffCm. uit, welke tot 
de klass. van Middelstum, rin!I" van 1f'insurn, behoort. De eerste, die 
in .deze gem., bij welke tot 10 het jaar 161S4 Mensingeweer was 
ge\"oegd , het leerurambt beeft waargenomen , is gewec&t A11uallS AL
IWIDJ of AuuDT, die in hctjaar 11591 nn Upleweert in Oost-Friesland 
henaarb beroepen werd, doch eerst in 11S91S, na de reductie , nst Pre
dikant te E1111ava schijnt geworden te zijn. Weffens ontstane onlusten 
deed bij, io het jaar 1606, afstand van zijne dienst, Onder de later hier 
gestaan hebbende Predikanten vinden wij vermeld den, door de ve"ollfÏn
gen, waaraan hij, in het jaar 1787, toen bij hier Leeraar was, beeft' 
\en doel gestaan, vermaarden Gun1T J&coa GaonG B.t.eoT, lat.er gepro
moveerd in de Regten aan de Hoogesehool te Groniniren ; vef\"olirens Lid 
van het departementaal geregtshof te Groningen en sedert 1811 van heL 
hooge gereguhof t.e 11 Gravenhage, waar hij onrleden is ; alsmede den 
Natuur- en Landhuishoudkundige J&coaas Auznas U11.u11s. Het pa• 
tronaatregt behoort aan het adell. geslacht van AunDA n• D1111:1T1Uv11. 
Aan de kerk is veel dnifsteen. llet is een ruim en fraai gebouw, dat 
vele eigeoe fondsen beeft, en, sedert het jaar 1817, voonien is met 
een groot en goed orgel , venaardiffd door N. A. Lo■uw eit Zonen, ter
wijl het beeld werk vao A. W Al.LIi is. In eene der balken , boven het 
verwulfsel, leest men, ingesneden: Jen H. L. anno 1596. De booge 
en fraaije koepeltoren, welli.e in het jaar 161S2 voltooid werd , is ge

. heel no steen opffelroklr.en ; van onderen vierkant , van hoven acht
kant en met een rood koepeldak en luchtige kroon voorzien. Hij beef\ 
klok en uurwerk en vier wijzerplaten en dient den schippers op de 
Wadden ten hake. Deze toren werd , in 1821S , door den bliksem ge
troffen , maar de brand gelukkitr geblusebt. In den toren wordt 

· nog eene zeer rnw bewerkte doopvont bewaard , welke eene hooae 
oudheid kenmerkt. - llen heeft er eene dorpschoo). 

Onder dit d. ligt een streek laag bouw- en weiland , de À o g t ge
noemd , hetwelk men vermoedt, dat voorbeen een meer is aeweest. 
Men vindt in den omtrek vele hoogten en overblijfselen van dijken , 
ja, zelfs van oude Hcidensche irrafheuvelen , waaniit vele brokken 
nn lijkbussen :r.ijn opgedolven. uok in de wierde. waarop het d. ge
bouwd is , vindt men , op IS of 6 voet diepte, veelal koemest en te
vens gebroken urnen. 

In 1231 beeft dit d. met Uithuizen, toen misschien onder Fiveliro. 
grooten hri1t gehad , over de aanslibbende landen , welke bellist werd 
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door de ,roote vergacleriag hij den Upstalsboom ; ,en ToordeeJe der 
Oithuiaen ; doch waardoor aanleiding gegeven werd , vermits de Een
rammen zich aan die uit,praak niet wil.den onderwerpen, en doordien 
Pivel,ro aieh daarmede Tereenigde , ugen die van Enan, dat de oorlog 
tusscfien FiYelgo en Honsingo, waarbij zich Groningen en andere land
schappen van dil gewest negdea , op nieuw met bevirrheid uitbantte , 
udaL men sedert eeuigen tijd vrede genoten had (l). 

In Troegere ,ijden, althans in 1411S, woonden onder En■v• Tier 
broeden Tan het geslacht Fau.ur• , namelijk : LuNLI' , BsaooL , M1n
woc• en Pono Fun■A , wier adellijke huizen , in de inlandtcbe be
ror.rten , alle verwoest zijn. 

'EENRUM, fb. ia het N'olrl-Olrlllmbt, prov. Groningtn, arr. en 
11 u. W. ten • van H' iuehoten, kant. en 1 ½ n. 0. van Zaidhrod , 
lfCl!I· tie Selietmtla, onder het d. de Eezta. 

EENS , naam , welken het landvolk meestal geeA aan het d. Eem1, 
prov. Frieilaatl 1 kw. 11'11,tergoo, griet. Heanaardenitlnl. Zie &a1. 

EENSCHET, naam, onder hetwelk het d. EsSCBOT, in , de Jlei
jerij soa'• Htrtogniboscla, kw. Oidtrim'fli: 1 prov. Noortl-Brabantl, 
wel eens v-komt. Zie E111C110T, . 

EJo:NSTRA, landh., pro•. Friulantl, k.;,, Oo,tergoo, griet. lrlllar
dnatktl, arr. en !lf u. Z. van LnuNrdea, kant. en ¾ u. N. W. vaa 
Ra-.-rtl, l u. W. ten Z. -van Idaard. 

Het beslaat , met de daartoe behooreade gronden , eene oppe"lakte 
Yan 18 bond. 37 v. r., en wordt thans in eigendom be1et4111 door de 
entn Tan wijlen den Heer P. A. BaasH, te Wirdum. 

EENUM of E1111a, d. in Fiwlgo, prov. Groningen, arr., kant. ea 
1½ a. W. ten N. Yaa Appitigeda•, gem. en ¾ n. Z. van !t Zandt. 

Het ligt aeer aangenaam ; vooral zijn de gezigten op de drie hooge 
boomrijke wierden bekoorlijk ; want men staat bier 17 i , 17 ½ en 18 Groo, 
toe\ ('5,ilS ell.), hoven de omlÏfrgeode -landerijen. 

llen telt. er 30 h. en 11SIS inw., die meest buo bestaan •inden in 
dea laoclboaw. De grond bestaat er grooteodeels uil best.en zavel• 
ea kleipocl, doch naar den kant •an Oosterwijtwert is hij aeer klei
adJti,r , nn de zwaante soort , knik genoemd. 

De iaw., die hier allen Hen. sijn, maken eene gem. uit,, welke 
tot de klus. vao Appingeclarn, ring •an Loppenvm, behoort. Deze 
gem. wenl, ,edert de reductie tot in het jaar 1620, door den Predi
kant nn Lwerr,1en1 bediend, doch kreeg toen een eigen Predikant, 
in W mu. Soan.au, die in 1628 naar Leermens •ertrok. In 1819 , 
werd Emi• kerkelijk met Oo1t11rv,yt111ert vereenigd; doch, in 18.19, 
weder daa"aa afrreseheiden , en maak\ sedert dien tijd nogmaala eene 
af.aooderlijke gem. uit, weJke tot eersten Leeraar gehad heel\ CoaHLJI 

T1URU Kusn, die er oog slaat. De kerk is een fraai gebouw, met 
eeneo l(edeaksteeo , ter eere -van den Heer Rz111T A1.HllD.1. v.111 Ezwn:, 
die in liet jaar 1724 oYerleden is. Toen Ezwua nog met Ooller•ijt
., er I -vereeoigd was , werd daarin maandelijks drie reien dienst ge
daan, doelt no het een eigen Predikant heeft eiken Zondaf. Op het 
wes&eiade dezer kerk ■taat een klein 1pit1 torentje. 

De dorpschool wordt gemiddeld door een getal no 20 leerlingen 
bezocht. 

(1) 7io dit lnfflln -Id In " 'hJffl.,_,,ig, Sml r411 .~,,d .,. f...,d,, D. 1 , M. H, ea 

....... &,ij Du-•· - --· plC ... 
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V toe{l'!r beef\ bier ook , nab\j het kerkhof, een burg (festaao , · ge:. 
naamd •e Borg Alberda of ook ·de Burg no Een om genaamd. 
Men wil, dat aan de andere zijde van het d. een klooster sonde ge
staan hebben ; doch het is vermoedelijk slechts een uit.hof of voerwerk 
geweest. 

In het jaar 11S06, werd dit d. door de Groningers beroofd. - In 
11S90 , leed het veel door eenen strooptogt , welken het Staatsche 
krijgsvolk in deze streek deed. 

EENUM, neh. in het 11'e1tnlneartier der prov. Groningm, arr. en 
:J u. N. W. van Gro11ingen, kant. en 1½ u. l\. W. van ZuidAom, 
gem. en ! u. van Oldehove. Het bestaat slechts uit 1 h. en 6 inw. 

EENUM (BURG-VAN-), eiaenlijk ALBIBD.t., voorm. bnrgt, in Fi
'lll!lgo 1 prov. Groningm 1 onder het d. Bnum, gem. 't Zandt. 

Deze burgt is in het berriu dezer eeuw gesloopt. 
EENZAAM.HEID (DE), verl. plant. in 1Yederlar1d1-0.iart1J 1 kol. Sv.

rillllfrw 1 aan de Paulukreei , \er linkerzijde in het opvaren ; palende 
bottnwaarts aan de verl. plant. Pareabo , benedenwaarts aan de verl. 
plant. La Paix. 

EENZAAMHEID (DE) , verl. plant. in 1Vederlan,l,-Gv.iaM 1 kol. 
Suri,rame 1 aan de Surnau,lreek, ter linkenijde in het opvaren ; pa
lende bovenwaarts aan de verl. plant. Nienw-Welgetrolîtn , en bene
denwaarts aan de verl. plant. Heystvliet. 

EEPE. gem. op de llliddel-Yel•-, prov. Gelderland. Zie EPE. 
EERBEEK, of EBBDIBH, buurs. op den Yeluu,e::oom 1 prov. fhl

tlerland 1 distr. Yeluv,e 1 kw., arr. en 4 11. N.N. 0. van A"'hem 1 kant. 
en i½ u. Z. Z. 0. van Apeldoorn 1 gem.· en 1½ u. W. ten N. van 
Brlffllmffl 1 ½ u. W. van Hall, waartoe zlj behoort; met 97 h. en ruim 
700 inw. 

Deze buurs. zoude , naar men wil , reeds onder den naam van Ea
nu voorkomen in eene giMirief van Kei&er Hznau: UI, van het 
jaar 1346. 

De R.1K., die hier UIS in getal zijn behooren tot de statie Berlleei
en-de-Hor,t, en hebben hier eene kerk , die aan den H. A11T01n111 , Abt, 
toegewijd k. · 

Meil lieel\ hier i!eften papiermolens , die door de Eerbeekscbe heelt 
in beweging worden gebragt. - Ook heeft men ·er het adelL h. Eer• 
beek-. , Zie bel volgende art. 

EERBEEK of EzBDIBU, adel!. h, op den Yeluwezoom 1 prov. 
Gelderland, i:listr. Yeluu,e , kw ., arr. en 4 u. N. N. 0. van Ara
Ann, kant. en i½ u. Z. Z. 0. van Apeldoorn, gem. en 1½ o. W. 
ten N. van Brummm, ½ u. W. van Hall, in de buurs. Beibeei. 

Dit h. beslaat, met de daartoe beboorende irronden , eene opper
vlakte van i1 bood., en wordt thans in eigendom bezeten en bewoond 
door Menouw de Wed. J. H. BnRs. · 

EERBEEK-EN-DE-HORST, R. K. stat., aartspr. van Gelderland, 
met eene kerk te Eerbeek. en twee bijkerken, eene te Brummen 
en eene te Ter-Hout, die door eenen Pastoor en eenen Kapellaan 
bediend wordt. De statie telt 1i00 zielen, onder welke 800 commu
nicanten. 

EERBEEKSCHE-BEEK, of EER»BEEUCH-BEu, beek op den Yelu
ue,i:oo,n 1 pr<>v. Gel<lerland, ,velke in de irem. Bri1111111en ontstaat : 
lan111 het gel,. Eerbeek \'loeit , en zieh in de Y oorstondsche-beek ontlast. 

EERBOSCH, adel!. h., ,·oorheen tot het Ámbt-11an-]llaas-en-11' a"l, 
prov. Gelderland behoord hebbende, thans prov. 1Yoord-Braband, 
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11a. • 
&nu ditlr., an-. • 1,a, N. 0. vaa •, H~, bat. -en lt u. 
N. W. van Gran, sem. Di«ln-D_,._.,..Loagel, i min. wan Die
._ ; waarloe lael behoort. 

Het beslaat, met de daartoe behoorende gronden , eene oppenlakle 
nn 1156 huod. 89 v. r. 88 v. ell., en wordt thans in eisendom be
ulen doer lfevrouw de douairière S1HDD01C1t en hare kinderen, woon
achtig te Nijmepa. 

EERD • E&n or Ezn.. in de wandeling Dl E ... or D7 EnD r
heeten, geh. in de Jleijmj .ara '1Hert~1da, kw. PuUanJ, prov. 
/foonl-BNhaiul, Bente di&tr., arr. en 3 u. Z. 0. nn '• Hertognal,i,.c/a, 
kant. en l u. W. Z.'W. van Yeglul, gedeeltelijk gem. YcglNl, ge
deeltelijk gcm. en i n. 0. ten Z. vaa St. Uednrotlc, en gedeeltelijk 
gem. en ¾ u. Z. Z. 0. van &Aijndel. 

De R. K. laebbea in deae afgelegene en eenzame plaat.a , WUI' wei
nig- doortogt van vreemdelingen ia , eeae schuurkerk , die aan den 
B.. Ano11111s Abt ia toqJewijd , welke bediend wordt door eenen Pries
ter, aoader volkomen rest van parochie en daarom Rector genoemd , 
hehoorende dae kerk tot de par, van St. OednirtMk. Den 19 Julij 
17tst verkregen de inw. hij de Staten het verlof, om hunne sehuul'-
lterk te vernieuwen. . 

Vroeger 1tond hier eene kapel, die aan dea H. Pna111 wu toqJe
wijd , en thans tot eène achool ia ingeri&t, 

EERDBEEK., bu1tn. en adell. h., op den Y .,_....,,,., P'"· Gr~ 
ela,ul, Zie EIHIR, ' 

EERDREEKSCHE-BEEK., beek op den Yel"WIIOO'III, prov. 6eld.r
lllatl. Zie .E1■BDltllCU•BBIIJt, 

EERDE , boon. in Zal/and, proT. Owrij•el, arr. en 7 o. N. W. 
wn 1k11n&tn I kant. en i u. Z. van OnlW1e11, gem. Jl,,J,t-O- ; met 
Ub. en90inw., alsmede bel adell. h Eerde. Zie het Tolgeotle art. 

EERDE, eil. in Oo,i-lmliii I tot de Zuültoe1ter-eila•11 •• BaaJ. 
Mhoomicle t op de Zuidkust van Floria gelegen. 

EERDE, geh. in de •eij,rij Ma ',Hmi,ge,,l,o,da, k.w. PuUanJ, 
fl'O"· lfoePfl-BNNrul. Zie Baw,, 

EERDE (HUIS-TB-) , 011dtijda hn• , aàll. h. ia Zal'-'l, prov. 
-(herifa•l, arr. ea' u. N. W. YaD -JJ.at,r, mt. CD t •. z. van 
o.m, .... ~ak-(J .. ,,,.,.. 

Het NI oonpnakelijk de llamhof ftD eeuen Saber 1 lder eene 
vrije Leiliae Jaoe.e van de abdij van Euen. . 

Op cli, llterk kuieel woonde in het jaar 1580 , de Rid.Ier EnHHD 
lfU l"..su, die daaruit de rei&ende kooplieden beroofde en plunderde, 
en no en dan eenen 1treopto&t door Overijssel tot zelfs in de Sticht
adae dorpen deed. Om hem daanoor te stralîcn, trok FL0a11 n11 W-,... 
nuuovu, de vij{tipte Bisschop van Utrecht , met Jonker J1.11 n• 
Aa•tt. , Heer Aa1'0IIT VI.Il Eu0110 Ell Uss11.sT1u11 en anderen derwaarts , 
- belqerden het slot Ea1Ds, Dë Bisschop deed daarvoor opri3ten eeue 
rroote blijde , waarmede Lij steenen van 1300 polMl tell'en het kasteel 
wierp , deeh het weinig benadeelde , vermits het huis gehou"d v.as 
met ,ware balken , digt in en •oor elkander liggende, en met steene11 
opjJffl'ald. Na eene belegerinlJ van drie wekeo t en na het huis ooaf
pbroken , uebt en dag aangevallen te hebben, beeft. de Bisschop hcL 
.iagenoaaeo. Oomiddellijk de afbraak gelaatende, Tond hij de menigte 
moleoässeu IOO slerlL en onwrilLhaar door en un elkander gewerkt , 
dat daartoe geeue mogerljkbeid beatoud. De brand toen in het 1Jebo11w 
lf'lloken zijnde, heeft. aeae brand eeoe geheele maand aeduurd. -

IV. Dur.. lf 

' 



.. Ell\ • 

Omàt Y.11 ilu11 1iela alt den Biaaclmp v9l'SOllld laad, ia laü door 
dáen aangesteld tot. Ku&eleia van Nllflerborst. 

Laler herbouwd, onderging het Hu11-T1-Eaan, in laet jaar Hit t weder 
eea deerlijk lot, dur het door de Zwolleaareo verru\ en geslecht werd. 

Het. tegeo,ioorditJe, 100 bij uit,tek fraaije en alle1ia1 helÎellswaardip 
B .... Ta-Euaa, is gesticht door den Baron Jou■ Waa■aa vu PAIJ..llln, 
die in 1706 de heerlijkheid, heslaande, meL de daartoe behoorende 
gronden, aeoe appervlakte no 832 huad. :57 "· r., doar kOOJI in be-
1i& kreer , en in wiens geslacht laet tot hoclea toe gebleven 1s , wor
dende het thans in eÎJrendom beaeten door den Heer L, Baroa 1'U 

Pü.u!IDT , woonachtig t.e '1 Gravenhage. 
EERBNWOLDE, d., proY, Frie1land I kw. Oo,tergoe I friet, Tie

l}erbtnvuktl. Zie Ea1111woa»1, 
EEB.ENWOLDSTERWUD, watrr, pro•. Frial•tl, b. Oo11ergoo, 

~t. Tittjerk,teradnl. Zie Eauawo11111Ta&WUD, 
EERENWOUDE, d., pro•. Fri•'la.nd, kw. Oadergao, p. Ti.

fjnteNdetl. Zie En11woaDS, 
RERENWOUDSTERWIJD, water, pnrt. Fm,laarl, kw. 0.,,,,,,0., 

(Jl'Îet. Tinjwl,tervd,ttl. Zie Eu1111wouonawu.. 
EERNEW AUD, Frieache naam van heL d. Eaa111wou»11, prov. Fria

••, kw. Oostergoo , griet. Tieljerbte,a,inl. Zie Eaaaawo1n. 
EERNEWOUDE, E1111awou1, Eaa111woa91, Eu1:11WOLN, ED1awouta, 

l.mw81.N, Eaawout& of Eaaawou», in hetFriesch EunwAUD, d., prov. 
Frit,lanrl, kw. Oo,terpoo, 1riet. Tietjerk,terarleel, arr. en Si u. Z. 0. 
vaa Lrw•-nhn, kaat. en j u. Z. W. van Bergum , aan de vaart 
Yan Leeuwarden nur Dragten en heL Eernewoud■terwijd. 

Het is eene kleine en aliJelegene plaats meL lfä h. ea ruim !100 inw., 
meest vi•cbon, ■chippers llll warensgezellen, teMl'ijl er ook gued veen
laad gevonden wordt. 0.ar het alleen hij drooge aowen t.e voet se
aaakbaar 11 , no is men hier verpligt, de Predikant .1teed1 met een 
geschikt vaartuig te balen ea t.e breagen, soo dik.wijl• hij er eaûs 
dienatm.k te verri!Jlea heeft. . 

De inw., die hier alle Herv. zijn, beheoren tot de gem. Garijp-S-• 
t11eer-n-B-one, ·welke hier eea, io 1794 nieuw 1ebouwd ', kerlje 
met spitsen toren heef\, dat op een net, zindelijk, meL opgaande hoomea 
beplant, kerkhof slaat, hetwelk de een.,· wandelplaat, der inw. is. 

De dorpschool , welke in het ja• 183 aanmerkelijk. vemetenl is, 
wordt gemiddeld door een getal van 40 leerlingea beaocht. 

EERNEWOUDS'fERWIJD, Eu•woLNT&awta, E1■1a-11J1snawu», 
Eu11wOL8HBBW1JD, Eu11woL111r111wuo, En1woLD1T1&w1a, Eawou,
•rsaw1a of E1a1wou»1rnwta, water, p,ov. Frie,land, kw. Oostttrgoo, 
,riet. Tittjerk,terad.eel , Z. van Bernes»orul. , dat gemeenschap heeft 
met de Sandintr, de Sarler, het Wijd, liet Kruiswater, en door de 
Folkenloot met de Gi·aft. 

EERNSMA of EaHu, zathe, prov. Friealawd, kw. Oollergoo1 ,riet. 
Oo1t-Dongerarleel, ö min. 0. van J,a"w,, '\\·aartoe sij hehoo~. 

EER.NSTERHEEM, voorm. li.loost. in Hannngo, prov. Grom119ea. 
Zie Eaus■ua. 

EERNSUH, d., prov. Frie,land, kw. Oollergoo, griet. Rnwenür
Aem. Zie lusua. 

EERNSUMEllZIJL, sluis, pro.-. Frie,laml, kw. Outcrgoo, grie·t. 
J,laartleradttl. Zie Iu111aEHl1L. · 

EEllNSWOLHE, d., prov. Frie,lattd, kw. Oomrgoo, ,riet. Tietjerk-
1teradecl. Zie E1auwouH. 

• 
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EBBNSWOLDSTEiWJJD, water, prov. Frwmntl, l:w. O.t~, 
friet. l'i111j~el. Zie Eanwo•N1Hw11». 

EBllSGIIOT, geb. in de •flijmj •• •• B~, kw. P«u-,J 1 

proy. Jfoortl-Bráantl, Berde distr., arr. en :f½ n. Z. 0. nn 1,H.,.. 
tegn6o,rl, kant. ea 1f u. Z. W van Yeg'lu!l, gem. en f u. 0. -.aa 
St. Onrarorl11 1 aan den Dommel, door welken het van het d. Eerde 
peheiden wordt, a:oodat bet een gedeelte -.an dit d. schijnt uit te malen. 

De inw., die bljna alle R. K. aijn, bebooren tot de par. Yan S,. 
Qllfkarodr, welke bier vroeger eene rroote en seboone kerk had, aan 
den H. lLaT11111s toegewijd , waarom aij de St. Martinuskerk. genoemd 
werd; lerwijl men baar ook wel de K.nopkerk. heette, omdat de 1pi&1 del 
toreas, o&cboon zeer beog zijnde, met eenen grooten knop -.oorzien 
was. Het was .-oorbeea de paroehiekerk "an St. Oedenrode , doch 
i1 tbans blj de Herv. IJl!III· van St.-Oe,l,,.rork-n-Son in gehroik. 
Daor den storm no 9 No-.emÎler 1800 werd een ge•eelte der spits 
no den toren , beneYeDS de knop om-.er reworpen, aoodat •ij op de 
kerk Tiel , waardoor het nüm nn de kerk geheel iastort.te. llen 
laeeA deae spita in het volgende jaar weder hersteld en daarboven , ia 
plaats un eene knop , eene lantaarn geplaatst. 

EERSEL , gem. in de •njerij ean 11 Hertogml,o,eA, kw. .1'"111t11J111f"'" 
11,.J, ll"Ov. Noor4-Bro6antl, /hrM distr., arr. en kant. Ei,,Atwn 
(IS k. ., i4 m. k., IS s. d.); palende N. aan de gem. Dui1el-e11• 
Steensel, 0. aan Riethoven, Z. aan Bergeyk, W. aan Hoogeloon. 
Hapert-en-Casteren. 

Dae gem. bevat het d. Reu el, benevens de geh. Boovelen, 
Bolllaeiclen, Dijken, Heers, HooB'straat, Kapel, Schade
wijk en Stekkelea. Naauwelljks een vijAle deel van de oppervlakte 
iaer pm. brenfl ieu voort, zijnde al het. o-.erige woeste heigrond. 
Oolr. laet bebouwde gedeelte ÎI zeer •leeht en zandig, en kan niet dan 
door zwatt.n arbeid en nel mest tot eeneo geringen trap nn vrucht. 
liurbei4 gebragt •orden; voornamelijk in bet 0. deaer gem. is de 
pnd aitermate 1leelat., dor en schraal. Ben telt. er 171 h., l,e. 
woood d_. t'lt haisirez., uitmakende eene bnolking van ruim 900 inw., 
die .-t laan bestaan vinden ia landbouw en schapenteelt. De voort. 
brengselen , •llie de irrond ·ople't'ert, bestaan voornamelijk in rogge, 
Nekwelt en CYe of ligtc ha,er; voorts aardapr.::.• spurrie en anilere 
neder.knûden. Oik heeft men er eeoe atijf"H rij, eene brouwerij 
ea een UN1111111len. 

De iaw., die in deze gem., op 8 na, alle B. I. zijn en onder welke 
mea 700 eommuicanten telt, maken eene par. uit, welke tot 
laet apost. Yic. po. -.aa '• Heritlflewl,o1cl, dek. van HilmrenlH,!1,, be
laoort, en door eenen Pastoor bediend -rdt. De benoeming tot de 
pastorie behoorde oudtijds aan den Abt van Echtemach. Deae· liel, • 
de nro.-eriar 1'1111 •• Hertopnboscb , in laet jaar 16:19, aijn regt uit
oefenen door de Prelaten van Po.tel, die daaruit beweerden Priesters 
tol Pastoors te lienoemen, niet van de ongeordende geestelijkheid, zoo 
als het gebruik en relJI wa,, maar uit de Geestelijken nn hunne al,dij. 
De oal..- laieruil ontstaan , behllea i■ het begin der achttinde eeuw 
4e past. un Eenel zeer verontm1l, aelfa tot opealijken opstaH TIID 

den bat der iawonen en tot. het oehruik van dwangmiddelen van • 
bnt dw booge oftrlieid. 

De 8 Be"·• die men bier aanlfelt, worden tot de gem. na H,,-,.. 
,-.1H,w,_,-....,_.c..,,,_.r"g•frB1e•f.en•Slffuel rrekead. - lle■ 
lleell ÎII •e 1ern. ééae eelloeJ. • 
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Het d. Esuu. of 111111. ; ·•oor'lieen · ·Eo1■111t. or "Elilsu.1, · ligt S u. 
Z.W. Tau Eindhoven, Sl u. z• 0. nn Hilvarenbeek, aan de Run. lle[was 
voorbeen eene zeer aanzienlijke, fraai gebouwde en welvarende plaat,, 
die reeds, op het jaar 7111, onder den naam van Eautoca, Yoorkomt, 
wanneer W1r.L11■oaD, Aartsbisschop van Utrecht, aldaar goederen Yer-· 
kreeg, wiens erfgenaam , de abdij van Ecbteruacb , tot bare laatste 
vernietiging toe, er de tienden bezat. Het •·as vroeger veel grooter 
dan tegenwoordig , zijnde het door herhaalde rampen zeer verminderd. 

Dit dorp ia eene oude vrijheid , welke de hoofdbank , ten minste , 
volgens het gemeen gevoelen , van negen omliggende dorpen zou ge
weest aijn ; het ~cbijnt althans 1eker , dat, behalve Dui1ei en Steensel, 
in ,·roegeren tijd ook Hoogeloon, Hapert en Casteren er onder gehoord 
hebben. Het is niet bekend, wanneer deze plaats het regt nn vrij
heid heeft verkregen , maar het blijkt genoegzaam uit brieven VH 30 
November 1390 , welke brieven in 14!11 nader bevestigd aijn , dat 1ij 
toen reeds lang regten en keuren, naar het voorbeeld van Antwerpen, 
heeft gehad , aoo als ook de kostuimen van Antwerpen aldaar nog lanir 
1evol1rd aijo, - Den 16 Januarij 1767, is door den Raad van State 
een rt>gleruent voor de huishouding en financiën van Eersel , Duizel en 
Steensel vastgesteld, hetwelk in dat 1etfde jaar gedrukt, en in het 
Tolgende jaar 1768 met eenige verbeteringen herdrukt is; dit reglement 
plagt, als bevattende eene verzameling van de onderscheidene algemec
ne bepalingen , op dat' stuk , voor de Meijerijsche dorpen plaats heb
bende, van ·veel nut en dienst te weaen. 
. Ûj> het marktveld , hetwelk nor al digt betimmerd en met eenige 
~e h. bezet is, ziet men eene oude kapel, met een spits torentje, 
TOOnien "Van klok en uurwijaer, welke kapel thans tot Raadhuis dient. 

De kerk, onder aanroeping van den H. W11.r.1noanvs inirewijd, 
•laat la. Z. 0. nn hetd. Sedert de Reformatie was aij bij de He"orm
den in gebruik, maar in het jaar 181!j is zij aan de R. K. terug gegeven. -
Een hevige storm, in 1709, wierp de spits van den toren op het dak 
der kerk, waardoor dit instortte. Het i1 een fraai en luchtig gebouw• 
dat op zes pilaren rust, en sedert het jaar 1718 no een nieuw dak 
en eenen hoogen spitsen toren Toorzien is. Niet ver ten N. van deze kerk 
staat een lindeboom, weruaart1 bedevaarten gedaan worden. 

Er worden op· het markt ,·eld acht beestenmarkten gehouden, als : 
op Woensdag na drie Koningen; Woensdag t6ór den !IIS lllaart; den 
tweeden WoensdalJ' na Paschen; Woensdag na H. Sacramentsdag; 
Woensdag na den Zondall' na St. P!n11s en PavLl!s; Dingsdag '\'ÓÓr 
.Mu1A Hemelvaart; Woensdag na St. Buo, en Dingsdair na den Zon
dag nn St. Muc111. Vrocrrer had men er ook eene Woensdagsche 
~eekmarkt, maar deze bestaat reeds sedert het beifin der voriire eeuw 
met mrer, 

E111su is de geboortepl. "Van den Stcrrekundige Jo11u111is Fu1u:o, 
t Termoedelijk in llS91S, als Geneesheer te Brussel. 

KuEL, Hertog mn Gelder, stelde dit d., in 11S06, onder eeoe 
1ware brandschatting. - Toen Eindhoven, in het jaar 11S81, belegerd 
werd, deed de Graaf n■ MusnLD Eus11L door aijne Spanjaarden uit
plunderen en verbranden. Kort hierna werd de helt\ der inw. door 
eene Lesmettelijke ziekte ten grave gesleept. - In 1694 staken de 

• Fransehen, de" ijl de inw. de hun opireleirde brandschatting niet wil
den betalen , maar 1ieb irewnpenderband hiertegen nnetteden, dit dorp 
in brand. - Even dit zelfde lat trof deze plaats door dezelfde vijanden, 
ÎII" 1711. - Een boosaardig vrouwmensch ,tak in 1713 dit dorp in 



• 
l,raal, 141 irelke ,~ drie • 'ftertÎ( hnisen eene prooi der 
vlanmn wallea . ....,.. lu 1747 eilcble de F'ransche partijganger F1uc:ua, 
bij eeum brief, bratadsc:battÎDf vu deae plaats. 

Het wapen ffD Esuu. ia van aaaar, beladen me& drie torens, ver
seLl &er ,ectenijde door eene lelie , alles van goud ; en pointe een schild 
van pnd , waarop een lee11w f awemmende op eene aee, alles van aauur. 

EERSELE, d. in de Ni_"erij •• '• HertognborcA, kw. Kempea• • 
la•d, Ev. ,'foortl,.Braian . Zie het voorgaande art. 

EEBSTE-DISTRl&T, dislrt, prov. Noord-Braband. Zie D1sn1u 
(EasT ... ). 

EERSTE-DISTRIKT, distr., prov. Zeeland. Zie ll1DDl!UUBG. 

EERSTE-HOEK of Ean ... Pu11T, kaap in Oort-lndii, aan de Wesl
kmt vu hel Srn,Ja«J,,, eil. Su.J111Jtra, in het kon. Palembang, aan 
de Straat van Bangka. 

EERSWOLDE, d., prov. Frialutl, b. Ornt,,,oo, irriet. Tiet,jerl.
.,eradeel. Zie En111woo1. · 

EEBSWOLDSTERWUD, water, prov. Frie,land, kw. Oo,tergoo, 
pÏeL T~tjtrbt---l. Eu1111WOIIIIITUWIJII. 

EERSWOUD, d., pro•. Frialand, kw. Oortergoo, griet. Ti.t,jm
.deraMel. Zie Eunwooa. 

EERSWOUDS'fERWUD, ,raler, prov. Fn'erlaatl, kw. Oort,,,oo, 
piet. Tw~el. Zie Eut111WOVIIITUWIJI, 

EERT, geh.indeMnjenj- ',Hmoge,J,o,d, ltw. Peellaritl, prov. 
lfoonl-Braba.J. Zie Eu11. 

EERTGAT ('T), alleen ■taande boerenwoning, op de IiJJel-Yel■-
.,, prov. Geltkrla.d, di■tr. Yel•••, arr. en IS! u. N. van ÁrnMm, 
bat., gem. en 1½ mia. N. van .Apeldoon,, aan het Hoog-Soeren■che 
la.eb , behoorende aan het domein. 

F.E&TINGEN of HunHn , voorm. d. in .4:ula-.A""1at:l&t 1 pro.,.. 
Zulaad, ia de 11' ettJelr-arde of Botrnantk. 

lle\ 11enl ia dea -.loed van 22 Februarij '1440, door de aee bedol
na. Naderhand i1 de bodem weder herwonnen. Zie W11TB11a11s. . 

.EERWOUDE., d., prov. Frierla.tl, lw. Oo,tergoo, griet. Tietjm
llllnl. Zie EaunroVDa, 

EERWOUDSTERWUD, waler, prov. FrinlanJ, kw. 00111,goo, 
piet. Ti«jerbt,.,.J,,l. Zie En11awoDDSTDw11D, 

EERZEL, d. ia de Meije1.,,:• '1Hmogenbo1cA, kw. llempenla11tl, 
P""". lY oonl-B""-ul. Zie IL. , 

EF.S of .EaT , geh. in Oa.""--"'i•grpil, prov. n,.,,.,,., , arr., 
jad.ie. bat. en 4 a. Z. 0. van .4rrn , adm. lant. en IS u. N. van 
D.ln, l"I· en i u. Z. 0. van Borger; met 161S inw. 

EESCHAREN, d. ia hel Laad-•n-Cuyl, prov. Noorl-Braband. Zie 
E.c.&aHo 

EESCJIE..BOSCB (HET), bo■ch op de Nedtr-Yeluw, prov. GelJn.
i..d. Zie E•n-c■ • 

.E.F.SCHOTEN of Eacaon!I, bours. op de lfetMr-Y,lu-, prov. Gel.,.,..,1, distr. Yelut11e 1 arr. en $ u. N. W. van .Arnl&ern, kant. en 
4 u. N. tea 0. van N'agtmingex, gem. en 2 n. N. ten O. van Btle, 
1 u. N. N. 0. •an Ottnloo, waarloe het behoorl; mel 100 inw. 

EESDEN; d, in he&Lan#l-Nn-Yalkenburg, prov. Limh.rg. Zie EnDu. 
EES&, Ea of Eu■ , voorm. schoutambt en heerl. in Yolknluwe, 

pro•. 0.erijucl, in het noordelijke gedeelte der gem. Stentaij/,er• 
-"", tegea Friesland •• Drenthe. - Er plagt een Bunnebed gevon
.len Ie wordeu , dal geheel psloopl is. 
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BBel.(DI~, •-Ba of• Ena, 11Pa, ia .Pel•••••., fl'O"• 0,... 
,;-., arr. en 8 U, N. 'QII Z•.U., kat. 811 1 u. N ...... s--·, 
~- en l u. N. 0. van St.nnj~ 

Deze llavea, bealaal , met de daartoe behoo1ada grondea , eeae op
pervlakl.e van 617 buaè. 36 v. r. 11 T, ell. He&. wu noe,er ea ia 
ook nog een eigendom vaa de Graftll n• lucmT .... , 

EES& (DE) , ph, en Toer.m, adell. h., in hel F e1terl-rtin, proT, 
Grrn,_ing_en. Zie Eur (Dr.). 

EESKW.ERD' Ecu•-- or Ec:uwnP, geh., proT. Frv,laarl, Ji.w. 
11' e,tergoo, griet. HeanaartkratlHl, arr. Snul: 1 kant. Bo"-rd., i •• 
N.N.O. van Oo,t#tn&tl, waartoe het helaoort; mei Sh. en !U iaw. 

DSLEK (DE-), naaia, eader welke de la.adaLreek Auuau. ia het 
noordweatea Tan het grooth. en de Belg. fro"• ~,,, oaier da 
landlieden van Hmmige gemeenten heken i1. Zie .laB11111H, 

BKSSCll.ülEN , d. ia hel Latt,i - C,,,,, , proT, Jf,wrd.,Jl'/llll,a4, 
Zie Esc■.un. 

EEST, geh. in Oo,~ing.,U, J.ll'O'r, Dmdl,e, Zie Ba. 
EEST (DE) , •• Eua of Dl. Kuu~ pla, 1n het Tl' _,._,.ï,r, pNW, 

tlroai,age•, arr. en 4i U, W. TO Giotu,,gaa' unl. il Il, z. W. vaa 
Z•idlaorn, ge~. en l u. W. nn ·0rootega,t, ½ a. N. van D-, 
waarloe het behoort. 

Dit geh. ligt aan dea ~t, 0. van den Eettwcg, -, 
e111ea hoopo nuchtba- uod.groad • H11f8Ven door lBffC landen. Er 
plast vroeger eea borgt van deaelfde naam te staan. 

i&')T (Dl) , Dl. Bua of Euar. , voona. eud adelt" la, in het 11' edff-. 
1:-,tin, prov. Grorui,gera , ½ u. N. van »_.- 1 in bel tpb. de Bu" 

Bel werd, bij keenkoopshrief na 29 Januarij 17i7 , verkocht, he
hoorende toen aan den Heer J.C. Sc .... nu. Vroeger ,ru het door de 
familie C..Ur bue&en. Het ÎI, waanebijalijk in het jaar 17117 ol 
dauomtrent , geslool't. 

EEST (Dl-) of 8.ullllNH, pb. in Ha__,,,,, pl'O'Y. Ororaittgea 1 

arr. en IS 11. N. W. TaD .J.pping.._, bat. en li o. N. W •. ,. .. 
Oaderdenáa, gem. en i u. W. van Bafle. . 

Vroeger plagt. hier de burgt Sauumborg te ■&an, waanaa dil 
geh. zijnen tweeden DUID ontleent. . 

EEST (DE-HOOGE-), lanclg. ia de Oiier-Betn,e, prH. Ge,_,.,_, 
arr., kw., distr. en 1 .-. N. ten 0. 'fllD Nij,_,,,,., kant. ea 1 u. Z. 
Z. W. van Bl,t, gem. en in het d. B,__L 

Dit landg. beslaat eeoe .:ppervlakte 'fall 4 band. 76 "• r, IO "• ell., 
en wordt thaaa in eigendom beaeka ea bewoond door tien Hew J. TAII 
Rossu•. 

EESTEBBUREN, geh., prov. Friul.tul, kw. 1f'eltergoo, triet. 
·1ronserodeel, arr. en 3i n. N. W. van &eek, kant. en 1½ u. N.W. 
van Boi,..,w, i u, Z. 0. van Arum, aan de }'raneker--nart. 

EESTERGA, d., prov. Frie1land, kw. Ze,e,1"orulen, griet. Lnt-
1terlan.d, arr. en 4½ u. Z. na S1U1ek I kant. en ia. N. ten 0. van Lert&fMf', 

Men telt er 11S fraaije boerenwoningen ea 10 andere kleine geboa
we11 ofhuï.eo, geaamenlijk. bewoond door ongener 150 inw., die meest 
hun bestaan vinden in de veeteelt. 

De Herv., die hier tuim 110 in getal zijn, behooren tot de gem. 
Le1nmer-Follega-en-Ee1t11rga , welke hier eertijds eene kerk hail, ruim 
i n. van de Lemmer af staande. De juiste tijd, wanneer dit gebouw 
werd afgebroken , is niet met zek.l'rheid bekend , doch waarscbijolijk ÎI 
dit geschied in 1740 of eeni,re jaren later. Het kerkhot', hetwelk 
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lftS ........ , ...... _ flflorldwi4 lli -=r..,,._., ·- Yiadt 
durop eene ffffllekte llalt , . een zoosm klokhuis , plQl men 
meer op kleine plullen in de · fl'ffÎneÏe Frietla11d aantreft , wurmede
pfarende de hegi-a5'11Ïl'plegtifhe1d geluid wordt. 

De R. ·&., ,. .. welke mèlr tr 18 aa11trelt, -worden lol de 1111 • ._ 
ä r.-,,_. gerekend. · · · · 

Kr bestaat ook ,reen dorpaehoal meer ; terwUI cle kinderen de aeholen 
te Folltr en te 1- bezoeken, 

De lande,ijen ftn dil d. aijn"'uitmoatead, na aitlJebreid en loopen 
18' aan de Groote Brekken ; doeh cle huiaen en de hoerderijen ,taan in 
eene rij , Tan het Zuiden nar het Noorden , ter 1\jde TIit 'den wer 
nar de Lemmer, en zin weilrig in getal. Ten weslen Tin den riJwes 
DMr ilemmftell ug men Troeger nor het oude kerkhof ftll het 
Toorm. dorp Bon of B.uneA, welks landen 1ich 1uillwaarts seer ver,
uilltrekten, doch die ,.... 09e,lanr dOOI' de see ■ijn weneapoeld. 
Thns nadt men claa"an ,reen• 1poren meer , alleen worden lloS ten 
lmidigen clqe eenige llukkea lud■ , da...., .de Baa-d-Akkera 
..-md. Odk meet hier noepr een hui, · of plaats, met name de 
lbandende pat pwflllt lijn. la dit huls •erd, in het laatst der 
aeftlltiende eeuw , eene put geg,&Tèn , welke geen water wilde geTen , 
w■-1'11111 men een man met een touw 0111 den middel, daarin nederliet, 
om , waaneer het water, bij het Terder uitdel,-en, te apoedir mogt 
~komen , 1'119 wederom te kunnen 1forden opgetrokken ; doch , toea 
hij door het welund henèll -wu , kwam er geen water , maar wel eene 
zwaYelTlam , welle, niettegenstaande men den arbeider ras omhOOf 
halcle , hem het haar en de lleecleren Tenengde , ja , tot boven de 
pat uitsloer , doch waama het opkomend water n• de Ylam uitdoofde. 
lhliten twijfel loopt hier in den pnd een ader Taft 11luinachlige ■wa
Telaarde , die , aoo al1 laler genoepaam , door proeTen met den Hom
bergiumehen pyrophorus , gebleken is , Tour vat , aoo ra• •ü aan de 
open lueht wordt blootfesteld. Van deae brandende put, weet men 
eeftter met geeoe selerheid de juiste plaat■ meer aan le wijzen. 

De meertjes: het Groote-Wiel, het Kleine-Wiel, de Kleine
BreJdten en em gedeelte der Groote-Brekken, benevens een gc
cleelte nn den stroom de Rijn, behooren tot dit dorp. 

BISTER-RIJD af Bwn■a-R110, nart, prov. Frie,land, kw. Ont,r-
1" 1 griet. ll,,t-Dtniff!ffJtlHl, bij den molen van bel d. Ee een begin 
nemende, en Tin dur in ·eene noordelijke rigting n111r de Zuû/,,...Be 
loopende , waarin aij 1ich ontlast • 

.EESTEI\WIJK, rnsde naam TIR het d. Oonnw,n, in het Land 
•• Äri.l, proY, Zuül-Hollar1d, Zie Oo1naw1a. 

BBSTau• oflann, d., prt>Y, Frit1lar1d' kw. O.,twgoo' griet. 
Tktjff'istnoMel, arr. en 4 u, 0. Tin Lteu-rdtn, kant. en 1! a. 
0. tea N. Yan Br,grna, 11ieh 1uidwaart1 tot aan de uogenaamde Barp
tille uitstrekkende, en tnsschen goede bouwlanden en geboomte gelegen • 

.Ken telt er in de kom nn het d., door welke een rijweg naar 
Ooatermeer en JCooten loopt, en "an waar eene Taal'\ naar het Ber
pmermeer sehiet, ruim 78 h. en S70 inw., die 1ich meest op den 
landbouw toeleggen , waartoe het hier geens1ins aan geschikten grond 
ontbreekt ; stinde er onderscheidene penonen fijk 1reworden door de 
heidnelden in goed bouwlaod le nranderen , en voornamelijk zekere 
"Ynaw, met name Au Benig, die eene seer groote oilgealrelr.theid 
dom, lteide.-elden dos nattig heet\ aangelegd, zelYc de arbeiden voor
paade , ea in eÏfèn penoon werkende. 



BIS • ..... .......... ... .. ... ~-- ............ i...-...... a. GroDinpr pllllll , en buip cle,.-i41aUM bel &upa.Ro-
W.... ol lolo..Wiep, aijaà. do .- ..- .Gcouase•• · · · 

.De uur , die bill 1U.., Bel'l'f • .lijn ,1,bahool-.,tn,à .... ua 0.. ,.,.,._,.,..Jl.,,,,_, welke hier eeuak n-. .,__.,_.._.. beeft. 
De dorpsclaool word& des winten paai4deld door 70, dea •men 

door 40 leerlingen belOClat. 
EESTRUMER-OPVAART of bnann-OH.&U'f, water, prov. Frü,

lanJ, kw. Oa1urgoo, rriet. Tietjerlut,,uJHl, dat te Eestrum een befin 
neemt en voo.rta eent west- e11 later a11idwaar1& loopt, om aicb in he& 
Berg•fllffmtter te ooi.Juten. 

EEST WEG. •er in het. 11' e,t,rhartier, prov. Grora-,e», loopenllc 
van Doeaum N. naar de Dorp1ler-til, over de Trekvaart. van Groaia
ren naar Stroobos. 

EESVEEN of Una11, b1111rs. in J'olleal&o.c, prov. Oenijuel, arr. 
en 8 u. N. van z-u,, kant. en 1 u. N. van s,..,..;_;,, .-. 
en 1 u. N. O. van Sten-v·~, met 47 h. en i80 inw. . 

Deze buura. oatleeat aijnen uam vu de heul. Eete, WMl'IID weleer 
het veen toebehoorde , aoo al, Kampeneen YM Kampen. . 

EESVEKNSCHE-.U. of Uavau1GM-AA, riviertje ia YoU,..._., 
prov. Ooerij111l, ,em. Slffl&toijkerwoud, dat. de baun. Ees'feell CD 
Kallenkote aebeidt. ook wel de w ANIIHIIIICH• or o ...... doeh doa
saan, de &rEE11wu1.u-AA genoemd. Zie A, (STEa11w111.11-). 

EESVEENSCHE-WETERING of Unu11SC11a-Wnu11W, watertje in 
Yollnalw111 , prov. Or,erij111l, het ontataat aan de Drenthensche ,ren
en , in de b1111n. Benttn, gem. SteentPij~N1JOwl, en loopt in ee■e 
auidooatelijke rigt.ing naar Steenwijk in de Aa uit. 

EETEN , d. in het L•nd NA Heudn, prov. lfoorJ..Bral,...a. Zie 
E11nu. 

BETEN, naam, onder welken men het d. Er'fD, in de bar. van B,,.,., 
prov. lfoord.Braba,ul, wel eens vermeld vindt. Zie Enn. 

EETEN (HUIS-TE-), voorm. adell. b. ia het Lo,uJ. - H,.,.,,., 
prov. JV-,J,.Brabaad.. Zie Ena1w (Huss-Ta-). 

BETEN (POLDER-VAN-) , pold. in het Lorul ... H....,_, prcw. 
J.roortl-BNba,rul. Zie En11111 (PoLDu-v&11-). 

EETHEN , booge en vrije heerl. ia het Lorul •• BftlMWII, prow. 
N,...Brabaad,, T--.lediat., arr. ••H~, kant. Heui.ea, gem. 
Hee.beea-B,tA_._-6.Jere.; palende N. ua Babyleniënbroek en Genu
ren, O. aan Genderen en Doeveren • Z. aan Di:s,ngelen, W. aan Meeuwen. 

Deze heerl. bevat het d. Eet.hen en elf huiaen, die op den -
genaamdeo Kleiberg aich lot aan Genderen uit.strekken. Zij bealaat 
eene opperdakte van 676 bund. 77 v. r. ISS v. ell., telt 41S h., be
woond door IS7 huisgea., uitmakende eeoe bevolking van 300 inw., 
die meest in landbouw en veeteeh hun beataan vinden ; terwijl r.enigea 
zich ook op de vlasteelt. toeleggen. 

De Herv., die hier i80 in getal zijn, behooren lot. de gem. van 
Eetl1en-n1-Drongelen en hebben in deze heer). ééne kerk. 

He R. K., van welke men er 20 aantreft, bebooren tot. de par. 
van Duul!"n, - Men beeft in deze heerl. ééne school , in het d. 
Eethen. Voorheen stond er ook een kaateel, het Hui, te Eelben 
genaamd. Zie beL volgende art.. 

Het d. En■111 , Er.n11 of Era111 ook wel eens En111 gespeld , ligt 
4½ 11. W. ten N. ,·an '•llertog,r,bo11Cl1, 1½ u, W. van /J,u,d,en, Men 
1"1L er in de kom van het d. 34 la. en liiO inw. 
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Da.a..l\ ....._,,.••a~~IMÎlttlebR.~,._.4oe
r.ïil,·· .. •----•...-~ ... niet,'1811l'·llooff9.Dl•~,~/'wetkè• 
1a 1aet jau t71S6"4.1._.=«t 'l'O'rlet•,.•. r it'iarre.,_1 aflè!\."•i' 
W,\~ tlla -- • ••tJII .fMJljllff'••181i 1&1'del<ltilri·~e
~ 1• ..... ';' , ...... , • palilwtie·;·'~l&"etme· 'ffr 
haille ••n het 1.a"n11-lleuldeo ·it, nadat sij in· het jial' 1841 'doo" 
den Predikant, op eisen kosten, aanmerkelijk is verbeterd en ver
._.; -terwijl mede ia het jaar 1811i, door den toenmaligen Burge
aeeater, Coanua Bo&, kroonea aan de kerk. ten geeehenke 11\jn rgeven • 
4lie deH lot geen gering 1ieraad ftl'Strekken. De kerk en putorie
sijn beide IOO hoog gebouwd, dat 11\j watervrij 1taan. 

De do..,.._I ..,,dt pmiddeld door een getal nn 31S leerlilllJ1!D 
llaoclt&. 

Bij den 'l'el'ICbrikkelijkea wat.enloed van 18 Noftmber 14111 , toen 
deer eeae daorbraà de gehalle Zuid-Holland■ehe-waard oTentroomd 
...., , .,Joeicle ook dit dorp geheel onder , waardoor vele inge11eteaen
hua Ine■ •erloren e■ anclere poote tehade aan hHe en goed IP.den, 
, .., - •odeni nmp hatl dil" clerp ei, aen il Junij 1767 te 
,rerdurea , ......, een pweldige bagel dèl landman• soo gegronde 
.... ., -e■ ,Uken oegtl eemklapa · vetaieti«de, daar bijkans 
al laet te Telcl staande bren en gewas vetpletterd W"erd , terwijl de 
IIMm , me dell hapl •erpaeWe, in napnoeg alle woningen de glasen 
nrbrijaelde. . 

Bij de oventroamingen, die in 1791S en 1799, ook het Land van 
a-- teislenle, heet\ dit d. veel pleden. Bij die van Jannarij 
1809 , haweken hier ae1ittien hnÏllen met het tehoolgebouw , voor de 
bacht da watert, 

In Jaet begÏD der achttiende eeuw , behoorde dae heerl. reeds aan 
4ea Beer Joaàll Lnan ""' HunT, Raad en Borgemeeater der stad 
Gorindaem, Dele overleden 1ijnde, is 1ijne weduwe hertrouwd met 
den lleer 'f.111 BLmwua Puaa, en na het overlijden nn de11P., beb
Jlea de Enen de heerl. E1nu en JI ., • .,en, in het jaar 18:SII, po-
1,liek Terkoeht. , en is kooper geworden , de Heer Gaaa1r V IHIIILII, 
Dae io 1840 Gftl'leden 1ijnde , 100 wordt de beerl. thans in ei
pndom beselea door Vl'OUW' G. J, n11 B111aa·, wedne Gna1r Vn----•,te ..... ' " ' . 

He& ..,... 4ler • heerl. Enna bestaat in een veld 'fllft uuur beladen 
- SL •AAIWI van IJON• · 

UTHEN (RUIS-TE,;), voorm. adell. h. in het La•d •• Hnutln, 
Jlftl"· N..,.B,.,,,,_u, i min. W. van het d. Bttltn .. 

Dit h, il gealeopt, soodat er thans nietl meer nn te sien is , 
mur de plaatt , waar het plaan heet\, wordt tegenwoordiir de O •• 
senweide genaamd. 

i.'ETBBN (POLDER-VAN-), pold. in het La•tl •• Hew,tkn, prov. 
Jf-.1.-BralJau , T-• distr., arr. '• Hmog11n6osch, kant. Heuitku, 
,em. HeelHfft-Betltn-n-Gndnn; palende N. aan den Polder van 
Babyloniëahroek en den Polder van Genderen, 0. aan den Polder nn 
Genderen eo den Polder Tin Doeveren , Z. aan den Polder nn Dron
gelen , W. aan den Polder van .Meeuwen. 

Deae pold., welke in hel jaar 14113 bedijkt is , beslaat eene opper• 
Tlakte na 676 bood. 77 v. r. 153 v. ell., telt 41S h., waarooder , 
19 boerderijen, en wordt door 1 sluis op het. Onde Mauje nn het 
OTertollige water ontlaat. Het polderllestaar bestaat uit ei,nen Waan
mu en vier Ledea. 
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DTIIBN"IN-DIONGBLEN, ltttll, S-·, ·. P""· /fo,wl,..,,,._, 
klus. en ring van H....,,_, · 

Men heef\ in deae gem. twee kerke11 , all: é6ne te Bftlln en élae' 
te Dao11111L•, en telt er 480 zielen. · · 

Het beroep van den Predikaat geschiedt door llen kerkeread , emfep 
~atie van den Ambachtsheer van Bet/wn. · • 

EEUSSUII, burgt in H•uingo, prov. 9r0flirtgn, Zie Ewsn. 
EEWER (DE), •• Ewn , Dili E1w1111 of •• l,n1a, geh. in H••

IÏ•go, proY. Gnmingn, arr. en 7 u. W. van Appinge,la,,., kant. en 
S n. W. van 0,,tler,Je,.._, gem. en f u. Z. ten W. van Lttu, 
¾ n. Z.W. Tan Z■■rtlijk, waartoe het behoort. 

Het ia een vrij hooge en uitgebreide wimle , nab\l den provinciale see
dijk , met 3 fraoije boerderijen en een zestal daglooncrs woningen , met 
80 inw., die alle un den landbouw leven. 

EEWERDER-TOGT, Ewnan-TOn, hrnon-Ton of Brw,nen-TOn, 
-watertje in Hwmir,go , prov. thonmgtt1 , gem. Lft111, dat in eeae 
we.t.elijke rigting nn Btfllf!f' naar de vlakke Rijt loopt , en zich hU 
Leensterklap in het Hovwr:ijhttffllll4r ontla!lt. 

Vroeger heel\ dit stroompje misschi!!n de BIi geheetett , waarna de 
wierde ten Z. van dit water gelegen , Bewiml, bij versnelde . uitapraak 
Bt11tr, genaamd werd. 

EEWIER (DEN), geh. in Ht1nmtgo, prov. Ormtingn. Zie En1■ (Da-). 
EEWIERDER-TOGT, watertje in Hufllingo, prov. Gnmiwgffl, Zie 

BIWllaDl!a•TCKIT, 
EEWIJK, d. in het Bijl Nfl lYijmtgen, prov. lhltlfflfltl, Zie 

Ewua. 
EEXT of E111:ST, welvarend d. in Oo,ttrmomlmlingtpt1, prov. Drn

tlw I arr., kant. en 2½ n. 0. ten N. nn Asrm, gcm. en ½ Z. O. 
van 4r,loo. 

llen telt er 75 b. en ,1110 inw., die meest hqn bestaan vinden in 
den landbouw en veeteelt. Ook heeft men er eenen korenmolen. 

In dit d., hetwelk vroeger ~leehts een ireh. was, dat kerkeltfl on
der Anloo behoorde, is in het jaar 1841 eene kerk en pastorie geboowd, 
voor de toen opgeriirte gem. van Be:rt-Antûrtn-en-M-Zanll11oort, die den 
Il September van dat jaar is ingewijd. 

Er is in dit d. eene school, welke door een getal Yan 70 leerlingen 
heaocht wordt. 

In en bij dit d. vond men vroeger veel 1waar eikenhout , terwijl de 
huizen toen nog minder wehaart vertoonden dan thans. Het waa dit 
oord, hetwelk bijzonderlijk aan de schilders de gelegenheid aanbood, 
om schetsen naar de natnur te maken. 

In het jaar 171S6 werd in de nabijheid van dit d., door eenige land
lieden , die naar steenen zochten , een opgeworpen heuveltje ontdekt • 
niet ver van de plaats, waar destijds de korenmolen stond, die in 1835 
is afgebrand , doch in welks plaats men eenige minuten oostelijker nuar 
den kant van Gieten eenen anderen heel\ opffebouwd. Binnen in dit 
heuveltje vond men eenen rrrafkelder, uit acht groote veldflinten samen
gesteld, één in het Oosten • één in het W csten en drie aan elke zijde. 
Deze steenen waren aan den binnenkant zeer vtak, en besloten eene ruimte 
van twaalf voeten in de lengte, van het Oo~ten naar het Westen, van 
ll!ven voeten in de breedte en vijf voeten in de diepte. De inrrang, welke 
in het Zuiden en twee voeten breed was , ging met twee trappen ne
derwaarts , welke van kleinere keijen gemaakt was. Uit deze bestond ook 
de dubbele vloer, tusschen welke men verscheidene amen met verbrande 
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~•••....,..- ·,en ....................... , 
_. ..,...._ , plijlr.-ook eeaige 1&ee11e1t beitelt, iä _. daa een dllÏlll 
~ en t,nie claimen .lallf, aitpzonderd wn • die wel drie viereadeelen Tan 
eea voà lutr was. Be■igea deur Nil,els geleken nar de gemeene -vuar..__, ..a.- IIIIU beL Dllibch apal. Sommigen waren acherp p
alepen en overifen1 geheel nw, ·andere claarentegen geheel glad. -
Nie& aeer Hr van dmiea pafkelder ÎI eoli. eee van de grooute en rre
pldlte hauehecldea, •t••••e ui& HYea ■ware deksteenen, die op twee 
en denit aadere nstea, ea met eluader eeae pluta Tan aeht en aeatig 
-woetea l,alau. De mitldelste boYea■IH■en aijD dertien TOetea lanr , 
■epn breed ID 'fijl YOelen 4ik; "t'■a onderen aija •\t plataoh&ig. De 
"nlw■tr ia na bel Oalleo 11a1r he& Weaten. 

DXT-ANDEREN-EN-DB-ZANDVOOB.T, kerk. gan., proT. Dna,-, 
11.lau. en rÏDf vaa ..l.um. 

Dae ,...., -.elke, iapvollJII 11.aai■li.lijk L.lait fta 18 Octeher 1840, 
is opprilJt, lelt l'IUIIII 600 1ielea, die •roepr tot de gem. .Anloe, l,e,. 
i.-den. De _..Ie, welke in de• gem. he& leeraaramltt heef\ waar
geaeme■ , ÎI peelt JMIO■N Gouiwian Boa1111111S Hu■- 1 · die den 
flO , ... rij 186i . .tau beraligd is. Hel beroep is ane keninklijke 
c:ellalie. 

EEXTA, d. in het H'oltl-O,._b,, p■ov. ~m. Zie Enn.a, 
KEXTA (BOVEN•), uae-ename lommerrijke ltreek ia hel 11'oltl

Ol,l,,,,M, prov. o,..;.,e.. Zie Eun.t (Bovn-). 
BEXTB, d. in het Fold,-Oltl,,.,,.bt, proY. Q,,...ingn. Zie Enn.t. 
BKXT.R (BOVEN•), ... fPlltllllle, lommerrijke 1lreek in het 11' olJl. 

tLla.6t, proY. 0-itlga. Zie Eaur.t (BoYu-). 
EEXT.ER-DIBP, watenje in het #'old,-OIJo-611 prov. ~~ 

f.ieEasra-ND. 
1!.EXTBB.VEEN af Lunav1111, Heb. ia Oo.en-•nmllftl.'rrg,pil, pro,:. 

Drndie, arr., bat. en Si u. 0. N. O. van A11en, gem. ea 1½ u. 
O. • N. -waa .Araloe1 mat i8 h. ea ongener 180 inw. 

De • , in 18S7 oieaw gehouwde , aehool wordt gemiddeld door eea 
~ vaa il leerliapa baoeht. 

EEXTERV.EENSÇHE-GOMPAGNIE ofE1UTuunlCD-CoD.11111a1, trela• 
ia o..t.r•oods•f ,-,il, prov. Dnrtllw, arr., kant. en 4 u. O. len N. 
"• 41#11 1 gem.• lf n. 0. van A•loo; met 8 h. en ISO inw. 

Dit geh. Jaeeft, gesamenlijk met het naburige d. Aanerveeuohe 
:::t•raie, - vute hijlclNiol, welke gemiddeld door 61S leerlingen 

t wonlt. • 
EEZE, ad.U. b. ia het graafi. Z•tp'-, prov. Oellnla.J. Zie E■u. 
EEZE, pla. ia Yollnio.•, prov. OHrija,I. Zie EESHBW. 

EBZi (1>E-), haffl. in Y.UffWMll 1 prov. ON~~~ Zie EES1 (D■-). 
EEZINGE, ll. ia het lr•d•r•rtier, prov. • gm. Zie E1111&11. 

UDEN, ...... ia he, graaá. Ztdp/111&, proY. 6•llnlarrtl. Zie 
~D~ • . 

. En'ER , geh. in de har. vu Bm/o , prov. Jf oorJ...Brabarrtl, arr. 
kan&. en 1 a. z. W. "• llfflla, gem. ea l n. Z. W. van '• Pri•
__,,.; meL Si il. en iOO iaw. Ooit heeft mea er eenen korenmolen. 

DFELING, aam, oader welk.en het geh. EsnL1H , in de JJ/n
;.r;; - '• •~, .lw. OidffllJijli, wel een• voorkomt. Zie 
EinLJH, 

EG, Hu of._, voorm. watert.je, ia het halj. der Bgmonrkn, 
prov. 11.-l-H.u..l, dat naar - ,ril Tt10rheen bij Egmond in de 
Noonlaee vloeide, doch nn venlreogd en pheel nrdwenen is. 
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Naar IIOIIIIDis- ...-1- IIOllde Let eea arm TU den •Hij• cenut' 
siJn, welke boTen Leyden dien stroom fll'liet, en met - noo......., 
liJke eenipins westelijke riJtiDf naar B1J1119nd liep, en daar io ue 
'Viel , welke arm, wegens &ÎJne smalte , BH-Kon sonde ,renoemd sijn , 
in tepnoYentelling \'11D de Bree-He.lof Breea,-Kul, die ter 
plaatse , waar nu Brielle ligt , in aee uitliep. 

EGAJ.EIIENTSl,OO'f, benaming welke men in de Zijpe, proy. Noortl
Bollana, geef\ aan de ondel'ICheidene slooten , door welk!! die gem. in 
de breedte en lengte op onderscheidene afstanden wordt doonoedea , 
ter Terkrijging na eeae ,eregelde kaveling en ter bevordering der 
uitwatering. Vier deaer ,loot.en· worden Opgaande Egalement
• 1 oot en ,enoemd, strekkende van het auicloosten naar het noordwa • 
ten en door deze best.ut eene eommaaicatie tuachen het Noord- Uol
landrcb kanaal en de Oude Zijpervaart. 

BGANE of s~. An.1, plaats in Oat-1,ulii, op .het Sa,..,.u ei!. 
Borneo, in het laad .llaro,tloe, aan de St • ..,1,.,.._,, 1° ISO' N.Br., 
156° iO' 0. L. 

EGBERTGAASTEN, buun., proT. Frie,la,ul, k,r. Oonergao,' griet. 
s-u,ng,rlana, al'l'. en lt u. N. ten 0. van R, __ , kant. en 
i u. N. ten W. Tan Beet,ten-,, f u. Z. O. van O•rlega, ,raar
toe 1ij behoort; met 4 h. en iO inw. 

EGEDEof Baoa, bulll'I. in Zallana, pnn. o.m;11,l, arr. en IS n. 
N. 0. van D'1lefltM-, kant. eo 2f 11, N. 0. van B.calw, gem. en t u. N. 
•an Hellntloora; met i9 h. en 180 inw. Beo heeft er eene achool 
met 30 doolgaande kinderen , die teven• dient TOOI' de iofr!:leleo Yan 
de buun. Not-Meer , ,em. den Ham. Ook ligt in deae boon, eeue 
lunrea. nn denselfden oum. Zie het Tolgende art. 

EGEDE of E11111a, havea. in Zallana, prov. O.erijuel, arr. en S u. 
N. 0. •an Dneneer, kant. en if N, 0. van Raalte, gem. en 1 11. N. 
Tan 1/ellendoorn, ia de baurs. Bgttk. 

Deae havo. beslaat, met de daartoe Leboorende gronden , eeae. op
penlakte van 186 band. 81 v. r. 30 v. el!. en wordt thao1 in eigea-
dom bezeten door den Beer B. H. u11 Bo111u, 1roooaebti1r •to 
Almelo. 

EGELENBURG, voorm. buitenpl. in Kenn-'-a, prov. lf«lf'fl,.. 
Holland, arr., kant. en 1j,u. Z.W. van .41/rmaar, gem. Reilo-na,.Oe,._. 
½ u. Z. W. van Heilo, 

Zij ,ras aangelegd door W1u.1• Bo111111sn1s, eenen IOOn van den be• 
roemden Amsterdamscben Burgemeester vao dieo naam , in wieDI na
iomelingschap aij vele jaren is ,ebleven , tot dat aij in het geslacht 
na S011111. Dl Vans is overgegaan. lo hel midden der vorige eeuw met 
de nabij gelegen buitenpl. Y m1wij1' vereenigd zijnde, i1 er thans niets 
meer van aanweaing dau de vijver , terwijl de grond , met hakhout be
plant, in eigendom toebehoort aan den Heer MATftlll Ha11Da11 w ..... ,._ 
n11 L1■■n. 

EGELENBURG, naam, onder welken het adell. h. IJ,an1w in 
Kninmierlana, prov.lfoortl-Hollana, weleensvoorkomt. Zie IJP1sv111w. 

EGELMEER , meertje in het O-k11JOrtier, der prov. U tree/at, ge
deelte\ij k gem. en 1 u. N. O. van Amerotrgm, gedeeltelijk gem. en 
j u. N. W. van /Uenn. - Het beslaat eeoe oppervlakte van ongeveer 
10 bund. 

EGENETISO , eil. in Oo,t-lndië, in den SundattMtl Archipel, oo
gcveec 16 mijlen N. 0. vao S•matra, O" 27' Z. Br. 1ii0 30' 0. L. -
Het heel\ narenoe, 7 mijlen in omvang. 
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IGGILL!NG·, oud d. in, Oed-ldii, op lael S..clo11b,. eiL J,_., 
IUid. • .... 

EGINBERT, oada naua nn he& d, EullUIIIT, in het' Goongt, 
)N'OY, 0-iflgffl. · Zie Bffaa. ... T. • · 

EGr,ANTIEllPOLDEI (NIEUWE-), pold. in &aou-Flaaaà,n, in 
Anler.AmlHuAI, pro't'. ZHlau, arr. Ua.,, distr. Hul.l, kant. en gem. 
4nl; palende N. aan da baun. het Spui, den Sparkspolder en den 
Polder-no-Zaamslag , 0. aan den Polder-Tan-Zaamslal! en aan den 
Oude-Kglantierpolder, Z. aan den Butbpolder •W. aan den l..oegonpolder. 

De1e pold., bedijkt krachten• een octrooi, ten jare 1631 door de 
Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden verleend, heeft eeoe 1ehot
hare irrootte van 111S bood. 11 v. r. 50 "• ell. Een gedeelte van de 
Otenschen kreek doonnijdt cle1ea polder van ltet Noorden naar het 
Zaiden. Daarin staan 4 boerenhofsteden en 14 arbeidernoningen , en 
het o•ertollige water wordt, door middel •an eene 1poikreek , in · laei 
kanaal no Gent naar Neu1en ontlast. · 

Deze pold., nreenigd met den Coegorspolder en den Nieuw-Ze"fenaar
polder, •ormt eene dijlr.aadje , beheerd door eenen Dijkgraaf, eenen 
Gezworene eo fttlen Penlin,rmeetter: 

.EGLANTIEBPOLDBR (OUDB-) , pold. io Staat..Flaaiukma, in 
.4nln-Jlffl1Hu:At, pl'O"t'. Zeeland, arr. Goe,, diatr. Hul,t, kant. en gem • 
.d.zel; palende N. 0. aan de Oude-Genuchevaart en den pold. Bcsoos
ka-blij-Benoorden, Z. aaa den Noordpolder-bij-A1el, Z. W, aan den 
Bnthpolder en N. W. aan den Nieuwe-Eglantierpólder. 

Deae peld., hebl,ende eene schoÜtare irrootte •an 71S b, 37 •· r. 
88 v. ell., is, uit kracbte van eea octrooi op den H Aop1tus 1808 
cloor de Staten Generaal der Vereenisde Nederlaadea Terleead, geaamen
lijlL met den Grooll-Butlapolder den Kleiae-Bullapoltler, 
dea NoorJ-poltler, den Capptlle-poltl,r en dea Fiuelurs
P older , bedijkt en wel tea Tenoeke HD Baljuw, Burgemeesttt en Sche
penen der stad ea ambaehte na A.1el, wellLe J.IOldera bij het onweder, 
den 1torm a da aeevloed ••n PauchdatJ des JUN 1808 oader .water 
pet warea, soollat het geheele kwart.ier nn de atad met de aee 
g'811Jffn Ja1 , de 'feal.Ïnr,erken door de sebarin,r ge-raar liepen eo er 
phn!k aan lneumiddelen Toor de burgerij eo het garoi1oea oat-
1tead. Eene spoedige bedijitilijJ waa dm hoopt noodzakelijk. Om die 
aan te moedigen, ,erleeaden de Staten Generaal daartoe vrijdom van 
tieBden , voor den \ljd van achuien jaren; veorts aan de Rqreriag 
van Asel , het ttgt van de jagt, TCJtrClarü eo · vÏSICberij ea voor de 
bewonl'n • bebouwers, 'lrijdom Yan alle lasten, pdureade twaalt 
jaren , 1ijnde het genot 'flln deae voordeelen nader bevestigd bij Reso
l■lie na de Staten T■n Zeeland in da&o !il Baart 1649. 

Van de een&e bedijking ia niets bellend en deze aal denlelijk HD 
aeer oade dagteekeaing 1ijn; althans is dea.1 pold. in den aanvang 
der seveotiende eeuw een en andermaal met 1eewater overdekt pweest, 
doch kort daama wederom gedigt ea bennellt. 

In den Oua11-~T1DNLan _,taan twee gehuchten de Stad-Da
•id• en de !lagarel (zie die woorden), Toorl1 twee kapitale en drie 
lleiae hoerenbo&teden , benena, eeoe meeatoof en nog twee afzon
derlijk 11Made arbeiderswoningen, Hij watert uit door middel un 
eeaea kleinen duiker in de Oude-GeauebeTaart en door deaen ia 
d• Polder ,aa Zaauular, 
· Het. Dijkbet&uur heatäat uit eeaeo Dijkgraaf, eenen Gezworene en 
eeuen Peoainfmeeat-, 

• 
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IGIOND_, laeerl, P""· 1'00rfJ.1lelàN; paleade N. aan de llNrl. 
Wimmenum en Alkmur, 0. aan Beilo en Limmen, Z. UD Castricum, 

-W. au de Zuidenee. 
Deaehecrl.bentdegem. Hgmond-Binneo-Egmond-aao-den

Hoef-ea-Rinnegum eo Egmond-aan-Zee, beslaat eene opper
vlakte van ili37 baad. 111 v. r. 33 v. ell., telt 397 h., bewoond door 
480 huisgn., uitmakende eeoe bevolking vaa bijna i300 inw., die 
meest hun bestaan vinden in laad- en Yeebonw, visscherij en acbalperij. 

De Hen., die hier onge\'eer 700 in ptal aijn, maken de B"m. 'ftll 
Bg,ru,ruUirtflft....-op-dn-Hoef en .B,,,_...a.,_z,,, uit. 

De R. K., "80 welke men er bijna 1800 aantrel\, maken de lat. 
der Bg,110J1_,. uit; terwijl men er ruim 900 B.. K. van de Bi11chap-, 
pelijke Glere1ij heeft. , die de statie na •~•Z• uitmaken. 

Mea heeft io dese heerl. 3 scholen, als: ééne te E1Jmond-Biaoen, 
éene te Egmond-op-den-Hoef en ééoe te HIJmond-aan-Zee. 

De heerl. no Heao11D , hoewel Yan ouds eeoe nije beert., is, INldert 
aij wederom in den boezem van den 1\aat geraakte , ■iel Terder dan 
als ambaclttsheerlijkheid weder nÏtlJeleYen. Zij beeft. , TU ouds , den 
adellijken huize Tan Eaao11D wgekomeo, en '\terd, io dn jare 1488, 
door Keinr llu1muu11 lot een graafschap nrhe-vea. De oudale tak 
van dit gnlacht heeA: drie llerto1J9D vaa Gelde, opgelenrd , name
lijk : AallOU, AND eo Kun. vu Baao■- , met welken laatste dae 
tak is uitgeatorven. Een andere tak beaat de graaticbap)lfln BIIRD •• 
Leerdam, de baronoiën Yan Usselsteia, St. Maartensdijk , Kranendook, 
KorljJeoe eoa. Van dezen tak wu de laatste Graaf MADIIILUU' TH 
:S..010 , wieo1 eeni8" aagelatene dochter A11u , door baar huwelijk 
met W ILLB■ 1, Prin1 •• <henje , alle deze laeerlijkhedea aan dit 
geslacht. onrhragt. De heerlijkheid Ea.01111 1elve du1 een gtufscbap 
porden, wa■, ala het 1tambui1, altijd gebleven aan den tak. welke, 
• da uilateniolJ da 'Vorigen , de oudste werd , eo wu door erfvol(r•t 
gn.U- ep den beroemden Graaf LA■oauL nw Ba■Olln, la den J8ft 
1188 te 8-ael onthalad ea sijne RMcie1'911 Terbentd YVklurd zijnde, 
k-wam aija zoon F1■.1P1, eerat Da tien Geoclsehen 'Vrede, ia het bait 
..-.a het graafschap, en liet het, in het jaar 11590, aanmerl.elijt !te
l.ast met sclmlden , aan zijnen broeder LA110auL ••· Deae wooDlle, 
.,..hetjaarfä91 tot 18015, te E1Jmond; doch trok toen, geen bna 
aieode, - aieli uit zijne achaldea te red4en, naar Fra11klijk. 1111& 
,rru&duap 8-•• ndert, in het jaar 1807, door de St.ateo ftD 
Hollaad gekocht , eo bleef verbocht met de 1rrafelijkheids-domeinm , 
tot in het jaar 17ii, ••oneer het dot, met de leenen en andere 
gere!Jliffheden daartoe hehoorellde , voor elf dniaend gulden verkooht 
werd aan den Heer G■aüD vu E&aon n11 DBB Nn111ua11, geeproten 
uit W1LLQ n.11 E11aoaa, Heer .aa /Ja,eldeirt en Lemlana en broeder 
van Aaaoua, Hertog Ma Beider 1 die een heimelijk huwelijk ba4 aan
gegaan met MHGAHH, dochter van EvnnD, Heer •• Hoogtllflfllk n 
Eenlvloude eo hastaard-o Yao W,u.111 vu Banan. Heer Gnn• vu 
E11■1111D na DH Nu111uaa kocht , t•n aelfdeo ti.ide, _ de ambacht1beerlljk
heid van Egmond-binnen, Rinnegom, Egmond-op-den-Hoef 
en Egmond-aan -Zee, met de duinen, YOor ,·ier en 1e1titr duizend 'fijf 
honderd gulden, Zijne zuster, Vrouwe ■nu nir E11110H YH ••• Nnw
•aa, douairière Tan Heere Dras. TH E11ao11n YAII naa Nn111u-H, Vrij
vrouwe Mrt Peltea en:., bezat de heer!. na 1\jn oTerlijdett, en liet se, 
io het jaar 17 41 , bij erfmaking na aan hare■ oTerl-ea mans breeiler 
lonk.heer Jou MIDIVI na &aoaa nw 9111 N1111111H, Seder& is de Heer 

• 
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•• Coull.DY.aa Pn,ua,,a.er"&NorlaC.., ....,__._. 
co llaad der stad Hoorn, hmitter der ambachuheerlijfdieid vaa Ee•ou 
geweest, eo t.ham wordt lij in eigendom beaeten door Vrouwe E,. Lau 
GUGOu , douairière vaa de,u Beer Tina us Euoau. 

So111111Ïgea willeu , qt de naam E11a1111u &oude &ijn umeagesleld uit 
de woorden : Aaec en muncla 1 en dat Sr. A11111.1urua , dit land t.ot 
het Chriaten14:lool pbragt hebbende , het zegenende 1oude guegd heb
ben : gratitl Deo I kec m•nda ••nl; cl. i. God dank , deH zijn geaoi
urd ; waarop A11tw.D , Koning der Friaen I de plaall , waar AaLU11r111 
woonde, Huc Muau zoude genoemd hebben, eu cl.aarvau lawr :&auu 
eo voorts EaoH afgeleid lijn. 

Het geslacht, daL vu d«e heerl. 1ijnen aaam ontleeot en , soo 
als wij pien bebbe•, in yersçhillende takkea verdeeld was, beeft 
onderscheidene beroemde µiannen vooa·Lgebragt , als daar 1ijn , om 
hiu aiet van de vruegere te 1prekeo: A1.1aK11r vu &.011•, Beer 
- lleeredeia; zijn broeder Faauu1a:. us &..oa•, Hen - 11.,. 
n,tein en Ono vu E11•oa11 , Heu """ Ke-.,.J,-,, die wij au lee-
1.eoaan van het vermaarde verboacl der Edelen vermeld vinden ; W 11.Ya · 

n.11 WOIID, Heer """' /Juelit,in, die WQ tijde van Vrouw JAGOa 
een der vooroaams&e, Hoofden cl.er Xabeljaauwscheo ~eest ia; J,.11 
Graaf Y.U Euoa11, die in 11H6 t, aa Lwee en dert.if Jarta Staöo11-
du ,·an Bolland t.e 1ijn 1ewceä; FJ.0•11 u11 E11•011• vu UN11,11rs1■, 
Grut'•• Bflffl&, die ia 1lS11S Sl.adheuder vu Frieelaad werd i Auau.111 
vu &.0111, die 1ijnen oom J.u Graaf n11 Eoo•• • al1 Luiteaul
S~!aouder .-erd toegevoegd; MilUUUUJI 1'.U E11•oa•, Graaf NA B.,,., 
me in 1lS40 Gaouz Sc:uH l'All TQVTEIIBUU als Stadh•• Taa FriCIWld 
orolgde; DlEDUIE ,.u &•OIID ua " Nn11nat ' die io 1:iOIS ' als 
-.ooniuer van den Groot.en Jlaad van Holland overleed; JO&l11 Az11111111s 
ua Euoiu, 'f u DE& N n111H , di.e ia 17 40 , ala AmllaslllGlur uur 
liapela werd guoadea ; en viea wij voor allen he& t;ent lladdea moe&en 
IIOCllleD , LuoaHJ. Graaf n• Elillou, die als eca o«er Toor '• lands 
vrijhei.l, dm IS Jwaij 11S68~ l.e Br1111el zija levea.op eua aahaTot-' 
ciudipa (1). , . . 

Het wapen der haerl. Eo01111 hest.Qt Îll een v.eld VIUI ..- , heladea 
met .zu iepen u11 keel (,ood) , rusteade op eeao huql. . 

J:GJIOND, d .. ÎlJ àet balj. der ~ptM•, prow. ]f.,,..lloU..,. 
Zie &•011u-B.tsua. , 

EG.MOND, verl. plaat. in .Ned.,/antl#/&-Gut11•, kol. S11rÎIIII••• 
aan de Bna-c---,; ... I ter liokerhancl in het opnreo; paleade 
J,oyeowaartl aaa de verl •. plw. Utrecht, b,aede.a.._.... aa de ffrl, 
jtlant. Bruimbur1 ; 629 all. grool. 

EGMOND (ABDIJ-VAN-), YOOl'Ul, abdij ie 4e heerl, B,-,.á, pf01'. 
ifHrtl-HoUaaJ., 20 ,IIIÎa. 0. HD~""°• i,a de oud. hnovea 
doorpaus vermeld ond,.r dec ~.,.. vaa Sr. A»a11 ... 1•&1.0G1Tu ,..we► 
l.ea naam baar g1111eve11 was door .bou, l.onin1 der Friezen ea .
,._ c1eo oaseloovï.&m .R.t.DIOUD ' welkeu ' Jl8 den dood 11111 vaan , 
d8oc- AIIIJ,Aa'I' t.ol b.et Chri1teageloof aebract wu. 

Dwt l, G,aaf """ Hollanrl, deed aldaar ia heL jaar .889 eeo houten 
k1ooator houwen, voor Beaediclijaer NeaQfa. De Friezen, eenife jal'4!D 
claraa eeae,,a inval doende ~ dit 9owe1t., nrbraudden .liet Id-ter tot. 
dca ~ 1ioe, eluadealoaa alles wat aij voada ea voerden de N811111D 

Il) - • - ...... .,._ ,. ,r. Ta ,, .. .,.. , lfWoWI """ fld VerlolMI ,f,r ,. •• , ... , 111. ff , 
... ..,_.,,, • O!W au.. ... 1. __.._,,......,.. ....,_,.,,, D, 1, 111 ... .,..m, 

• 
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weg. Gflff .O..ll deed het gellidlt 111n ateell' berlloaweia, tea 'eiadt 
het ded;'a~val der stroopende Friezen te het.er ICKMle bnaea afweren; 
en plaaffte er Monniken van deaelfde orde in ; terwijl hij de Nonnen 
naar Bepnebroek , nabij Haarlem , deed overbrengen. HU begeerd4 
daarenbpven , dat liet. de begraafplaats soucle r.ijn · nn de Graven , ea 
deed ook het gebeente van St. J1■0111 en van den H. Deken ADn■nTll• 
in het klooster overbreugcn. Nog schonk hij groote goederen, en daarbij 
een zeer kostbaar evangelieboek, rijkelijk met goud en edelgesteente 
venierd, aan de kerk van Egmond ; terwijl Da-■: V en de volgende Graven 
nog andere goederen aan dit. klooster vert'erden , llOO dat het groote 
rijkdommen beaat. BehalYe 1eer uitgestrekte landgoederen, tienden en 
renten, hadden de bewonen het regt, om op de d11inen te jagen, en om, 
volgena eene vergunning van Hertog Fmn , in Ah&spoel , buiten Ley• 
den, vier paar 1wanen te houden. Tot meerderen luister van het 
klooster, werd aan de Kl001lervoogden ook de waardigheid en den 
eernaam van Abt. gegeven , en vele inkomsten en voorregten toegekend. 
Onder anderen hadden 1ij de benoeming lot i4 parochiekerken • en 41 
kapellanijen te vergeTeo. la de ld001terkerk, die un St. ADAr.nu111 
toegewijd was, 11·aren onderscheidene kapelle6 en 1eer vele onlareb, 
Aan deae kerk had Paus b110C1111T1u1 IV veertig dagen affaat vergund, 
welke jaarlijks op St. Adalber&usdag, met die kerk godvmchtiglijk te 
baocken, te verdienen waren. De eerste Abt, in het.jaar 910, meent 
men IJC'Weest. te 1ijn zekere Mouaor.11. De vijfde was Heer Snvn VAK 

· Euo11D , die men zegt overleden te 1ijn in het. jaar 108S. De zevende, 
Aau.u1 genaamd , werd , om 1ijn slecht gedrag, in het jaar UW, 
door den Bisschop van Utrecht afgezet. L11111u v.u Ee.011D wordt 
•'fOor den zestienden Abt gehouden I hij overleed in het jaar 1i81. 
Men wil, dat, te dien tijde, dertig Monniken in het klooster huisvest.tea. 
la het jaar 1SISO ontstond, tusschen de Abten en de Beeren VAK Ee•IIIW, 
een lfl'OOle twist.. • De eeratpneemden hàdea un het klooster vele 
gaederen onttrokken , wel~e de laatsten wilden vergoed · hebben. 
llieruit enu&oadien l'OMerijea, brandstic:hting en doodtlagen. Nu -• 
11111eulde het vuur van tweedragt , dan wederom sloeg het , in licbtea 
luije vlamme , ten dake ait. Dit duurde tot in het jaar 1437 , wan
neer door tuuelaenApraak van Hertog FIL1n v All BouaM11Drii , en op bevel 
vu den Paus, de partijen in onderhandeling kwamen. Bij vonnis 'Van 
den Paus , hetwelk tegen de verachting van den Abt uitviel , werd de 
heerlijkheid van de abdij afgezonderd , en van alle IJC'ellelijk gebied 
,rrij verklaard, en de landen, door de Heeren van Ec•o11D in bezit geno
men , -aan hen toelJC'kend. Zoo· geweldig wa1 het mianoegen , dat de 
Abt en ziJne Monniken over dit vonms optatteden, dat het verdrag slechte 
korten tiJd sLaud hield; docb al wederom tot hun eigen nadeel. Heer 
Cs.üs v.u Ao111c•u, was, in het jaar H76, de drie en twintigste Abt, 
en had een harde tegenpartij aan Ju, natuurlijken aoon un Hertog 
F1uH n11 Bo1111G1111D1i, Proost van St. Donaas te Bmgge. Doch VAK 

A11111c:au ontkwam zijne lagen. DnID n11 Boua&01101ii had die nn 
Utrecht in den ban gedaan; doch de Paus magtigde den Abt, hem 
daarvan te ontslaan. Eenigen tijd daarna, zich begeven hebbende naar 
Zeeland , om aldaar de brailoft van Heer W OLHIIT n11 Bo1111na 
Nn Der-Yette, bij le wonen , dronk hij daarop met de andere gasten, 
als om 1trijd , wijn, waarin- men zout IJC'mengd had. Dit pente hem 
weldra , om den aandrang der natuur te ~oldoen , en dewijl hij lanlJ 
uit.bleef, vonden eenigen , daarover oogemst, hem dood akten op het 
heimelijk gemak. Dit gebeurde in het jaar 1481 • 

• 
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'Toen ' ia " jare t• .. te llurlem een der nieuwe biaelaoppeltfle l 

utels in de Nederlanden oppri,t was, werd de&e ahdU, met alle bara 
rijke Ïlliomllen , aan den -Billèhop , te zijner 1taat•oerin11 , o•ergege
'ffll : soo alt ook de heide Bisschoppen van Haarlem , N1CG1.AA1 u11 
l11VWLAD en GonaT vu MIDLO, oodanb de tegeokaoling der lloo
oiken (die vroerr eene vrije verkiezing lladdeo), tot Abten no E11101a 
unrsteJd aijo, eo de inkomsten dier goederen genoten hebben. Laatst
pnoemde , die de laatste Abt van &11011• ireweest is, was ia het jaar 
1171 tot Biuebop van Baariem gewijd, en bezat d,o aetel io tamelijke 
'Rede tol op het jaar 11S78, toen de kerken aan de Henormden wer
den ingeruimd. Naaawelijb ontvlugtte hij de razende menigte , door 
aicb ia eeoea oodenard9cbea kelder te verbergen ; week vervolgens 
aaar Boon en 'ferder naar llam&er\ alwaar hij het ambt nn Wij-bisschop 
bekleedde, tot dat mea hem ia het jaar 11S87, na het onrgaao n11 
de atacl Deventer aan de _Srojaarden, derwaarts ontbood, om er de 
kerken andermaal ia te wijden, waarna hij te dier stede, den i8 Jolij 
ftll dat jaar, overleed. 

Dne abdij bezl!t eeoe voortretl'elijke bibliotheek van oude, op per
kament geaclirevene en eenip gedrukte boeken, die Yoor het meeren
deel waren bijeeagehn,t door den Abt G1aa1T Y&II P01r.e111T , een 
voontaoder 'fan geleerdheid, die in 1478 OYerleden is. Aan hare be
wonen hebben wij de kennis van vele oude geachiedeniaea dezer lan
den te daokea; want, behalve de beroemde kronijk van Jl1L11 SToa■, 
die haar ia de dertiende eeuw -.enaardigde, schreeF ook reeds in de 
,_lfde eeuw Dau v.ui Ln.11 (TueD01u1 • L11ou) aldaar zijn llffllÏtMZ. 
ol korte graûcbriftea voor de Graven van Holland , die te :&110110 be
graven lisgen , en twee eeuwen later zekere Lle uitvoeriger graFschrif
laa, die verre nn onlielangrijk 'fOOr de geschiedenis aijo. 

Dae aer rijke abdij werd ia het jur 11J7!1, gedurende de Spaansche 
.-lasten, 1m -ale verbraád, en de aeer uitmoatende bibliotheek, 
-•■-Ie ia vele oude pdralite en geachrenne boeken , benevens kost
ba,e Wkeu m urbieraden, met één woord alles , door de plunder
aieu krijrkmchten, onder berel wn So.OT, vernield, gerooFd oF aan 
de v.lammea le8 prooi,, eetJeftn, Daanao •r men , in het midden 
du 'fOifÏp eeuw, nor eenip geringe ovetblijfielen , onder anderen twee 
leren• , die ieer dià en van dui&teeo opgemetseld waren , ,raarvan · 
de eeoe oo,r plaeel en de andere tol omtrent de heli\ overig wa
ren ; thans aijo er echter geeoe noemenswaardige overblijtielen meer aan• 

~BOND (GROOT-), d, in het balj. der Bgm<lflMn, prov. !Voonl
B.U.rul. Zie Ba■on-B11111111. 

EGMOND (llUIS VAN-) • oud adell. h. te '• lha'll111l,age, op den 
Oosthoek "• den Krwulmlijl: 1 voorheen aijnen pit- en opgang hebbende 
op den YijN,wrg, 

Dil. h., dat reeds tea tijde van de Hoeksche en Kabeljaauw1cl1e twis
ten v-eltl wordt, ,ras in vorige tijde■ een der aanzienlijkste huizen 
.,._ '•Gravenhage, hebbende de gedaante HD een slot of kasteel , met 
eacleneheid.ene torentjes eo schietgaten tot eenen wakkeren tegenweer 
-.iea, welke Hde gedaanle het oog lot in het jaar 1710 behouden 
laeefl. . 1 • ' 

lo het jur 1479 w• dunan bezitter Beere 1•• n11 Ba■o!ID , een 
~e •oontander dar Xabeljaanwachgeainden. ~Deze had, met hulp van 
Beer Ju •• Fwn n11 W Allllüa en andere hunner twistgenooten, 
het hof met pweld ÎllpllOIIIID , en T811 daar Wl'9PYoerd de kleino-

lV. Dm.. · 8 
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cliïo, j......_ • '8M kol~~ 44lt St&llhouden WoLnaT 
Y..U Bo~~u.111011 Ja Peen, l>it ter ~re van· den S1.adbonder (C!hragt 
1ijocle en daa,ro1er grootelijp vergramd, vergaderde bij io alleriJl eeoig 
volk bijeen , eo trok daarmede met spo~ na11r '• Gravenhage. De onver
wachte tijding vaa 1ijne aanoaderiog bcvio,1 lfe Heereo van Esao11D en 
W usu.ua, nog onder- den maalt.;,id 1itteo~e, met zulk een schrik en 
verbaaadbeiil, dat 1ij flotaelijk van tafel doden en voorts 's ~raven
bltJtl verlieten, al&oo wiJISlllijk bet nakende gevaar oohlugteode, waarop 
de Stadbou.der, des ande(en da~ met -1 aijn volk te 's Gra renhap 
komende , aijo nrblijf op bet Hof nam , en de Heer VAII Mo■Tl'OOBT 
ia het Hu11 VAi E1111011D, alw11,11r hij 1ijuen wimpel ten venater uit 
liet waaijen. · 

Hoe laa1 dit bqia aap het doorlucbli& en. aloud geslacht der Graven 
,.111 E111101D i, gebleven, is oDZCker. Ia het ko~er van de verponding, 
gemaalr.~ in de11 jare 16i7 , ataat bet te ~k op n.aam nn deo 
Reu Dl V1u1ll11. Naderhand is hel be1è,e11 door diens zoon, den 
Beer F1u,s DE Zona Dl Lu.1 vu V1LLE11s, Beer wan Ze11et1tler, sedert 
het jaar 167 4 beachreven in de Ridderschap en Edelen van Holland , 
en in 1680 wegens dat eollcgie gecommitteerd in den Raad van State. 
In het jaar 1710 is het bij koop gekomen aan Jonkheer Wu.u• 
l.0Daw1.11, Baron V&JI W AUUu.a, Heer NA Ruiven en:.::., io leven Baljuw 
ep Schout r~ •• Gr11vçob,a~., di~ het yoorschl'.even h11is voor het groot-
1\,e gedeel~ eo d;aarna aijoe ~eduwe, V.-ouw.e M•11~ CoanLu. Aussn 
.;u HOG11■a1D1 etc., na ae toenmalige wij1e, hebben doen opbouwen. 

EGMOND (llUIS-V AN-DEN-ABT-VAN-)• oud b. te '• Grarmlwge1 
op dea /{rtnlerclijk. 

Of dit huis bij een der Abten va• ·~mond, op eigen kost.en en 
eigen gebruik is /.esticbt, dan of het de abdij toebehoorde is ten 
eeoemalo oabekeo • Thans is het niet meer io weien , zijnde in het 
begin der yorige 911w 11fgebrokeo en tot st,llingeo co koetsb11i1eo ver
bouwd. 

EGMOND (SLOT-VAN), voorm. slot of kasteel, in de balj. der 
Bgmonden, prov. Noartl-Holl!J•d, in bel d. Egmo1&d-ap-dm-Hoef. 

Men wil , dat de abdij van Eg111ond aanleiding heeft gegeven tot 
de stichting van dit slot, waarvan dit geslacht zijn naam , als het 
1lamhuis -c,atleend beeft. Dewijl , namelijk deze abdij , een patroon 
nooditr bad tot hare bescherming , 1110 was daartoe, door Graaf D11-
Dlllll1t VI , tea verzoeke van W OllTBll of W ALTIB, den zevenden Abt 
van Egmond, benoemd zekere Heer B1111wo110 of B111woLD, die dus in 
de kronijk van Egmond bekend 1taat als de eerste Heer n11 EG•o11D. 
De1e zou door den gemelden Abt W OIITIIA, om zijne bijzondere dien
sten, ten Yoordecle der abdij, met eeoe hoeve of stuks lands be
schonken aijo, op welke bij de grondslagen gelegd ]1ad, van dat huis 
of slot te Egmond-op-ileo-Hoef, van hetwelk na zijn dood; in het 
jaar 1093, door Dooo 111 , Heer 1HJt1 Egr,wnd 1 den verdereo opbouw ver
Yol,rd is ; doch ook de,e , in het jaar 1200 overleden zijnde, werd het 
einilelijk door AazaD VAII E&So110 u lJsSELSTEJl'I, io bel jaar 1307, 
'VOitooid. Het wu uit onderscheidene stukken eo gebouwen zamenge• 
sleld, en ongeveer 180 v. (li6,ISO ell.) lang co 160 v. (Hli,22 ell.) 
breed , had vijf ronde en 1ware 'Wierkante torens, behalve onderschei
dene hooge trapgevels; daar billDeo zag men eeoe groote watergracht, 
welke aan de achlenijde door drie verwulfde bogen hare uitwatering 
had. De gracht rondom het kasteel , was gegraven door Álll'IOLD I , 
Heer C:~• EgmO!fd, welke aijneo vader I J.t11 1, in hel jaar 1370 1 op• 
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-rolp. Ook il hei aan ·~, dal mmifen he, graven 
•an de 'l'IW1 op AlkmMr ldesellii,ijvea; •wet andena bewee,en, dat 
mlb gesehied lij dOOf DollO 1, Heer•• B.IIO!lo, en zooa 'Yan Lo101JD Il, 
Beer - X.■oH , welke in fJl1, na +e Nr11gkoms, ttit den oorlos 
letJ!n de Saraeeaeo, cnert-1. 

De hekeade &wist , in '4!t jaar 1W , tnllCltee .ten Graaf l,eoa,m■ 
n■ Lee11 en Wm.1■ 1, Graaf - ll•U-tl, wegen• cl:e beencllappij, 
die den Graaf u11 Loo11 , nithoeftht •an •Un huweltfk met Ao& , 
dochter •an Graaf Dnian• m, in BoUand, oefende,· etelde dit kat
wel aan de eente aanranding_ ten doel , daar het. , uit haat tegen 
&raar Wn.us en Wonu 1, ·- - IJ,,,.,_,_, door den Graaf T.lll 
Loo. en de mede.Landen der Gravin ,\D.t. , werd in tien brand gest.o• 
len. Wona I hetbouwde he\ kort daarná, in het jaar t!il06; doch 
4e W estfrieaen , in lateren tijd , 1icb tegen den Graaf nn Holland 
'ftrtetleade, maakten na de afweiigheid nn Woma Il , Heer 11a,a 
Bg,,,ond, .tie 1ieh destijda te llaulem be.oud, gebruik , om Ien• 
neaaerland te onrntlea , en gaven hel schooae dorp Egmond ~ 
heae-rens het 81.0T, ia het jaar 1S11J, aan de vlammen ten prooi; 
Das MeeF het bijna ah heffl'.-ven onéler sijne puinen liggen , tot 
in dea jare 13i1 , wanneer Ju 1, Heer """ Eo■o1t11 , na zijnen va
der te zijn opgevolgd, het weder herbouwde, 100 geed 1ijn gering 
'ftl'IIIO!Pn 1111b toeliet. Omtrent twee eeuwen daarna , in het jaar 
1ffl • kYam dit kasteel eene dreigende verwoesting te boven; toen , 
namelijk , de Geldenche Friezen , na het plunderen van lledemblik , 
Alkmaar en wneheideae West-Priesche dorpen , ook derwaarts in aan
~ ware• en liet dorp Egmond aan kolen lagen, doch , dool' het 
lullig beleid en den onverschrollen legemand TBn dim Heer Ja11 YH 
W .t.Na.ua , welb zieh toeamula op dese wel lleYelli«de sterkte van 
lijnen seluionltroeder bevend , met hellh,ede kofpen na liet do& moesten 
ûlein-. Sints dien tlfd ltleefl dit. adellijk lau11 ongestoord , \'Ot op het 
jaar 11'11 , 1-11 eenil! benden van dea Prins daar binnen trokken , 
nadat de Spanjaarden Baal'lem helden ingenomea , de stad Alkmaar 
ltedmgden, doelt den 18 Julij aldaar !let hoofd stotende , naar B:r
JIJOINI..Binnen wkea , hetwelk twee dagen daarna, door hun in de asch 
plqrd went. In den jare 1174 en wel op den 7 Jimtf, werd dit k-. 
teel , op heYel 111n den Print van Oranje , door Jonker 0.1na111: S01101 , 

6oaYeraear van lfoord-Holland, in den brand ptoken, om de Span• 
jaardea , die weinig tijds te voren , met drie duizend man , onder bevel 
... den Baron vu Canu&IIS' aldaar riererd ' en' over het u-' laags 
den dijk , tot de dorpen Wormer en Jisp doorgedrongen waren , de ire
legenheid te henemen, om dit kasteel te bemagtigen en 1ieli daarin te 
venehaaaea. Sedert dien tijd· is dit pracbtiee gebouw .erder aan de 
'ftrtroestiag •an den tijd ten prooi gebleven , aoodllt er slechll de toren 
eo de •oorpoort van overgebleven waren, toen men die ia 1744 eenig•i• herstelde. Thans 1iet men alleen nog eeuen boog Yan eenen der 
westefttkste torens van het slot. 

Dit praelitig IJ"tlieht , dat , niet alleen door zijn aitwendig aanzien , 
inwendige tcboónheden , naime zalen , waaronder er eene met de beel
teniuea der Heeren • maar ook door zijne onoverwinnelijke sterkte alom 
huoemd was; dat gedurig uiwuntte door eene rijke en btjna gestadiire hof
ho.ading, ook heir.end door het aldaar overlijden van vele Heeren en som
mige Graven nn Egmond, wu echter nog meer , en mogelijk met meer 
ngt , lteroemd door 11Jne doorlachti!Ji bezitten , welken in &taats- en 
bijpabn onder de nilea van om gemeenebest mopn gestelil wor-

r;,: ~ .. --:-·- -
1 1,;_ • - • 
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den , hetwelk ooi hn, geltfk doorpaas, dea Mat à ..,..... • 
de verwoeating hunner bezitting heeft .lteroUeod. 

In het j■ar 148i bragt men twee Jrieaehe Hoplieden Wna Ju.ac:a r.:oonlijk ScaauHw11n pnaamd, en llom Laanr111, cl... de Bol• 
cbche Stedehouders Heer J-,. n11 L,uaH ea den Heer JA11 n11 &

JIOIIII , bij het stormenderhand innemen van Hoorn, paopn pnomen , 
herwaarts in veiliire bewarintf, welke , van cleo 5 Julij ..-aa àt jaar 
aldaar gevangen 111ttemle , met eerder vrij wenlea gelaten dan na
dat ieder voor duiaead gondplden1 (1400 plden) a\j■e vrijlieid p
loeht had. 

EGJIOND-AAN-DEN-HOEP, d. ia de heerl, B,-.l, prov. NoorJ,.. 
Holland. Zie &-D-OP-•u-Hou, 

EGJIOND-AAN-DUIN, d. ia de beerl. IJ,-,ul, pl"OV. ~Voord-Hol-
ll•d. Zie EH0110 B1nn, · . 

EGIOND-AAN-ZEB, pm. in de hem. B,-,l, prov. NOflf'4. 
Holland 1 arr. en kant • .illkrrta■r (IS k. d., 11 m. k., 3 s. d.); paleade 
N ., 0. en Z. aan Egmond-Bionen-en-op-den-Hoef-ea-Rinnepm ,· W .... 
de Noordaee. 

· Deze geni. bent het d. Egmond-aan-Zee, bijna al, healotea 
· bebouwd. Zij betl■at eene oppervlakte van 10 bun.i. 74 v. r. 88 
v. ell. , telt !IOO h. , bewoond door 27 4 huisge1. , uitmakende eene 
bevolking van ruim 1500 inw., die meest in de ..-i1cbvanpt bun be
staan Tiodeo , thans uitgevoerd worcleode door behulp van i7 vÎlch• 
schuiten. 

De Hert., die bier ruim 500 in getal 1ijn, maken eene gem. uit , 
welke tot de 11... en ring van 4U-r behoor&. Na het invoerea 
'IID de Hervormde godsdien1t bier te lande was &aon-.1.u1-Zn ea 
Bgmot1d-op-,l,.,,.Hoef in het kerkelijke vereeniJd, en ontvingen 
tot banaen eersten Leeraar Joa.a.11 Guuoa, die an het jaar tö97 
herwaarts beroepen werd en in het jur 1801 onrleed ; doch na het 
jaar 1819 werd E11.0110-.a.u-Z11■ in het kerkelijke van Bgmoad-1111,.,.. 
,lea-Hoef gescl1eiden, en eerstgemelde gem. ontving tot baren eer
sten afaonderlijken Leeraar Tnooo■us N1co1.A1 of D1u Kua1, die er 
in 1811 oYerleed. Onder de Predikanten, die er later gestaan hebbea1, 
Yerdient vermelding J'oa1o11 P,c.a.aD'I' 1 eente gescbiedsehrijYer van Drenthe, 
welke er van 16i3 tot 1643 het dien1twerk waarnam. 

De R. K., van welk men er naim 1000 telt, behooren tot de 1tat. 
van ie Bgmo•dm, 

De R. K. van de Oude Clerezy , welke er 900 in getal aijn, maken 
de stat. van .l:gmontl-op-Zee uit. 

Men heeft in de1e irem. slechts ééne school te Egmond-aan-Zee. 
Het d. E11ao11n-.u11-Zn, E11■011u-o,-Za1 of Ea■OJ1n-Bmn11, is een 

oud, maar uazienlijk zeedorp, en ligt 1¾ a. W. Z.W. nn Alkmaar. 
Men wil, dat Beer W ALGH v.a.11 Er.■0110, die in het jaar 1036 over

leed , de eerste aanlemrer van dit d. is geweest, door het bouwea 
•an tien h., welke hij door eenige verarmde buren om niet liet be
wonen , terwijl hij bon veroorloofde vrij te Yisschen , mits gevende 
den tienden visch aan de abdij ; waardoor, hij de verdere opkomst 
van het d., de kloosterlingen het geheele jaar door vao viscla vooniea 
waren. 

Dit d. beeft onderscheidene straten en bezit een Raadhuis, als
mede een Gast hu is. 

In het jaar 1036 werd hier, door vooneide W ,un 't'AJI E11■011D, 
unc kapel gesticht ter eere van St. A.111u. De kerk. , welke hier na 
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._ lia,.t ~ ,.._, w•• 't'6r de llalormalie _... MA de B • 
.&- toepwijd. De PIIIIIICII' daer kerk werd dee&ijcb daor de GraTea 
-.-W, en aoeat,· ~..- let register van de peilereo der ahclij, 
tie tienden aan den Abt Yan .Egmond betalen. Vole'eo• hetaelfde re
pier plllfl de GruC .vu EtJmoad eertijds den Puteor der pnelde 
ln te lieaeemeo , die dan door den Ab& VÓOl'felteld werd aan den 
Aartadekea der U\reehuehe kerk, Doch naderhand heeft de Abt dat 
Nft\ van beeeemea den· Graaf niel willen t.oeataao, maar 1ieh seJye,a 
alles uapmatip. Aldut heeft de Abt Hana& fünu11ouT , aekeren 
N1&UAS Pamiua. , die een& door den Graaf benoemd wu geweea&, 
desa 10 Maat 1I01 lot • pastorij no Buon-.u,-Za Yoorgeateld , 
-welke putorij open wa1 geulleo door he& af'aterTea Tao W,uu T.1111 
Jlawa'WII&, De kerk te B.1111• • llll • Zn plagt een fraai geatieht te 
sija , hoewel ia de laatste tijden aanmerkelijk venalleo , 100 dat 
er alleeo he& middelate iredeelte. van l(ehraikt werd. Door de 1ware 
..._. en haogea 111nloecl, heeJ\ clit ffl!bouw aoo veel geleden , 
• tlaet t.epnroonliir '\'CIOr het pootate gedeelte iu 1ee ligt. la dea 
jare 1717, tuuchen den i4 en ilf December, werd de toren, dio 
w.teer ia llel midden Tan Let dorp 1toad, un den 1eebot, vöor 
en poot iiedeelle, cleor een ongemeeaea waterTloed, eadergravea; 
clodt d- W uolegea un rijswerk tepn he& aedentorteo behou
d... Op deD i4 NoTemher da jun 1741, 1wol de aee soo hoog, 
da& sij met een• enkelen vloed , ii voet pnda van het dorp weg
- , en drie dagen later, op den i7 dier maand , werd er door 
s- miDderea Tloed, welke he& dorp, gedurende eeneo vreeslijken 1torm 
1IÎt den Noordweateo, veqrueld wo donder en hliuem , overkwam• 
wderom fl vNteo TaD de, duinen afg~poeld. Bier door stortte een 
pool deel ftD dea leren aan de • weataijde neder , terwijl tevens de •U• 
anau vaa tie herherr de Vergulde Wagen geheel weg ,poelde , aoodat 
èe 'beaat.eden oTer het 1trud hingen, en een ander huiaje, achter ge
..We bene,, implijk• ÏDltortte. He& overige gedeelte van den torea 
nel, den 7 ehnuij dea jaan 1743. omverre. De&e toren was eea 
.tik ••aar ....... ea NO heog, dat hij tot eeoe haak in aee diende. 
& de lerk, werd OOIJ to, ia de lente van het jaar 1741S, gepre-
4ilt. Sedert werden de godsdienstige vergaderingen op den. solder 
Yan het Gu&liaia phoucleo , tot dat mea , ia het jaar 17 46, eeae 
...,,e lerl ÎII .lad begin van heL dorp , 100 ver van 1ee als moge
lijk wu , ,rehouwd W. Dit is eea net steenen gebouw , mt:t eea 
klein ·11· • , 

De ir. r. T■D de Oade Bisschoppelijke CJereay hebben hier mede een 
r.' en net ioprig& kerkgebouw , &oegewijd aan de B. A111111, dat 
• het jur 1801 herboawd i1 in , en ter plaalle van , de venalleo , na 
4le ~fOl'IDll&ie ptiehte, kerk. 

Om be& mÎllen van het geaigt in aee op den voormaligen toren eeoig
•• Ie Tergeeden, ÏI er ia den jare 1744, eenige roeden meer 1uid
westwaarta, op eea van de duiaen ; eeoe groote baak geateld , welke 
._ iäOO ,-1den1 ÏI uapnomen. la het jaar 18H is deae buk 
... r ee11e a-- vervangen, welke ruim f 6000 heeft geko•t , gesteld 
ep eene der b.fpte binnenduinen un de laodaijde , in de rigtÎDIJ van 
de in den jare 18:i3 geatichte lichttorens, die, bij vervanginlJ van de 
..tlijd, dllU' gatelde 'fllllrbaken lijn gebouwd, waarvan de noorde
lijkste, Jan van Speyk1toiren geheeteo, sedert il Augu1\us1841, 
ia welk jaar bel gedenkteeken 0111 dien toren vohooid was, met ceoen 
,-fMld• iplna 1\allldea lwuw , ter 1waarte van 18,000 pond, 

U:qlî:7ed 
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p,ljk&f ls1m1 .. , .. Jar& ................. • , ....... o,ralarif
llll wrr: 

Au de Nooruijde: 
Jdlll Cu.ota JGU111111 •All Snn 

Paunetaa Scurü Bu.uc.1 N°. ll 
111 s.:. ... All AHYDIUII . .t. --- Bu.la OINIIIIIII 

Drca 'fDlt.U Naawn1111 IMIU& IU'f.lTQ 1'1Til PBHTIJLIT 

Pnna" nua IIIGU8IT 

S• - at , .... w.u■ u.oaa.t.■ tunn: 
· Nem F1uvU111 MDCCCXXXI. 

Aan ie Zeiàijde : 
:an Gnu"u 1 

L,c P■ua 
n.., C.U.-.1 s ... Nu11Ua -..... P--■ UYIC'ft 191' .. M■- Ha 

■RAftll 1B l>UIU.ICIJa IRll9llll'U■ • 
Alniu.m ,:uua Ju1 vu iNU. 

IK&HN. •DCCCXL. 
De -...ertaliag daar ap■ebril\ea lea& 111e11 UD de Oo.&aijlle; ah t a.· 
,.._.ijde van • iapag YM be& pleak4eeken: 
. Ja C..U.. Jo■1Nn TH S,na 

LmnnH na au 
" 111.&IIH UIIOIIIU&mo'f N•. 9 
• •• &ur..a -. A11'l'W1UD 

............. B1r.aurvaaWIUllie 
■-n 

N Ela " N~, ...... 1'1.AI 90YII ■IT UYU lnu&IIN ................ __.. ................ _ 
■uarr& 

.... OIIYD'Wlllo&IILIIU &aoon .. ·- ...... V F1av&a11 •occcxxx1. 
Aa cle linunijde van den iagMc •taal : 

x.....w ...... 1 
■llft ------ UUWILl.la IUTU 

TM ■n C.1,1,■118 ZII"RH- U dDUI "W8UAAAH 
DU au&DHIU Hl.Dl 

'lOI! 1111 1.1.TI"AAJ. --&TIIUS 
mTO ... U .... MT 

.. H.t.■ IIIIGIIOI... 1'A■ 

Ju ua S•nu TOOI 
IICIIWUD Il DU ...... MDCCCXL. 

De do~IMlol Ie &a■e1111-&.1.1-Zu word& gemiddeld door een getal vaa 
180 leerlingen baoeht. - De kermis -...alt in met heL Pinkst.erfeeat. 

In April 11S7t werd dit d. door de Watergeuzen, onder B.a.an1.• 
Eaus Ma Jlmfffo, in hrand ratoken , waardoor tilS h. eeua prooi 
der vlammen werden. - Het wapea dezer gem, beat.aat in een nld 
van goud, met 1ea kepen van keel (rood), 

EGMOND-BINNEN , oolr. wel GaoOT-Er■o•• of &a■oa1>-ü11-Du111 en 
enkel Esaoar gebeeten • d. in de heerl. B,-d, prov. Noonl-HoU.ttll; 
arr., kant. en 1½ u. z. W. nn ,4/"9u,.,., gem, Bgnto,td-BÏffllfll-
,p..fle,,.HOllf•ea-Ria'lltga•. 
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Dit d. • stfae opkbmlt 'ftrt11!1111ltllgd aan 1h alillij, ... er .... i• 
de tiende eea,r gesticht wa1. Ien telt er thans 49 h., bewOODCI door 
14 huisgn., uitmakende eene be•olkiug "° :HO inw., die meest hun 
beataan vinden ia land-; lakker- en "teeboa• , Ti11eherij en 1ehalperij. 
Vrueger had mea er twee bleekerijen, docli den aijn vóór jaren reecl1 
ftr'Vallen ; no ook lle hier heltaan hebbelNle korenmolen. 

De Ben., 6 hier 80 in getal affn, heboo,en tot de pm ... n Bg
.,.i1-••11111-et1-o,-tln-llMf, welke biet eene kerk heef\. Vroeger stond 
hier eene kerk, welke 1loor AuaDn of ATIW.Aun , llle no 1104 tot 
UH Abt was, plicht en ia het jaar 1164 Tolhoawd ia. Zij was vóór 
4e Reformatie uo de H. Maagtl lwlu. tOt!fewijd en teTens ingewijd 
op den naam "a den H. Pnan, en werd door de wandeling de 
Baorlkerl genoemd. Alsoo er toen Ie Esmond-aao-Zee ééne 
ea te .E1moad-op-deo-Boef nog geene kapel was, aoo behoor
den deze l1Wèe lerken of , lapellen onder ééne parochie , waardoor 
er onf de beJiftiging tallehen de Abten eu Reenn menigmaal getwÎlt 
u, lot dat •ÏJ, in 144i, bij de abdij ia i~plijfd; waardoor het aan
stellen do den Putoor aan den Abt van JSgmood 'Verbleef'. Den 1IS 
Jdlij 1189 ltiortte , bij stil weder , de buil no deze kerk, welke nn 
eenen onderwetscben -,i11en toren Toonien was, tullChen den toren 
en het koor, io , wurdoor dit laatste alleen tot godsdienstig gebruik 
gediend beeft. tol in het jaar 1837 , toen het wegens boawvaUigbeid 
gesloopt is. Van de daa"an afgekomeoe bouw,to&'en werd in dat jaar, 
eenige schreden Zuidwaarts , een kerkje gesticht , Toonien van een 
'Vierkant torentje "na hout, op_rtroklen , bealaande een gedeelte du 
oppervlakte , op welke de abdlJ~ or llooslerkerk heeft gestaan. Nabij 
deze kerk ligt ftlle opene -.lakte, het llrijtnld of de Irijthone 
gmoemd • OTer welker llaallUOOnprong mea het. niet eens is. Zie 
uon, lla1nnu. 

De R. X., Tan welke men in dit d. SISO untteft., behooren tot 
de stat. cltt .,...,.... · 

De dorpschool wordt gemiddeld door een getal "n 61S leerlingen 
llaocht. . 

De kermis le &i■01111-B1n1■ 'V■ll in op 8'. Jan Baptist , aijnde H 
Janij , or den daaraan 'Volgenden Zondag. 
Ec■o11D•B1111b is de geboortepl. -.an de Godgeleerden : Nmoi.us 'VH 

1'1arwu1111 (N1couca à Non Tnaa), die in het jur 1lffl0 tot eersten 
Bisschop no Hurlma benoemd werd en ia tlS80 oTerlNlen is,•• A11T■oa11 
Tur ffll'Va (Ano1m11 Hon1v1) , t 8 October 11S68 als Abt van Ecbter
aadi; Tao den Latijnsehen Dichter W 11.1.1■ Jacom , die de daden van 
Auu119n ,ka Groote en de jaarboeken T■a St. MuH!II in Latijnsche 
Tenen betchrnen en meer andere diebt,rerken TerT■ardigd heet\; van den 
Letterkundige Dia■: 'VH Es■nD , die, onder anderen, N!De Latijnsche 
spraalkanst geschreven heeft, welke nog lang naderhand in groote 
■ehting stond, en 'Vermoedelijk ook 'Vin W 11.■si.m P■ocvalTOB , dia 
het Clro.innt Bg,,t°"""'•• nnolgd heeft. , 

Den 18 Jolij 11S7S werd dit d. door de Spanjaarden, die, nadat 
tl Haarlem hadden ingenomen , Alkmaar bedreigden , maar daanoor 
het hoofd stootten , OJI bunnen terol(to«t in de asch gelefd. 

EGIOND-BINNEN-EN-OP-DEN-11081 , kerk. gem. in de heerl. 
•,-n,J, pta-r. 1'00f'fl-Hollnd, klus. en ring van AU...r 1 welke 
l'1mll S80 delen telt. 

Na de llefonnatie was Bgmond•Binnen met Heilo ~bineerd, 
sUede Brmond-op-dea-Boef t.oea met lgmoad-aè-Z11 nr-
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eeaiad· De _., die ia 4e. pm . . vu .B,moacl-8-ianea, in Yer
eeoigiDf met Heilo, het. leenarambt. · heef\ Wlllll'pDOmeD , il pweat. 
EYa..aD111 Jo■A!IIU Lo0T, die in laet jur 11S86 benrurtl kwam en in 
het. jaar 11S91 naar Delft, in de Gu~IIWlerk, beroepen •erd; terwijl 
Egmond-Binnen, Dada~ Efmond-op-dea-Hoef durmede nr
eeoigd en Heilo er ,an lltfelelleiden wu, tol eenten Predikant rl!ad 
heet'i, P1nza Jilll , die in bel jaar 1606 derwaarbl kwam en, 111 liet 
jaar 1655 emeriLus geworden, in 16S6 o.erleed, Het. beroep pb.iedt. 
door den korkoraad met. a,reatie ,an den Ambachtsheer. , 

EGIIOND-BINNEN-EN-OP-DEN-HOEF-EN-RINNEGU:M , gem. ia de 
heerl. Epunul, pro,. Noo,á..J/ollaatl, arr. en kant. • .Jliutaar (IS k. d., 
11 m. k.., 5 R, d.); palende N. aan.de gem. Egmond-aan-Zee, Wim
menum en Al.lunaar, O. aan Heilo-en-Üllldom, Z. aan Castricum, W. 
aan do Noordzee en Egmond-on-Zee. . 

Deae ,em. be,at. behalve de d. Egmond-Bin11en en Egmond
op-den-Hoef, deb. Rinnegom, alsmede de Sammerpotder, 
en een gedeel&e van bet Egmondermeer. 

Zij beslaat eene oppervlakte van ii71S bund. IS8 •. r, U •, ell., 
t.elt. 11S7 h., bewoond door 181 huisga., uitmakende eene bevolking van 
ruim 900 inw., die meest. hun bestaan vinden in den landbClllw, 
veeteelt, 1ehulperij en vi11eherij ; t.eNijl men in deze ,em, 1 k.orea
molen heeft.. Vroeger bestondeo er mede 3 linnenbleekerijen , welke 
door het heldere duinwater aeer bek.waam geacht. werden , om ruwe 
linnen, te bleeken, doch dae l,estaan niet. meer. 

Men teh er ruim 360 Hen., die de gem. Eg,,,o,ul-Bira--ea-op-Jaa
Boef uit.makeo, en ongeveer IS60 R. K., welk.e tot. de stat.. van da 
Bgnw,11len _1erek.end worden, eo eene k.erk hebben ia deb. Rio negum. 

Men heel\io deae,em.tweescholen, als: eeoe t.e Egmond-Binnen 
en eene t.e Egmond-op-den-Hoef, welk.e te samen gemiddeld door 
een getal van ruim 150 leerlingen be&ocbt worden. 

Het wapen de1er gem. bestaat in een veld van goud, beladen met 
senn kepen van keel (rood). 

EGMOND-BUITEN, d. in de heerl. Bpunul, prov. Noord-Ho"'-1. 
Zie E1:■01'»-uR-Zu, 

EGMONDEN , R. K.. ■tat., aartspr. nn Bolland-en-Zeelaad, dek. 
lfoord-Hollantl, die 70 aielen telL, onder welke IS60 communicant.en, 
en eene kerk heeft. te Rinnegum, welke door eeoen Pastoor bediend 
wordt. . 

EGMONDEN (BALJUWSCHAP-DER-), voorm. halj., prov. lfoord-
Hollaná; palende N., 0, en Z. aan het halj. \'BD Kennemerland, en 
W. aan de Noordaee. 

Dit balj. bevatte de d. Egmond-Binnen, Egmond-op-den
Hoef en Kgmond·aan-Zee, de buurt Rinnegom en het. Eg
mondermeer, en l>esloeg ah:oo de tegenwoordige gem. Egmond
a an-Zee en Egmon d-Binn en-en-op-den-Hoef-eo-R inn egum; 
alsmede k.leioe gedeelten van de gem, Alkmaar, Heilo-en-Oesdom 
co Wimmeoum. 

EGMONDER-MEER, bedijli.iog in hethalj. derEgmonden, prov. Noord
llollantl, arr. eo k.ant.. Alkmaar, gedeeltelijli. ll'em. Alkma11r, ge
deeltelijli. gem. Egmond-Binnen-en-op-dm-Hoef-en-Rinnegom, gedeel
telijk. ffem. Heilo-en-O,mlom, gedeeltelijk gem. 'ff. imlllf!t11&111; palende 
N. aan het Bergermeer co den .Mnnuiken-polder, 0. aan den W ee1en
polder, den Kijf-polder, het Oude-land en den Baaffies-polder,. Z. aan het 
Maalwater eo den Sammer-polder, W. aan den Polder van Wunmemun. 
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H.a ................ ,. du,,..,w;a..•IIMt•m' eeaéti boe-

- balotea laj, _, ab mea op het ar&. ·'BIM•MWl!B nader siea ba: 
la het jaar 1118, wenl er bepanea met ltet dnog te maken, 'Yolgem 
een Getl'NÏ '- de ~• nw P.11UU, aan den Graf LAiloaur. .,,.. 
laan •erleead. Bel bevat· 't'olpm be& bdater 717 bund. 71 't', r. 
IIO "· ell. land, lineNe daarna iSt band. H "'• r. 70 v. ell. onder 
.4U..-, S0t baàa. 71 v. r. 70 •• •ll. onder Bp,orul..Binflffl-en-op
.,...BHf•,...Birwiegw•, 48 buod. i' v. r. ouder 1lrilo-,n-Omlom, ea 
111S bund. 98 v. r. IO v. ell. onder ll'ifflfflen-. Men telt er 'l7 b., 
'Waaronder H boerderijen, nn welke 11 h. ea 8 boerderijen onder Alii
- 1 9 h., zijnde allen boe,derijea, oader Bgwnul-Binflffl-BgmonJ-op-
--H-f-11:ï-r'!' 1 i b. en 1 boerderij onder Heilo-en-Oertlmit, 
ea IS h. en 4 boerderijen oader Il'~-- He, land 1rorclt door drie 
molen, van het onrtollige water oadut. Het polderbestuur bestaat nit 
aaea Dijbrul, drie Heemraden en twee lloleamee,ten. 

IGIONJ).EBVAAI\T, .art in het balj. der Jigm,,,uln, pl'O'f. 
Jfoonl-Hol/ar,d, die hij Epiond-Bionea een hegid, ueemt, un daar 
een&. -'w'Mrtl Dllllr de Venne,ratenmolen loopt, fOOrll eeae uoorde
lijt.e rist,inf neemt., en lup de -&zijde un dea Sammer-polder schiet, 
Tenop dien polder 'Yaa het. Baalwater ,cbeidt, ea lieh in de Hoef
uar& ontlnt • 

.EGIIONDERZAND, dl'OOl(le in de iftlllrfUff, aan de kust na Noord
B""-'l, ter hOlflte van Xg,atnttl. 

EGIION).)..OP-DEN-HOEP, Euon-nir-Bou of Eaaou-.ux-»111-Hou, 
à. ia de heerl. B,-.,ul, proY. Noonl-HollaJttl 1 arr., bat. en 1! 11, 

W. ••• ..4U--,., gem. B,-,.1,.Birme,__,,..dn-Hoef-..Rinn,g.•, 
J 11. N. van Bitmoad-Biaaen. Het oatleende aijnen naam nn het lwteel 
of hof dat de Grann van Egmond hier eertijds staan hadden , en beef\ 
a.■raan 'Ql'IIIOedelijk ook aijnen oorsprong te danken. 

tien tel1, er 94 b. en ISiO inw., die meest bon bestaan 't'Înden ia 
lucUaeaw en telualpvwchery. Ook had men hier vroeger linnnenble
kerijen ; alsmede eeaen p11p1ermolen , waar aeer goed papier gemaak, 
werdt, cloela deae laatate laeet\ sedert het jaar 1791Sopgehouden te wu-
lea en is ia 18i0 ge1loopt, . 

De HaT., die bier iSO ia ptal zijn behoorea tot de gem. •an 
-Biun---op-tln-Hoef, die hier eene kerk heeft. Ter 
waar deu kerk 1taat werd ia het jaar 1!1119 door W1LLu I, 
11 E,-,.tl, eene hofkapel plicht , welke in hetulfde jaar 

door U....IDW, Biucbop van Leone en Wij-bisschop van Utrecht, werd 
•gewijd, ter eere van dea Ar.■.1aT111111 Goa, van de AUerAeilig,te 
•Uflfl llUJ.1, vaa den ll. N1cou.u en no de H. CATBAaiu.. Den 
kapel werd door J.111 Il, Beer "°" B,9ao•rl, in het jaar 1430 , afp- . 
Jarokea ea in de plaats daanan een• veel fraaijere opgebouwd , welke 
mei. een tierlijk loreatje, eenen kruisdeugcl en wel geplaatat koor pronkte, 
_..ijl aij door drie groote kerkglaaen het licht ontving. Kort na de 
MWÎDf deler kapel werd daarin een kapittel Tan a:es Kaounikken opge
ri,r&, en nadat ,dit met rijke inkomsten begiftig~ 1ra1, ng men de kapel 
tot eene koUelJiale kerk nrheven. W m.•• IV, jongste aoon van Ju II 
ea ....... ua Aaur. , aoeh, de 1tiehtin1J van dit kapittel ten a:ijnea 
't'..-deele en ter nrnedering der Abten en Monniken te sebruiken, 
-rindenàe hij de LnUDDiken aijner alotkerk hem volkomen toegedaan. 
BiJ v-tte aieh dos, op alle mogelijke wijun , tegen genoemde Gees
telijkm, loen ü; de buur- of parochiekerk van Egmond-Binnen , bij ' 
.... Uaotter plegea , verklaarden ingelijfd te sijn in hunne abdij , 
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door ,._ EIICIIIIIII , 11\t eene bolhi iregnea te fttrentië , in het jaar 
144i. Hij atookte den Deken en het Kapittel ep dett Boef no 
lang en aoo bitter teaen de l.1001terlm,eder,!n van Etrmond op , 
dal att 1eluiren .Jo1an111 On1aus tot Pastoor un de semelde buar
lerk benoemden. De Abt Gn1.aD Uli Pnr.sntt, steunende op de 
aangehaalde bolle na den Paus , deed Jn.&11 Onmius In den 
hen , en pf 1oodanige acherpe benlbrievea tegen het voomoemd Ka
pittel uit , dat het weldra bijdraaide , te meer doordil!fl er reeds eenige 
vonniuen nn het Hof 't'an Rome tegen dit Kapittel wareb uitgesproken, 
De 1aû. in geschil werd ·dan 1oodanig beslecht , dat OD1u11s uit den 
hen ontslagen , door den Abt tot Pastoor nll de \erk te Egmond op 
Zee , en een ~er Monnik tot de pastorij 't'an de parochiekerk 
nn Bpoad-Binnen Hngesteld •erden , ell het K11pittel daarbij alle 
regten afstontl, welke het TI>Ol'ff"end bad op gemelde kerk te bezitten. 
De toenmalige kerk •an Eo•on-ot-nw-Rou, werd in het jaar 11S7' 
door het krUrvolk •an &11" Terwoest. De tegenwoordige kerk is op 
Jut 't'ln de Staten· nn Holland in het jaar 16SS gesticht, ter plaase, 
waar eertijds de slotkapel gestaan heet\. In den voorgevel stallt met. , 
oude Duitsche letten, het jaartal 14S1. Het is eene kruiskerk met een 
sierlijk doorlocbti9' torentje voonien. In het koor lagen nog in de vorige 
eeuw in een houten ledikantje , no onder met koper loofwerk en den 
uam nn het Hoog-adelijk geslacht voonien , de hree koperen levens
groote beelden van J1.11 1, Graaf Nn Egmofld, en MHDAu1u VAII W ua
••na•, zijne huinroowe. De tombe, waartoe deze heelden behoord 
.hebben , werd, met de kerk, door 8011011 soldaten nrwoest ; de beelden 
met hunne 't'erdere sieraden daar afgerukt, en in een nabijgelegen sloot 
in den Sammer-poldergesmeten. Vele jaren later werden zij O_PIJeviscbt 
en ter gedachtenisse wederom in deze kerk gebragt, doch biJ den in
nl der Engelschen eo Rossen ia Noord-Holland , zijn 1ij gebeH Ter
leren ç-eraakt , soodat er thans oog slechts overblijfselen nn het le
dilaatJe in het koor aanwezig zijn, alleen bestaande in die deelen, 
welke het hoofd- en het voeteneinde hebben uitgemaakt. Ook ziet men 
in deze kerk eene tombeplBIIL ia eenen marmeren rand opgerigt ter gt'
daehteniue van den Heer Mr. N1&0Lu11 W1TsB11', Buriremeester ea Raad 
der Stad Amsterdam, die hier in het jaar 1717 begraTen was. 

De R. K. van Eo■011D-OP·Dllf-Bou, die 170 in getal zijn, bebooren 
tot de stat. der Bg,m,ntlnc. - De dorpscbool wordt gemiddeld door 
een getal •fan 70 leerlingen bezocht. - De kermis valt in op Pinksteren. 

EGMOND-TE.8.-HOEF, d. in het baljuws. der E!Jff1antlm, prov; 
lloortl-Hollantl. Zie Eo■on-o•-•n-Hov. 

EGNABERTH, oude naam van .het d. E11Gn.znT, in het Ooregt, 
prov. fhoningm. Zie E11onn11T. 

EGT , d. in Opper-Geltler, prov. Limburg. Zie Een. 
EGTERNACH, st. in het balj. van BeAtrrnacA, grooth. Luzrm&■rg. 

Zie Ec■ttBll.lCB. 
EGU.M, d., pro\", Fritiland, kw. Oo,twgoo, griet. ltl&ardnotlnl. 

Zie A1s11■• 
EGYPTE, geb. in het OlJam'bt, prov. 6ron,·•gm, arr. en 2½ o. 

Z. 0. van 'Il' inscliatrn 1 kant. en 1½ o. Z. van Zuidbroek, gem. en 
115 min. N. 0. van Yrtndam; met 34 b. en ruim 160 inw. 

Het ontleent even als de beide volgende , •ermoedelijk zijnen naam 
aan Heidens of Gypsen. 

EGYPTE, ook wel Bmno gespeld, op sommige kaarten als een 
Beerenhuis of buit. in HHnrtgo, prov. Groningen, ½ 11. Z. W. 't'an 

O:git;zed lly (:oog k 
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Ülloonen woning, mei 17 v. r. IO v. ell. pad,. 

EGYPTE , ph. i■ liet O,_,,., prov. 6-Ülf•, arr., bat. en 
i 11. N. N. 0. van ,r,__,,en, gem. en ½ •· N. 0. ftll Fiad.,,..,,,,.. 

EGIPTE, verl. plaat. io Jr,.,.,-,_U..-., kol. s.,_..., aan 
de riv. &ria•••, ter l'efterha■d ia het. opvara; palende honnwurt.e 
un den hou&pond Florentia, benedenwaarts aan den boutpoad Staf 
..4,.,.,; aan welke lulate sij tlwaa vffllOndeG ia , tilrwijl •U eat wei
llÎI boul oplevert. 

EYPTEBDUX , dijk. in het Ola-,, J"'"• thor&iWfP. Het it 
aipalijk. - pleel_te vu den Dollarlldijk, hetnllr. IÎcll QD Bellia
ae•olden\11. Daar UD opdijk van den Stadspolder aiutrekt. . 

EH or Iau. rÎY. in de frGY. Jfoonl-B""""", die omlrellt ha 
sela• &.leaelÎJH, in de Belpehe prov • ..In,_,,,_ in de beide Oht
..,..t ; me& .. e watelijke ,wekking, lloor hel nidelijke pdeela. 
tfer ,iea • .....,,,_,N,,,,.a llroomt, ea iiic:h i u. IJ •. W. Yan het geh. 
Catelre in de •• oatlut. 

EIILANGE, Franache naam na hel d. Bauua, in hel Wj. Lr,...... ., , .,.t1a . .iu.-6-,. Zie ....__ 
EHLEB.ANGE, Fftllleclle naam no het .Buaa1 .. ; in 4'e heul. 

S.-,., pooth. L,,n,uwg. Zie bat Yel!J911de art. 
BBLEIUNGEN, Ei.RUNI• or Eu.naa■-, •• hel Pramoh Baua.ul•, 

11.aua or la.LIUIIH, d. in de heerl. SoZ..-, pootli. ~, 
kw" arr. e■ 1 u. Z. W. Yao ~, kaal.• 9 u. W. teat. 
'faD ... _.,,,, pm.m f U. Z. 0, YaD S.-.. 

De inw., die allen R. K. •üa, luihben hier eeae kapel, welke tul 
cle par. Yan S-... behoort, en door eenen eipn Kapi:llaao liedieacl
WONL. 

DLINGBN, Bar.Meu, in het Framch EUIIR or &usu·, eb op 
~ ~ Buun, BLl.lllau or BTllllla• pepeld, d. in hel 
llalj • .Lualltwg , grooth. L.nMh,y, •r• ea i u. z. W. vaa 
~, kant. en 1½ u. N. Vl. no B~, pn. en i6 
aia. z ..... ~ , Uil de ·-· De inw., die alle .B. X. stja , hebben hiu ..., ka~, welke 1111 
de par. ftll llecli-,• ~ lielaeort, en Mor eeneD eipn Iapellua be
diead wordL · 

EHN.EN of Ina, d. ia het balj. van .a..id • 6t11Jr11...-er, 
~- 6-11•••, groc,ih. Luz--, 1 arr. en Si u. 0. vaa 
I.uii.ahff , kant. ea i 11. Z. ten 0. van B,~, gem. en ! u. Z. 
van 11' -Wirtgffl_ , aaa dea lloeael , die hier cle Sterbacb oplleeml, 
Offl' welke heelt hic eene kleine brutJ list. · 

De iaw.f die boofchakelijk hun beataao vinden io de■ 'Wijahoaw ea 
wijnbaadel en alle• ll. K. •Il•, maken eeae par. uit, welke tot het 
via. -,..t. Y■a ~, dek. Bdlltl.rf, hoheort, ea door eeoea 
Putoor bediend wordt. 

BBNBll, pla. ia de heerl. &,,,-F..,._,, poeth. ~' YOOl'DI, 

lw . .Ar,_, arr. en '½ u, Z. 'W. van Dielird&, kant. en 1½ u. Z. z~ 
W. Yaa o.,....., iem. eo f u. Z. W. nn &nJ. Naar het 0. ea 
Z. Yindt - uitflllrelie houche■• 

BHZK of Eaa, adell. hofstad, pa■&. z.,,_., proT. fhltlwlorul, 
kw., didr2 arr., kant. ea 1! n. 0. ten N. vn ZtllpAn, gem. ea 
1t u, Z. u. ftD thJnnl, ! 0. van ..4..,. , waartoe •ü behoort • 

...._. het huis, be&welk eoa fP'OOl en def\lr gebouw is, viadl 
-■ .. liotelarijt .........., , me& 1ierlijk ........ pli't.ijeo j ten,UI 
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......... oppefflllkta •tot._ ........ ....._.. ..... 1117 
Jiaria. '8 "'· r. '8 "'· ell. bnat. 

Zij wordt tMDI in. eiaendom J.eten en bewoond door Mevrouw de 
Douairière l'RII den Heer luon Baron v.t.11 ZnLIIIIT.t.11 Nmnr.T VAi! Em. 

El ' ril'.. Jll'OY. Grort-,... Zie )(., 
EIBERBUB.EN , buun. ia het W ulfflWlflrCier, proT. Groni-,ea. 

Zie E1uauuaa • 
. EIBERGEN , pm, in de heerl. Borcalo, PN!", OelJnlGIIII, kw ., 

d11\r. en arr. ZtttpAen 1 kant. Gronlo (( k. d., 10 m. k., ( 1. d. !Ie Afd.); 
palende N. aan de OYerijsselacbe gem. Baabber,eo, 0. aan de Pruia
sische prov. Rijnland, Z. 0. uo de pm, Winterswijk, Z. aan de gem. 
Lichtevoorde en Groenlo, W. ua de gem. Borculo, N. W. un de 
pn. Neede. 

Deae pn, bent de d. Eibergen eo Rekken, alsmede de Jiaura. 
Holterhoek, Hupsel, Olden-Eiberren, Mallem, Loo, 
Anst, Zwolle, Beltrum en Liadvelde. Vroeffer bad mea er, 
ia de buun. •an dien naam, het.adell. h. llallem. Zij lleslut eeoe 
oppenlakte YIID 11,HO Jiand. 33 •. r. 11 "'· ell., telt. 71S8 h., bewoond 
door ruim 900 huiagea., uilmakeade eene bevolking vu ooreveer öiOO 
sieleo , die meest.al boa bestaan Tiadeö io den landbouw en het WHeu 
l'ao lianen en pellen. In de nabijheid der Berkel , welke het. noor
delijke pdeelte deaer pn. doorloopt. , worden tamelijk goede weilan
den pvooden. Voorts heef\ mea er i calicotsfahrijken, ll katoeuspia
nerijeo , i wind- • i waterkoreamoleu , welke tenna oliemolens aijo, 
i steen- ea pannenbakkerijen , i bierbrouwerijen , eene aan de Berkel 
__. guoatir gelegeae pellen-, lianen- en damaatbleekerij, 3 leerlooije
rijea en 1 blaauwnrwerij. 

De Herv., die hier onge,eer i!iOO in gel.al zijn, bel1ooren gedeeltelijk 
tot de gem. Bil>ffgn-Hu,lo-era-,aterltoti 1 gedeeltelijk tot de gem. 
&Hea en pdeeltelijk tot. de gem. Groenlo, terwijl zij ia de&e hur
prlijke gem. t.wee kerken hebben ; als : ééne te Ei her ge a en ééae 
te Rekken. 

De B.. 1.., nn welke mea hier ruim 2900 aanlref\ , maken de stat.. 
"fall Bi6erg«n uit , waartoe echt.er niet behooren die van de geh. B e 1-
t r a ID en Ä Tea 1 , als wordende deze tol de stat. van Groenlo ge
rekend. 

Jlea heef\ in deze gem. ( scholen , als : ééoe in het d. Ei h er-
1 en, ééne ia het. d. Rekken, ééne in de hnurs. Beltrum en 
éene in de bunn. Zwolle, die jaarlijks ge;r;amenlijk door een aetal 
na ruim 900 leerlingen bezocht worden. 

Het d. E1aHG11', 'Voorbeen een open stadje, ligt. 6 u. 0. Tan Zut
phen, 1i u, N. ten 0. van Groenlo, aan hei riviertje de Berkel, 
laet.welk door ruim 70 Berkelschuiten be-varen wordt. , en aan dit voor 
den handel :r;oo welgelegen pla.atsje veel vertier aanbrengt , wordende 
daardoor dan ook voor vele huisge,innen een bestaan gevonden. In 
1837 ia hier over dit riviertje eene kapitale brug gelegd , welke vooral 
ua de communicatie met. O...erijssel een belangrijk gemak Toor deze 
streken aanbrengt • 

.Men telt er in de kom van het d. 160 h. en ongeveer 1i00 inw., 
en met de daartoe behoorende buura.: Holterhroek, Hupsel, 
Olden-Eibergen, Mallem en Loo, 348 h. en ilSOO inw. 

De Jlenr., die er 1900 in getal zijn, en tot. de gem. Eibergen
Haa rio-en- W aterhoek behooren, hebben hier eeae kerk, welke 
vóór de l\eformatie aan den H. Lnaau, was toegewijd en in de jaren 

· ·· GoogL., Oigmzedby ::J,. i..'-.. 
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t8i0 en t811 ,. .. · uit •se•• midllelaa ...... c1 • -' 111111K 
iaprigt is ; terwijl •U met een aardig orgeltje ~kt, waarop Ie a
staat: 1'• Yersae,tirtg Nfl !il ~ ü .i ia use g_,.,. 1,coU«,.. 
tttrtl t'II gnn .A• 1708. Op qen .Beotheimenteea in het. koor dier 
kerk is het. nHolgende gebeiteld: NàD!r DU Paua&AITU Yd B1AHII( 

u BnUlf 11..,..T •• Ruo•••n• , 
1818. Jou,11111 Pu■111us , 
18i0. T■IODOll'III RIJJIPIUUI , 

&mna, 
181SS. Wu.ur.■n S..unn , 
1874. H111■uu1 R1u1n, ~ 
1879. SDIIUDUI Baun•, 
1680. Jon111u AuoLnus llnL1Ka1aa, 
189:S. W A■IIDIJS la■1111t , 
1721S. R11TGU Pnaua , 
1788. Bunaaua S■1n, 
·1818. Anon JA11 Goosan. 

• 

De ll. I., •an welke mea er ongeveer l!IOO telt, oader welke n" 
genoeg 900 eommuoicantea, maken de stat.. no .Eibergen uit, 
welke tot het aartspr. no Geldtrlattd behoort , en door Offlen Putoo• 
en eenen lapellaan bediend wordt. De kerk , HD den H, 11.lnnfl 
toegewijd, is in het jur 18i8, met behulp nu eene toeJaas ait '• Rijb 
kas , geheel vemienwd. ' 

De dorpschool , waarvoor in hel jaar 18i8 een nieuw gebouw i, in
gerigt, wordt gemiddeld door een ptal van mim 400 leerlingen buocbt. 

lfeermaleo en ulf1 bij weinig •loed, oventrooml de Berkel in dae 
gem. de laair gelegene landerijen , hetwelk , in den winter gebeurende ,• 
de 'YfUCbtbaarbeid der weilanden aeer beYordert. ,, 

Bet. wapen nn E111aau bestaat uit eeu 1ebild vaa UllU1' (blaauw) ; 
beladen met drie eijeren no goud , geplaatst een op twee. Regt. ho
•en het aehild 11ijn mede drie eijeren •an goud , op daelfde wijn , 
feplaatst. · 

EIBERGER (OLDHN-) of On11-Biaus111, huun. in de beert. Bor
t:1110, kw., distr., arr. en IS¾ u. 0. ten Z • .an ZulpMII, kant. ea 
1f u. N. van 6~lo, gem. en f ia W. 'f~D B-,•, aan de Der
lel , door welke bier een korenmolen wordt 10 beweipng gebragt. ••• 
telt er ruim SOO inw. 

EIBERGBN-HAARLO-BN-WATERBOEK., kerk. pm., pr'O"• Gel
~, u-. no Zutplwa, ring van #' intnw,ïjl:, met eene kerk 
te Eibergen en eene kapel te Haarlo. Men telt er lllOO aieleo. 

De eente , die bier bet leeraarambt beeft waargenomen , is geweest. 
D. V111111v1, die in het jaar 1618 bier was, en nog in hetaeltae jur 
aaar elders is •ertrokken of oYerleden. Onder de later bier gestau 
hebbende Leeraren .ïndt. men ook vermeld de bekende Neclerlandscbe 
Diehl.er W1LLU SL111Tu, die in 161Si herwaart1 kwam en in 1875 
naar Boineen , in Overijssel , beroepen werd , doch nog in het.•elfde 
jur overleed. Het beroep i1 eene koninklijke colla&ie. 

EIBKRT, •oorm. adell. h. in het #'e,termrtitr, pro•. 6rortiwg,,t, 
arr. en 4 u. W. ten N. van Grning,,., kant. en !il u. W. •an Zaitl
Aon., gem. en 1 u. N. ten W. van Grootegut, 1 u. N.N. W.vaa IAI
_...,, waartoe het behoort.. 

"'Ket. is thans eene boerderij, pnaamd Taon , die met do daartoe 
hebooreacle gronden, beslaande eene oppenlalt&e van 47 bond. 3i v. r. •T. ell., io eisndom baelen en bewoond wordt deor Fo•• AAI.Il Boe. 

Dig:t,zecl by Goog k 
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BlllllTBDBN, ia• .....W......__, geh. ia het ,,,,.,..._r _ 
_,., Jll'O'!· GrolläagN, arr. ea 4 u. W. tea N. -van Grotaingen, bat. 
en !il n. W. vut Z-'-9, pm. en 1 a. N. ten W. un fhootegrut, 
1 a. N.N. W. nu Lallr.go,t, waa~ het behoort, ten N. aan dea 
&rekweg -van Stroobo. 1111ar Groniageo , dift hij Stroobos ; met 7 h. ea 
ruim 40 inw. Over de trekvaart ligt hier eeae valbrag, over welke 
de weg na de W esterhome met dien nn Lutkegut gemeenschap heef't; 

EICH, gem., gedeeltelijk ia het ltalj. van Lvzn&hrg, gedeeltelijk 
in de heerl. Hei,torf, grooth. ~, kw., arr. en kant. Lu:rem
hrg; palende N. aan de gem. Steinsel, 0. aan de gem. Nieder-An
ven en S.dweiler, Z. aan Lasemburg, W. aan M'amer en Kehlen. 

Deze gem. bevatde d.Eicben Weymerakirch oodegeh. Beggen, 
Dommeldingen, Limperhberg, Buhlbacb, Neudorf, Rol
lingergrund, Siebenborn, Sicbengrund en Weymershof, telt 
ruim 61SO b.b behalve nog 11S groote boeven en een zeer bekoorlijk 
buitenverblijf van den Heer Dl u Jon&111. Men heet\ er 4600 inw., die 
bijzonder veel aardappelen , voorts tarwe , maatelein , haver , . rogge en een 
weinig gam -.erbouwen. De veestapel bestaat er uit 260 paarden, 
11"9 S1uk1 hoornvee en SISO varkens. Voorts laee.l\ -Il er 1 ijzeroven, 
i ijaersmelterijen , 2 porseleinfabrijkea , i papierfabrijkea , 1 verwerij en 
.. dencheidene korenmolens. 

De inw., die allel\, K. zijn, maken de par. van F ey,ur,Airoi uit. -
M'en telt in deze gem. 8 scholen. · 

He& d. BICII, eok wel , doch tea oaregte , H1m:s gespeld , maakt ei
palijk eene Yoontad van de stad L._xembnrg uit, als 1ijnde daar vlak 
1Cfen , UD de Alaette en clen tb-aalweg van l.usemburg naar Bastogne 
en Dilkireb gelegea. Met is door de daar gevestigde fahrijk.en eene aeer 
welvarende plaats, welke durom ook de boof'd:pl. der gem. i1. Ook wor
da -de daar aaweaige herbergen en uitepan■iagsplaatsen deor de inw. 
'MIi Luxembarr uer druk baoc!tt. - De aaNlewerli.. en por1eleiafabt11k 
te :laca, ia ia het jaar 18SO, dOOl' da Heeren G1111.u11u en T•IODaR 
PacnoH , opgerigt. 

Ken heef\ er eene kapel, welke tot de par. -van .,,,eymnslinl 1 

ilehoort. 
Gedanacle de belegering der stad en 'lt!lling Luzemburg door de 

Fnn1ehea , ia 179' ea 17915 , hadden de Oostenrijkers in K1c■, eenige 
venterkingawerlr.en aangelegd , welke door de Fnm1chen dea 4 en lS 
... rt des laatstfenoemdeo jaan, hevig werden. aangevaHen. Op den 
S. clienelfde maand , des morgens ten IS ure , deed- de Ooateurijbcbe 
bezettialJ nn Luzemhurg eenen uitval ea noodzaakte de Fransehea 
:ilCII te verlaten en tot achter Stranen en Merll te Ylngten. De 
lllrijd wu aeer liar4nekkig ; het dal van Sept-Fontaine■ en het dorp 
E1c■ waren met lijkea -van Fransche krifaslieden bedekt. Be Oostea
rijli.er1 verloren 68 man en i:S7 werden gekwetst. 

ilCHELBOUR, geit. in de heerl. Felh, grootla. L.zemburg, att. 
en 4 u. N. vu L-embarg, kaat. ea if a. N. 0. van Jhncl,, , tpm. 
liomtt'ff. 

ElCHELBOUBG , naam , onder welken het d. E1s•11- in de beert. 
Lüuter, groolb. Lru:emburg I op sommige kaarten , hoewel verkeerde
lijk, Yoorkomt. Zie Eis11110H. 

ElC!lHOL'fZ of faC11w.uu, bosch in de lieert. Liruter, gn,oLh • .L.
um.ln,,rg. 

Aan de oostelijke kant van dit bosch, ORèler de i;emeente lnng
LÏlllter , ia ia. 1-et jaar 1840 , ia een bebouwd veld , op eenige voe-

( 
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tea diepte eeaea ~ aa... na lievig ._,..,., • o,er
dekt met puin , van oude woningen ontdekt. Deze gang , welks riJ· 
ting nn het. westen daar het oosten is , schijnt. in Terband Ie at.aan.; 
met andere onderaarcbche gangen , welke men , bij toevallige onljp'a
rin1,en , in het woud self, en in de aangrenzende velden heel\ oot.dekt. 

EICKEtKAIIP, voormi buit. fo het lfetkrl,;IIJ(Jrtier der prov. UtncAl. 
Zie Eun&HP. 

ElDAHANS , naam , welken de Bn.u.■1 op het eil. Borneo I ia 
Ooit-l11dii, aich aelvea geven. Zie Bnu■■• 

EIDERLAND of E11■r.un, voorm. eil., prov. Noartl-Hollaatl, 
thans met het eil. Tezel vereenifd. Zie El.JUL411D, _ 

ElFEL (DE) , i~ het Lat. ,t:111.u , hoog gelegene landstreek en ge
bergte in het uningrijk Pruwen en het gro,otb. LIIU,8',urg, aijnde 
ten W. door den Rijn v~n het Westerwald en het Zevengeberste, 
tea Z. door de .loenl van dea Hundsriick en ten 0. door de Our en 
liet Hoogeveen van de Ardennen ~gesc~heiden. Naar het N. loopt dit 
1ebergte met a:ijne schakels, tot heuvelen afdalende, in de sroote Noord
Doitsche en Nederlandsehe vlakten uit. Het wonlt ÛI dea llo.bea-Eifel, 
Vorder-Eifel eo Schuifel (Schuecu w -Eifel) ooderacheidco , 
biedt bijoa IIÏell aan het OOfJ , c1an· woeste en sombere natuurtooneelea 
ea bevat vele kleine meren, waarsehijnlijk kr,tcrs van voormalise vuu.r
berpo. De aomer alleen heet\ iel.l aaolokkelijks tpt eeo bea:oek dezer 
laoo,te , want lang heer■cht. de winter io dne ruwe 1Lreek , eu w..
neer de dale,a vaa de Moeael, de Sure, de Our, de Pruim, de 
Salm, de Kyll en de 1,eaer reeds -■ng met gebloemte zijn gelooid, 
dekt de sneeuw uci, Uli E,,su.. Eeu uea: goede ~81 va.a .A.keo over 
Prnim aaar Trier, voor weinise jaren vo.lLooicl, P.Dllerije.a eo -elwa
pn1 , schenken de reiaisers veel gemak ; terwijl ook de wegen van 
Luik aaar Cobleo~ en vao laal.alfJemelde plaat.a Wljll" Trier , alamede 
tie r.poorwe, ~.iµi A,ke,n . ~ Keulen thans 1oede selegenheid aaQbieden, 
om ~ deo E1uL bckeod te woeden. De Ea,IL is rijk aan pchiedkun.
dise berumeriagen ea overoude gedeokstuk.ken, aelli uit. den tijd der 
.RómeiQea ; e1 ia bijkans geea phucht , dorp , kasteel of hoogt.e, waar
MIJ aicb peae berinaeria1 , bij:cooder ui, den middeleeuwseben tijd , 
Yerbiod4. De Leopte punten "an di\ subeqte ligfJIIO ~eer dan 20()0 
pruinische voetea (ruim 6i7 ell.), bovea de 111pervlakte der 1ee verhe
ven. De vopde lloNrtebepalingen, "°tleenea wiJ uit een IJCllCht. werk (1 ), 
H ohe-Ach t., berg bij llallenborn. • • • iül Pr. v. (71S9,91S ell.) 
lloopte put. 1'411 (!en Sc.b 11ei{el (Soeeuw-

.Ei fel). • • • • • • • • • • • iii3 
Nürburs. • • • • • • • • • • • 2207 
Hohe-Kelberg. • • • • . • • • • • itlSl 
Jloosste put. van deo groot.en weg van Büt-

• (607 ,79 ell.) 
• (69i,77 ell.) 
• (671S, 19 ell.) 

gialaoc1 naar de stad K.yU, in de W11tijh11id 
de.r IN'oaaea van de J.yll ea Our. • • • 2041 • (640,66 ell.) 

Arembers, riiiae, • • • • • • • • 2009 • (6:S0,6iell.) 
Schneiîel, &ualchea 01.&b,ei.m ea Schlauser-

hech. • • • • • • • . • • • • 1971S • (6i9,91S ell,) 
~rui, ia de Qllhijheid nu ~ l.lo4en-4cAl, 

aaa dea weg uur ~--· • • • • • 194S • (609,90 ell.) 

(l) ....... , ........... U■lolllll&ul w dem Geltiele del lld-......._Wlker ... 
~ -14- Vilrler ... ~ ...... 1840. Gollll. 
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Borak, taacheo HwniJlf• en he& Loo,'-i-
meneald. • • • • • • • • • • • 19$7 Pr • .,., (608,0iell.) 

Dorp E la en b or n aan den hoogstliggenden 
, ingan,. • • • • • • • • • , • 1910 • (199,H ell.) 
Hoehsimmer bij lllayen, • 1887 • (IS9i,3!ilell.) 
Hoogte bij Dockseheid, , • 1863 • (IS84,79ell.) 
HoogtehiJ Liehtenborn. • 181SO " (IS80,7tell.) 
G oldberg bij Ormond. • • 1840 " (IS77,IS7 ell.) 
Gänsehals bij Bell. • • • 1828 • (IS73,81Sell.) 
Dorp Loosheim. • • • • • • • • 18i3 " (IS7i,91 ell.) 
Massburger-Kuhstiefel (lreits Cochem.) 1809 • (IS67,84ell.) 
Xalterherberg, aan het einde des dorps. 1766 " (ISIS4,34ell.) 
Büllingen, dorp in de kreits Malmedy. . 171S7 " (1Si3,!i1 ell.) 
Pruim. (Prüm.) • • . • • • • • 1349 " (4i3,41Sell.) 
Bid burg, laatste hui• naar de aijdenn Pruim. 1080 • (339,01 ell.) 
Se hö nee.ken. • • • • • • • • • • 1070 " (331S,87 ell.) 
Marktplaats te Aken. • • • . · . IS06 " (1158,83 ell.) 
Gubek , brug over de Roer. • . • • • iOIS • ( 64,33 ell.) 

Ten tijde van het Oostenrijbeh bestuur over het hertogdom Luxem
burg , behoorde tot dat gewest op Dili fürn : de stad en het proostdij 
Bidb11rg; de heerl. Bellingen, BiU.endorff, Bruck, Dudel
dorff, Hamm, Liessens-en-Wolfsfeh, llalberg, Mhertfelt
en-Bittenfeld, Ober-Kavl, Ober-Weiler, Rittendorff. 
Seharfbillieh, Sinsfelt, 0 Denaborn en Trimpor&en; de stad 
St. Veith; de heerl. St. Veith; het Hof van Thommen; het land 
en de heerl. Daahurg; de heerl. Neuerburg en Falekenstein; 
benevens gedeelten van de heerl. Reuland en Ouren; het graa&. 
Vianden; het balj. van Eehternaeh; de heerl. Ro,por& ea 
I ge I ; waarbij nog kwamen de graaf1. Se hl ei d e n, Ma n der-
1eheid en Cronenburg. Thans hehooren alle de2e landstreken 
aan het koningrijk Pruissen , en worden to& de prov. Rijnlarul, 
regeringsdistrikten Aken en Trier gerekend , met uitaondering un eene 
kleine streek lands , uit.gemaakt hebbende een deel van het graafs. Vi
anden , beoosten de Onr, waarin dat gedeelte der st. Vianden , hetwelk 
den naam van 1f eustadt draagt , en de groote hoeve 8eM1U1rMff •ün 
gelegen , welk. gedeelte tot het grooth. L,unnln,rg behoort. 

ElFLIA , Lat. naam van de landat.reek. Dl E1nL. Zie het voor
gaande art. 

El GELSHOVEN, d. in het hert. Galit:1, prov. LitrJnuy. Zie Ennaaovu. 
EIGEN (POLDER-VAN-DER-), oudtijds ook het- Hu.u.L-Vil•D1a

E111E11 genoemd,- pold. in de Meijen'j tJOII '• Hertogenl,o,t/a, kw. JJlaM
land, prov. lVoord-Braband, arr. '• Het1ogeabo1c/a, gedeeltelijk lr.anl. 
'1 Hertogenbo,cla, ten deele gem.• ', Htrtogenbo,c/a, ten deele gem. 
Ronnalen, ,redeeltelijk kant. 011, gem. Nuland; palende N. aan den 
Polder van Empel-en-Meerwijk, het Laag-Bemaal en het Hoog-Hemaal, 
O. aan het Hoog-He1naal , Z. aan den Binnenpolder-van-Nieland-ea-Roa
malen, W. aan den polder het Ertveld en aan de Diese. 

Deze pold., beslaat eene oppervlakte van i8!i1 bund. 14 v. r. IS3 
v. ell.; ,rordt door drie sluizeo op de Dieae , van het overtollige water 
ontlast, en bezit bovendien eenen -termolen aan de Dieze staande. 
Het laagste land ligt omtrent 1 el 8 palm, boven A. P, Het polderbe
stuur bllSlaat uit eenen Opperdijkgraaf, drie Binnen-Heemraden , vier 
Buiten-Heemraden , eenen Dijkschrijver, vijf Geërfden en eenen Pen" 
ningmeester. 
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Det dijkeolllflÏ• •an daea poltlér it het oudste van de vier polders, die 
• ■a"lucl wolllleo pvooden , aijode de heemraadskaart· oF octrooi van 
Wijking , reedt uitgegeven door Ju Il , Hertog ttan Bral,an,l 1 op. den 
~f'den dag na Maria Hemelvaart, d. i. op den 20 Augustus 1i09. 

De omstandigheden des tijd. , hebben in .Maart 1839 aanleiding gege
"" tot het inunderen van deaeo polder, en de inundatie heeFt tot op de 
hdA der maand April stand gehouden, op welk tijdstip, de sluiaen 
io de Dieae- co llaalllijken weder ter vrije beschikking van de polderbe
sturen werden gesteld. 
· EIGENRUST , koatg. in if,Jerlantl,-Gsiana, kol. Ssriname 1 aan 

den .Ben~- 1 ter regtenijde in het afvaren ; palende hoven
,raarta aan den •ood der Waoicakreek, benedenwaarts aan deu ver). 
kostg. Bij-Geval; IJOO aU. groot. 

RIJERHUIS, pachthoeve op het voorm. eil. Bijerlarul 1 prov. Noortl
B.uaJ. Zie E.iilllUDU1III. 

EIJERLAND , 'Voorm. eil., pl'O'Y. Noord-Holland I arr . ..dllmaar, 
bnt. Httltkr, gem. Tenl. 

Het maakt me& Tuel , waaraan het thans ireheeht is, het grootste der ke
ten eiluden mt, ·welke aich no den ooonlelijkeo hoek van Holland 
tot Dar dea mond der Elve uitstrekken , en de overblijfsels vormen van 
den doorpaaden do~aaoom , die in vtoegere tijden ook aan onze noord
kut de binnenlanden gedelt heen. Het werd Bijerlanrl geheeten , 
Daal' de menigte eijerell , •ooral van seemeenweo , welke hier jaar
lQb, 'Vóór dat de bier na te melden indijking plaats had , ge•onden 
werden. Vroepr bestond het E1nat1.n oit de van ouds bekeoae Duin
kim , .-,,md deor dilavieebe o( oonpronkelijke gronden (waarap het 
plieel op àcbaeltstaaade Eijerland1hui1 gevonden wordt) en het· 
tauclien clit Eu1Uan en Tenl gelegene Buit e a v e Id , aijode een 
~ grond. Dil Buiten veld was zamengesteld uit begroesde 
lt~ en onbepoeede undvlakten , uit welke laatsten 1icb oost--· 
WWla - ':8..!f.: natuurlijke kreken (bier ook zwennen eo sluf\en 
,-..-1) Hl , waarvan de Roggesloot, de noordelijkste, en 
de Hoo1eaaad1-kil, de 1uidelUbte, de voornaam~te waren. 

Tot vtlór nim twee eeaftn 1po_elde het water oit de Noordaee , htJ 
tprin~ • IIIOnnvloedea , over dese door de zee verhoogde tusschen
..Jakte. naar tien boezem un de Znidenee ; doch in de jarea 1629 
ea 1630 werd o.,..:&,Hr.aBD, door bet leggen van eenen zanddljk 
onr ,emelde vlakte , met Tuel vereenigd ; welke dam , nog onder den 
naam vu ZanddijlL bekend, 1ich thans als eene keten duinen voor• 
don , die , 18 à iO, enkele !lö elle_n hOOJ , in eeoe regte lijn voortloo
pea, nn •at1ec111ia (N. van de .Koog,rct11inen) tot voorbij Zt1n,l,lijb
._., aan Oodwflai•, eene lengte van ongeveer 4700 ellen, Hoe hoolJ 
men oorspronkelijk .tea aanddijk gemaali.t mag hebben , ie ons niet 
Jiekencl; aocb lijne f.efeDWoordige hoop, heet\ hij door natuurlijke 
epsl.aivi"I en kan1Lmalif1 helmbeplantiPg bekomen , hetwelk nog jaar
lijks, -no ,rep de pnrnneie, met aorg wordt onderhouden. 

Door het leggen van dezen sancldijk is hier 'Veel buitenland aange
wonnen , waarop Gecommitteerde Raden -van het Noorderkwartier, in 
dea jare 18t9, een groot boerenhuis hebben laten houwr:n, dat sedert 
clien tijd met het 9emelde buitenland , aC1oaderlljk van het E111ausn 
nrhuard w• , en waarop nel 'Vee Beweid werd. Op dit geweien eiland 
\ienle vele konijaen eu gevogelte. ·Een Kastelein hield er· 1ijn verblijf 
in eeae ruime woaiPg; doch behalve deze stonden er oog maar twee 
boeftawoningen of eebaapakooijen. Neven• het huis van den laetelein 
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,. .. eeu hooge kaap om vu daar dat " w.ijcl •11 lweà '41 kua,wm •
d,ekken. De meeoweaeijereu waren er bijna ont.cilbaar, Niemead m•~ 
&Il ioaamelen , dan alleen de Ka1"1em of aij11e dienaars ; doch deae 
inumeling, waannede men in Mei begaa, IDOjJt niet langer dan tot den 
i4 Junij duren. llen vergaderde ae iwieat, Cllll op Teael en vooral te 
A111aterdam te verkoopen ; ook werden 1ij wel als een amakelijk 11eacbenk 
nnonden, Het voordeel wu alleea VQ91' dia K~t.elein, die bierwt een 
goed inkomen , Luiten aijn jaaraeld had, docli n1111 meer van de opbreug,, 
der konijnen trok. 

Euzn.uiD, onder 11·elkc henamiag me■ thans zoo wel het voormalige 
Buitenuld als Oud-Eijerland veni.u,, strekt aieh N. N. 0. van 
Ttzel uit en grenst N. aan het Eijerlandeche gat, waudoor het van heL 
eiland Vlieland gescheiden wordt; 0. ua de laagwaterlijn,, tot lanp de 
palen van den noorderdp van Tuel ; Z. aan.lle limietpalen , l8Rpden 
Buigendijk , die vroeger de polden Oosterend, Waal en B1111' , als
mede het KOGgerveld , teaen o-ventreoming beveilifden ; en W. aa11 de 
Noordzee, in welke t.en 'N. W. van het Eijerland1hui1 tie aOQ ge
vaarlijke Eijerlandlllhe ponden liggen. iie du 111C10ad • • 

Dit gebecle Em1au11D, met duinen , lltranden en aanwas , heel\ ee.ae 
oppervlakte van 8000 honden, lijnde het i gedeelte van Jaá eiland. 
'J;uel, welks noorder-uit.einde het. nrmt,. Vaa doe uif&t&tru.theid 
behoord.en de westelijke en noordelijke duinen en 1ttJntln , ter gro8'W vao 
i200 bundel'I, aan de provincie /foordillJU.n4; tie ovefi,e, aijnde clo
fllapiale gronden , welke dCIOr genommcrde palen begrensd nrea , lwl
den , volgens de■ kadutMlen lener • ecne oppuvlakte van IS807 hand. 
98 v. roed. 83 v. ell. waarvan !itlS61S bunders l.welderlaaàeo WIINID , 
die als weide gebruikt werden, ,1) 
. Vroeger werden de10 lweldergrondeo naet de ooat.elijke alillen ea 

aanwaaseo door het Domeiobettuur verpacht. De laatae verpaehtÎDf., 
Î!l drie percelen , door de Permanente Cclm11U11ie van beL Amortisa
tie-ayndikaat gedaan , had plaats clen i4 Januarij 1835. De perlllt
Jen waren: a. E ije rlandsli nis, meL binoen9ronclen, duinell ea 111D 

fedeelte van het BuitellVeld, pocll, bij r.-iing, 180 buden;' 
• Zanddijk1hni1, gren&endeN. aeo perceel a, 1111n deq Zwart.en 

eaal in de Oosterduinen lanp de g1·oote aweu naar W cihherduin • ea 
~. aan perceel c 1 hij paal 6 oade.r den Zanddijk , hij raming groot 
10ü hUDd.; c. :Kwelderbeek, batwelk N.grenllleaau paaU~ cle 
Seheid-awen , liggende N. Tan de Oost.er-bollen of Direct.iekeet, Z. aan de 
p11lenbijdeo R uigen-dij k en p,1Nll tihijkwelder llaikedui.n. DirkJe
lla ik eduin en de vallei, Nederlanden poaaqul, als on1aas he-
1chouwd, werden afzonderlijk gebruikt, vll'Olits het bij art. Si. der 
voonrurdeo van VA:rpaehting bep1111ld waJ, dat de Ko.oirerduioeo, 
S 1 u fL e r - b o 11 e n enz. 11lleen PJet get1111rde schapen en IJ'8ll ander vee 
bie,n:id mogten -worden. DiL derde perc:eel K welderbeek waa 136S 
b,md. 11root. 

De genmelijke 31S61S bond. laml w" 11oor den tijd van sea 
~chtereenvolgeode jaren verpacht, eo. wel het perceel Eijerland1-
~ !\is voor 980 nuld. De pachter hield v , 1edurende het laatste j&IU" 
•\1ner pacht , ilt0 schapen , 51S runderen 11D 7 paard.co , -welke laat.-
1\en lot het binnenrijden ,·an het boei en ten dienste der strandvon
derij IJCbruikt werden. Het perceel Z,anddijkshui1, Qlet Zand-

· (I) lij 111d..,. npmf'ling la llnon1°" ~,1 h,t r., irt UNI> .,.~ lll'OOII• ••n ~~'! bun~. U •. r •1 
•• all, be,au.. 
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dijk,hoè aan de äliordVijcle "fali de Roggesloot eb een herders~ 
lmtje bU de Doodem,nsbo-llen Z. nn de BoggesJoot, bragt 
1$40 pfd. un pacht op. et' werden 800 1ehapeu , een pur paarden e• 
JDe)Ullétjen, jo~ 'fee èn1. IJlibonden. De pachtprijs van Kweldel'
b eek , met een bètdmhuit1je op de O d • te r ho l l e o aan de sluiter vu 
dien aum, was !tH0guld.; de Jioevcelheid nn het biet gehoudene vee 
was 1i18 schapen, IS à '9 paarden en !i!O stuks l'Ullderen. Het tot!b
malige penoneel de1er drie pachthoeven , met twee herdenhui1hou
dingen bestond uit !lt à 30 penoueu. De vijf huis«••· vonden hun middel 
-.an bestaan in de scli~ntökkerlJ , het rapen ,-an e!jeren , het vangen 
'r'an lDDijneo (hoeaer de eigenhjli.e uitsluitende duinmaaijetlj, over
eenkmmtig Koaitaktijlt he11ltiit 'tin 1 .lug.18ill , at'gescllat\. was) eb de 
strandvonderij. 

Bt't'rmalen ondertnssc1"!n •a• het denkbeeld geopperd gewotdeu , otn het 
Buiten Yeld te bedijken; aooals onderanderen in hetjàar t71SS door den 
Rett Lnn-nT •1&11 Baan , toea'rruuah woonucbtig op Braleflstein, 1111-
selien liet Oade Schild en derr Bnttr, o}f Texel. Eindelijk kwam dit 
oat,rerp in 1818 op eèrle •~l gNNitete sthaaf tot. st.atld , ten geYolge 
Tan een, doa, teae terec!bfging van ~er pètsone!n , un Z. M. ilaal'.lóe 
gerigt nnoek. • Op den Il · Fehrbaf\t v11n dat jaat nameJUI , wetd het 
,eheefe EunutD , tegen eene koopsom l'an 90,000 JUlden, in t.waalt' 
JUrlUbehe tetmijrlen te betè.Jen , met 21 percent mterest l'ottr het 
onbetaalde , te rekenefl vim 1°. Janàa,U 1tffllS , in 'follen · eigendom 
onrgedragen aan de Heereo P.&'IJLDS L.1Hl!ULD K1., te Giessendatti, 
W,un Luett1t.1t, lb., te Uardintte)d, M&aclLLtl L1111DDT Pt.oo1\'1a 
c. Ameide, afte drie aannemer, Tan· puhlii!ke werlen, en den Heer 
Jhcou.u Jannvs n Con, Handelaar te Rot.terdaól. 

De ovetdragt ~chiedde , ah tiend•rfle eigeiidom , op den Toet als 
Lnu.&n en liet Buitntffld doór het RtJk beiet.eb waren , tb ondtt 
cle gewone Toontutdeá Tall elgeodomrovergang met bet regt nn jagt 
én mscherij. De koopers "aN!n pbóttdefl, de gekochte l!n 4aArtoe 
,rac•i\t,, gronden binnen aclat jaren t.e bedUken , na vooraf de plans 
ctier bedijlhtr, ter goedbaring, aau het cteparteml!llt 'tlln Binnenland
de Zaken te faebbell i11gnonden, m onder nrp)igtinll', om lich te 
oadenrerpea aan alle 1'etordenir1g1iri , welke , ten opzfgte vaii li~ bedij
len , toen reeds hestondea of nog gemaakt. mogten worden (1). Zij 
moesten de duinen op de domaniale gronden door be)mplanting onder
hoodea. De Staat of het Domein behieJd aan aich het regt. van cn-er
Jlld TOOI' wagens , paarden of -voetgangen , naar de doot aanslib te 
'ff'l'lrijgeae 1ronclen baiterr de limiet van bet verkochte , iondet eenir 
benaar of onderlteldd <tOiit derr !ltaat ; aJ,mede e,:oe tr\je vaart op de 
àar te nellen kanalan , lblldea' eenip betaling v11n onderbond , of 
tollen van Taarteft. bruggen of •lullen. fotondetheid 1raten et bij htit 
ltoopeontraet ~a~ gemult, omtrent den van ouchhl!r beataauden 
postrilt naar het EV_trlA11Jmuil en de gemeenschap met de poshehuft 
nn Vlieland , irl• óOl dea bijstand , aoo aan dl!tl pottiljon als aan cfe 
schippers te •etleenen. 

Naclat op desen 'Toet de oYerdragt psthied was , ri(rll~ de B~ 
loopen , met. andere geassociëfflleo , eene 111l4tll!bapplj op , olfdèr dm 
naam nn : S«ütrit Nn EignJatn san Bijert.rad, en ondét liet Olf
aaiddellijk beheer der drie eerstgenoemde Beeren , al■ deskundigen; voort, 
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uok seadsisteerd door een "iertal. deelgenootea , werd nu dadelijlr. he& 
plan van bedijking onLworpen. :\let ,werd in ~en oageloofclijken kut.en 
tijd va11 1103 geene twintig weke■., \'RQ ~lf April \ot in het begm 
,·an September, geheel \'oor eifene rekenipg , wet ongeveer 1 ISOO per
,onen, Yolbragt, en men 111g eene oppenlakte vaa 316:i bunders, door 
renen dijk van 11,122i ell. lengte, lt!fe11 o,·eratroomiog der zee bevei
ligd. Dc&e dijk, aan Wohherduin begouneu, strekt zich nn daar, 
in tien regte lijnen, tot '1en R u igcu dij IL uit. Do lengte dier lijnen i1 
zeer ,·erschillend , zijnde de eerste 1608 en de 9de slcchll !iS:i elleP 
lang; de h<>ogtc des dijk, verschilt van 3.i!S lot :J.71S boven vobee. 
In den dijk heeft 111en twee 1teenen duikenlui,en gelegd Tan gelijkea 

. inlaoud , olschoon de noordelijkste, alwaar de dijk zwaarder is, meer
dere lengte heeft ; beide zijn twee ellen hoog en breed. De bodem oî 
dorpel cier Roggesluis ligt 2.:'57 f'l - ,obee, of 2.87 - &erreiP. 
Y an deze aluis , welke het eent stroomde , en daartoe een~ veel bel.ent 
l_igging heel\ dan die der Hoogeaand1-li.il ~ werd de dam. io Sep
tember door den Heer .11.t.aTIIII Do11wu Tusnu , Directeur \'&D Land.·· 
bouw , die tevens met de indeeling en het in cultuur brOQBen vaD 
EuuL.t.11D belast wa1, dourgesl.ol.en en het water afgelatea. 

Aan de binnen1ijde van den dijk is , gelijktijdig met het leggen , 
een kanaal gegraven van !ID ellen = terrein breed , 2 el - terrein en 
12 el in cJen bodem. Uit dit kanaal, eenige !Lreken uitgeaonderd, werd 
de grond , lot den dijk. benoodigd , verkregen en met Luiwa,em aan-
ge,oerd. . 

De binnen den dijk gebragte oppervlakte van E11aLUD is een vrö 
effen terrein , gemiddeld O.ISO ellen+ vobee, uiLtJeson~ eenige oo
begroesde zandvlakten. Deae 1a11dvlakten aijii , van den Rnisendük 
afkomeode, Lammerbult1-1and, tea wealen den .lleeuwenbol; de 
Bolletjes, gebroken land met bollea; Ko.ebults-zaod; Arm der 
Hoogezand1li.il, eo Oo1terduin-nnd, bij Z.nddijkshui1. 

De ,·oornaamste kreken op &aaL.t.llD , welke alle zich io het Dijks
kanaal ontlasten, aijn, van den Ruigeudijk aflomende: de Ruigen
dijli.a-1..-en, de Breg- or Kwelder-swen; de Kabeljaauw-11luf
tu · de Wijde-alufter; de Hoogeund1-kil; de Kruisbalg; 
de huisjes-kreek of Oosterbollen-11weo; de Sehei-sweo; 
de Rogge-sloot; de Kleine-1wen, en de Groole-zwen oî 
Wohherduins- kil. . 

Na den zoo snel tot stand gebragteo arhl!id ,Ier iadijking ging mea 
lentoud over tot dien der onLtJinning. Nog in August.ui ea September 
dra jaars 18:ilS werden er, op 1.-en zestal ,tukken land., te umen 261 
b1111den groot , proeven met wint.er-koolzaad genomen. Deze proeûtuk
L.cu lagen lang, het kanaal , en wel het noordelijkste op den noorder
hocl. nn de sruote zwcn bij W o 1 Le rdui n. Den Uden Augustus werd 
de eerste aki.er, door den Directeur van Land.bouw, met koolzaad bezaatd. 
De overige vijf stukken lagen afgezonderd van elkander tot aan den 
RuigcudijL. • .Men clroeg zorg, dit koolzaad, tegen het indringen na 
hel ne, door 1'allen, te beveiligen, welke men op Te1el tuinen noemt. 
lloc1eer 1111 dit gcuaidc door droogte geleden had, en later, ten gevolge 
,au bel nicL tijdig afstroomeu dei· äluize11, door bel hooire binnenwater 
gruote»dcels , crlorcu 1,ri11;r , braat hel nog 34:i mudden op ; hebbende 
L1"n au Lel zuidclijl.ste bluk hcL 111eesle gclc,·enl. 

• In dien zeilden uaiomer ,·an 1831S en den daarop aevolrrden winter, 
"c.-rd fün11LUD ook door wegl'n, ,looien en grcppcu ingedttld ; tot 
111:ll.e wrdccli1111 men den Zaoddijk als basis aannam, terwijl Olen, 
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ep evën•ijdip a&tand •an tlne iegte lijn , twee ~lre"kcode weJCi• 
•fgroel, Be oost.el\fbte , het nUlt aan den nieuwen dijk 3elegen en 
·de R o ofd w-eg genaamd, is 14 ellen breed. Hij heeft ter weiferzijde 
eene sloot, IS ellen w\jd, 1½ el diep en ½ el in de11 bodem , voorts 
•• elke aijdè eenen barm nn 1 el eo ½ el talud ; de krnin is 11 el met 
eeae tonrendte nn 9 palm + terrein , en de weg strekt zich van den 
llaigendljk, of' limietweg, in eene regte lijn, 7447½ ellen uit, tot 
,...., hij tegen de tweede dijklijn •tuit: De postweg, 1280 ellen verder 
westelijk, of van· n tot u 1297, is,- tnsscben slooten \'an i ellen , 
waanan de oosteUjke later tot IS ell. is verbreed geworden, slechts 
tO ellen breed. Ooit de dwarswegen ziju 10 ellen breed , tusschen 
.toot.en nn i ellen. - Door deze twee strekkende en vier dwarswe
gen ia BuHUIID regelmatig in sectiën van 200 bunders verileeld ; 
~lke Sfftie is weder verdeeld in 10 gelijke percelen , welke dus elk 20 
l,anders beYatlen, en ieder perceel in iO metje1 van éénen bunder. 
Dae laatete onderdeeling is geschied door het trekken van greppels , 
eene hat.e el wijd en diep. De bunders zijn dus op Eu1nL.uo in 
langwerpige vierhoeken· (paroll,llogrammni) argegraven. De bunders 
ta1lcllen den R o i gen d Uk en de Rogge s I oot zijn 312½ ellen 
lang en 3i ellen breed, en die tosscheo de B.oggesloot en Eijer
laads hnil ilO lang en 40 breed. 

De wei- en hooilanden bij B ij er la n d s t, u i s, reeds vroerrer met 
llooteo afgegnftll • 1ijo in den ouden nrm gebleven. Deze inwendia 
sieh henUig voordoende duinkom, maar met gevaarlij._e buitengron
llen aoordwestwaal't1 oitloopende , en daardoor eene noodlottige olfer
baok TIIOI' de aeelieden, is· uit dien hoofde reeds op de aloude ilce
kur&en hekencl. De noordelijkste uitspringende aandhoek van Euaa
u11u heet nog steeds het Engelsr.he kerkhof, van wege de vele 
aelnpl,reukelingeo , bier begraven; geen wonder , dat men nn Engel
tche uelieden , bij het sj,reken over E1an&11D 1 11ewoonlijk hoort .1eg
ren: »..a Bgg hlartdl - Het kompas heelt bier eene miswij&ing 
nn ii" 30' N.W. Nieuwe en volle maan 9 uren hoog water. 

tJp den linker- of noorder-oever · van de R o 1rnes loot , aan eenen 
daartoe opaeltelljk aangelegden weg , die met eene bevallige kromming 
•aa den postweg naar het dijkkanaalloopt, li1Jt De Cocks-dorp (aie dat 
woord). - la het geheel telt Eunu11D tegenwoordig 100 h., bewoond 
door even NO vele huisgea., uitmakende eene bevolkina van 600 zielen. 
· De HerY., no welke men er bier ruim HOO aaotreFt, maken eene gem. 
uit, wellr.e tot de klass. van Al1'maar I ring der Eilanden I behoort. De 
eerste , die hier het leeraarambt heel\ waargenomen , is geweest P1B

'ID HAa1Uoa, die in het jaar 1841 herwaarts kwam , eo er thans 
aog stut. Het beroep is r.eoe loniokUjke collatie. 

De R. K., welke er 70 in getal zijn• maken eene stat. uit, welke, 
IOt het urt1pr. nn Holla11tl-n1-Zeelartd, dek. van Noord-Hollarul 
helloort. Zij bezitten er eeoe lr.leine , doch nette kerk , met spits , 
welke , den 19 Maart 1Mi , plegtig ingewijd , en het eerst door den 
aldur beroepen Kapellaan G. n11 Hlf Bosca, als Pastoor, bediend is. 

Men heeft op Euur.&11D eene school, te De-Cocksdorp, welke 
deor 80 of 70 leerlingen heaocbt wordt, 

In laet Jaar 1838 is het omginneo der landen met meerder kracht door
gaet ; terwijl ook de veeteelt, door uokoop van runderen en schapen 
van Te.1el , Her vergroot werd. 

Van de in het 'l'OOrjur '\'an 1838 ~ide zom,nrucht.en , te weten : 
78· llmNlus mei 'IVllltl'-UObaad , 6ii bunden 1omer•gant , 11J bun-
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~ ti.ver, 4 bu....,_ IDMlf.epnt, 19 Nadara urdQPele11, i l,ua .. 
dei, 1Qeekrap en i banden paflrdip,onea, in al~ 113½ .litJn(lva, -i• 
de opl,rengat, ten polge 11aa liet apo buit.en3cwooa 1cbrale 4Q dNIOp 
jaarsaiaoen , in penen deele wiastgevead geweeat. , , 

Beier alaagde de schapenteelt. In J'nlij 1836 leverde de Socieaeit 
t41S4 vliaen wol af, welke , na op de ac~ se•..-o \8 lijll , 
(waardoor llleJI rekent dtt aij l50 pct, ÛI 1waarte verliuen) nette 079, 
liederlandaclae ponden wogen , hetwelk, &epo den prijs 1 pld, 67 5 -,.t,, 
te umen eene :rbreapt. uit.maak\ va11 11,379 g11ld. 91S çent., - Otk 
de hooibonw -vi aaou;aerkelijk in de baud , 1oodat er met de helft vu 
October reeds 780 voeren, à 700 NederJ.nuche poad,a elk, geaua 
waren , behalve ruim iOO voeren bie1en e11 ruigte. In b,t jau 18'11 
ia er hij M:aikedui11 eene groote eendenkooi Ullfll!legd. 

Dech , oadaob dea aaavankelijk ondenoaclen ~, wvd ook 
de landbouw aaet. ijver doorgeaet. In de DIHMerJ lalij , Anpllal 
.- September werdea, alleen met -winter-koobaad , 817 ltqoden be
saaicl ; ~der den waren er 47 met witbloeijend kooluad, Van 
udere 1Jranen uaide men minder , te weten ia ._, jatr sleelatl I ban
den tarwe , IS bonden pnt en 4 bunden Nff'· ~ onplijuoor
tigheid ·tan den 1Jrond levert bier "ne vrij •naerkelijke hioderni1, -
Het hoorire veld van H11auq, wt geel uad , pllntenveaelen en 
een wein11J klei bestaande , bevat eeaa menifbl schadelijke wekten , 
,raaronder een , het. koobaad 1eer benedeelead 9 gebroolll ,elriaaldier&je 
IJl.et ,._ pootea , welk iosekt de IJfGOlle v;an eeQO prstkor,el heel\. 
Ofschoon wij hier 100 m,,oiJmaal van hoopn ea lar,e gr.aden papN
ken hebben, u het terreua op Ea.aaaun (de dweea aatnurlijk uit
gaonderd) vrij etfen , aooda& men • hij wa\erpusiaf , au11welijb 1111a 
half el verachil heeft IJBVOnden. BU..- overal is hierbij 4le 1road lift 
en Jandig , zelf, in de ~ gedeeltea, ila\ is ia deallui , op welke, 
'Ier diepte van eeoe halve el, eene bruine, dow diulUke plei eeni,
zios vett.e , bovenkant gevoaclea w,rdt, rlijk lussehoo de Ho 010-, 

undsk.il en den Ruigendijk, Overipa1 ltestut de gron4 gr..
tendeela uit •and, doorgroeiod en gemen!Jd ma& eenilJ humu1 of 1eelaarde 
en plaott'!nvezelen , al, ook. eeoe pnap hoeveelheid k.lti ; aoodat 
zelfs de beste pnden van het E1JIIIUH al apoedilJ doer bemelti■g 
sullen moeten 911denteuaul worde11, Bohal•e due voor bdouwi111J vat..
'bare •tnken , is het. overilJe, dat. i deelea v;aa het &aaf,u• . uit
maakt , te &andig en duolNidemiu, om de kosten du behouwiar te 
.llunnen goedmaken , al versadert mea de mest oek op ilet EuPr.UD 
~r en vermeerdert. die door groenbem•li• ea llalvoederÎIIIJ, Tea 
ioinat.e moet zulb noodwendig OOIJ in eeae lanp neb van jaren het ge,ral 
aijn. Op sommige plaatsen viudt mea een fPOÎ geelacl"ig aancl, aet 
eeaeo broek- of moerachtip boveogroad , welks taaijo 1ode of boven
Tilt eene zeer donkere kleur heel\, even al.of het derri"° of veengronden 
waren, uit welke bovenkont een b,qinkleurig ,rat.er lijpell. Deae IOOr& 
van gronden , welke mea lot hooilanden gebruikt, aboo aij tol aehapea
weide ongans zijn, liggen bij .Eijerland1h11i1; in den d11iakom endar 
de Moesbergen; onder de Kleine of Oo,terduiaea; langa den 
Zanddijk, en vooral bij llaikeduin, De vroegere be-.oners -.an 
&1111u11a staken uit deze vilt. oeno 1oort. vaa ,urf, welk, lij all bnnd• 
1tof pruikten. 

Het gebrek aan waterloozins 11it deze IJNndtta veroornakte vroeger, 
dat. iij eer,, altbaas voor de 1chapea , 1Qba,lelijl IJl'IIIIIJeWII veonbrag
ten , waardQDr due dieren 001aat weNlea ; 11.oetear •nwen nik• aa■ 

• 
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hrt drinken •an het páehrater tolelehrma. Het wa èene 111ort van 
leYerziekte, wurhij de\ diertj~ , al• klei1l'é botjes , in de lever ze\ ten. 
Nadat echter de waterloozinir verbeterd is, is de kwaal der schapen 
ook grootendèels pireken. 

Ien schrijf\ de 1èhnalheid en dorheid van den grond op E1au41111 
imenderbeid aan de omstandigheid toe , ctat het zoo nabij de opene zee 
,elegen is. Op meer nrwljderde kweldergronden voert het zeewater 
Tetter slib en klei aan , als blijvende deze langer daarin hangen 
dan het zwaardere und. De lap onbegroeide aandvlakten van É11n
un e11 de onllerwallen der kreken bestaan meestal uit blaauwaehlig 
aaad met schulpen doormenl((l , waa.rop, bij eene pede waterlozing, 
zeer weelderig ud.oraal (&liconia MNNftto) groeit. Op niet wel uit-
1ratereode zandplekken groeit niets. Op enkele fage zaodbollen vertoont 
sich, van de genoemde plant.' een klein, armoedig, roodkleurig struikjè. 
Op de hegroesde gronden -vindt men, tusaebeo 't'oedzaam kweldergras, 
eene hoor, blaauwaehtige plant met ovale loodkleurige blaadjes, ze&
porselein, in Zeeland ook varkensgras geheeten, doch meer aliemeen 
belend onder de eerste benaming; de botanisc:he naam is Jltripez por
c.tacoiá,. Ook ontmoet men geheéle plekken van loodkleurigèn slerk
riekenden zeeälsem (Arlnti1in -n'tima), welke plant meestal 01> het 
bette land en op de hooge steile oevers van diepe kreken gevonden 
wordt. Dan, geene plant groeide, vóór de bedijking van het E11Uu11D , 
Teelmldiger o~ het Buite~veld , ~eliJk.. zij ~et er ook nog tege1>woordig 
doet, dan het limoenkruid (Statree Lrmonawm), op Texel bekend onde·r 
clen uam van schapenoor. De bruine, lange en dikke wortels dezer 
plant zijn broeinaten no ongedierte; het dikke , ate,ige blad , van eene 
glin11ereade kleur eo vu gedaante als een schapenoor, is bitter, en word\ 
door geen •ee gegeten. liet gewas bloeit voornamelijk ill Aucrustus , als 
"Wanneer het met. eenea fraaijen blaa11w• en paarskleurigen troshloesem ver
sienl is. Hoogere zamlhóllen van sleeh\s eene el boven volaee bestaan uit 
louter zud , waarop 11e11ig dor gras , geel-groenachtig mos en \liezen 
r,oeïjen , -.elke drooge , spichtige rui3te mede door het vee niet gegeten 
wordt. Deze dorre, on•rucbtbare bollen Tindt men veelvuldiJ tusseben 
de Boogezandskil en de Roggesloot. In de nollen en kleine dnmen vindt 
men, behalfe helm en mos, eenig dn in riet, duinwilg, wilde do
renstruiken met. ple beuentrossen (eenesoort van brem) en wilde 
., 1 ie r, welle planten ook hier en daar aan de rroote duinen groeijeo. 

In het jaar 1M1 is EuuuH door verkoop bij percelen, en het uiteen
gaan van de Societeit , de eigendom van onderscheidene part.iculieren 
porden. 

EIJBRLAND (OUD-), voottn. eil., N. 0. ;-an Noonl-llolland, N. 
•ao de Zuidenee , tusscben de ell. Te1el en Vlieland, hetwelli. in 
1819 en 1630 , door het leggen van eeneu zanddijk met Te1el veree
nig_d is. Zie ,ooru lret voorgaande art. 

EIJERLANDSCHE-GAT, •aatwater ten N. van de Znider,ee, tus
aehen cle Noonlli.lla11tl«M eil. Tezel en Vlieland doorloopende, hetwelk. 
echter niet aeer geschikt. i1 tot doorvaart van schepen. 

EIJERLANDSCBE-GRONDEN , aeer gevaarlijkt' ondiepte in de Noord
zee, ten N. W. van het BijHland, waar men eene hevige brandi11g 
Tindt, in welke reeds menig aohip verbtij,eld is ; op den bodem li11-
pn rolsteenen (dikke "Vleuten) en iware boomstammen.• 

N•r men 1til ioude ter plaatse , waar nu de Eua11u11osca1-G10Nou 
pvondea worden , Ytoeger een eilandje , de B u i t e n ff r i n d lf Pnaamd , 
ftelepo hebben. 

• 
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EUIBL.lNDSH.UIS, het aoordelijb&e·der percelen waarin het lijer
laflfl, prov. Jfoortl-Bollaatl, gem. Tezel 1 vóór da bedijkinir, verpacht 
werd. 

Het paalde N. aan heL Eijerlandsche · irat , 0. aau de Schulpnn1Jers
ree , Z. aan het perceel Zanddijksh11i1 en W. aan de Noonbee ; ont• 
leende zijnen naam van het daarin ataande Eijerland1huis, en 
besloeg, met binnengronden, duinen en een IJCdeell.e van het Buiten
veld, bij raming, 180 bund. 

EIJERLANDSHUIS oC E11uau11, pachthoeve op het voorm. eil. Ei
jerlaml, prov. Jf oord-H olla11d, io het noordelijkst.e IJCdeelte vau dat 
e.il., zeer bevallig in eene kom touchen duinen gele,en. 

lo den gevel van dat huil las men, ,óór de gedeeltelijke verbou
wing in 1836 en 1837, het, door irebogen ankers gevormde, jaartal 
181SO ; terwijl het gebouw zelf, door aanbouw en vergrooting, onder 
aeven daken gebra!JL, een kloo1terachtig voorkomen bed\. Binnen
getreden herinne..t men zich , bij hcL gezigt nn den ruimen keil• 
·lenbaard, onwillekeurig, hoe menig ter naauwernood den dood oot
lomen schipbreukel:nlJ hier , half verkleumd en zijne verdronken 
togtgenooten beweene,,de , zijne natte plunje , het eenige wat hem 
overlileef, beert zitten droogen. Uit de glaaramen heeft men een 
schilderachtig gezigt : in den achtergrond de duinen, op welker toppen 
de helmplanten dour den wind c-.ver het schrale, steeds atuiveude 
ll8Dd, heen en weder geslingerd worden; terwijl, naderLij, het vreed
same vee , door deze lioogten beschut, of graast oC li!JL te herkaaa
,ren ; een tooneel, treffend door de tegenstelling van zee en land , van 
liarre woestheid en vrolijk veldbedrijf, wel waardi,r door eenen Pool' 
m.&onffen te worden. 

EIJER WAARD, pold. in den Bie,bo,da, prov. .lfoortl-Bra1Jan.J, 
arr. '• Hertoqenbo,cla 1 kant. He,utlen, gem. 1Yerkerulana; palende N. 
aan den BeiJenheu1'el I O. '!an het Gat van den Eijerwaanl, Z. aan 
'het Gat van Steenenmuur, W. aan Dondenand. 

Deze pold. beslaat eene oppervlakte van 42 bond. 43 v. r. 10 v. ell., 
eu wordt door twee bouten duiken op het Gat va■ den Eijerwaard en 
'het Gat van Steenenmunr van het. overtollige water ontlast. Het land 
li,rt ruim 1 el boven A. P. Het bestuur wordt door 's Rijks Domein 
uitgeoefend, 

ElJERWAARD (BENEDENSTE-KLEINE-), pold. in den Bie,bo,cl,,, 
prov • .lfoord-Braba11d. Zie Do>auaau11D (L.1E1111a-). 

EIJERW AARD (BOVENSTE-KLEINE-), pold. in den Bie,bo,cA, 
prov. Noord-Brabanrl 1 arr. '• Hertogen.bo,cl,, 1 kant. Berutlen, gen1. 
ll'erkenrlam; palende N. aan het Gat van den Haan, O. en Z. aan 
liet Geleigat, W. aan het Klein-Stukje. 

Deze pold. beslaat eene oppervlakte van 9 bond. 28 v. r. 90 ,. ell., 
e11 wordt door eenen houten duiker op het Geleigat van het overtollige 
valer ontlast. Het land ligt bijna 1 ell. boven A. P. Het bestuur 
vordt door 's Rijks Domein uitgeoefend. 

EIJERWAARD (GAT-VAN-DEN-), eene der killen van den Biu
bo,cla, prov. Noorrl-Brabanrl, W. van den Eijerwaard. 

EIK , meestal LPBL-DB-Eut Benaamd, plaats in de J/eijerij .,,.,. 
'• Hertogenbo,c/& 1 kw. Kempe11la11rl, prov. Noord-B,aba,1d, gem. en 
i u. W. van.Oir1claot, aan de Beerze. 

Er beslaat aldaar eene kapel , beroemd wegens een Mariabeeld , het
• elk den naam draagL van Onze Lieve Vrouw te Heili11en-Eik, 
en "'erw'.larts ,·elc R. K. in bedevaart. uaan, 

•. 
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1.11., aum welke wel eens hij verkort.intr aan het d. BaKra. in 
tle Meifarij.,.. '• Bert0!1ff/,o,d, k.w. K-,,.,.Jo,ul, prov. Jfood,.Bra-
6ra.J, geeveu wordt. tie Bu11n1.. . 

EIKELENBERG of E1.11.naaae, buit. in de heerl. Stfffl1-gea, prov. 
Jfoord-Bralxuatl, Fimû distr., arr. CD 6 u. W. 'HD Breda, k.aoL, 111 

i 1&. N. van Bergna-op_-Zotna, gem. Stffllherg_,._K,uiMaflll. 
EII.ELENBOOII (DEN), uiupanniog op de 0Hr-Fel••, prov. 

GelJnla11J. Zie E1.11.unoa. 
EIKELENBOSCB, geh. in Oppn-Gelder, prov. Limlnwg, dist., arr. 

en IS a. N. ·,an lloninoade, bot, gem. en i u. N. van Bont; me& 
8 h. eó 70 inw. • 

EIKELENBURG, laudg. op de 0111!1'-Felu•, prov. Gelllerlaad. Zie 
Eu1.anuae. 

EII.ELHOF (DEN-), laudg. in Zalfaad, proY, OHrij11el, arr., kant.. 
eo t u. N. Yao Dnnter I gem. en 1t u. Z. O. Yan 01,t I aan den grint
weg van Deventer op Raalte. 

Dil Jandg. bestaat, behalve uit het beerenhuis ea de yerdere daartoe 
behooreade getimmerten , uit groote tuinen , aangename en uitgebreide 
wandelingen, met daarin en rondom gelegene boerenerven, katenteden , 
bouw- en weilanden, akkermaals en andere bosschen, alles t.e aamen 
groot 11S4 buod. IS3 v. r. 7t .,, cll., en wordt tbana in eigendom hese
tea door den Heer M.r. P. B. J. U111LDESc•••n, woooachtig_teDeteoter. 

EJK.ELKAIP, buit. in het Jr,dai-rtier der prov. Utrttlat. Zie 
Erc;uu.uu. 

EIKENBERG, naam onder "elke het d. Bzaenx , in de lll,ijerij 
- •, Hntognbo.cl, kw. · Ker11pr,1laatl 1 prov. lfoord-BrabanJ, wel 
eens voorkomt. Zie Bu111u. 

EIKENBOOM (DEN), uitspanoing op de 0.u-Fel••, prov. Oel
ikrla1ttl. Zie &..na-•. 

ElllltDONK, hoogte in de Frijn N• '1H,rtogen6o1el, pL'O'I, 
lfoord-Bra.àa.J 1 gem. en½ u. tea N.W. van Je,. l!•agm. 

0., clae hoogte slaat eeoe herberg \ban, nog het. Klooster ,enoemd, 
om clat hier ,oorheen een vrouwenklooater van den derdeo regel ,an 
Sr • .Faucuc:111 gestaan heeft; het droeg den naam van Barbara dal 
en was door den Priester H111aa11. H111aa11.1 Vil L11ruaou gesticht. 
Bij liet den i6 Mei 1471S aijne 1Lichtiog en voorgeschre,ene wenen door 
den Luibcben Bitschop, Loaawu1. us Bouaao11 , bevestigen eo goed-: 
le1.1ren , waama dit kloJOater in luisterrijkeo bloei geraakt en gebleven 
is tot. het. begin van de veranderiogen in de godsdienst, en opgenlgda 
Spaansche en Nederlandscbe oorlogeo , als wanoeer de Kloostenu,terea 
aicL, door de dagelijkscbe 1trooperijeo van wederzijdsche aoldalen eo aan
gerigte plnoderiogen , genootbaakt vooden , het klooster geheel en al 
te verlaten, en 1ich binnen 's Hertogenboach, bij meer andere gevlugte 
Geestelijke zusten, in •eiligheid te stellen; waardoor haar ledig staande 
li.l001ter vervolgen• venallen en tea laatste geheel tol deo grond toe 
qebroken ia. 

Op dae hCIOIJte wu, in het jaar 1629, gedurende het beroemde be
:kg, van 's Hertogenbosch, het hoofdkwartier van deo Beer vu BasH
MH , die met. zea eo Lwiotig vaaodelen zich onder het dorp deo Du...
sen nedenloeg. 

Ell.EN DUINEN, geh. in Delfland I prov. Z•itl-HollanJ, arr., en 
½ n. Z. W. HD •, Gra•n/aa~, L.ant. en 2. u. N. v11n IV aaldtrij" , gem. 
en ruim i u. N. 0. ,an Loo,Juin,n I aan eeoeu 1eer venuakelijken, 
IJatraten en met eene dubbele rij ijpenboomen beplanten rij,reg. 
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Het bHlaat uit eenige boerenwonin3en niet hU elkander gebóu•d r 

maar hier en daar 'Verspreid. 
Uit eenige omstandigheden , vermeld m een oud geding , gebonden 

'Voor den Ho'l'e no Holland, in den jare 1483, soude men moeten be~ 
11loiten , dat er eertijds meer huizen hebben gestaan , immers het is uit 
die acte kertnelljk, dat die 'Van ScluHningen en E111:UDu111111 in alle 
lasten , impositiën en ommeslagen , welke over '• Gravenhage en Haag
Ambacht werden gedaan en gezet , een derde, en die van s' Graven
hage twee derden moesten dragen, en dat ook de dorpen van den Ra
ge, Sclaueningcn en E1u,ou111u, stonden en gemeen waren onder 
een Baljuwschap en Schependom , wuruit dan ook gevolgelijlr. zeker 
blijkt, dat Emz11i,unmi \e dier tijde een dorp ia geweest , gelijk het ook 
nog, in het jaar 11S71 , een dorp genaamd werd. Ook had het zijn 
eigen korenmolen. 

E111:noUl!ID ia reeds in den jare 1i68 bekend geweest , en werd in 
ecoen Latijoscben brief, van Vrouw :MHTELD, gemalin van FLolls IV, 
Graaf"" Holland 1 senoemd Hu1111ou111111. De naam no deze plaats 
ach\jnt afgekomen en ontleend te zijn ..-an de Eken-of Eikenboomen , 
die hier eertijds in de duinen groeiden : want dat deze geheele Noorder
streek , van 's Gravenhage af tot 'Voorbij Loosdoioeo , niet dan duin eft 
wildernis is geweest , kan uit menigvuldi!fè authentieke stokken aan
getoond worden. De boomen en wildernissen zijn met der iijd. weg ge
raakt en de duinen voor een gedeelte afgezand , zoo dat men die than1 
door bekwame wei- en ttnige koornlanden 'l'enangen 11iet. Men vindt nog 
eene sententie nn den Bon 'Van Holland, in dato IS J11nuarij 1443 , 
waarbij die nn Etn11Dut11E11 vuklaard werden hunne landen \e mof en 
verdel"en , zoo als zij meer dan honderd jaren gedaan hadden , met
tegenstaande de wederstre'l'ing van den Heer u11 W .uso.t.u, uithoorde 
'Van het 'Verlies zijner tienden, voorgevende , dat hij daardoor in zijn beer
Jtjklteid verkort. werd, In den e,engemelden brief nn Vrouw LGTIU 

werd van een& kapellany te H111.E11ou11"K gewaagd, aao welke de voor
noemde Gravinne drie morgen ]a·nds tot eene aalmoes vereert. , waar uit 
dna duidelijk blijkt, dat aldaar, reeds ter zelfder tijd, eene kapel heef\ 
gestaan , zoo dat het te betwijl'clen valt I of deze plaats niet veel ouder 
is dan •' Gravenhage. 

De kapel was toegewijd aan de H. Maagd M,au en stond, naar me11 
-wil, onder de parochiekerk vnn St. Jacob te ••Gravenhage; terwijl 
de Pastoor der gemelde parochiekerk zijne Kapellanen der,narts plagt te 
zenden , hoe'lfel hij zelf alleen ceregtigd was om de Paaseh-co111-
m11nie , het Sacrement des huwelijks , en het laatste Oliesel aan die nn 
&n11Dt11n!I te bedienrn. Zeker is het, dat de Kapell-aan van E1111.s11ounut11 
al zeer vrorg een der vier Priesters was , die de kapel ten Hove bedienden , 
ea op zijne beurt als de Graaf of de Gravin in 's Gravenhage was , het 
middagmaal bij hen genoot, welke gewoonte echter W1LLH 111, Graaf 
tJlffl Hollofld, ten hoogste mishaagde , zoodat hij, toen hij , in den jare 
13i6 aan N 1cotus, Abt 't'an Middel hul'!!', vergunde, om de kapel te E1111:111-
DU111z11, met toestemming des Bisscliops van Utrecht, tol eene parochie
kerk te verheffen , en die le laten bedienen door een zijner Kanunni
ken, wel duidelijk bedong , dat de Kanunnik, die bij vervolg Paro
chiaan aldaar zoude wezen , nn het voorregt om ten Hove te eten 
zoude afstand doen. De kapel te E111:111ou111111, welke van geen grooten 
omtrek was , zoo als genoegzaam uit de nog overgelilevene fundamen
tett af te leiden is , werd vervolgens bediend door eenen Kanunnik 
uit d• Abdij van den PN'monstreiterorde te Loosduinen , wiens lerk-

Digit:zed 



Ell. -~ liela uitatnkte 1J11tt * ....., ea· M &.tW- ..,,._,,. 
W Loatlw lw en ...,, olsoo ..,,.. olw H~""-"' ,-,. . Of 
• de Nl'lle bpel ia af'plnbn , en in. plaat, daarna -e brk is p
._wd gewerden, ia oauker, mur dat cle laatste van eenea iedelij. 
ken hoopa toren YOOnien is geweeat, daarua is het bewijs nï.t v• 
te aoekea. De kerk --. het kerkhof Nlloeg eenen omtrek n• 1015 
,oeden (14 v. r.), volpm metïor ia laet jaar 1166 plaan, . Deze ke,1; 
wu oudtijds zeer vennurd , MIOdat de ire]oovipn uit alle oordea ÎII 
poote menigte nur Em,11 ... n pl81Jlen te reiaea, om er hunnen 
eerbied aan het H. kruis de, Z.ligmaken te bewijaen. Die ter We
Taart kwameu , waren gewoon eenitr geld te o&raren , uit welk geld , 
v..... IIID1DÏpn , wel- eeoe kapel ter een "HD de H. Moogtl 
Made gesticlat ai• , belw~lk notrlhan• niet te vermoeden i,, dewQl 
• Mugd necl, Patroae,ae -.an d"e kerk wa, , tenzij er in of aaa de wk 
-r een a&ooderlijk kapellnje ter ha,er ene ae•liclat gewee.t ware. 

Ook was er eene broeclencbap van het B. Knaia, alsmede H. Geest
meesten tot baarwi91 "n de annea. Na het moeren vaa de Henormde 
aodadieMt hier te l.ande, werd dae kerk, om de nahijheid '\'lln de hoofd
lerk ftD '1GnTt1nlaap, all oanoomg, afpkennl eu, op·bnehan de St.-. 
ten van Bolland, verkoeht , om afjebroken te wonlen , volgem reaolntie 
'AD den I Saptemlier 1180; ;. ....., _,,._, tlM bij athij, •• • 
_.,,,_,_, - • llog11, • _.. tol By"-lMi,_ fffnMlWII sal 
-"""', ,.,_, tl. Statn .,,,,._ ut tlie knw.., By'-'1,,in,m--,.., 
u, n -._ taiel ,-.,,.,...rtl sol --'-• Wat moeite de ker~-
818f1ten, INarea ea inwonen van Ea1. .. 11111u llij de Statu aanp, 
wend hehben , tot behoading van hunne kerk en toren , sein met ue
Weding ua te wille wldoen en oplenen de hollClerdtaeb\ig golden• , 
WUffllOI' de kerk wu verlr.ocbt , :IOO -6ebbeo aif echter nie&I kaeoen 
--.www, hlijfflltle de, Staten b\j ha■ne eentgenomene reeolllliel 
llienp werd tie brk in het jaar 11S81 afpbrokeo , en de Kerlipe
clerea, clie • wij aaoaieolijk waren, ten behoeve •an llû gemeeaeland,, 
-IIU ... lkuea aaoseslagen. De boren van Ea1.-.mr, .... nn laone 
lalr......,..dlijade, werden in den jan 1IS80, met die van L•••tl•i•n 
._... e1t •tier eene parochie gebraiJl, terwijl lot hno gemeea gehrail 
ppveo wenl de bek va■ de Ahdy te Loosduinen , met D10Rt, om dia 
te herdellea nit soodanip middelen als Iaen bit de Bewen S111ten vae 
Bollud werden aangeweaea. Thans ziet men DOIJ, t• pluue waar 
deae kerk - :&1.-IH!I genau heeft eenifJ monrwerli , terwijl de 
tlaaroaa ligencle pnd , welke dooll - aloot omgeven ia, than• p
daekelijk lot - heplafplaats dient, en , even als de OTerige tut 
Jast&ain aangelegde en met eenen koepel Yoonieoe gronden , een ,.._ 
ticolier eigendom ÎI van den Heer J.u NoeunlOD , woonaelttig te 
'•Gra•eahage. 

Na verloop van lijd hebhea de R. I. te E1s1nmnw weder ee11e 
eip kerk en putc,rij gekregen , welke aan laet. Zuideinde Tall dit 
ph. slODden , doeh ciao later aaa de ll. I[. Tan de Oude Clel'ftlj 
OYa'lf'IHD lijnde , 1và.t 11edert het jaa, 18i0 ni8t meer tot eenig 
.-.«lieMtig rebnûk, maar dient than1 te\ woonhuis. • 

EIKENHEUVEL • geb. ia ba Lat1tl--.loN1teift, pre•. Jf..,:J,.. 
B,..tul, Jl...,• clillr,, ar,. - ö •· 0. ten Z.. van •• Hntognilo,elt; 
... ,. en t 11. N.O. ,... Yeglwl, se••• 11 min. Z.W. van lltMa; 
mel n h. en 131S iaw. . , 

BllBNIIOOP • 'VINJII' .bs'IDHX geaelen, ;,e,1. plant., ; .. ,,,...,_ 
1,,,.. . ...,.., kol. s.n.-11, aan de S..ftflfi,.. ter reglaf ..... inliet 



188 E 11'.. 

opYlll'eD; palende boftllwaarts HD de ai\e.,,1ant. · p Btperanee, -·llenP 
deowaarts aan de nrl, plaat. Caracas; ISiO akk. groot. 

EIKENHOllST of Enanean, buit. ia ltijnlarttl, prov. Z••B•llaml, 
arr., li.aut. en i u. N. N. 0. •an •• Graflf!"'-ge, gem, en iO min. 
tea Z. W. van -,,, __,.. 

Het beslaat eene oppenlakte van 68 buad. 73 v. r. 7 v. el). ea 
wordt thans in eigeadem besetea door Jonkheer B. C. n11 Bas, woon
achtig te '• Gravenhage. 

EIKENHOUT , buit. ia de Meijmj - •,Hertog.,._/&, kw. Oûm
.ïj1', pro't'. N-,l-BralHJnll, TlftèJe distr., arr. en i u, Z. van 
'•Hert~, kant. en gem. Beztel. 

EIIÉNLUST , eigenlijk ~'fe&DLVIT , gemeeuHjk het Hm H Bsu 
genoemd, adelt. buis in de Meijerij- •, Hnugta6-h, kw. P,elü,,ul, 
pl'l>'t'. NoorJ..Brahratl, D,,. distr., arr. en S½ u. N. 0. 'fan Biwtl,. "°"", kant. ent u. N. Tan H,loitnJ, gem. B.--en-Do,,1', ¼ u. N. 
un het d. Bui, waartoe het behoort. 

Het u een groot en frui gebouw, 1eer aangenaam aan de Zaid-Wil
leml't'aart, die midden door de goederea loopt, en de Ri'rier de Aa 
relegea, dat in het jaar t8ti aanmerkelijk verbouwd en 'fan rondom 
met fruije luathonn en schooae plaataoeaea omgena is , en beslaat 
met de daartoe behoorende gronden eene oppervlakte TaD tlSO bund. 

Thans is E11uns't het eigendom nn Jonkheer Jo■u Dl Joae 't'.1111 Ban 
Il Doall, die het bewoond. 

EIK.ENLUST, landfr., in de Jleijrrij.,.. '• Hnto!lfMIOICla, kw. Oiner
aj1', prov. Noord-Brri/,a,,d., arr. en i u. Z. •an•, 11ert.geal,o,cla, lr.ant. 
ca gem. Boz:1rl • 

.EIKENPOLDER of Enu-..n, pold. ia S-11-Ylaatkrm, in het 
Yrij, - Sl•û, La,ul ... Ka,.,,.,l, preT, · Z,elanll, arr. .Jli.W.1-
hfJ , kant. en distr. Sl,,a, , gem. ZuiMan,l,; palende W. aan den 
Aatwerper-polder en het St. Cbri1totrel.-poldertje, toncben welke beide 
liij DOif _, -e smalle strook inschiet , tot het dorp · en den pc,lder 
YH Zuidnade, N. ■- den St. Joris-polder , 0. aan den Cranea-pol
der; Z. •• den Groot.en Lodijk-polder. • De dijk , die dezen polder va■ 
laatltfleiaomaden scheidt , aljode de buartweg van Oostburg naar Zuicl~ 
aande , is op de■ teen afgeworpen en aboo slecbu een weinig boo
~-r, dan het boa•land. Er 1ijo aauteekeninlJeD, dat de polder be
dijkt i, ia het jaar 101S7 ; doch , gevloeid aijnde, is hij berdijkt in 
11S43 en verkaveld in 11'47. Hij is groot 76 buod. 33 v. r. 19 "· ell., 
bevat 4 ,roninlJeD , ondw welke i boerderijen , watert uit doer eene 
Jiais in den Grooten Lodijk-polder. behoort tot de watering •• Kad
aad , even al■ de rondliggende polders , uitgenomen den Crue-polder, 
en beeft d111 geen at'aonderlijk polderbestuur. 

ElKENREIT, E11t1.1111111T of .EA.&usam, geb. in de lleifarij •• 
1,Hertognl,o,ela, kw. P,elland, D,,.,J, distr., arr., kant. en i u. N. 
van B,"tidAowta, gem. Son-111-Brng,l, ½ min. N. W. van Son, waartoe 
het. behoort. aan de Eur.ua11T; met 8 h. en 40 inw. 

EIK.ENREIT of KH111a Rvs, beekje in de Jleijerij Nra '• Hmog,n• 
bo,cl,, dat zijn oonprong neemt ia de Heide, ¼ u. ten W. van Zand
Oerl.e , ,ervolgeoe noordwaart• stroomt tot Wintelre , waar het langs 
vloeit. V oorls zijnen loop noord-oostwaarts rigteode , spoelt . het lang• 
het geh. Eikeareit, ea werp, r.icb , IS min. ten Z. van Son , in den 
Dommel. , 

. EIKENSTEIN1, Luit. in FiNlgo, proT. G,,o,..,.,.,., arr. Áppi.,_nt. 
Zae E&1NTIIII, - , · 

& 
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"JIIEN&T.IIN ef•Jliamai, ....... .wl,· h. ia hel- ,._,..,..a....,, 
"'-, prov. }f...,BtGl,nl,. T .... distr., arr. • S u, W. tea N. 
vaa '•HffÜlf--", bal, en 1 u. N. vaa a...In, pm, ll'ijlt_.,._ A...,,, ·• 

Bel prijkte me& een, 1ierlijlr. koepeltorent~e, met,11-,klok en uurwij1er 
'fOClrlien , doch is titans. ,in eeoe boerenwonlllfJ henchapeo. 

EIKENSTEIN, hui&. iu bal lf_.Nrlin ller prov. U,.,_,, ,Zie 
E1ca1111nm. 

EIIENSTEIN (KLEIN-), .bail► ia Jaet.lf.,,,_rlierder prov. Ulrdl. 
Zie E'IC&UIDIII (Ku11-). 

ElllEJlEIND , eea der 1'ijf ui&boekeo vaa de pm, Ber~l, ia de 
Mrijerij•• '•H~, b. Ji.,,.pnlarttl, pro.-. JfomJ.BrtJ,a-", 
1hitk dim., arr. en kaaL B"""""1n. . · , 

Deae uithoek beval de kem. van het d. en telt 9ä b. en ISOO inw. 
EIKESTEIN, voorm. adell. h. in Jaet. Law!. •• Hn,J,., prov. 

Jf-,J.Brw/,aatl. Zie &auanm. . . 
EIKUNRKIT , ph. in de Majrrij - '• a,,,.,..,__, kw. Piel-

lau, prov. lfotJrtJ:.Bra6orttl. Zie E1suaUT. . . • 
EILAND (HET-), •ereeaipug vaa pcdtlen, toL eeoe wateriug, .ia 

&.l,-Fla.aderere, pleelt.elijlr. in hetFrije - Slaü, gedeeltelijk. 
hee,t ,r.,_.,1, geheel l,ebeereade. tot de prov. Zttlarttl, distr. 
Si,,;., 111'1', •idtklln,rg, en daarin l.en deele bot. 0.-rg, gedeelte- · 
lijk pm. JJ--,l,"ju, bat.. Slr,ü, ,em. St. Kraû; palende W., N. en 
N. 0. aaa de Nieuwe-Puaegeule-polder, 0. aan den Oudemam-polder, 
ie Belgie, Z. 0, en Z. aaa 4le Braadkreek. . · 

Oudtijd1 behoorden an ErLHD tol eeoe veel IJIOOlere •ereeniging, 
dia ia Belpi 0DOtJ lledeat, namelijk de Geltffllle-Y rije-pol,kr, waarom 
q ool in ouden lijdea voorkomt oeder den aaam van .GaDllB-VIIID
NUQ, ~ an E11,.ura. Be& Staatlcbe gedeelte nn. gemelde groote, 
~, 1a 4le Spaamche oeluaten grootendeela geïnaadeerd 1ijnde, 
heeft, bij de aehter elkander volgende herdijlûegen, den naam vaa. Et-, 
UD •~ , aijade het ooJr., deels door. oventroomiog, deell deor 
~t&elijke cloerirruior , aan de eeae r.ijde door de· Liaie, ua de an-, 
d.-e aijcle dear è\e Bnodheel omgeven. Het deel, àt tol &. Kruis
behoort , w11 oa4ltijdt het Staallche gedeelte der gemeente St. Jlar,rariete. 
Het deel , da& tot IJundijke ,behoort , wa, heerl. W aterlud. De kerk 
àad ia het Slaaaache pleelte ; aaar op het Spaamche gedeelte werd· 
mede ééne kerk aeJ,oawd, al1GO ontstond Waterlaad-Oadeamaa. .0. 
eents-elde kerk ia 1708, door de Framche vernield lijnde, is Diä. 
laarboawcl. 

De pold. oacla S1. :Kruis aija: de Margariet.e-polder, tie St. 
Joris-polder, de l.ruispolder, de St. Lieveaa-polder; tot 
Uaeodijke Lebooren: de Oude-Pauegeule-polder, de Jeroai-· 
• 111-pol4ler, de Oude mans-polder, het Vrije•poldertje 1111 

eea pdeel&e -.an bel Krakeel-poldertje. De grootte en bijsonder
lleden daer poWen IDllea in afconderlijke artilr.eb opgegeven worden. 

Hn &un ia groei, YOlgena omlooper, 7i:S lauod. 13 v.· r. of 10.18 
fllll- i73 r. Daarin 1ijn S7 wooabuiaen, onder welke ti Wsteden; 
ook eea klein geh., het Plakkebord. , 

Bn .Eu.&a■ watert uit door eeae groote ea eeoe kleine 1l11i1 , ia 
den Nieuwe-Paaepale-polcler, deor de Linie en den .lapitaleadam. 
0811. is ia 4le Belpche oolmten eene huis aangelegd , naar den Bel- . 
,udaell Oudeuaàu-polder ,•en veorta la■p de wateriug der &abelle
._. , - de BoacJaaut,ir hnen, wurloe de llirectie dier watsias te 
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1711' 'f':,lijliN.c,ver te W. ... , • _.., .. ••fttn wla"S ûi het 
&HD beLIN!n. DIN huis ÎI nu ""811en • .flrkt niet meer. . • 
Tea pre 1830 heef&· het. Neclea,landaeile ncleel,te Tn den Bran,d

kre e k- pol de r , dat tot dus Terre eeoe a1--,nderlijke directie laad • 
■iela bij Hn in.,KD llffOClrCI. In boTen1taande opga•• ia edit.er alleen 
heL E1uKo afaooderlijli. in -unmerlr.iar pnomea. -Het bestuur beet.ut 
uit. een• Dijkgraaf, &wee G'esworeneo en eenen feaninpeetter. 

In het jaar 1672 werd ur Etu11D doorgestoken , om de Jra1J11Cheb 
dea •• uur de P....-le af te •\ti••: doch Ollltreut ket jaar·1700 
is bel wederom bedijkt. 

EILAND (HET-), eo.k wel het V4KDU1-ULMll•s•n-d, eil. in Stm11-
Yi...tlnw. , in H,J,t,e,..."-61,d,t, proY. Z.111-tJ, arr. 6on t kant. 
en di1tr. Huüt, gem. St. Ja•-&-; palende N. en 0. au de aem
Stoppel'tk, Z. ea W. aan die 'ftD St. Jan-Steen, 

Dat eilaadje ligt ia het water de Huhtervlakte genaamd, CMel 
makende van de voorm. haven van Hul1t, en bent, met ■\tae otlder• 
laadea ea aeaw- , eene uitge,trektbeid van oage■oeg 1110 boel., 
terwijl het echter niet meer heeft dan 180 band. ffachtdragead land , 
ia bouwland , weiden en laoatfew• bestaande. Op den kad•lralen 
leger ■taal hot bekead voor 188 band. 8.1 ,,, r. 80 "• ell. 

Di& eilandje ÎI toepnltelijk deor middel "fan ee■e houten brug 1 

••n de 1ijcle ftD clen polder Riel,, en Wuit.dijk, HD wellwta polder 
hal 1ehotpligtÏf ÎI. Gedurende den Belgisclaen opst.and il dit. eiland 
al■ eea punt van Terdedising aangemerkt., en door eene militaire 
wacht bezet geweest , om de teeganir op da& punt tot. het ei1J8Dlijke 
Laad wta Buist Ie bewallen. 

»-vp staat. 1lecb11 eene boereoltafat.ede , he1YOOnd cloor dm laad
boawer en· diea■ iresin. Het wordt thans iteiieel ia eige11dom beaeteo 
daar den Heer Ju Pauc:uc:u, .a VoLDn, l.l'Olldeigenar te Geal. 

I.ILAND (HET). uiterwaardea op de OM--.lh1-,,, proY. lh,.,,_,,, 
Zie 8-ünn. 

mLA.ND (UT), naam, welken 111e11 in de wud-, ~ -
dm Huan-w.uu, P""• th,..,_,..,, Zie H■•■--~••,..•• 

BILAND (HET), het ft'reoble der eilanden , WHl'llil het ..,,_..mde 
I~ilau, in z.u-,,, prn. OHrij,M, arr. Zwolle, bot. en 
pm. Kant}"'!, i, 1ame.■telcl. Het paalt N. aaa de Zàlenee, 
0. aan Jaet Gu■eadiep, wancloor liet •an het Jlastellbroelr. il afge• 
Nheidea, Z. aan het Noordercliep, dat het TBR den GroOleD-PijpeP 
lcbeidt, W. aan het. Noonlenliep, 

Men heeft er eene der -.ooraaamste bnrgerweiden , onder den dMI 
..,. Zneli ■ gen bellend. ».i kerk der gemeente Kamper-eiland, een 
Wein pboaw, zonder klok of toren , dat i■ het jaar 16&7 gebeawd 
ia , 111 waarbij venolpa, oek tw• woningen , eeae -.oor 4len Ptediuat 
• eaae -r tien lr.oster gekowd sije, lltHI mede op· dit eilalNI. Ui& 
dit alucl vwkt de 1tad K.ampea· aanmerkelijke v110rdeeleo. 

EILAND (HiT), 111ikerpl■nt. in JfedmawJ, 6••, tol. S....,._ 
iw.,. au de P-.l,.,lwHl, ter regter band hl het op•aren, palende 
bowm~ aa■ de verl. plaol. Aarora , ea ,,_ger benede■'Rllftl un 
de verl. plant. Bittenorg, welke tbaas Nn ■H 11u1D getre.kkn i,., 
modat due plant. tepnwoordig 1icb tot aan de Surin11111e ■ibtrekt en 
iliOO aU. p,o& i1. Zij ftrdt met 180 sla'fft bewerkt ert men heeft 
er ee- watermolen. 
· BILAHD-DBI\.BATAVIBREN , d• noemde !11e11 dat gedeel~ van 

he& oad. ~, he&wellr. een eiland uitmaakte , del doo, dea .__ 

l 
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dcl-1\üa, Il• w~ ... de ~ g&11"'8fil •· .. Zia _..,., .. ,... 
(ÛURD IIU). 

EILANDE~ (llING-DER-), Da Buae of Bne-v--T11P1o. k•k. ring. 
pnn· • .lfoord-Holland, klus. un ..lll.matU", bevat.~nde d.e •ole'lllcle S 
cem. B,u·g-op-Texel, Wester-SchellinlJ, Ooat.-Vlidaad, 
0 o,terend-op-Tu.el, Oude-Schih-op-Teul, llidaland-en
Hoern•or•Terscbelling, Hoora-op-Texel, en Waal-e■-K1>eg-
01t-Te u en E ije rland. De~e ring telt ISISO(l:&ielan en 11 kerken, 
die tloor 9 Predikanten bediend worden. 

EILAND-llT-DE-REEVER. eil in Oo,t-lndii, in du S-,,MICMII 
.lre/ûpel , W. vao Sumatra, 3° ISIS' Z. B. · . 

ElLANDSPOLDER , ook vel genaan,d het &aaaa1.U1Uu, en al
mede ook ..-el eem B11111n»u1. sebeeten , pold. ÏQ ,Voonl-Bol'-'l, pa
lende N. uo den pold. llijien I U. 38D de Beemster, Z. aaa de Slarmeer, 
W. aan de Schermer. . • 

De E11 . .tJU11POLDD word aldas gebeeten , omdat het, -.óór de bedijking 
Hn de Beemster , Sterweer en Schermermeren, iu.clien •elke hedti
ling het. t.bana iapkleU1d ligt, eea eilaQd 'H!h Ten N. ,ras hel deor 
bel ZweL, een wa~rtje• claL achter Schermerhorn heuloopt en de Beem
ster- eQ Schermermeren nreeoigde, van den polei. llij1o1:u afpacbeidea. 

Deze pold., bataat uiL d•sera. Graft, de llij p, Zuid- en Noord
Schermer en ScherJPerhun ,, houdt ia 15415 hUDd. aan polderlu" 
len heLutbare landerijen, ab onder Graft IS94 bund., onder .te l\ijp 
Mt bulld., onder Zuid-Schermer i98bund., onder Noorcl-Scher
mer 92 buad. CD o■derScbermerhorn 120 bu•d. De pm, Graft 
fa de Rijp zijn , bij de nieuwe reprlijke orpnisatie , t.oefevoqrd ua 
lieten-. Door■, kaa,. P•rm,,.,.Je, terwijl de gem. Zuid- en Noord
Schermer, mit11aden Schermerhorn, ouder het arr • .4.1/nnaar 
aijn nrbleven en voorts een gedeelte nn het kan\, .4.U.maor 1 uitmaken. 

V roep, bealoqr de1e polcC. eeae veel 1rootere oppenlakte , doch de 
wijde uarten en ,looLen , de rulle en liste veen1rond en in1ooderheid 
4- Gnl\e1'111Cs , op ende kaart.en ook de Zuidermeer pbqeLen , ten Z. 
'faa MleD poWcr plesen, hebben, naar sommig• weenea • deaen polei. 
meer tlao een -.ierde sedeelten nrmindercl ; dit tea miaste it aker, 
dat Îll oude legers 1Lukken land genoemd worden, die nieL meer aao
waif aija, .t wan welke .mea hier CD daar een nietilf ea als 'ferloreo 
rie&bosje aaawijl&. 

Au de ••t&iid• in duen J)Older en wel aan bat. so0&enoemde Ou
de laad Id ij k je , l.ufacbeo Groot..Sclaermer en Scbermerlaorn , lag 
bel Gade d. Schermer, ,rurvandesenoemdedQl'penGroot-Scher,
lller ea Schumechorn de uiteinden of lie1ier de w\loopeo aijo. 
Tot. in dae eeuw ttond DCl(J een gedeelte van het. koor der kerk • 
ter laoop na 20 en ~ v" alt ~ eenipte overblijfiel van het. d. 
Scbenuer, joch deae br>1Jual ~ in 18'17 afgebrokeQ. 

De N oordeiadumeer ea de Sapmr.er, ÎQ den dijkring vaa den 
Eau1N1GLDu piesen , malen haar water in deaen polller wt 1 en deelen 
aboo de eenapnoemd• voor 1114, laat1lfemeWen voor 20 bond. land 
ia de .koateo uo de W ater-Bilaacl-111atermolen alleen ; terwijl de 
Ieain&weer, die de dijken md de Ea.A1u1uo1.naa gemeen heeft, al
lOO zij ltwLendijb teven• strekt. tot waterkeerinc voo, den 100 ~venge
meldea polder , door eeaen afzonderlijk.en molen op eigea !i.111kn op den 
Scàenner-W alerllouem wordt aitgemalen. 

De Eu.uDUOUu. wordl cloor 4 watermolens na heL overtollige water 
ontlut. Het. dijkabc1wur bataat uit eenea al~nen Dijlifra,aC en Se· 
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cre'taris, beneYe11nijf Hèemraden; alt: imn ait Graft, één uit à 8.Up, 
tién uit Zuid-Schermer, één uit Noord-Schermer en Scher- · 
merho rn en één wegen, de 11 en in rw eer; terwijl het bet&uor OYer 

de 4 watermolens aan eYen zoo vele molenmee1ter■ ia toevertrouwd , 
liebbende onrigens de onderscheidene iem.· baar afzonderlijk eigen 
hnishoudt>lijk bestuur , bestaande nit eenen Dijk1raaf en Poldermeester■• 

EILAND-VAN-DORDRECHT, eil., pNW, ZairJ.Holln4. Zie Doa-
1111eu {EtLAIID-V.lll•), · 

· EILAND-VAN-ECHTERNACH, eil., ffOOth, La_,.,,,. Zie &:.
na11Amr (E1uim-n11-). 

ElLEREY, geh. in het balj. van Remiclwnt-~lie,, regt.s
geb. van Ortt1mrnaclier, grooth. ~eml,urg. Zie Enun. 

EILSHlJIS , _geh. in het Oltlambt, pro". Oroningn. Zie V mmn:. 
EIMEREN of l.l■z11a,, buur■• in de Owr-Be,-.,,, pro't', Oeldtrlantl, 

kw., distr., arr. en 1½ u. N. N. W. nn lfijmegna, kant., rm- • 
i 11. Z. Z. W. nn Bl,t; met 17 h. en 100 mw, Vroeger plafl hier 
ook een klooster te staan. Zie het volgende art. 

EIMEREN of IJ•un, voorm. ldoo1t. in de Oeer-Bet•-, prov. 
Gelderland, ½ n. Z. Z. W. van Bl,t, in de buun. Bimentfl, Het 
werd bewoond door de Nonnen van St. Elisabeth 'fan de Franei■ea
nerorde. Ter plaatse, waar het gestaan heeft , i, than1 eene· boeren-• 
houwin1, dragende den naam van 't Klooit.er. · 

EIMERIK, geh. in de lll~ïmj mn '• Hertogen&o,ela, lw. PeeUawd, 
prov. lfoorrl-Bra&and, Derde distr., Twede ged., arr. en !il u. Z.Z.O. 
van BindAn,en, kant. en il u. W. ten Z. van 4den 1 gem. Bene, 
makende het eigenlijk de kom dier gem. uit. 

EIMERPOEL, water in Rijnland, proY. ZaûJ-Hou-l, arr. L,y
den 1 kant. Foalwagge, gem. 4liemarle1 ten Z. W. 'QD het d, de 
Lag. 

EUIPERSBERG, geh. in heL balj. vao Lrr.nnwarg, ffOOt.h, Ltr.n.
'/n,rg, Jr.w., arr., Jr.ant. en gem. ~eml,arg. 

EIND, geh. in de bar. nn Breda 1 J>l'OV. Noortl,BnJ.nd 1 Tareetlt 
distr., arr. en I u. W. ten z. van •, Hmogenbo,el&, bat. en il u. 
N. W. van Tilburg, gem. en ruim 1 u. z. 0. van Dowgni; 86 h. · 
en 41SO inw. •. 
· EIND, geh. ió de Jleijmj Nn ',Hertognbo,,:1 1 kw, K_,__,l, 

prov. lfoord-Brabanil1 Derde di,tr., arr., kant., en i u, Z. i. 0. "fall• 

Bind/uwen/ r,ein. en Z. 0. nn Riethoen&; met 14 h •. en 70 inw. 
EIND o E1KHIC1100T, oudtijds EDD . of E111Dl!SCJIOOT ge,peld, ,reb. 

in de Jleijmj .,.. '• Hertogmbo,cl, Jr.w. Peellarul, pro't', /foortl-llru
barul 1 Derde distr., arr. en 4 u. Z. Z. 0. van Biatlliol,ea, kant. en 
1 u. Z. ten W. van 4,tna 1 gem. Someren ; met ilSO h. en HISO inw. 
Dit geb. liffL niet aigtbaar van ~t d. Someren afgescheiden, maar 
maak.t daarmede eene straat uit , welke zoo lang is , dat het midden
punt nn deze straat wel ongeveer i u. nn de kom des dorp■ of het 
Raadbnis gelegen is. 

EIND, geh. in de Jleijmj """ •, Hertogenbo,cl& 1 kw. PeeUarul, 
prov, Noord-Bral,and, Derde distr., arr. en 3½ u. Z. 0. van Ei'Mllu,.. 
1>en 1 k.ant. en 3 u. Z. W. van 41tn&, gem. Sarenilonli:-SteJuel-en
G,utel, ½ u. N. 0. van Surendonk; met 9 h.en 11 inw., zijnde een 
uitboek van het geb. Ga.tel. 

EINDDORP, voorm. buit. in Delfland 1 prov. ZuirJ.Holland 1 gem. 
en in het N. van het d. Yoorbu.rg. - Het huis is sedert lang afge
broken en de grond thans -weiland, 

Digiti::ec h; 
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IINDI (DB-) t m. ÏD •• llrijff'ij NM ., R1rtogH1&,,J, 1 .... K ... 
.,..,.rul, proY. JfOtWd-B,.,,_d, Zie GaDn, 

BINDBWOS, geh. in B,rnlarll, prov. UlrecAt, arr., kant. co 1{ u. 
N. van ..i-foorf I trem• Duil,.d,-Haar-tn-Znt-1u,isn. 

BINDELOPiN , Tolgen1 sommipn de eisenlijke naam van het stadje 
Hmu.oo-..w, _proY. Fm,lau. Zie áat woord. 

BINDENHOUT, buit. in Knn,rnerland, prov. lfoortl-Hollt,ral. Zie 
&rnnon. 

EINDBUIER (NOOI.\D-), poLI •. ia Jfoord-Bolland. Zie Nooa► ---· EINDB-RUST, voorm. suikerplant., in Jfederla11tl,c/a.f1uiarta, kol. 
-Sari•-, aan de 'Bmffd-ClmafflftJijn, , ter linkerzijde in het opvaren ; 
palende boveowu,ta aan de 1aili.erplaot. Lust-tot-Rast, tienedèp,raarta 
an de llllikerplant. Pietenzorg ; ISOO akk. groot , met. 142 ala,en, 
■ea heeft er eeaen stoommolen. De Negen noemen haar Pow,1 en 
ook Prn-o■. Thans aijn Lurt-tot-Ru,t en R111Dnus-r tot eene 
plant, •ereeniRd, wurop 1411 slHen. 

BINDBSCHOOT, pil. •in de 11,ijmj -· 11 HmogH6oida, b. 
Peel'-'I, proY, Jfoinl-Bral,aml. Zie ErwD. 

EINDHOVEN, arr., prov. Noord-B,.,,_nd; palende N. W., lf. 
- N. 0. aan laet arr. '•Hertogenbosch, 0. en ~- 0. aaó de prov, 
f,jml,a'I, Z. an Belgisch Limburg I W. aan 6 Belgische prov. Anf• 

~beftt de TOlgende 'Wier kant,: Eindhoven, Asten, Helmond 
•Oirschot; lleslaat eeoe oppemakte van 11S7,IS79bund., telt 14,116 h., 
lleweond door 18,184 b11isgea., uitmakende eeoe benlking Yin 80,000 
111w., die meelt in den landbouw en fabr\jli.en hun bestaan '\'Înden. 

EINDBOVBN, bot., pro•. JftHlrfl..BNlJand 1 arr. lltndlaott11 ; palende 
lil. aan bet kant. Veghel, 0. ao de kaal, Helmond en Aateo, Z • 
.. 4le Belpebe pro,-. Limburg, W. aan het kant, Oirschot. 

He\ bnatcle yo[gend.e iOgem: Bindhnen, Aalst., Berg-Byk, 
Berkel-en-SebaFt, Dommelea , Duiae.1-en-Steenael, Eersel, 
Geatel-en-Blaart.hem, · Luyks-Gestel, Oerle, Riethoven, 
Son-en-Bren rel, Stratum, Strijp, Valkenswaard, Velllho
Ten-en-•erneldho•en, Waalre, Westerho-■, W11en■el• 
ea-Bekart en Zeelst; beslaat eene eppenlakte nn S4,ISISi band., 
lek :J7ll8 la., bewoond door "8IS bni~·• uitmakende eeae be.-olli.ioir 
'T8II •sneer n,eoo zielen ' die meest ID den landbouw hnn bestaan Tin
-. terwijl ook. nle in de fabr\iken werken. 

IUNDRÓVEN, dek., prov. N08f'lll-Broband1 apost. •ic. gen. van ..• ..,.. .... 
■en eelt er rnim S4,000 1ielen , ia de Tolgende !:16 par.: Aalst , 

Berr-Byk, Bork.el-ea-Schaft,;Breugel, Dommelen, Rind
he•e•, Geldrop, Gestel-en-Blaarthem, Reen, Leende, 
Lommel, Nederwetten, St. Oedenrode, Oerle• Riethonn, 
Son, Steen1el-en-Koeg1el, Stratum, St.rijp, Tongelre, Val
len1waard, Veldhoven, Wadre, Westerbonn, Woensel, 
Zeel1t-en-Kerevelclbnen en één reetoraat, Berde; met 26 ker
ken en 4 bpellan , bediend wordende door i6 P111loors , eenen Ree ... 
w en 17 Kapellanen. 

flNDBOV.Ek, klus., pro•• Noonl--Bral,antl. 
q is Terdoelcl in drie nngen: Bindhoven, Heeze en Helmond, 

linat 17 pm., met iO kerken , welke door 17 Predikanten bediend 
worden, en telt raim t!IOO aielen. 

IV. Dm. 8 

Diqi1 
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EINDJIOVBN, kerk. rias, proT, lf.-.IJ,.,f,.ad, llau. aeB...._,,. 
Zij bevat de volRende 15 pm,: Bladel-Hapert-Jleusel-ea

Netersel, Eindlinen-Stratu•Strijp~ Woeuel-en-Ton
gelre, Oiracbot,)lest•Oostel-Miidel-en-Westelbeera, Vel.t
Jaona-Blaartbem-ea-Oerle ea Ve11em-Hoo1loon-Ca ate
ren - Ka egse l- Ee rael-D ui a'é l-en -Sleen sel, llea laeeA • 
8 kerken , met IS Predikaalea en telt er rui111 400 aielen. 

EINDHOVEN, gem., in de Meijerij - 11 Hertogm'1ouA, arr. ea 
kant. BintlAowrt, (ilS m. k., 4 s. d.); paleade N. aaa Weeasel-ea
Eclart, N. 0. aan Toagelre, 0. aan Stratum, z. aan Gestel-en-Blaart,. 
hem , W. aaa Strijp. 
i Deae gem. bevat niets dan de 1tad Ei • d b ov e a , ja, aelfa geen 
plekje grouü buiten de grachten dier stad , want IOOdra mea _.e der 
fu.ugen onr ia, bevindt mea aicb ia eeae alMlere gemeente. Du■ lift 
aan· de noordaijde de gem. W oeasel-ea-Eekart , ea ten Z, Stratam , IOO 

ut eea gedeelte deaer heide gem, al■ het ware de voontedeo van dihwije 
uitmaken , en een vreemdeling haar aeker al• let EaRDIIOYU baliooreacle 
aoude aanaien, vermits aij 1leehta door eeae ...Ue sraeht durven ge
scheiden zijn. 
· ne stad Ei■a■ovu ligt. 6 a. Z. van '• Bertogeolloseh, 3. u. Z. W. 

'Y8D Jlelmoad' 8 11. z. o. '\'aD Tilburg' 151° 26' t:S" N.B., i:5° 8' 411' 
8, L. Zij werd omilreek1 1274 de.or Ju l, Berlof •• Il,__ 
gesticht, ea is geheel in de lengte gebouwd, niet nr •an het ri9Ïertje 
den Dommel , waar dit aicb met de Geader of Einde vereeaigt. 

Men is het niet eens omtrent dea numsoonpro111 ~ plM&a ~ 
.ommigea willen , dat bet ia den betriaae aoo arm was , dal er •por alle 
lmiaen- te aamen mur een babvea werd pvoadeD • -...naa laet. Enoffll 
en vervolgen• Ei•••on11 aou. geaoemcl zijn J auderea leiden 4lea na1• 
B111Daon1 af Ya■ laodhoevea, ea dat dae beaamiog IIOll4.e beteek
,,,.,. t1illuf'fl• fini,, d.i.: het Einde der boeven, lleer w•ncllijalijk 
houden -.ij het geYoelen, àt. deH 1tad Jaarea naam oat.leent. \'ID het 
riv. de Einde. tbaas de Gender, dat baar na Woeasel selieidt, im
mers vindt men ia de uitgave der SalÏlche wetten een IDalhergum al 
plaota un wetgnin1 ea regt.spleging 11ermeld, die Anaca-•• ....... 
wordt, welke •am jui1t met die van E111Hov11 overeenldmt.J waat 
c/tobi•a or Ani,111 is 1n de taal der middeleeuwea eeae hoove, .- dal 
-1N81'5Chijnlijk A11DaCBov1u, An■o•111 beteekent, ea daar au de Eiacle 
ook wel Ande genaamd wonlt, aal AIIDICROIJIIA Yennoedelijk aoo veel 
Leteekenen al■ ecne hoeve Uli het riviertje de Einde, .inde or Aade, 
en d.aardoor dus Ei11D■o,u bedoeld lijn. 

Deze stad was eertijds nrsterkt en van wijde en diepe pachiea '\'OOl"• 
zir.n , die baar water uit de riviertjes de Dommel en de Gencler kregen; 
doch zij is in bel luist van de ae.vcn&ieade eeuw ontmanteld. De ver
f terking dezer ploob moet reeds noeg gesehied aijn , want ia dea gifl
hricf ,·on H11111111x I, in dea jare 1i3i, waarin E1H■ovu 1tadagereg
tighrdrn nrkrcc,r, lom& het reeds •oor als eene bemuurde plaats, 
\\'ordemle toen , ,·olgeo1 deo sehrijftraot ia die tijden , opül.a, en 
d" in"oners JJurgerue, genoemd; bet oatYÎng daarbij dezclrde vrijheid 
;,is Opidum ,Ie B,uro, d.i. '• Hertogenbosch. Men .ua hel heleop der 
"·allen , waarmede de stad omgeven geweest is, onclencheidelijk oa
fl'lan , door de gracht, die daar omheen loopt , eu hur waler uit 
cJen Dommel en de andere daarin vloeijendè balen ontvangL , o•er 
'Welke grachl, aan ,ll'a ingang, bruggen liggen, doch aonder pOOl'len. 
llaaruit 1iet mrn , . dat 1ij een zeer langwerpig vierkant heeft ailjremaakt. 

Digitizecl by Goog [ e 



111. UIS 

flel 'Hl%5?nt"'J. cler - MIIM& ...... ÛI ·• llel' lup auaat, die .. a.,,. ..., pllOtlDd wordt , aoardtlijk u auideltik IÏeh aiblrek-
lade • dip me& bameo 11e111t, -.aarooder vele nieuw en nerlUt 
.-,.nwd sija. Het il er aeer levendig , en was dil vroeger no, meer* 
....,, dea doort.eai • aaelwagen1 (diligences) van •• Hertogenbolch 
..,. llautrieh&, a1nieà der vracftt- en andere karren aaar België, 
doch ll!dert Jaet jur 1841 rijden de diligences •an '• Hertogenboach 
aiä •erder dan tet Eoi .. .,u • 
._ telt er 1116 huiaeu , hewoood door U70 hnisgezinneo , aitma

keoile eeae llnollr.ing van ruim S000 inw., waaronder vele rijke lieden 
worden .. ....,.... Zij p■ereo aieh met cLin koophandel en met fa
brijkea ea mfijkea. De kroidenienwaren , die in een poot gedeeltf 
••• 4lil .....,., ..... •erbrnikt worden , worden wai:i bie, geleverd. 
V • de hotdeafabrijken , ••n welken er in liet begin dezer eeuw 16 
liestoadea '!. _lijn • ûua llOf eenifre in werking. lJeze fabrijke■ welke 
NII' veel llijdrapa tot de -.el, .. rt va,a E111all0ftl, wo,den meestal 
doer ...... Biadlao,eaHn ged,evea, en laoutlea den roem staande, 
dat bter ffO aolke goede hoeden gefábrieeerd worden al1 ergeru elders , 
Nlû Jleelielen , Leuveo en Antwerpen niet uitgeaonderd ; •~t de_ 
Biatlhovemebe hoeden alomme gevraagd en s&erk f~cbt worden. Do 
lalirijlea heW. sich aeclert de aticbeidiag van BelfJie weder opgellllurd. 
Jlea lieel't er ook- aijden hoeden gemaakt, dodl sederl die min.ter ge. 
llnikt worden , wordt er meer in vilteo hoeden gewerkt. De hanilel 
ia t.ahà e■ aouif, •ooral op België, ia aanzienlijk; terwijl da Ei• 
JioffDICbe tllllif door geheel Noord- en Zuid-Nederland venondeia ea 
••l pbraikt wonk. V oona Jieet\ men er katoeoeoilof- en wolf'ai
laik•, welke tloOI' ltoom· of waterwerkeia gedreven worden. Een• 
1-idenlea -.cben werken in ééa gebouw. All ·de werklieden d• 
~ ----lijk naar Jiinia pan, aijia de ,trateia letterlijk 100 vol, 
4lat - er naauweliju door kan. Bij het uitgaan eeoer kerk in wae 
fflluijke sllcl ba de UINlraos op ltraat niet groot.er zijn. De .katoeneo 
lief- • Wllrabrijkeo Tenpreiden bannen weldadigeo iodoed ook bnita 
cleN slad. Br lija weinige dorpen hier omstreeks, aelfi tot. S à 4 wu 
ie MIi ......... , w-, mea aietge...,ie buisgeaiooeo oalmoel, welke ...... 
... hm&aaa VUNhaldigd aijo , ja zelC. in enkele dorpeDIJev111 er bijaa alle 
_,,...,. ftlt. Liaoeofabrijken, welke hier vroeger aeer bloeijend waren, 
sija er niet meer, aijocle deze reedt op het. einde der vorifre eeuw in eene11 
IIM& •• kwijniag geraall&, veroonaalr.t door bel meer en meer tueoe
- ~ weefp&oowea in neemde landen • en aedert het. verbod •• 
cleo Ïll1'Nr Yan waneaa in EDtJelaod en Ierland, doch wel TOOl'llalllelijlr. 
.._, liet pmit nn het Praaecbe vlM ; ook bad men er in het befin 
__,. eeaw eeoe larueb-roodverwerij, welke aiet meer in werking 11, 
..._.. eeae beroemde braodspujtmakerij , die mede beeft. opgehouden 
Ie Nllua. Mea bad er ia het. bttrïn · dezer eeuw ook oog zeven loai
Je,,üea , weanao de mee1ten oog al tamelijk groot waren , doch aedert 
1iei t.e aiet pan dlr weleer hier zoo bekende 1cboeomakerijen , 1raarvaa 
• op Ml lub& der vori1e eeuw Delf vijf en twinlig aa■ziaulijlr.e aanwe
ais •--, &to ook cleie looijerijen ia ve"al gekomen. De 1eboeaea 
we,._ •neger van hier mee.tal naar Amsterdam , Haarlem en andere 
,_..._ un • teboenwinkels Yene■den ; dan de plaatselijke gildea 
w Bollaa4sehe at.eden , hehbea la&u den invoer daa"aa weten Il he
lella. Van lijcl lol tijd werden er, TNl'Oamelijk te Amsterdam , •aten 
en kialen lml. Kiodbovenlebe teboeaen aangehouden en , ten voordeele 
•ae de gildenkamer, nrli.oeht, hetwelk ten pvolg gehad heeft, daL de 
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meeste 1choeomaltenbulo d~er stad 1Un te met sesaan. - •en h«rt 
te E11maoY111 ook twee un1ienlijlte bierhron,rerljen en asijnmakerijen ~ 
welke zeer 1makelUk bier brouwen , dit S à 4 uren ia den omtrek Ter
zonden wordt. 

E111DBO'fl!I heeft een schoon mr~ot plein , waarop beba1Ye tien j1111r-
markten , welke allen druk bezocht worden , alle Dinrdagen eeoe week
markt , aan deze plaats, in het jaar 12:Si door Hl!IDBlll 1 , Hertog H• 
Braband en LotAaringtn, vergund, 1rrhoudeo wordt. De jaarmarkten 
vallen in : de eente , Dingsdag na Nieuwejaar; de tweede, Dingsdag 
\"66r Vastenavond_; de derde , Dinjr!dag v66r Palm1ondag; de vierde, 
Dingsdag voor de lln1isdagen; de vi.Jfde, Dingsdag Y66r H. Sacraments
iag ; de 1esde, Diogsdag T66r St. Jacob; de revende, Dingsdair v66r 
Bossche-kermis ; de achtste , Dingsdag na den eenlen Zondag tn Sep• 
tember ; de negende, Dingsdag na Bamis , en de tiende , Dinpdar 
T66r St. Maarten. De kermis valt in den tweeden Zondag na Pinkste
ren. Op de Dingsdagsche weekmarkt wordt veel koren en boter verkocht. 
De prijs , welke hier Toor de verschillende granen en boter gemaakt 
wordt, wordt in ,Ie lleljerlj van '• Hertogenbosch TOOr het peil gebon
den , waarnaar de markt 1ich regelt. Van wege de stedelijke regering 
whrdt dan ook de ptg gtltobrs , 100 als men daar spreekt , dat is de 
gemi.delde prijs der sr._anen en boter opgemaakt , e!J dese prijl in hel 
Ph>Tiriciale weekblad o~gege'fen. -

Het Sla d hui s , in de Regte,traat, hetwelk drie jaren na den brand 
nn 11Stsi herbouwd u, pronkt met eene verbena pni Tin blaanwen urk
steen en eene ijzeren balie , en op 1ijnen Toorgenl mel eenen fraaijen 
doorluchtigen toren , bovenaan versierd met eenen grooten kndp of peer, 
elÎ van biilnen voorzien van een klolr.kespel , waarmede op jaarmarkten 
en buitengewone vreugdetijden gespeeld wordt. Aan weerskanten Tffl 
den toren 1iet mea ook een uurwij1er I en kort daarachter een kleiner 
torentJe mel eene klok , waarmede alle nonden van negen ure tot 
half tien , gelû"k ook bij afkondigingen , geluid ,rordt. · 

Voorts 1ijn er nog het Gebouw, in 1841, nagenoeg geheel nieuw 
npgegokken en tenns vergroot, nor de arrondi11ement1 regt
bant, in deRegtetraat1 een Huisftn arre ■ t;een Postkantoor; 
«n een Stat-iod' voor de _paardenposterij. - Vroeger heeft hier 
ook een kut. gestaan, het Kuteel van Eindhoven geheeten. Zie 
Enrnsoyu (l'11Tn1.-n11-). 

De R. K , welke bier ruim S000 in gelal 1ijn , maken eene ~r. uit , 
-welke lot bel apost. Tic. gen. van •, Hfftogenboldt, dek. Tin B-"o-
- , behoort, en door eenen Putoor en eenen Kapellaan bediend wordt~ 
De _parochiale kerk van E111D■OVl!I was ingewijd onder aanroeping nn 
de H. J/aagd en J/artelare••e Cu■..ai,.1. De Bisschop TAD Lnik, JosA1' 
"~" 81un111', stichtte aldaar een kapittel van neffCn wereldlijke Kanon• 
n1ken met hunnen Deken, en wel op Yerzoek ·no Jonkheer W11.1.a 
'V.&11 ll1tl!IHH , die te dier tijde Heer van E111D■OTl11 e11 Kra11t11tlod

va1. Dit gesehiedde in het jaar 1S99, toen hij daaroTer tot eersten 
De.ken ■eieren E1.1u Con stelde. Dit kapittel is na de Reformatie te 
niet gegaan. De benoeming der Plebanen of Pastoors 'fan E1110110'fllf, als
mede van W oensel, was aan den Deken· van dit kapittel ; hetwelk 
ook de Pastoors, te St. Peters, te V11gt, te Stratum , te Ton
gehe, te Aarle en te llaarbees benoemde. Het ond kerkenbuis, na 
den O't'ergang der Meijerij aan de Staten, door de Katholijken opgerigt, 
was , met meerder luister , dan de andere kerkaehuren bier te lande 
doo"8'aan1 waren, in 169& herbouwd, m&Ar in 1787 werd het, ID4ll 
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NrW a. .... ~, aeer veaid eu kalteJUk oppliuld. Nadat 
eelatcr cle B. 1., in het JUr 180i, feder in het hesit en ,rehruik der 
l8ile ,-Jaiekerk pkGDlell waren , eo aij die in .1807 hersteld hadden, ._t de oude lehuurkerk niet meer. tot plsdienstig gebruik. De 
...... oenlip Jl. L kerk is een hGOf en ~I. '-:bouw, dat van binnen 
ep aa pilanlD nst en me& fraaije altaren ea een pd orgel venienl 
is. Zij s&ortte in 1781 'Voor ND pdeelte in, &enrjjl de Franschen lot 
lel hebaoa:lik plaa&leD huuer ovens , daar •ü haar tot eene Lakkerij 
wiWea pbrui1um, buig waren met het afbreken VAD een.en muur, 
waavp de ke,k l'Ultte. Bij dit ODFfal werden eenige hunner werk
lieilea nrpletterd. De toren ÏI insgelijks een awaar gebouw, wiens spits• 
• tl. 1 Fdlraarij USi&, door eenea eweldiam stormwind , omver 
w...t« en de kerk aeer heschadipe. Zij is \lian1 in hoopi met het 
dak da kul plijk en no e11De lage, 1pitscbe bp voor&ien. Het 
lalJaof' û au de · noonl- en 001hljde met eeneD muur , · en aan de 
aaden .- met laWND, tuinen en de school omll"en. 

Vóór dea Bumlencheo vrede -..n 1848 oefenden de Hervormden 
waepücliemt op het Juis&eel, waarin Stal.en-garnizoen lag I en hel
welk tol. ecne moederkerk verstrek&e voor de naburige gemeenten en 
.lerken, die ~ 110, van ~ne Predikan&en voonien waren. Later 
editer wenl hllll de parochiale kerk aFseataan ~ welke aij behouden 
Wbea tot ia het jaar 1794, loen de Framchen die lot eene bakkerij 
.,.Ul!I, waarna aij hua tegenwoonlig ke,kje gebouwd hebben. Zij 
.lijn &ham 70 io getal en wo~en tot de gem. BÏrltlAoffn-Stralu-Strijp
lF .....,.,._r_,,1" gerekend. 

De h raë li ten , van welke men er ruim 60 aantre.l\ , hebben hier 
... B.i•1iJn•aioge, welke tot het lfDaSolJaal ressort van 11Hwto
,--.:' .behoort;ea te Veghel eene Bajkerk heel\. 

Jeidd1"'1dip gestichten treft men te E.i11D■O't'U niat aan, maar men ltc.h•- Sabcommiuie van de )laahchappij van Welda
digt.eid. Ook is er eene Lat ij niche school, 'Waar door eenen 
Bei:tor, ee■ea Conrector en eenen Pneceptor onderwijs wordt gegeven, en 
tlie pmirldelà door een getal van 30 leerlingen bezocht wordt. Voorts 
lied'i' meu er eeae Teekenacho,ol; eene Fransche CD Nederctuit
•cle loatacJaool; benevens twee Schoolgebou1en voor het 

i.1::..:•denü•· · 
na is de geboorteplaats van de Godgeleenlen : GoDUCW:111 

--■- , t den tl Septembe_r als B~lee'raar in de Godgeleerdheid 
ea WiPbeleerte aan de hoogeachool te Lè11ven • en Pinas vu 11u IL.
aa , t 'Hrmoeilelijlt ia 17lSS, als Hooglaeraar aan de hoogeschool te 
IJ'lleda&; ..-an den Kanselredenaar Joo111u n■ DU BIDID , t vermoe-
4elijk ia tl>M; VAD den Staatsman JoA111111 Fu11cisc111 RnoLnus TU 

a.., t wumoedelijk ÎD 18US , na onder Koning LoDBw11&, llinis&er 
'AD Ja&itie hier te lande, te aijn geweest; van den Schilder B. Tua&n, 
t 10 Dec.mlaer 1791 , als Directeur der &eekenabdemie te 's Hertogen· 
hoKb, en vudea heli.wamen Etser en Teekenaar Eun W11,LD B•e1UA11, 
~- 6 Sept.ml,er 1771S, t 8 Februarij 1836. 

W u.ua 1, He11of NII G,ltkr I meende in 1397 EJ11D■ovu in te nemen , 
_,. dil mulukte. - Ia 1HS wenl het door llüaHII vu Rouua 
iapNmen, leef pplunderd, UD kolen gelesd en de scheele bezetting 
Gl'G' de kliat pjaap. 

Nadat &ij , ...- jaren later, namelijk in 16H, door brand was ver• 
aieW geworden , eo weder opgehc!tawd , waartoe de Graaf 't' &11 B11■111 , toen 
Bar vu Esu.va , dea derden pennin1 1af, is het in 1 IS81 , door de 
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Sbatech• b'o!!plll bU VerftllÛlfJ inpnom,n, lilt wellr.1 ........ • 
krQgsbezetting, uit. ééoe kompapie paarden• en drie ko111papien TOet
voUr: bestaande, voor het grootn gedeelte wel'll neder pliela. De be
velhebber, die op het slot geweken was wri door bedreigior des clOCMl9 
mede tot. de overgaff daar van gedwongen. Doeb , die pluta , sedert 
sQ in der Staten handen •was , zeer slecht Tn krtfgt- en monüehoefte 
YOorzien zijnde , mN1t zich twee maanden daama , door CL.101 v.111 
:S...u1•011r , Beer •• HaultepnM en Eun Graaf VAlf ••---, be
rend wordende, zonder veel teiren •eer o•ergeven ; terwijl Bopmair Ta 
Bnc:■ , die hinoeo de stad het gebied gevoerd had , den v,uen aftogl 
TOOr de beaettintr eo het. geschut bedong. 

Toen in het. Jur 11188, de Hertog van AL1114l011 •aar het opperp,
bied no Braban begon te st.un, ~u ~n■ffl1' de eenle plaats-,-,,elk• 
h\j aantastte. Het gelokte hem in den nacht tmschea 7 en 8 Jaaa
aQ die plaats te veitas1en door den Fraotehen OTe'rde Bllllld'fn ; tel'
wijl ISO Spaansehe soldaten , die ter plaatse , WMP de vest heklommen · 
werd , de wacht. hadden , om het. leven Il.wamen. 

Niet lang daarna en nog in betaelfde jaar, kwam IIIIHOTIII YeCler 
in handen cler Spaanschen , hoewel niet. aoo gemakkelijk al■ de eent6 
maal. De Hertog n11 Pü■a gebruikte tot het bete, dezelfde he,el
hebbers , die in 11S81 de plaats nroverd hadden; terwijl de Overste 
Bzmvn me't 800 man, zoo Franschen als Schotten, baar met de 
grootste kloekmoedigheid , drie maanden lang , Terdedlflde ; dan , terwijl 
de llaanehalk DS B1•011 van Antwerpen was opgetrokken, om de stad te 
ontzetten , droog , nrmits de mondko,t 'lerteerd was , de boogennoocl 
der bezetting den Yerdediger tot de OYergue , die d$J iS April met 
alle krijgseer uittrok. Door alle die belegeringen waren intuachen de 
vestingwerken der stad in ve"al geraakt, terwijl naa11wel\jk■ soo veel 
t\jd tusscben de eene en de andere belegering verliep , al■ noodig •a• 
pweest , om die -weder te heritellen , weshalven de Spaan■ehen het. 
besluit namen , om III te 1lechten , na welken tijd Krn■OTIII eene 
open plaab ge"orden , en tot hiertoe gebleven is. 

In 1604 werd Eum■ovn door de muitende Spanjaarden deerlijk a5'" 
seplunderd. - Na hel veroveren 'l'Bn '• Hertornlioseh door FaDUI& 
HmBllt' Prin, - Oronj~' in 1629 t blee Euu,■0'1'111 in de magt 

· der Algemeene Staten, - lo 1701) sloeg hel Fran!IClte leger 1ieh in 
of bij E111uuov111 ned,r, - In 1747 eiseht.ea de Franscben 'IID Ern, 
nYU 4000 rations hooi, · ieder nn vijft.ien ponden , en een gelijk 
ptal rations hanr , onder bedreiging Tin uitplundering, volgen• k.i;jp
pbmik, weshahe ooit aan gemefden eisch voldaan werd. 

In 1794 leed dit stadje teel door de Franschen , ter welker gelegen
heid aldaar, in September van dat jaar, de YOlgende dappere daad bedn1-
"l'en werd. Hen Bannoversehe W aehtmeester van de Dragonders op Yer• 
kenning uitge1onden, ontmoette drie Fransehe Dragonders, die hem 
O!]lsingelden, doch hij verweerde zich 100 dapper, dat hij eenen Fran■eh
man van zijn paard sabelde en de twee anderen op de -.lnfft dreef: hlJ 
1elf ontting slechts eene zeer ligte wond aan de reirter hand en den eenea 
Toet , en bragt zelfs een paard , dat hij hun ontnomen had , mede. 

Den 9 November 1800 leed dit stadje nel door den geweldigen 
orkaan, die in hevigheid weinig weerga vond. - In 1801 sloegen de 
Franschen, in dienst der repuhliel, niet ver no E111Hov111 , een cam
pement op. 

De stad E1n■on11 voerde •roeirer den titel Tin heerlijkheid , werd 
met da baronnie van Kranendonk en Peelland ter leen gehoadea Yan 
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4e A.- Stat.ea' ... _, "' \\ID - Leeûot 'flUI Bnbucl " 
'• Grav~. Dae twee heerlijkheden behoorden van ouda de Edeleia 
liÎt dm laaa-. ., ... •-•• tae ; naderbaad kwameD sij aan het huis 
tlJI HooaH ea Yenolgem ••• de Gravca vu Buur, de laaute Graaf 
'Yill dit huia beeft dele heerlijkheden ua het hui, vua Nuu11-0aua 
MJ,pbrqt. Zij ware& onder de nalatenscb~ ,an W11oua UI, .looiDf 
- E.gela■,I; en sijn Yolgena de verdeeliltf vy die nalaLenachap, 
in óea jare 17:si, tuucbea den loaiq Yan Praiuen en den Prins nn 
Onmie , aan den laatstea ûgeataan. 

k 1rapea Yaa Enaao,u beataat ia een doonneden achilcl met omen 
nNU , tlfll[MJlden leeuw ep eea pud nld , en drie gouden hooniea 
cip earoëcf,eW. 

ilNDHOVEN, geh., in de har. va11 Breda, pr.ov. Noord-Br,J,aw,l 1, 

l'Wf'ft4.qv., an., kut. e11 i u. Z. W. vaa Breda, pm. en l u. Z.O. 
Yaa '•Pri~. - Het heYat, met de geh. He,aul ea Ylutl, 
Jj h. ea iiO aaw • 

.EINlJHOV.EN, ge)a, ÏD de MeiJ',rij """ '• Herlogmllo.d,,, p,ov. 
Jf,,.,J,..J,.,__, arr, • 4 u. Z. W. van '• Hertogenbotela , kllnt., gem. 
ea i •· N. 0. Yan T~; met 9 h. en ruim 70 imr. 

EINDHOVEN (liST -VAN-) of Si.o-r-n-Ea11»110T11, voorm. kast, 
ia de injerij - '• Herto~•da, kw. Keapnllllld, prov. NoorJ..~ 
Jhvl.aJ, O. Yaa de l&ad lfoullann. 

Toen ÎUNU& HuDUlt, Prim •• Orawje 1 in het jaar 16!!9, '• Hu
topDboeeh wlegerde, lagen er . op het K,1,1nu-vu-E111Non11 , eenigc 
1eurliapa Yao de Spaanscbe aijde , welke den Staat■chcn partij
~ •eel schade. &oehngten. Doch de Oventc Sus.1111U11G, met eeu 

luijguolk clerwaarta ponden, nrdrcef den vijand vandaar. 
Later is dit. bateel in nrYal geraakt, en eindelijk geheel gesloopt. 
'ilNDBOVEN (KLEIN-), geh. in de 1/eijerij oa" '• llertogen601eh, 

lw. ]{~, prov. NOllrtl-B,al,and, JJerdt: di,t., arr., kant. en 
1 u. W. Yao Biuiuwna, gem. Zeel.l. . 

EfäDROVKN (SLOT-TE-), voorm. bit. in de Jl/eijerij_ oan '• ller
"'P--1, kw. Kncpnla,.J, proY, JfoorJ,..Brabaad. Zie E1:11■on11 
(Lsrw.-Ya-). · 

EL\DBOVEN-STRATUI-STRIJ.l'-WOENSEL-EN-TONGELRE-, kerk. 
pm., prot'. Noonl-Bn,.l,a.J, klast. en rina van EinJJ1ore11. 

V roqrer waren diUwee afzonderlijke gem., ala die van Eind ho veu -
Stratum-en-Strijp en YaD WoeD1el-eu-Eckart. 

De een&.a, die in de gem, '11111 Eindhoun-Strat.u,n-cu-Strijp 
het leeraarambt heelt. waargenooaeu, wu Jounu vu uu l1,1,G111, elie' 
ia he\ ~ 1633 herwaarts kwam, en in het jaar 1674 Emeritus 
werd. De eente Predikant in de gem. van W oen 1cl-en-Tongelre 
ia aeweest Jo.uns Bo11c:A■N1 , die in het jaar 1649 aldaar beroepen 
•• m iu het jaar 1600 overleed, Na het. vertrek van den Predikam 
ANWla SuuHu aaar Scbijudel , in het jaar 181i, die destijds te 
W 010111-ea-Tongelre, stond, siju deile beide gem. gecombineerd, 
'fo!gea, Kouiallijlr. liealuit vau 111 Januarij 1811S, en liet traktement 
aldaar Terhooird, vu 11i0 tot 1i00 guld., 1ijnde de ecr1tc, welke 
laet leeraarao1bt in die gecombineerde gem. beeft waarr,enoruen , geweest 
Auo1o111■ W uuu , toen aog Predikaat. te Eindhoven ; doch in liet 
laat.st Yan het. jaar 18115 Emerita, sewordea. . 

Ken telt in dae sem. ISO zielen. Zij lieert ééne kerk te Ei ndhovc n. 
EINDBOVENSCH&-BE,LDE • laeide in de Jleijerij w• '• Hertogen• 

-", kw. PnU.,1 1 peoY, Neonl-Mra6anl, onder de gem, Zc,.G,-
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AuAlell, 11 u. i. 0. -'\laD Eiadbo'91, van welke 1tad lij --ren aum 
ontleent. 

IUNDPBRK, voorm. btoenpl. in /f,_,.,_.._0.-u, kol. S., 
l'Ûlam•, aan de Motm,t, aan de reirtenUde in het opvaren; paleadl · 
bovenwaarts aan de Brandwacht, benecfenwaartl aan de btoeopl. Ze~ 
sigt, waarmede &ij th\n1 vereenigd is. Zij was 796 akk. gl'OOl m 
werd met 4:i:J slaven bewerkt. 

EINDSE, baars. in hei Latul ,-,,rAeta M11a..,,,...11'aal, p,ov. ftl
.,.,.,_ad, Zie E1aca1. 

BINBR (SLOT-DEN-) of Ho•-v.111-Dn-Eu,n, YOOrm. alot of Dit. 
in he& Laad _. H,.,.., prov. /f-.l-Bro6aad, \e DrNgelea, dat 
ia hel laatst der dertiende eeuw door Beer hDD 1'.111 •• SL" al
daar piticlat werd. 

Vu dit slot ia nieu meer aanwezig dan alleen een laad, •t-lma 
paamd, groot 1 bund. M v. r. ISO v. ell., wur ftn tijd te& tijd, 
om dat. het. bouwland is , ateenen worden uitgeploegd , die tot de 
houwvaUen of grondvesten un het kasteel behoord hebben. 

EINIGHAUSEN , ook wel E1111ca11sn of E1111cm-rsn gespeld . d. in 
het hert. Gulici, prof'. Li""'.•rg, arr. en4n. N. wnO. van •~~t, 
bot. en i o. N. W. van S,ltart 1 gem. en½ u. z. W. nn Lirtllridtl; 
met. 10i h. en lf!IO inw. 

De inw., die allen R. K. sijn, hebben hier eene kapel, welb tot cle 
par. van Limbmlat behoort, en door eenen eigen Kapellaan bedien4 wordl. 

BINSCRE of E1nu, buurs. in het La•d-lu#Atn-M..,-•11'aal., 
pl01'. G,IJerlmul, kw., dbtr., arr. en if n. Z. W. ,..n JJij..,.., 
kant.. en i u. Z. ten 0. van ll'ijd,n, pa. en ½ •· W: 'ftD 0.,... 
.danll, i 11. N.W. van 1Jttkr-.4•1elt; waartoe het behoort; met 37 h.· 
en ongeveer iOO inw. 

BIS of E1sca, ph. in het pa&. Fiat,,., prov. Litttl,wg. Zie Ina. 
BISCBEN, ook wel Busca1■, d. in de heer). Clair(ontairw, grooth. 

L--.1..,,voorm.k..-. en 1 a. 0. ten N. •an .4rlota, arr. en4 a. 
W. ten N. van IAlnrrt6u'f, kant" l u. N.W. vn Snfort, p. ea 
f n. W. ten Z. vu Ho6icui4l , !IO min. N • .,an ClairGmtaine, aan de 
EÎlcllen , die in de nabijheid de Dierbaeh opneemt.. 

De iaw., die hier allen R. K. zijn, maken eene par. uit, welke to& 
het. •ic. gen. •post. van LaznJ,u", behoort, en door eenen Panoor 
en eenen Kapellaan bediend wordt. Ook ia er eene ■cbool alamede een 
koren- en een houtsaagmoleu. · 

De grond ia er seer vruchtbaar en levert overvloed van tarwe , rogse , 
masteluin , pnt, haver en aardappelen op. 

HISCHEN, li.l. riv., groolh. Luzfflliurg, die een weinig ten Z. 0. 
1'8D het. d. Füntsig ontstaat., eerst eenen noordelijken loop aanneemt; 
-vervolgens met eene noordoostelijke rigting langs .Kabler loopt ; dan 
weder eerst in eene ooord"Jijke en daarna westelijke ■trekking doer 
de heerl. Blter (4tdel) vloeit; voeru noordwaaru naar Eischen schiet; 
nn waar sij in eene 001telijke rigting langs Hob.cheid, naar Sept-Fon
taines, loopt; hier eeneo kronkelenden loop aanneemende , vloeit zij 
verder langs Bour, Anlll'mburg , lleispelt en Reekingen naar Hersch , 
waar sij sich in de 4lstltt oot.last . 

. Deze riv. neemt in Jiaren loop alechts een gering getal beken op , 
die meeat.al klein sljn. De voornaamste sljn: de Ober-Elter (A.11-
tel-Haut.), die bij B8ffeD; de Dierhacb (Clairfont.aine), -.elke 
hij Eisohen; de Koericb, welke ten N.W. van het d, Koerieh, en 
de ltandelbacb, die bij Holenfehs uitwat.ut, 
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· ~BAhiGIII, •~ ia cle beerl. Cl,,,,ff, peollt. ~. Zie ----· ' IUSCIIEUUIIL, ,-. io-de ·beerl. ~•, grootb. :r-,_ 
-, , -. kw. en 1 a. 0. tea N. 'l'BD ..lrln, arr. ea & u. W. 
tm N. Tao L_...,,,. kant. en 1f a. N. van Snfort, irem, en f u. 
W. 1en Z. vu B~, bij het d. EÏ#Mn, waartoe het behoort." 

BISDBN. d. in het Lt,,....,...n,.,_, prov. Li..,ltr,'f, Zie .lhoa. 
EISDOBF , ... UI het halj. 1'1D Ba,to:,,,, 1 IJNIOtb. Lwznthrg. 

Zie R-•· 
USEIDOUBG, aam , onder welken het d. :&11n0111, in de beerl. 

Liadn-, ..-ala, Luzr,,,,hrg we1eena Toorkomt. Zie laaalOU, 
IUillthCB (NIEDD-), Hoosd, naam van het d. OnM•Bu1DACJr, 

ia de laeerl. Clwff' pootb. IMmtthrg. Zie :&IDIWlll (0......). . 
BISDIBACB {OBU.). Hoop. naam ffn het il. Ona-E.nn.ai , 

ia • ,._.._ CW, ,notb. 1,w__,.,,, Zie Bumruo -(Ovn-). 
EJUNBACR {bNDER-) , in het Bciogd. Unn-:&MDACII of Nma

&.nac., d. ia tie bcwl. Çkrff, irrootb. ~,,, lw., arr. en 
:5 D.11.,... ~, bat. ea iu. N.W. 'l'ID YiMuln, ,em. eaf u. 
0. t• Z.. na Ho.i.,.., op eene hOOfrle aan de Oor , OYer welke Ie 
4- pl.._ • ia de nabijheid ondencheidene ltrugpa gnla,en irija. 

De inw., die allen R. K. aijn, hebben hier eeae lerli. , ,runan de 
,-. lol laet 't'Îe, apot\. 1'111 ~, dek • .,..._ behoort, en 
ü, door eaea Pa■toer n eenea lapellua bediend wordt. 

EIS:BNBACB (OVER-) , ia het lloolJd. O...-:&tnJW:11 • geh. in de 
... Clttrff, ,roo&b. ~, k:,r., 111'1', en S a. N. TID n;,,_ 
.,., bnL • i! u. N.W. Tin Yiaruln, gem. en f-u. Z. 0. TID 
B--,-, lrij 0-,...EUfflNJ&, W'lll'toe het kerkelijk behoort. 

EISENB'ACH ((JNTBR-) , Hoop. num ••• het d. Onaa-Bau
.... • m-• 1-erL Cw/f, tp'OO&h. ~- Zie Bnnue.. (Ona). 

J!ISMBOlll , ia het Fr. ook ,rel E-• ea op ■ommige bar
'- , _... ffl'Ullldelijk , :&c:m.10Da pnumd , d. ia de heul. Ltrt
.., , peolla.l.-6Wf, li.w., arr. en 11 a. N.-tea 0. TID L---'!-r,, 
bat. • ia. W. tea Z. 1'1D B.,_,,_, pn. ea 11 u. z. O. ,-aa 1-,
Lö..tw, ua de lren1, ,relle in het nabij plepae Grün,rald ontaprÏDfl. 

De -.., 6 allea R. K. lija, muea eene par. uit, ,relle tot het 
1'Ïc. ~-.,..._ ,... Lanaia'J, dek. wa BdaJorf, behoor&, ea deo,, 
... p....,. hediead 1fOl'dt. . . 

:IISEB.HEID, p. ia Let gruti. 11'Ïllffl., p,n, Lï.ln,,g. Zie 
E,w. 

EISINGA, 11ate, prOY• F,..,._,, kw. 0.,,,,,.., griet. ..,._..,I. 
7.ie Enau. 

IUSINI. ph. ia liet· thr,gl, Jll'OT· Q,,,,,."'f", arr., kut. en 1 
" z. .... 11s...,..., gem. ea I a. 1'1D a-; met - hofatelle 
.......... DUID. 

EISWIILBll, d. in cle Jaeerl. B,dt, p,olla, ~. Zie &NIII-....... . 
JUTEUN ol lnau, voorm. d. ia de beerl. IJ...,.,._, pre•. 

UtnrtM I da& plegen beeft i u. N. 'flD 11-1,tein ea waar Toorheen 
de parochiekerk ••• JJuel■teia moet p■taaa bebbeo. Zij was G.te 
~ijd ter ....... n 0. L. r,_,.,o..,,....,, .In daekerk, Uli 

het oataar 1'111 de H. llaap, laeeftA111u,•de wffa,re Tanden Rid
clff w .......... Va.A.1111111, eme 'l'ibrijpa1icht, ia het jaar 1i9S. 
V...._ wenlen aldar 1'8le hednaaltpapn uapt,oflien, thaat lil' 
altlaar à bargttlijb befnatpl11ts •an IIIIHlt&eia. . · 

D:9lt:20G 
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EK1, d. iD de Jf...,_ll•,-,. , flllO"· ~ 7- &a. 
UAMP , b. in het Oldambt , prov. Groniag,a. Zie Asua,, · 
ElillT, l(eb. iD de M•jffl"j •• ',H,,,,.,.,,_,., b. x,.,... 

/a,l_clLprov. lf oorJ...Broha,ul. Zie icua'f. 
&U , ri•. in het. IY oU-OiJM,J,t, prov. Oroai-,,-, dat. bewesten 

'Westerlee ontstaat ; voorts, aoordwaarls loopeode, door eeae po,d
pomp onder .de trelvaart van Groningen 11aar Wimchotea doorpat., 
CID aich daarna in hel Zijldiep eotlaaL. 

EKEBUREN, geh. in het Fa,,,.'k-rtiw der prov. G,.,,,._,... Zie 
Buunan. · 

EKEHAAR, p. iD ~, prov. D,..,.t/&e, arr., bat. 911 
1 u. Z. 0. YIII .Jl.nn, gem. en i u. Z. ten W. vaa Ro"'-1 mol 4 h. 
• SIS iaw. 

EI.ELENBOOI, iauunooa of E1u1100•, uitspaooior op de Owr
Yelaw, pro9. fhlJnlan,l, distr. Yel•w, gem. en i u. 0/Jabrwlr, 
1i u. 0. uo Elburg, waar de diligences van voon~ verwillelea, 
Jae& pe1tkarretje vaa Jwapea UD• ea afreidt. CID eea dut.rillut.ie-ba&GH 
der brieveopotterij •• 

EKELEN BURG , laadped op de 0Hr-Y el••, prov. thlilnlarul, 
ttiatr. YeZ.w, aft'. en U u. N. tea W. vaa .Jl.nlira, kut. ea 1! 
u. 0. un Bllnwg, pa. en i u. 0. 'VU Oldnroe'k. . 

Bet. wordt tlaau in eipndom baelea door den Heer W. S11n.uD, 
~Elburg. • 

Ell.MA, Eusu. of Enu, hoeve, prov. Fri11lanl t.. lr.w. !Jo'lff
,.. , griet. l~el, arr. Lenmrcle•, lr.aat. ""'"""'' i u. 
0. van Grouw. 

EKENB.001 of B1U111001, geh. ia de Meijerij •• ',H~, 
kw. X...,,...al, pro•. NoOfll.lJ""'-ul, Derde distr., arr., bat. ea 
1 u. z . .,.. B~, gem. en i u. 0. vaa .il.ut, 111111 de T_. 
plreep. . • 

EKENSTEIN of Ea.unu, buit.. ia Fi,,.lgo, prov. Groraiflfn, arr., 
bat., gem. en i u. W. van .4ppingidam, ½ u. W. no TJ-, 
waartoe het behoort, oamiddellijk. t.eu N. vaa dea puinweg v" Gra
uiapu oaar Appinplam. 

Dit huii. beslaat,, met de daarbij hehooreadc hoven, hotch en lan
clen, 40 hand. gronds. Doorgau,s wordt het Kiu11sn" geaaamd , a1a 
meer overeenkomende met. den tongval der laodbewonen. 

In 18i7 is het 1eheel Yernieuwd en het. oude plantsoen door nieuw 
Tenangen. Het huil schijnt vroeger loL een ander einde gebe&igd te 
-Un, IOO al, vóór eenige jaren nog kennelijk 1igtbaar wu ua een 
l(edeelle der oude gebouwen , toL een schuur eo Yee&talleo ingerigt • 
die door den tegenwoordigen eigenaar , ia het. jaar 1823 , wegen• 
bouwvalligheid gesloopt werden. De1e gebouwen haddea Teel 11ver
eeak.oimt met eene kerk , hebbende aan de Zuid&ijde eeaea hoogea 
maur, in welke de nissen nog aanwezig waren , en waarin ook nog 
een eiken balk gHunden is, aanLoonende het jaartal 11S1S, omgeven 
Qlet eenige letter•, kruisen en andere figuren. 

Het hoolilr,ebouw • dat ia het jaar 1648 verbouwd was• werd in 
liet. jaar 177111 "Vergroot, bij welke gelegenheid daarvoor hel Yolgeode 
opschrift geplaal6t werd : 

.tEumc.t.rA 1648, AJll'LIATA 17751. 
d. i.: gesticht. Îll 1648 , vergroot ia 1772. Dit opschrii\ beeft de 
tegenwoordige eigenaar, hij eeae opvolgende verbouwiDg, doen ver
vangen door den num na de buiteaplaau. 
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.,._.,,.. ...... ia .... baetea - - - --nel àor J011kheer Mr. Wu.ua Är.uUA, die des wiDlerl te Groai11p11 
W I maehrig ie ID .... 'WÏIDI fllOIOaden h8' Nedt ÎO het midclea aer ff;rs ... baeleD werd. . 

BAAR , ~h. io Roldntliwg,pi/JJ.':.. IJrmlJ,,,. Zie Ermaa. 
iURSTEB el Euana, d. ia het t, P'"• fhonûtfn. Zie 

'lmu.. 
BI.BSTBIN, lluit. ia Fnng. , pro•. G,o,ii,.,... Zie &DnmJ1. 
EllT (DEN-) , Bo.-n-Esn of DI-Oun11-E1tn, bof op de O.,r-Y.,. 

'-, prn. 6elMrlaatl, distr. Y•"'-, arr. eu 11 u. N. t.en W. nn 
.4.nlwa, bat., gem. en i u. O.• ••• B,,,_,, gem. a 1 u. N.N. 0. 
YU .0.1,_,,ïji. . 

Het behoorde •roeger tot het huis lf ,,.,,.,~z. , wurqa mea 
Tillllk, dat INi& io llet jaar tl07 ter Za&phemche rewte heleead is , tea 
Jielaoeye ••• lu.u.D, Graaf na G.ln, door HuaaT, Heer - p.,_ 
,_, • .C..•u aU• •rouw. - In het. jur 1378 behoorde DD Ean 
1181 to& de terru•an het huis ~v~..,z•.- lu 1S8S oulllnef
p ....... , G....r- •-• , Heer - /Jur I aijae liearmedip en hoo
rige liMea ia da IIH-n-&n. 

Tliaas ÎI cleN Jaof ene groote boerenpl■all , wunaa de gebouwen 
ecJater DOf YID de ffllll(J9NI hest■mmiag ptUÎP,11, 

EKET (OPPER-), streek l1uda, op de ONr-Yelaw, pao•. (/i,,,,__ 
la.,I, dut,. Y •-, tu1scheo den Ekert eu Oldenhroek , O. ••n 
Elbarg. . . 

Den dNek l■ada, welke deatijdt eeue c,ppenl■kte •• 80 morgen 
(nlÏm 151 ltaacl.) gronds helloeg, en Hengbemoade (heereDYeld). wa, 
wml io het jaar 13111 , door R1t111ou, Gr11f •• Ge,-,., nrkocht 
MD J.t.n YAII &a, TOOr 100 mark oude Brabaodt, om het. te hait
._ , TOOr een erfaltik tijnl(Olll , en werd daarbij 110 de bewonen na 
geaaelde JfO~• toegestua ·oU. i• Ye,lniun& 111 _, nclil, -, rr
.. • ._,.,,, i, ._ ...,,. BoU.11..,...i (thau Oldeabroek) "' 
,l,e ,__, clie MGrop -• 

EKIT (DB OOD.K-), hof op de 0-,...Ye,_,., P""'· Be,.,.,,,_,, 
Zie Ean (Da-). 

EKETERBBH , heek op de r,z..,, p,ov. (hltlerlo,ul, welke ui& 
de Oosterwolderpolder komt ; lanlJI het f1ndg. BkeMer-Beek IO!>P', 
1idl bij het l1ndff, Old-Putten, in de Huisbeek of Ooatbeek ntlut. 

BtlBTBll-WUK-BU-DE-1..EPROZEN, Yoorm. naam via de baan, 
• Wlff, op de O.er-Yel•.,,, pro•. Gel,lerla•d. Zie Waa (D■). 

EIBT-TER-BEEI., in de wandeling Tt:a-Bau gen11Dll, land,. op 
de o-r.,. .. , prov. ~d, distr. ,.,,, ••• , kw., arr. en 1 D, 

N'. N. W; v■a 4nlMtn, kant. en i u. Z. ten 0. van EU,11rg, gem. 
ea 1 a. N. 0. ••n de kerk ••n DIHlffl'7'iji, tussehen den strutweg 
-.. de Zaidenee ten N., den Jukweg teo 0., den Hroekdijk tea Z. 
en 1.et landg. Old-Putten ten W. , • 

Dit bmdg. beslut eene oppervlakte van ll8 bond. 411 v. r. 8i •• ell., 
• wordt tegeawoordig in eigemlom beaeten en bewoond door den Heer 
Anew11 lnn. 

EKI, oade naam YID het cl. Eca; in de lfedltr-Betue•, prov, lhJ. 

--'"'· Zie .Kca. EIUNGA, voorm. adell. ll., PI"· Frinl•d, kw. 'IYtstergoo, griet • 
._..,__.,, 1tt. LN-Nlen, kant. a.-ml, ender Wi....,., 

IUABT , .-. ia cle 11.ïjmj - '• a.,,,.,.,,,,,._, kw. I-,..-
1-, proY, 1'oonl-Brr,bowl, Zie Bcu■T, . 
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Jll&A-TBKU, kea. • d. in A,., ia O,,..,.i,u, .. dtr 
6ot,dlrut. Zie Cum11. 

EJU(BLRàDB, d. ia liet La " Y .a..-,, P'"· lÄrllller!l 1 
arr., kant. en 1! n. z. o. 'ftll Mfllldriek, pleeltelijk rem- •• ½ ll. li" 
ffD s,. G_,,_., pleel&elijk pm. en f 11. W. z. W. YaD ~ 

Ken telt. er 71S b. en S90 inw., allen B. K., die eene par. ai&ma
len , welke tot. bel m. •pos\• ftD Limlw.r,, dek. TaD s,- ._,_ ,. 
M-cridtt behoort , en door eenen P11toor bediend wordt. , terwijl er 
ia 1841 ene nieuwe pastorie is gebouwd geworden. , 

EKKENSRIJT, p. in de Mnfa,jj .. '• B~, lw. Pnl
,._,,, proY. N...:B,..a,4. Zie Butaun-. 

EKKI-TEIUil , kon. ea d. in .Afr-, in 0,,.,,-a.i,.., ... de 
lilo■rliut. Zie -C..mn. 

EDlàRIJP, d. in Priar.•tl, kw. Zn,•■o.._, griet. un,,,,,.. 
Ml. Zie ÁuillD, . 

EKSEL , bnun. in bet. graaf,. Z tdpiea, pl'OT. 6,"""'8t■I. Zie 
Em.. 

EL, d. in de llee,I. S,pt-P,,,._,, grooth. ~. Zie iu.. 
EL, hofatede op het eil. &._, prov. hr..tl. tie Hu.. · 
EL (DE), ltoop op de ONr-Y,l-, prov. G,""""-11, waan,p een 

pleelle der atail Ellla'IJ phoa-.d ia • wurftll den -.. -
tatleeat. · 

EL (DE-LANGE-), hoo,te op de O.er-r,1 ... , prov. 6e"-"-I, 
op de Oo,1,,..,., gem. en O. van Hanlffwijt. 

EL!, No1a1-Eu, aaden ook wel N-•-N110S of hel D111VD.1-811,.lQ 
genaamd, eil. in ~t-Irulu, to_t. de -"----,iluJ,. behOGl'Ude, 
N. ·W. van à1Ahoed1, op het. eil. Ceram. 

Het ia eene mijl lang, en un 1ijne baitenlij4le met een rif omut, 
Ia heet\ peae rivierea en is daarom waanehijnlijlr. onliewooad. 
Voorbeen lag er eene vesting, N abi genaamd. 

ELA, Wu-Eu of SoLOPu, riv. in Oost-lntlii,.laailv, .4 ... , op 
het eil. 4-6oiM, kust. Hiloe. 

Zij komt uit het. gebergte , 1troomt eent weat.waarta en vemil..
aoordwe1twaart.1 nur zee. 

ELA.A.RD, vroegere naam TRn het d. Hn.üU, pNv. Prinmtl, 
lw. "••te~, griet. :S...,,,fflMIHL Zie Bn.AAAD. 

ELA.HUIZEN of E11L.1■1111u, d., prov. Frir,lantl, lr.w. JfT,,t,,,_, 
griet.. H-'- OW~r•-N~, arr. en S u. Z. '8ll W. 
•an Snerk, kant. eo S u. 0. TUI Hüuleloopo I bij de Fljueaaen en 
laet Beeprmeer. 

llen telt onder het heboor van dit d., waartoe ook bel geh. Trop
Jaorne prekend wordt, 61S inw., die -t. hun best.ua vinden in de 
weteelt. De landen van dit. d. loopeQ oostwaarts tot. aan de FokkeslooL 

De inw., die hier allen He". 1ijn, hehooren tot. de gem. JY,.,,._ 
.. Elahisn, die bier pen kerk, maar enkel een kerkhof met. klok• 
kestoel beef\. V rocger stond de kerk digt. bij de Fljueaaen ; doch uit 
Yrees , dat 1ij door het. water mogt venlenden worden , is er later eeae 
andere lr.erlr. , daar verder af, gebouwd , doch deze ia in de vorige eeuw 
afgebroken. Ook het. oude kerkl1'>f ia nog in wam. 

Er is bier ireeae school, maar een gemiddeld getal vu ilS leer
lingen uit. dit. d. geniet. te Nyt!JS onderwij1. 

Weleer vond men bier een sterk huis vu 11.ua P1U111u , doch dit. 
Jauis werd door de Scbierinpn en Sllfl:4!kffl veroverd ea verwoeat. ea hij 
self gevansen genomen. 
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Bel defe ....... w· 111n 4le ~ wolllidofpell :Nrau, 
0.....1 en Iouuwm.n , hij dea watenloed van febnia,U • 18ilS • veel 
te lijdea, ten P'fO)ge ..a eeae deorbnak in den Zaid-V enlleNijk, ia 
Gaatterlaad. S-poedig 1tee1 het ,ratel'•vaa 9 tot 19 palmea op het laad 
en in de inralle woaiapn , terwijl deu , aan de 1terke persing pen 
weenlllnd kua11e11cle bieden , de eeae na de aaclere beawekea. Vele 
der nonen echter hadden nog gelegenheid om. laave en Tee ia Yeiüi,
Jaeid te brenrn ea ia het hoog gelepae Gauterlaad 1ich te he,pn, 
al,raar ieder measchliefflld wercl oalnogea. Voor anderen, t.ea getale 
ft1l oegen-ea-1acbaig nelea, fNJOtelldeels van huaae aobere beaittingoa 
hereof'd en der behoefte tea prooi , wu de kerk ea puterij te Oudep 
eea ~ ffD ·toeYlogl , alwaar •ü ia dese clapn vaa rampapoed ait dea 
alpmeeoea oadentaud vaa het boogat aooclige wenlea ftOllien, Jlfl lol 
daer JMUCliea wa ia den aaDYUlf bono alle deakbeeld akelig ea el
leadi,r. Ofichooa Yelea ia doe oordea tot de gerinpte volbklaue l,e. 
ltoordea , wa huu -,elali. aiet minder trel'end: waat ia dne ,vier 
woaddorpea wa een •üt\igtal huisgeaianea pheel nooddrnftig; waa"n 
•• eemge , in de kerk te aamea geaehoolcf, niets ·daa enkele ait dtn 
-.leed opgmschte ea daarna gedroogde haringen , tot voedael overbleef • 

.ELANDBN (DE-) , pold. ia de ~-B~ldn en het 
-'-J--HnNIIII, prov. lfoortl-B,._.,,, T__, dÏltr., arr. '1Ber
togn6od, kant. H,.,._ , gem. Dro.g,h-Hllf_Hrl• 6-ijn-,_. 
BHWrffl; paleade N. aan de Oncle•--•, 0. en Z. •• dea Baiten
polder van Beaoijea , W. aan Zaidewijn•Cappe! of den Polds de, W aa-.. 

Dae pold., wuncliijnlijk in het befia der lfltielllie eeu,r omkaad , 
lieslaat, volgens het btlater, eene oppenlakte ffD iS llantl., .a v. r. 
70 v. ell., alles hooiland, bevat één huis, •Unde het veerhais vae 
liet lhvnpllehe veer, ea wordt met vier diüken op de Oude...., vaa het. 
ftertellip ,rater oatla1t. Het laad lip 8 à 7 palmen benen A.P. Het 
liestnur berust hij dea eifeaa•r, 1ijude de Heer A, L. Daotunn, Heer 
- ~, te W aal,rijk. 

BLANGE, Pl'IIDIIChe aam nn het d • .Euaua, ia het halj. Yllll L.n.• 
h,y 1 ,niot,h. ~- Zie Bna1a. • · 

S'LBöOG, plaat ia de mond nu de Hoate 1 prov. z,..u, tauchen 
à ~eet ea de Demleo. · 

.ELBOJlCB, naam oaur ,reiken de ltatl Eun1, op .de 0.,,...Y .,,.., 
proY• 6tt~ 1 ia het jar tiSS reed, vermeld ,ronlt. Zie Buaa. 

ELBORGB, &ma eo &1n••• oude ll8IDell van de 11acl Bun•, 
., de o--r .... , proY. fileWffltnwl. Zie Euaaa. . 

ILBUBl\GBNSIS, Lat. aaam Taa de 11. Euuaa, op de Owr,,Y,
,_, prov. (hlifflatul. Zie Euuaa. 

ELBURG, bat., J"'OY• 6el,Jma"J, arr • .4.,__; pa}ellde Ji. ua 
bet Onrijuehehe laat. Kampen, O. ••• den IJSHI, die het v• 
4e Overijuelscbe bat. Zwolle en Raalte ICbeidt, Z. aan de bat, 
ApeLloona ea Harderwijk , W. ua de Zuidenee. • 

Bet bent de yolgende vijf gem.: Elbarg, Hattem, Deora
•pUk, Oltlebroek ea Beerde. lleD telt er, op i7,S!K b• • 
..... , iSi1 h.1 1,e,reond door i88S bllÎlfU., uitmakende eenc he
-w.Wnr -wan l'llllll 11,000 inw., die meest m den ludbouw Jaua he
atua viadea. 

BI.BURG, gem. op de O.,,...Ye'-, proY• ~, distr. Y,
,_, lw. ea arr. ""-"""-, bot. ·Bhrg (IS m. k., !il•· ll.), N., 
0. • z. àor de -. Doorn,..m omgeven en paleud• W. aan de Zaitlenee. •-- na 
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llelpltied•• .. •••ffllegel', awèl,_._.1181, mnillee
neo ea IS hoatm kmÎlea afgebakend. Thans IIMat tlel8 IJIIII• de al'. 
ElborlJ, benevens de lt1111rs.: de Wijk 1 eert.ijds do Ek.elerw~k• 
bij•de.Leproaen genumd, de Groote Vrijheid, de llleaae 
V&'ijbeid en de Nieuw1'tad. Zij beslaat eeaeoppenlakt.eTan 8157 
bnod. 71 T. r. Sl T, ell., 'telt S86 b., bewoond door S99 haieps" 
uitmakende eeae beTolkinlJ van ongeTeer !l:SOO inw., die meeal boa be
staan Tindea ia. laadhoaw , netfflt, lijadraaijerij , Tilehvaitgst, het 
liollin«r00ken en de nart op de Zuidenee. Ook heefl men er eeaea 
run-- en eeaen oliemoler.. , Troegt,r we,den ~k in de ubuonchap der 
stad , door de landlieden nn de dorpen Doornspijk en Oosterwolde, 
nle wildè eenàn , ia de 1oogeaa8'ndc eeadenkooijen , die mea h• 
omstreeks ia menigte aantrof, IJ"angen , en -.an Ei.nae naar Holland 
en el.ten Tenooclea , docla uogeaien de eeaMleakaaijea aiet meer be
eláan , - heeft deae tak Ten handel opgeboodeo. 

De B...,,, die laier Nffffeer iiOO in getal aijo, lllÜen de flllll• 
.-an Bll,tn,g uil, welk.e tol de kla11. Tln Hanlwroiji I rinw van Htd
t• , behoort. De eerste , welke io deae gan, hèt leerurambt beet\ 
waarsenomen , ia p'lfllt Dl. Bon11ia uit Harderwijk, die in het jur 
11167 bewerkte, dat de pffllila&iën ongehinderd mogten geschieden, en 
trieh. · met .tie Tao Er.■111111 Terdroeg, om banne belaapn Terder waar te 
~n voor eene jaarlijbehe belooainfJ Ta■ een Tat Meiboter. In het 
jaar -1169 venochlen die van lr.sva• om i6 tren•de te worden uap 
ac,men., en dal de ondernemene nieuwigheden in de &'eligie en het 
helpen hoada Taa eenen Predikant haar mogt.ea worden gepardoo ... 
neenl. De eente 'f'ate P&'edikant , die hier vervolgens hel leeraaNlllliit 
llieeft, W111HJ9D0111en, is geweest J1.coB111 WZD1us, die in liet jaar 11171 
bit ,Duitlehland herwHl'tl kwam. Nog in heuelfde jur, werd er tot 
tweeden 1-ar aekere Sn1.P1us (MosTBH) bij beroepee, 100 all er lham 
eek, Dfll t- Predikanten deae gem. bedienen. Het beroep gochiedt 
door den kerkeraad. · 

De B.. K., ••a welke mea er slecb1a 8 telt , woràn tot de llat.. 
van K--,,n rreken.t. . 

De hraëhete■, 'f'RD welle men er 80 aantreft, make• làt die 
-.an H•rder111iji, Hatt,,,. en Doe•ll•f'g, eeoen l'ÎDfJ uit, 
welke- te &an• eene rÏDf"l!JNIIJOSII en op iedet der drie -09erige pa.at
_. eene bijkerk hebben. 
. ... heeft_ in deze fllll'• i 1Cbol1n , wf!lke te samen gemiddeld door 
een retal van SiO leerlingen beaocbt wONlea. 

De stad Er.nae, oudtijds &-en , Er.soa .. , Eurnca, Er.■1111oa of 
ED.110■C11, in hel Lat. Jt.:r.an1a11111 en ook :Er.1111a■111111 rreschre•m , 
lilJt Il½ u. N. ten W. Tan Ambem, Si u. N. 0. nn Ifarderwijk, 
' u. W. •an Hatt.em, öi0 i6' IS6" N. B., iS0 SO' f:' 0. L. 

De eerste ■lichting deler pluts klimt tot het vneg,te tijdperk onaer 
,reschiedeais op • Het i1 waancbijnlljk , dat aij haren oorsproDIJ Uli 
4e Romeinen te danken beef\, welke t,îer cene st.erkte of borgt ICbij
- beaeten te hebben, Ar.tso Cunr.tn r,eaoemd, De -.erhevenlaaid 
._ den pncl, de Er. genaamd, op welke het oudste gedeel&e der 
atad geboa•~ i1, kon hij de Romeinen , die 100 trelukkig de plaatsen .. 
wisten te kieaen -voor hunne krlj8'9kundige stellingen , niet onopgemerkt 
blijven. De benaming Taa Er.nae schijnl de s-1 11ntle1111d te hebben 
vu de gemelde meelt trf'Olld tie El p■amd, ofschoon anderen wil
len , dat bel IOll kan114!11 genoemd sijn , uaar het door de stad l1top11ncle 
beekje, eeae elle of aliagerende aal •vrmende. lloeijelijk valt. het te be-
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,...., ., ... ~"··- .............. , ............ 
111, die eader Nae Stadheader •an Nederlaud wu, sou hebben p,-oerd. 
z..ur i1 bn, dat sij in 1ill reeda den naam -.an EL"n• bad, 1111 

clea S J ulij nn dat. j■- door, Ono , • Graaf •• Gelre, tot eene stad 
.......... , ea met alle Toorreg\en bepnttigd ia, welk.11 u■ Arnhem 
d.aijû waren "ferleend. Ono hield- 1ieh, tot het aehenk.en nn dus
daaip .tedelijk.e 'Vrijheden pnllfftigd; maar. hel keizerlijk en koninklijk 
aorlof', wurop hij aich beriep , werd uderh■nd niet erkend. - Zulks 
Weue ■0&la■1 ia geeam deele• dat de plaatsen , welke hij he'fOOl'
flllltc , nn lloadeo aan de Hrk.repne nijhedeu genoten en ODtP•toonl 
hlflen geaietea , &otdat aU, ltij■a tachtig jaren lat.er, weuiglijk in he& 
heait ü■nu beveatigd werden. 

In 1191 wad ua die -ga H • rder flJ ij i en ftll 1n Jk.■aca •,U.. 
pleide en -.eilig verkeer in Hollaad "ferguad en ia dia UDT&llf Taa 
1JOO werd dit Horrefl,, ter hu■aer suaste , doer Gruf Ju- bneltip 
m nitpbreid. - In 1323 gaf l\a11.1111 Il , Graaf - flelil.r, an de 
Jaoarip liedea bij &■uau en op den Eli.et 800 morgen lami. tot eea 
erfelijk tijmped, en Tenek.erdo . hun de rqrt.ta der ingeaetenen nn 
Hellanderbruek, tba, het Oldebroek genaamd. - In 1136 aehonk. die 
selfde Graal UD die Taa Du Jk.ao11C11, tot eenea •rijen erf&ijns , het 
Gaor, lijNe eea stak heaehemandeland (Jaeerent'eld) omtrent 60mor,. 
pa ,rroo& en daateaboveo twee windmolenateclen aan ne en dea anworp 
'fall èle■ Zulle. - In 1140 Ternieuwde de gezegde R11n1.11, 8ie in
tauclaen Hert.os wu geworden , de privilepin der utl voor eene 80lb 
..-.a 100 hetreDpomlea (87 gold. po cents), - la 13lS9 selaoalL Jb111ALD 
UD iua• en o,,,,-,,1e eeae■ dijk.brief, omlftot het daan&eUea 
•• den o.twolderdijk, - Deo 8 April 1:Jai •ernieu•de •• bn.
lipe ED11.t.0, Hertog•• fhldt,r, het. dijk.regl van de Brli•••elle 
• al •an&-, Deorrupiji en Onderwoltl,, beide vroepr 
deor lli,iaea ltroeder gegevell, maar beide• wellifl tea geTolge van de 
onmlt der tiiden oauil(eYOml gelaten. - la 1361S werd Euuaa mat 
Herd,rwijE ia het huae-~erlaoad opgenomen als tweede hanllH&ad 
ftD Gelderland, waanoor •ü jutiijb 24 daalden moeit bijdragen. -
Ja 1118 tehonk .lt.naT. Konins •• z__,., aan die Tan der EL ...... 
- Titte of factorij op Schonen. - la 1369 echonlL Hertog Bn11.au ua 
die ·na .&.a..c■ du Velikea lleede, grool en kleia,-hian-.en 
liaitendijb, •oor eene gemeene weide. - In 1377 ,rerd het ned" 
lnklaa& &allehea cle pnapgden •an het koningrijk Deaemadea , in 
1170 , met de baau-lledea ploten, vernieuwd, q daarbij, plijk ... 
de ••enge baaMHtedea, 100 mede aan Kun• toegestaan, dit •~J:ï 
lijk •oodaeea , in alle de Dee■iache hnea1 nij IOUcle mogen 
dqpea ; dat elke elad eeae Titte op Jaet selaiereiland Scaaor of Seboua 
• elden ia Denemarken NUde mogen aaalqrgea , en daarop -
V oep ... ..u.■ , om dea handel te Nlclaennen, en aan 1cbippen en 
bopliedea , naar haame eiireae laadswetten , regt te doen. - In 1191 
wn door w ....... 1, Herlog - QeW,,., het. gebied "faD Er.■uH ye,
... aitphnid, en daarltijtbepaald, • dat llij ■iet he&ymmert. of haloet 
• aalJea wordea bio .... eene myle We«h• Tan de steel," en laan ...... 
pal , iaclien lij de alad op eeae andere plaaie wilden venettea , 1uü.1 
te mop■ tloea , w•rtoe door hem het gebied Terder uilpbreid is p
...... - In 18 werd door den ll.egter der Veluwe, Aun TN Bn
- s-aamcl , 4le 11111d oppmeaea en het plan pmaakt, om ltaar met 
eeaea hoapa mm1r, Toenien van ronddeelen en poertea, te omainpa, 
IIÎt •elk etak ltlljk.t, •t er "-'Udl li hoitedea met 148 lluÏlplill-
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nen binaen deo onalNIL aanweaig waren. Drie jaren later wuea déff 
werken voltooid. Aan de bui&en11ijde, doch onmiddellijk tegen den 11tad1 

rinpnar, waeene amalle hinneapcht, dan Tillpeo goede bailenwerken, 
en eene breede buitengracht, waarover opbaalbraggeo. - In het jur 
1S8'7 verleeade W m•• 1, Hertog nn lhl,/n 1 twee nije jaarmar!Lten 
uo EL■IIH; de eene acht. dagen oa Beloken Paschen en de andere 
op St.. Gallendag , welke ieder acht dagen duren 1oude. · Thaa1 heeA 
mea er zes jaarmarkten , waarvan de eerste innlt op den derden 
Diogsclag ia Augustua , 1ijnde eene schapenmarkt., de tweede acht da-
11en later, sijnde insgelijks eene schapenmarkt, de derde , de Tierde 
en vijfde, den tweeden, derden eo 'tierden Woemdag in Ociober, 
aijnde beestenmarkten , en de !lelde den 1 Nonmber , sijnde mede ene 
lieeatenmarkt , terwijl de kermis den vierden W oenada,r ia October 
ionlt. - In 14:SS werd door Auor.D, Hert.or NA Gelln, het aehe
pendom in 'frijheid 'fergroot , ter belooning van belallfl'Üke diemten 
door die 'fan Er.nae aan hem beweseo, 

De 11ad is seer regelmatitl' gebouwd , sijnde een langwerpig 'fier• 
bnt , omringd met eeoen buttengewonen hoopo muur met i4 ronddee
len. Zij beefl 't'Ïer poorten, welke geplaatst. sijn ia het midden "• 
elk der -.ier sijden van de stad , soodat men , op het. middea der 
markt 1taande , door de 't'Ïer poorten 11ien ba. Van deae poortea 

._ijn twee met ■pitse torens voonien, welke wel onderhouden worden. 
De eene wordt de Vischpoort genoemd; welke uiikomt op de ha-

. tea , die van eeoe ruime kom voonieo i■, waarin de schepen d• win
ters veilis kunnen liggen , en omriqgd met eenip huiaeb , -waardoor 
aij tot eene aangename YOOntaa verstrekt. De drie andere poort.ea 
ataan uo de landaijde, de eene, die in het Noordoosten al.ut, 
-wordt de Meenpoort, 1100 nel als tie Gemeentepoort, gehee
ten, en de andere in het. Zuidwesten. de Goorpoort, de vierde, de 
Oo1tpoort. Deae werd vroeger ook het Kleine poortje genoemd, 
dewijl er alleen 'foetgaagen konden doorsun , doch , sedert bet aan
leggen "t'ID den at.rut.weg lanp de Zuidenee door Er.auae, is deae inpag
veranderd , daar die wes op ae Oosterpoort uitloopt. Zij drugt ook: wel 
den naam van Graaf Hendrik1poort, naar GrHe HHHIII. "MX DS 
Boe, die niet verre van dit. poorlje een li.asteel gehad heet\, -waanaa 
.t. muren nog O'ferpbleveo 1ijn , en hetwelk nu , tot onderscheidene 
woningen -.erbouwd, nog onder den naam van het Hoog-Huis he
lend is. Als iell 10nderlinp kan men aanmerken , dat 'foorheen iedere 
poort zijnen bijzondereo invoer had ; door die van de-west1ijde der stad • 
welli.e aan de 11ee plegen -wu , werd de visch in de at.ad pbragt ; 
door die van de noordaijde , builen welke de weilanden liggen , 1let 
fl'U_, hooi, melk en boter ; door die aan de 001taijde , daar JDeelt 

. hoschaadjes le 'finden aijn , het hout. ; eo door die nn de 11uichijde, 
alwaar meest bouwlanden liggen, het koom, Hier ia ook eeoe haven, 

>met eên hoofd in 1ee uilfeboowd , benarbaar met. schepen uit. de Zui
deraee komende , mita ntet zwaar beladen 11ijnde , al100 sij niet 1eer 
diep ia. De gedemple binnengracht., -welke 41nmiddellijk tegen de stads
ringmnur aankwam, heeft in het. jaar 11S78 den naam no de Doe
..lens oot.vangen en behouden; terwijl deze grond deslijds door de 
klovenien en gewapende burgen gebezigd werd, qm zich in het schijl
schielen en den wapenhandel te oefenen. Deze Doelens worden thans 
tot boomk-weekerijen , leerlooijerij , touwslagerij of lijnbaan en moea
tuinen pbesigd , en zijn , in erfpacht , door de stad uitgegeven. -
Het 1aidelijli.e gedcehe der baitengracht is , onder de benaming van 
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• Poep•• 1-oU. l,elead ; terwijl de everlevering wil , dat aldaar, 
ia het J&lr 1480, bij den ónverhoedacben overval va11 L1nno, on
~idene ruilen (Bonalanden, schimpenderwijae Poepen genoemd) 
IOOdea -.erdronken aiju. 

De wallen , welke nenwijdig met deu riupuur, de stad iu het vier
laat omgeven, eu wunan ieder regthoek met eeu bastion voonien 
i,, beschermen do 1tad bij buitengewone wate"loeden. Zij aijn aan
puaam door het hooge geboomte, dat er op geplant is, en hetwelk veroor
aaakt, dat Euvaa dea aomen eer een boseh dan eeae stad gelijkt, terwijl 
daardoor tevens de huiaen voor de schrale winden gedekt worden. Thans 
heeft men buiten cle wallen ook sierlijke ,randeliagen met bloeijeud 
beestergewu beplant , ten algemeenen gebruike , aangelegd. De vier 
bolwerken worden thans in erfpacht. UÎ&tJegeven; aijnde dat ten 0. 
gelegen een kerkhof •oor de braëliten. fn het· Noorderbolwerk staat 
een runmolen, en de Wester- ea Zuiderbolwerken, dienen tol moea-
luinen. . 

Jlidden door de 1tad loopt de 001 tbeek of Hui1beek, over welke 
1'ijf steeoen hruggeu liggen, die tot groen-, aaad- of botermarkt. ge
bmikt wordeu. De vischbank, welke uog tot in 18i9 op de -Mid
delste bn11 iu de stad stond, is sedert, dien tijd buiten de YûcA
ro_rt I bij de Havens)uis verplaaLtt • 
. .lfen telt er binnen de muren 338 b., van welke de meesten ni
aan en tegen eilander gebouwd aijn , maar &u11ehen elkander eeQe 
ruiwle van twee voeten hebben, welke men Tusschenhuiaen noemt. 
Deae huiaeu aijn bewoond door 371 baisgea., uiwakende eene bevol
kins van ruim ilOO inw. 

Opmerkelijk is het plaveisel der stoepen voor de huiaen , meestal 
umeugeateld uit kleine witte en 1warle veldkeitjes , welke I even als 
moaaik" allerhande figuren , als meuschen , kerken I boomen , bloe• 
men en dergelijke voontellen. - De verlichting der ,traten geschiedt 
Ie Eun•, sedert het jaar 183' , door fraaije reverbère1. 

Werelcllijke g~wen aijn : het Stad h II i •, io de J{erbtraat 1 dat, 
lussehen de jaren 1393-1396, door .lauo uo1 Bo1co,, Regter det 
Veluwe, tot eenen "burg opgebouwd 1ijnde, io het jaar 1401 door hem 
Yoor 900 Bijapldena aan de slad verkocht is , waarna het tot het -. 
tepnwoordige cebruik werd ingerigt , eo waar belangrijke archiven 
bewaard worden. Het oudste der nog aanweaige gebouwen is het 
Oude Stadhuis, welk gebouw tot1401 als 1oodanig gebezil{dwerd. 
Dit gebonw ia destijds aan eenige 1usteren , die als wereldlijke leef-
deu en Obae"anten van St. Catharine waren , verkocht. Deze heb-
ben het at. convent bewoond , waardoor het vervolgens bekend was 
onder den benaming van Sinle-Cat.barinen-K.onvent •• Thans 
wordt het door eenen Veehouder bewoond. 

Ook heel\ meu er een Postkantoor en eeae Station der Paar
denpo1t.erij. - De Stadswaag, welke, sedert het jaar 11542, ia 
een pdeel,te van de oude Goorpoort, naast cle tegenwoordige, en des
tijds nieuw gebon-.de , (ioorpoort geplaatst was , staat thans buiten de 
stad, bij de Hawr,. 

In het midden der aeventiende eeuw bestond er ook ecne 111 u D t, 
waarvan de gebouwen, staande in de Oldestraat, ook Kruisstraat 
eu de El genaamd, thans dienen tot burgerwooinr,eo. 

Het hoekh11is van de B,el:- en Zu,terltratn 1 bij de Middelstebrug, 
was vroeger het Ge regt.abuis. Men vindt daar nog eenen steen, 
met het opachrift : V1cn1s n1o■nAT vu1ns, 11S96, d. i. de waar-
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heid i:egeprult alt overwinnares, 11J98. Tera O'fel' dit gebouw, op 
de brug I stond, tot in 1801J, een sierlijke 1teenea schandpaal, met 
ij1eren sluithoepels, om verootdeelden aldaar te pronk te 1tellen. - Bui
ten de Goorpoort 1 tusschea de Diepesteeg en den Karreweg, lag de ge
repplaall, op eene hoogte , thans bouwland , doch oog onder den naam 
van het Geregt bekend. 

In het jaar 1397 , verleende FHDIIIIIL uw Bunn■n11, de een en 
Tijftigste Bisschop van Utrecht, aan Euuu de vergunning om de 
parochiekerk , welke tot nog toe buiten de stad op de hoogte van 
Apcrloo, van hout en riet zamengesteld , stond , aldaar te mogen af
breken , en binnen de muren onr te brengen , welke kerk , thans bij 
de He"ormden in gebruik, vóór de Reformatie aan den H. N1co
L.US was toegewijd, en ter begeving van den Abt van Werde stond. 
In deze kerk waren tndl'ncheidene vikarijen gesticht , al, : die vao 
St. JAw den Dooper en St. JH den Bt1angeli1t; die van de H. 11. 
Apostelen Pu11U1 en PAvLvs, aan welke beide vikarijen de last van 
vier wekelijluche missen gehecht was; die van den B. Apostel JAco1111, 
St. AHA en de Blf duizend Maagden of Benn1t-Lutte'/i:e-,1larij; die 
van den H. A1rrc>111111 , welke twee vilarijen met vijf wekelijksche mis
sen belast waren ; die van de H. Cn■ill!IA, wier Bedienaar gehouden 
was bij beurten vijf of vier missen per week te lezen ; die van de 
H. H. Huiao111■0s, L"vanTrvs, LUHsaus en Bilnu, welke laatste 
den Bedienaar dagelijks lot het lezen van eene mis nrpligue, en ge
~ticht en hegiftiipl was uit de goederen van zekeren Jou11 Nou.111, Pries
ter , die in het Jaar 1467 overleden is. De stichters de1er laatste vilarij 
waren: Mu11T111 Sca111.D1L, Jnoa H ... 1111 en N1uus GoaL, Priesten, met 
B.111.TaOVT nw To11a1H11, die de ircmelde stichting, voor de 1ielen van den 
voornoemden Jou.11 Nc1ui:n en diens broeder D1DnY1. Nvu.11', gedaan 
hebben in het jaar 1468 , daags na hel feest van St. Ponuns , en is de 
slicbtins nog in datzelfde jaar, den 17 Februarij, goedgekeurd door 
Du1a u11 Bo1Jaao11D1if, vijC en vijt\i3sten Biuebop van Utrecht, Deze 
vikarij had twee Bedienaan, die door den Overste van Hulsbeiyen 
benoemd moesten wotden , en tot het resideren en het bijwoneo van het 
koor gehouden waren, zonder dat zij eenige andere inkomsten dan van 
hunne ,·ikarij trokken. Bovendien waren er nog eenige kerkdiensten of 
beneficiën ·onder deze kerk, als: die van den H. Sn.lsT1A11vs; die van 
den H. Gwaa111s, wiens Bedienaar gehouden was alle Zondagèn eene 
hoogmis te doen; die van 0. L. Yro11fl> of van het Schiepengilde, 
wier Bedienaar alle Maandagen eene mis moest lezen ; die van de 
H. Au•, wier Bedienaàr Dingsdags daartoe gehouden was i die van 
dbn H. An-01111:1, wier Bedienaar Wocnsdaffs eebe beurt had; die 
van het Hoog11J01Jrdig SMroment, wier Bedienaar Donderdags de 
Heilige dienst moest verrigten , en die van het H. Kruis 1 wier Be
diénaàr gebonden was Vrijdags eene mis te doen. Deze kerk is een 
kruisircbouw, met een schoon en well11idend orgel versierd ; ook vindt 
men er nos ee11e kostbare graftombe , sluitende den familiekelder van 
hel oude en aldaar aanzienlijke geslacht van Ft1T■, waarvan de ééne lijn 
uitstierf met Vrouwe Mn1A Cuna1u F11Ta , douairière van Jonkheer 
G11111T W1n1; terwijl het laatste mannelijk oir van de andere, destijds 
fénige nog overige , lijn zich uit Enoaa heeft gevestigd te Zwolle , met 
name Dr. Ra1111v1s Ft1TB, Burgemeester dier stad , en grootvader -van 
Netlrlands beroemdeti Dichter, Mr. Ra1J11ns Fin■, buiten wiens na
koruclinffcn, ireene van dit geslacht mPer aanwe:iig zijn , hoeaeer velen, 
aelfs nccwdelingen, ·van tijd tot tijd dien naam hebben aangenomea. 
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De lore• der kerk, in hel jaar189S deor dèn blilMm rwoft'en sijode, 
,e~lr.le in braad en werd aboo tot ep het meteelwer in de ascli ge,- , 
legd , wurna de spits aiet weder is opgebouwd, Bet bovenste Tormt 
lhilm een Tlak Tan den Tierkanten toren. 

De hraëliti ■ chè Ring-,ynagoge, in de Jlftwllrut of z ... ,,,._ 
,,,.._, 1 it een gedeelte van een der oudste gebouwen van E1.Rat1, het 
Hoor ba is. . 

Vûór de Rerormatie heelt te Euuaa, in de .Jlfler,tNGt or Zu
twatraat I tot aaa de Bnntraol I ook. een klooster gataan , het 
St. Agnietenklooster genaamd, hetwelk bewoond werd door Iu,
den, die onder het 'kapittel van Utrecht stonden, al1 Tertiarulltll 
gekleed giogen en naar den regel van den H. Fa&11C11C11s leerden. De 
gebouwen van dit klooster dienen thans tot burgerwoningen , pak
hui1en ea lr.an1t-azijn(abrijk ; t.crwijl de kerk. tot eene acbool is inp
rigt. Zie vooru Fa&11C1 ... A11■a-s.r.eo1Tn. 

OA bestonden hier TÓÓr de Hervorming eenige kapellen ; al, : de 
Onae-Line-Vrouwe-kapel, aan de znidzijde van de St. Nico
laaskerlr. , welkè in het jaar 1IS80, wegens bouwvalligheid is afgebro
ken· de St. Jan s-lr.a p e 1, op de Lerg1-St11, achter het tegenwoordige 
l'eithenhof, Hor welke een offerblok geplaatst was, om voor het Hei
lirengeest-gasth ui ■ te offeren, en de llapel-der-zeven-krois
teekenen, buiten de Goorpoort, aan den En/., gesticht in het jaar 
1I03, welke • aan allen , die op de gewone Zoadagen , hooge feest-
• dagen , als ook Quatertemperdagen , Tijf V aderooa:en en de Engel-
• sche groetenis seuden lezen , voor de 1lrijdc11de kerk. godvruchtig 
• soaden gebeden hebben , en de teekenen des H. Kruises gedurig on-
• derboaden aouden , eenen a0aat van Teertig dagen deed verdienen.•• 

Na de algemeene bepaling , om de dooden buiten de sleden te be
pnn , beert men buiten de Goorpoorl 1 aan den straatweg, 8 min. 
pant "YU de stad , een ruim -Yierkant , door eene fraaije heg omge
•eo , ea me\ eene houten poort afgesloten , K er k. b of. 

Onder de weldadige resticbten verdient bier -Yooral meldin1r het 
J ei,. en hef, ep de Lnr-,tlt, een der aan1ienl_ijute onder de open
Jlare gel,oowen, hetwelk gesticht en ruim begifti{tö is, door bovenTer
melde aeer rijke douairière Wnn, bij baar testament van 21S Augu1-
tu1 17S3, den 18 September 1740, ten haren sterfbuize geopend. Dit 
gestieltt', waarin 1!1 oude mannen en even aoo vele oude Trouwen Tan 
llle Henormde irod!ldienst van onderbood en lr.leeding •oorsien •orden , 
stut oNer het Tiestuar Tan vijf Predikaaten , namelijk váó de twee Stads
predikaolen vaa Eul!H en nn die van lloorn1pij1', Olde1Jrod en 
Oo,ter•olle I welke het regt van uaslelling eens Rentmeesten heb
ben, en TOOr hnnne moeite jaarlijks eene zekere gift genieten. Bebalvo 
4lit gesticht heef\ deze edele vrouw ook de diakonie dezer stad begiftiad me\ 
tie tienden der gebeele buurschap Aperloo, len einde dunan des winters 
nderde armen de nitdeelinrte iloen. In 1773 werd, door Vrouwe .Muu. 
Hun C....H, dit liefdadjse voorbeeld geTolad , daa~ dese, tea behoeTe 
en tot onderbond van eenige hehoeftiire burrrcrs en bur,reres1en deser 
stad , t•ee derde van baar geheel vermogen vermaakte , om daanan ia 
de maanden Deeember , Januarij , Februarij en Maart , nitdeelingen te 
deen, •an ten minlten i gulden per maand. Het andere derde ge
deelte meell strekken tot verhewing der landerijt>n en gebouwen en aboo 
tot. Tergrooting van het fonds. Voorts beslaater nog een Wed11wen• 
hofje, waartoe, in he& jaar 11S49, door H11n1C11 Auu-r Bunou, 
.-ier relNMlwen sepven werden , ,taande aan de Bree,Crut , op 41ea 
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Uooghof, aau de Afur,traat uitkomende , met ondencheidene inkom• 
aten , ten einde daarin r.es arme w(\Cluwen van kost en kleeding t• 
voorzien. Thans bevat dit gebouw woningen voor acht weduwen en 
staal , met r.ijne inkomsten , onder het beheer van twee aanr.ienl.ijke 
burgers, die Besjesvaders genaamd worden. - Ook ia er een Dia ko
n ie armen hu is, het Veg henhofje genaamd, op de &ltuttornu
plaah:t 1 waarin arme familiën worden opgenomen, welke door de Dia
konie bedeeld worden. 

Voorbeen was hier oog een Burger-weeshuis, -waartoe, in het jaar 
11S83, het Schipluiden gildehuis in de Kerkstraat -werd ingerigt. 
Het was een det\ig gebouw , dat vele goederen beaat, bestuurd 
wordende door vier W eesmecsters , die doorgaan& uit de stemgeregtig
tlen gekozen werden, hetwelk thans echter tot een Instituut en La
tijnache school gehezigdwordt. Almede was hier vroeger een Gast
huis, het Heilige1Jeest-1Jaslhuis genoemd, hetwelk in het jaar 
1331S , met vergunning van Jo■...111111 VAII D,ur, den vij( en veerti!sten 
Bisschop van Utrecht., gesticht was en diende om er kranken in op le 
nemen , terwijl de Bisschop tevens verleend had , dat men _ er eenen 
bek.wamen Pri~ter instelde, met de gunst, om er op eenen af1onder
lijken altaarsteen mi■se te mogen doen. Dit gebouw is in het jaar 1830 
tot eene school en onderwijr.erswoninlJ ingerigt. Nog bestond er, in 
laet jaar 1442, op de Ekl'ter-1Yij1' 1 10 de stads vrijheid, een Le pro
• en huis, 

Onder de weten19hapelijke inrigtingen tellen wij: het Instituut 
van Opvocdinç- en Onderwijs, van wijlen den Luitenaot-Admirul 
u11 K111s■HGH, m 1806 daargesteld, in het gebouw, vroeger un he& 
Schippersgild behoord hebbende , in welk aanzienlijk, in 1841 weder 
vergroot en verbeterd gebouw , door éen Hoofdonderwijzer, één Rector 
en zeven Hulponderwijzers, aan een getal van ruim 40 leerlingen 
(welke voor eiken stand der maatschappij : voor hoogesehool , militaire 
aL.ademie, het koninklijke instituut voor de marine of voor den koop
handel , worden opgeleid) onderwijs gegeven -wordt; alwaar eene keu
rige boekerij , eene kostbare verzameling van natuurkundige instru
menten , gevoegd bij' eene 1eer aan1ieulijke ondersteuning , jaarlijks, 
deels uit stedelijke fondsen , deels uit de nalatenschap van den Stich
t.er verstrekt , zeer 'l'ele hulpmiddelen opleveren , welke het. instituut 
nrre boven de meeste instellingen v11n dien aard vooruit heeft. De 
stichLing staat. daarbij onder het toeaigt ven Bestuurders, deels . door 
Heeren Administrateuren der nalatenschap van den Stichter, deels door 
de Re,rering der stad aangesteld. De eerste Hoofd-onderw\jzer in dit 
Instituut is geweest Jou111111:s T1••uu11, die in het. jaar 1808 herwaarts 
kwam en in het. jaar 1811 overleden i1. Euu■s bezit ook nog een 
r.eer 1,locijend ln1tit.1111t voor jonge Jnfvrouwen, waar, in het 
vroeger ook. door den Luitenant-Admiraal n11 K111saHGE11 , uit eigene 
middelen gekocht. en aan de stad vereerde IJebouw, door él\ne Hoofd
onderhouderesse , vier Onderwijzers en drie Hulponderwijr.eressen , aan 
40 leerlingen onderwijs r,erreven wordt. Dèze instelling staat. mede 
onder heL tonigt der ,·oormelde Bestuurders. Voorts heeft men hier 
twee se b olen voor het lager onderwijs, waarvan de eene in de St. 
Ar,nieten-kloost.erkerk 1Jel1011den en 6'eruiddeld door een getal 
nn 180 leerlingen bezocht wordt , en de andere in het voorm. He il i
g e u r, eest-gast buis, welke tt.n iremiddeld getal van 140 leerlinr,en 
uit de mindere klasse telt , die tegen eene bijdrar,e van IS cents iedere 
"eek, onder•ij•, alsmede de noodige tchoolbehoeften genieten. Nor 
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lijn er twN Bewaarscholen, welke door ruim ftO kinderen bezocht 
worden. - Vroeger had mea te Er.auaG eene Latijnsche school, 
nar door eeueu Rector werd onderwijs gegeven ; doch hij de oprift1.iog 
no hel lo■lituut is de Lalijnsche school , even als de Rector, aan 
he& lmtiwut verbonden, 100 dat zij thans een deel daarvan uitmaakt. 
Ook i1 er eeu Departement der .Maatschappij: Tet ]fut "°" 
't .illgffflfffl, dat den 6 Mei 1808 opgerigt is en ruim 30 leden heef\; 
alamede eene Zaogvereeoiging, Cecilia genaamd, welke den 1 
April 1841 opgerigt i■ en omtrent öO leden telt. 

Euns iade geboortepl. van den Regtsgeleerde J.t.co■us W AIIHaws, 
1eb. in 11S67, t in Februarlj 16!i!i, na drie en twintig jaren Hoog
leeraar in de Romeioscbe wetteu te Harderwijk te aijn geweest , en van 
den Letter- en Oudheidkundige EnlllWlnFa1T■, t te Rochelle 
in Frankrijk, omstreeks het jaar 1607, min of meer in het dertigste 
jaar aijns lenns. 

Dan 16 Januarij 136!i, woedde een hevige storm, welke torens en 
Tule gebouwen ter aederwierp en de tot ongewone hoogte opgedrevene 
golven uit de aee met geweld over de omgelegene nlden joeg ; het
welk aanleiding gaf tot de vemieuwing en hr.vestiging van het dijkregt 
nn de Hrie•etle enz., door Hertog En.uu, op den 8 April duraan
•ol,ende. 

In 1367, woedde er weder een verschrikkelijke orkaan , waardoor huizen 
en kuteelen 'fernield werden en waardoor ook het kasteel Nijenbeek, des
tijds ten N. no de Oude HHen, uo de Zoidenee, binnen de Clot\e 
Tan Elburg plegen, door de aee is venlonden geworden. 

La 1424 , beeft Jo■H Bn11u1011' , Schout te Amsterdam , op eene 
dagwaart te &■-H het verdrag helpen tot stand brengen , · waarbij de 
Friuen Hertog JAll 'fAJII B111ul1' Toor Heer 1ouden erkennen. 

Ei.111as bield , in den laagdurigen twist tusschen Aat10LD, Hertog tH111 

Geltln • en aijneo aoon ADOLP, de aljde des laatsten. Niet lang na ADOus 
dood nrli.laarde de stad 1ich voor het hnis van BouaQOIIDli , doch 1ij 
werd in 1480 door de Z11tpbenscbe be1etting ingenomen , vele der bur
gerea , eu onder duen ook AaHD uo1 BoEco• , werden medegevoerd en 
de Jaatste moest zich voor zwaar geld lonen , waartoe ael& aijne juweelen 
en gddmiddelea niet voldoende waren ; doch die van Kampen bleven 
TOOr de onrige gevordeTde penningen borg. Sedert geraakte Et■un 
ODder het bestuur van de Hertogen van Sazen. Ku1r., Hertog Nn Gel-
in, muite er aich in 1491S meester nn. In het verdrag, dat in 11SOIS 
lusscben hem en Fmn I , Koning wan Spanje, gesloten werd , bedong 
men , dat Faun onder andere steden ook Enuaa behouden 100 , even
wel bleef de stad niet in 1ljoe magt. 

In 11Sii werden die na Enna verdacht gebonden, aangespannl"D te 
hebben met zekeren Dow11•, die men beschuldigde, dat hij van &ins was 
Borderw,ijl., Hattem ea-EL■uaoia handen van KuELIV. te leveren. 

Wuneer in het jaar 11Si8, na het overgaan van Hasselt, die van 
.Er.■ne in geen geringe verlegenheid waren , verzochten zij no bunnen 
Vont &e mogen weten, wat ben in deze hagchelijke omsLamligbeid te 
doen stond. Doch Kuar., bun niet te iremoet kunnende komen, raadde 
hno de beste voorwaarden, die lij konden , te bedingen , hierop ,raven 
aij aich aanstonds over aan de bescheidenheid van 1''Lo111s VA1' H&:S01'D', 
Graaf •• Burn 1 wegens Keiaer Kn1r. , Gouverneur in Gelderland , en 
dieos besetting innamen; waarop gezegde Graaf tot meerdere verst,·rkinrr 
dadelijk aan den noorder regthoek no den ringmuur een blokh11i1 bo11-
1r■11 liet, dat de Schut~oren genaamd ,r,-rd. 
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,In llS:58 ver111lwde11 de iugezeleuea aich legen d. l\,:geriug , wegeu, 
hel toemet.selen 4er UeiligePtJee&tpoo,t, welke lil 11S9i ia opea geblena, 
en in welke plat.Ls men dat jaar de Visschenloreu als Viachpoon p-
11pend h~t. 

KA&IL .VAi Baua111 , Graaf •• lleg,a, nn .wege F1wn 11 , KoDUII 
•• Spanje, Gouverneur 'fan Gelderland lijnde, ,verdroetJ aicb in het 
jaar 1 lS67 lillel die nn E1.111aa, welke den Koning beleeclip hadden, door 
het bijwonen vaa Ooroonucbe predili.at.ië.o en 4oor de beeldstormmij; 
•U beloofden diensvolgens , 4at :r.ij 4e predikatiën aowlea nalaten; 
dat aü, betgeea in de kerken door de beeldslomliug vernield was, 
aouden laten hentellen ; hun geschut en geweer oP bel st.adhuia bren~ 
po ; afslaan 'fan alle verbood , ,welke aij met iemand molJleu g-.k.t 
hebben , en verder aich iu gcuade aan den Koning Yan Spanje OTergeTea. 

In 11S7i wenl E1.11H door den Graaf VAi nu Bua, bij verdrag Ülp
nomeo en de kerken door de baldadigheid vau het krijgsvolk no ..,. 
l,eelden, Tersierselea en kleinodiën beroufcl. 

In 11S79 werd de ,tad , door D1uu1c1t Soacn, .op nieuw versterkt 1111 

ieder regtboek van de aarden wallen met een bastion vooraien, alamede 
redu~n in de courtineu aangelegd , bdi.end onder den oum nn het 
.Zwllll:ngat, In 1lS9S brandde wel een viardc gedeelte der hui&ea af. 

In 1618 werd ELBUa& vermaand, gecne auderen in de Regering te 
;kiezen , dan die de Hervormde Godsdienst toegedaan waren, 

Wanneer in den jare 1629 de Spaanschen eeneu togl op 4e Veluwe 
deden , werden binnen Er.11111G viji\ig mu vaa de Compagrûe 'fan iK.a

" pitein Dl Vam nn Amst.erdam gelegd , om het ten _JllUlste. eeniuaios 
tegen eenen inval te deJ..ken, 

In het jaar 1672 was de&e stad van krijgsvol& ou&bloot, aoader eeaipa 
lr.rijgnoonaad , hebbende alleen eene ondiepe sraobt en vier verval
lene bolwerken, heLwelk. door een k.waad•illig burger werd verraden 
aan 4en Overste HA11r11a , die , ia dieut van den Bisschop HD Humt.er 
llijndc, op deo 19 lunij, meL 600 Dragoaders voor de at.ad kwam, ea 
haar opeischte Die vau binnen , aich builen ataat van tegenweer aieade , 
saven 1ich over , onder beding van beboudeuis Hn lijf en IJOCd ; vrije 
oefening vau godsdienst ; dat de regeri111 in hare ambten ..de blijven ; 
alsmede dat de stads inkomsten ongeschonden &ouden bewaard wor4ea ; 
ieder, die binnen een half jaar wilde vertrekken , zoude aulks vrijelijk, 
aelfs met 1ij11e goederen , mogen doen ; doèh weinig tijds duaNle Let, 
.of de bc.-uuing perste de inwoners onder verschillende 'foor.wendsela, 
onderscheidene geldsommen .af. Den 10 Julij kwam de Ia"l11ÏI de 
Ciu..1Ln , die , uiL last van den HerLog n.11 Lun■Na&, àe stad un de 
Munslerschen voor den Koning van Frankrijk oYernam, en een nieuw 
nrdrag met de Regering aanging , wegens het ondcrhoutlen vaa de be
aet.ting van spijs en drank , waarvoor de lilad de eerste dertig upn 
~r en dertig rijksdaalders (87 guld. ISO cents), en de volgende maand 
vijftien rijksdaalders (37 gold. ISO cents) daairs zoude betalen, waartoe 
Doornspijk en Oldenbroek hunne schatLingen binnen EL■IJa& aoudeo 
opbrengen ; kort daarna werden de Veluwsche staten te Arnhem be
achreven, en moest EL1ua& aan den zwareo ei1cb van de Franschen 
-voldoen en drie duillend gulden opbrengen. De IL.id werd door den 
'fijand eeniszins versterkt , en de inwoners oieL zoo bard aJa die ,au 
Harderwijk behandeld. Eindelijk trokken deze onbeminde gasten, oa 
achttien maanden nrblijf, den i December 1673 , uit, deden eenige, 
zoo niet alle , de wachLtore1111 van den wal apringen , ,·oerden al IMt. 
geschut mede, en acha\ltden de .hui:gns op l11,111lf 4uiscod gulden, 
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1NMll'l"llflr &ij elDÏp Heeren , ~ onder de:11e11 den Predibnt Luau11-
ns F uamu, tot pandal~en • met aich naar Arnhem voerde.o. 

De watervloed no 14 ea 11S November 1771S heet\ ook te &avaa 
ea in de nabaunchap aeer oadeelip p-,olpo gehad. la cle,a morgen 
TIG da 14 was de wincl in het Zuiden , waardoor u slechts gew~ 
waier voor den wal was. Na den middag liep bij ..-ar het W eatea , • 
•enolgens nur het Zuidwesten en eindelijk .... r het Noordwesten, ait 
welken hoek het geweldig IJesoo te stormen , aoodat bet water der
mate opzette , dat liet des aTI1nds ten aeveo ure over de dijken • ter 
nclenijde nn de 1tad , heenslortte. Deae atortin1 hield eenen geroi
mea tijd aan en wel IOO sterk, dat het des nachts ten drie ure ,ier 
voeten over den Zomerdijk vloeide. Welhaast stond alle■ buiten de 
.~d , tot tegu de wallen toe, onder water, Des avonds ten elf .ure 
kwam het ia de Kleine poort, die, door de vereenigde pogingen 
va velen , met mest en aarde werd toegedamd , en des morgens ten 
vier ore, toen de _vloed hier op aijo hoopt wu, stond het .- voeten 
_achter du kistdam. Des --.ehts ten drie ure had men reeds een begin 
pmau.t met dammen in de drie andere poorten te leggen. Door 
èleae voorzorgen wu de stad 100 verre bewaard gebleven , dat geen aa• 
der water daar ingekomen was , da11 hetgeen, uit hoofde van de sterke 
penia1 , door de verlaten wa1 heengedrongen , 10Dder dat er echter 
eenÏJe ooemenswaardife schade door ontstaan wu. Des marge• taa 
laait aeven are be«oo het water aanmerkelijk te nllen , en buiten de 
Viscbpoorl vertoonde alles zich toen als eene · volkomene wildernis . 
.Bea geheel niea.w ,-khuis en vier woonhuü:~ waren ingeatorl , zdb .r
dat er niets dan de po•ohoopen van konden gezien worden, De ko
aijaea , nosten , daken en zolden lagen Yoor de brug van de Vischpoort 
Ie d,ijweo. In de .,acht aag men eene menigte .tonnen , vaten , kisten , 
1lnDdlaoat , boomen , limmerboot • t.urf en meer andere goederen drU· 
ven. De )!ewooen der bo-v:engemelde buizen waren echter aUe op eene 
woaderbare wijle gered geworden , uitgezonderd twoe .kinderen , die 
daarbij verdronken. De bovengemelde linizeo waren des avonds , om
&reot tien me, pweldig beginnen te kraken , en toen daa"an een 
pdeelte wu ingestort , namen aij , die er zich in bevonden , het 
..besluit, om hunne woaingen te verlaten en op eenen hoop hooi te 
klimmen, welke op eeoeo kleinen afstand daarvan stond. Omtrent 
een kwartier aan, ll!Ylat zij dit besluit volvoerd hadden, waren do 
ltnizea reeds geheel ter neder geviallea , en niet lang daarna dreven 1ij 
met den hoop hooi io een pakhuis, aan de andere aijde un de hav,in 
ltaaode, waaruit zij des morgens allen , neven• hunne . kinderen , uit
pao~ de twee verdronkenen , levend gehoold werden. Een rk
laais , nieL 'Yl!r van liet eentgemelde staande en waarin koolzaa en 
laaver lag , had de gev11l , die naar de zee toe stond , verloren , 
9urdoor al de baver daaruit . was weggespoeld. ID eeo buis , het
welk oaauwelijks twee jaren geleden gebouwd was, was het water door 
den voor- en aehtermuar heengeslagen, waardoor IM:t genoegzaam .on
bewoonbaar werd. 

Bij den watenio.l v1111 i!l 110 ii November 1176 , was de zee oog 
Jaoorer gerezen, dan in het voorgaande jaar, bier ce11e halve en op IUl• 
dere plaatsen een en eene halve voet. De rukwi,-deu , nrge1eld van 
lloodu ea bliksem, waren des nachts, tusscheu 1i en 3 uur, 100 

•itr , dat men zieh ia de buwm aiet veilig rekende. De noodldnk 
wenl geklllpt, aluiveqde toen bet water reeds over de Vischpoo1°l~
.lmrs, dtlCla, deo.r·.• pede VCICll'llOrlJ der rqering en d~n bijstand .dl'r 

Dig:t,zed by Goog Ie 
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burgerU , bad wen de poorten nog fk'oegtijdig gedamd eu da tet';. 
laten besorgd , waardoor de 1lad ftl1 water was bevrijd gebleven'. 
Buiten , en ,ooral aan den Zomerdijk , was de schade aanmerkelij• 
veel grooter dan· in het vorige jaar. Geheele nllen dijk waren wer, 
aoo wel als de nieuw aangevulde gaten , "Wàaruit de brokken met se
'Weld af,iloegen ; meest. alle huizen aan den Zomerdijk, zoo nie1we 
als oude, waren almede door. de golven en den wind weggerukt, ter
'Wijl daarbij znen mea11ehen omgekomen en de sluizen aan stukken 
geslagen waren. 

Euuae venettede- zich, met het naburige Hattem, in het jan 
1786, tegen de Staten van hno gewest , die daarop den Stadhouder, 
■Is Kapitein Generaal hunner provincie , be.el gaven , die steden , 
sulks noodig oordeelende , met geweld te heaetten. ELauae werd toen 
door het Staten krijgsvolk ingenomen , en , even als Ha tl e m I uit-
geplunderd. • 

De ••are storm en voorbeeldeloozen ,loed, in Februarij 18ilS, dreigà 
Ei.nae, even als hare omstreken, met eene geheele vernieling, en, 
hoewel de 1tad zelve , door kistingen aan de poorten , van overstroo
ming verschoond bleef, zoo waren reeds des middernachts , tusscben 
~ en 4 Februarij , de buitenwaarden der stad van alle 1ijde overstroomd. 
De dijken onder de stad en verder aaa weerszijde , leden buitenge
meen veel. Bijna al het vee in deze gem. nrdronk; doch de men-
1eben , die op hoogten en daken gevlugt "Waren, werden , door kracht
dadige hulp, allen gered. 

• • '! Het wapen der stad bestond in de dertiende en veertiende eeuw uit 
een ailverYeld beladen met een' ongelroonden rooden klimmenden leeuw 
naar de regterzljde gewend. - Het tegenwoordige wapen echter bestaat 
in eene met. eea nlhek geslotene poort. met drie in azanr gedekte torens 
op een zilver veld , TOOr welke poort. is liggende , een zilver wapett
achild , voorzien Tan eenen rooden klimmeaden leeuw. He& geheel ge-

. dekt met een gouden kroon ,·an vijf Oeuron1, gehouden door twee 
klimmende leeuwen van natuurlijke kleur. 

ELCKERZEE, d. op het eil. Sclaounn ~ prov. Zttlantl. Zie E~
anna. 

ELCKERZEESCHE-VAART, vurt. in het eil. &Acmlllffl, Jll'OY· Zee-
land. Zie EuEBZaac■--vuu. . 

ELDE , d. in bel dingspil N oortlenHld, proT • Dttntlte. Zie En.na. 
ELDE (BODEI VAN) , naam onder welken den grond bekend is , 

die in het jaar 1314 aan de parochie van Gemonde gegeven is , en 
in de JJ/t!ijmj Nn '• Hertogen601cla, op de grenzen der kw. Oûtenoijli: 
en Peel/and, prov. Noortl-Bmbond ligt ; welke grond later ook V11a 
Gu.u.u (consorlea) genaemd is, omdat. bij tot St.. Michels-Geatel, 
Boatel, Schijndel en St. Oedenrode behoort. Zie voorts G"o1'H. 

ELDEN, d. in o~er-BetutD,, prov. lhltkrlau, kw. en 71 N. ten O. 
"Van Tiel, distr., arr. en 2½ u. N. no .4,.,.1iem, kant.., gem. ea 1f 
N. ten O. van Bl,t, aan den Rijndijk en Gril\ tuuchen Nijmegen en 
Arnhem. 

Men telt er, met de daartoe beboorende beerl. Meinerswijk, 101 b. 
en ruim 700 inw., die meest. hun bestaan vinden in den landbouw , 
tabak■- en veeteelt. 

De Herv., die bier 160 in getal zijn, behoorden "Vroeger tot de gem. 
Bldm-en-Driel, maar maken , tcdert bel jaar 1837 , eene afzonderlijke 
gem, uit., welke tot. de klass. van 1Vijfll'1gen, ring van BIit, behoort, 
Da eente, die in de gem. Blden-en-Driel bet leeraarambt beeft waar-
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C---, is ..... lam• Wor.nnnra, udat h\j 'eent 1,..u allee■ WieDd; 4aar pkomea in_ 1603, kwam de combinatie ook in dat 
ju, aag lot 1taad, n overleed alhier in het jaar 1630. De eente , 
ttie u ae a&ebeidin1 nn Driel te ELDU Predikant ia geweest , wu 
.àaa.uJt W11,1.&11 Buuua, welke in het jaar 1857 herwaarts kwam en 
ia 18U naar Ootmanum ~ertrokken is. Dele gem. heet\ een -Trij he-, 
nep. De kerk is een fraai gel,enw. 

De B. IL, ftD welke men er 610 aanlref'I , onder welke :ii!S Com
aunieaten , maken eene 1tat, uit , welke door eenen Putoor bediend 
wenken w~aa de fraaije, in het jaar 1857 nieuw 19bouwde, kerk, 
.. den H. Lnu, BNwgelüt, is toegewijd. 

De dorpeehool , welke in 1856 nieuw gebouwd is, wenk gemiddeld 
Mar " ptal 'l'an 1:50 leerlingen beneh&. 

Ie den llijadijk hij dit d, viel in den nacht tmschen ilS en !18 
J.....,..; 18i0 eeae ,doorbraak , welke 44 roeden wijd wa1. 

Dm il Jlur& 1819 sloeg aldaar de blik■em in eene tabaksplanten 
weniag, in ie ubijheid 'l'ab den (P'OO&eD weg 'l'n Ambem naar Nij
meta ae181lffl , welke tea pvolge daanan geheel afbrandde. 

ELDIN ,- d. in lie& dingspil lfoonln•eld, proY, Dmat/,,, Zie Ena1. 
ELDEllDIEP, wa&er in hel diagspil Noord•••ltl, P'°"· DrntAe. Zie 

.Ear..amn. 
El.DB.SENS, ph., in de beerl. Gnr1nii,ln6,rg, pro'I' • • 1VoorJ-B,.. 

-", arr. en 3 a. N. leD W. Yaa Bm/a 1 kant., gem. eo !il u. 0. N. 0 . ..... z-.,.,,,,.. 
E.LDEI\.INSPOLDEll, pold. in de heerl. 6nrtniàwhrg, P'°"· ~ .,,_,.~a,1, arr. BHÀ, kant. en gem. z~,. ; palende 

11. ua dea Breducbe-polder , 0. aan de Laae-Zwalnwe, Z. aan den 
7-aeelsebe-4ijk, en ua het Land OYer den 'Dwandijk , W. aan den 
lleiam-Sehenkel en aan den Geldenc~der. · 

Dae poW., die in het jaar 11593 bediJkt. i1 , bellaat eene opper
Ylabe - M3 bond. 7i "· r. l5IS "• ell., wuronder i1S bond.- 18 
"· r. 81 •· ell. scbothur laad, telt S h., waaronder 1 heerderij, en 
word& door eeae 1loi1, op het Hollandsdiep na het OYertollige water 
oatlast. Het land 1~ S '!_f 4 palm. onder A. P. Het polderbestuur 
llestut uit e1111e11 D\j~, een Lid en eeaen Penningmeester. · 

ELDBIUI , boon. 10 het graaf,. z.,,,..,., P'°". G,ldnlaa,l, Zie 
Ba.-. • 

ELDDSCBANS, ook wel ln1UmA11s of HnDEucn111 gespeld, 
....,,.._ ■eilaas in s,-,,-Y""""'1rn 1 in het schependom nn .,1,._ 
__,,,, P""'· Z,elnd, arr. en 7 a. Z. Yan JlûltkUJvrg, kant., 
-■tr. ea 1 •· z. 0. ••• Sluü, gem. en i u. W. '1'8D Aa,-tlntl,urg, 
IIMIC•ea tle pold. Beweater-lede-belaiden-St.-Pietendük en Bewester• 
JWe-laeaoordea-St.-Pietendük. 

Zij ÎI Tooneker aangelegd pdurende de Spunsche onlusten. Door den 
~ederlaadlchen Staat , in het laatat der ae'l'entiende eeuw , nrloch& , 
bei.-t lij thaa1 •• de familiën 'l'.lll Dili Bao1cH en VH•aa, en 
is tot eea buitennrblljf aangelegd , al1 wanneer zij den num 'l'an 
Bwninm•• liekomen beert. Deze naam ÎI echter weinig in gebruik. 
De Tonn der Khan1 i1 nog genoeg zigtbur , 11jnde de buiten• en bia• 
Mlnell DOf aanweaÏf. Zij is groot. IS btmd. S9 Y, r. 80 v. ell., de 
liillaea'l'est , aijllde tban1 een 't'ijYer I daaronder beirre,en. 

ELDBllSINGBUIZBN of EL11U1au11i11111 , geh. ia-,,, n,,,..,.,,,,, pro'I'. 
Gru ·z-, arr., kan&. en S u. Z •. z. O. ·Tan 1'in1tlttllta, gem. en 
J •· . ,.. Y,.,,_.,,, me, 15 lt. • 90 iaw. 

Digiti::e-c 
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Tllllllheo • buartehap en OostwNde ia OIMltjm NA awur regt.a• 
geding, over de veedrift, gevoerd , hetwelk tea laallte , 4oor l.&au. 
&auu. •• TOllteiJn&rg , als Heer NR '/1' eJd., 11' e,,-U,,.la.,l en 
Bellingt110IM, den i9 April 1 IS41S , werd beslist. hij eene oitapnak, wur
nn Jlet oonpronkelijke , 1ijnde op perkament met uitbaogeocl 18jfel io 
rood wu , op de archieven-kamer te Groningen nog beru1t. 

ELDERSLOO of ELLZIALOO, groote boerderij in Roltkrái"9,pil, proY. 
lJrentAe, arr., j11dic, en adm. Jr.ant. en 1 u. Z. O. van .Jtana, gem. 
en ¾ u. z. tea w. van Rolu. 

Zij beslaat. eene oppenlakle van 24 huod. 118 v. lt. iO v. ell., • 
wordt Ûlan1 in eigendom baeten en bewoond door den Landbouwer 
Ju TIII B1&a1 HOJ1&11, 

ELDERSVELD of ELLUaVBLa, beàdevelcl in het dingapil ZuiJnwelJ, 
prov. DrntlM. 

Het ia een ooa&ienbare heidevlali.te, bijna dri,l uren gaans lang, 
en even 100 breed. Zij wordt OD1ringd door de dorpen en gehuchten, 
Odoorn, Noord-Sleen , W esup , Onelte ; .Elp , Schoonlo , Westdorp , 
Eet'.en Edo. 

Volgens overleverior aoude àet 1ijnen naam ontleenen van eenen 
Jieruchten roover Tan deo ou4en lijd ELBUa genaamd , die aicli met 
de 1ijnen hier 1oude -hebben opgebonden. 

In dit heideveld -.iodt. men eene, hoewel niet groote, opperwakte 
nog onaangeroerd hoog veen , loopende van Westdorp en Ees t.ot op de 
hoogte no Noord-Sleen. De groote weg van Koevorden unr Aaen 
en Groningen loopt er doorheen. 

ELDERUII (HET-), geh. in de heerl. lluaeer, prov. lftlflM-llra-
6Cl•cl, Bent• diat.r., arr. ea Il u. 0. t.ea z. vaa 11 HertogfllllNud&, 

bot. en rm· ·-· ELDRI of ELDHut, IHaura, ia bel graafs. Zutplaen, prov. 6elMr-
lMul, 11.w., distr., arr. en 3½ u. z. van Zutphen, kant. en 1 u. z. 0. 
nn Douborgl, gem. Hummelo-en-Keppel, ½ u. z. W. "fan a ..... , 
i u. Z. ten W. van Laag-Keppel, waartoe het behoort ; met Sf 111. 
ea i30 inw. 

ELEDE , oude naam •an het d. EzLD■, in het dingspil lf-"'n-
11eld, pro-.. Dreatl,e. Zie E1Loz. 

ELEMA, voorm. beerenbuis in FiHljo , prov. Gronir,gen, oader 
Lo,tlor-p, gem. Jlierum. • 

ELEMAHEEllD, --.oorm. llleerd, in Fiulgo, proY. 6ro•i,,ge•, 
onder Godlinu. Thans ia het eene boerderij. 

BLENS of Enns , b. in H■ni,'ngo, prov. 6roniagen, arr. en 8 a. 
W. ten N. van Appingedam, kant. eo 3 u. W. tea N. van Onder
...,. , gem. eo 10 min. W. nn Ulrum, op eeoe wierde, welle 
ruim twee bunders beslaat.. Het. bestaat uit 4 boerderijen met 31S inw. 

ELERANGE, Fr. naam nn het d. Elleriagen, in de beerl. So
lnflf'I, grootb. Luzemburg. Zie ELLlllll!IGl1', 

ELERlNGEN, d. in de heerl. Soleuflf'fl, groot.h. Lu:,,,,J,•rg. 7.ie 
ELLBIIIIGEII. 

ELETHA, onde naam van het d. Euo1, io het dingspil JVoorJn
eeltl, pro•. Drenthe. Zie .KzLn1. 

ELEVELD , op sommige kaarten ELOHLD gespeld, geh. in llolder
àin91pil, prov. Drent~, arr., jndic. en adm. kant. en 1 u. Z. leo 0, 
van ÁHen, gem. en ¾ u. Z. W. van &lée; met i h. ea 115 inw. 

ELFBERGEN, geh., prov. Frie,laa.tl, kw. Znea ..... , griet. 
6aa,terlaatl, arr. en I u. W. t.eo N. van de Le.ma, i a. N. van 

Diqi1 
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OW-i1da•, wautGa Jlet. liehaor&, a, mithle. u.- ,,_ boaele,iijbte 
fll!eeke va Gus&erlud. 

ELllDU.IZBNl).JIAAGDENKLOOSTER , vooa,a. nouweaUeott., t.e 
~. Zie Uu11J.A-Ju.oosr1■• 

ELFDUIZENl)..BAAGDENKLOO.STEB , ,oonn. ~wenkJoc,st., \e 
1Ay4n. Zie Uuuu-lhoosrza . 

.BI.FDUIZEND-JIU.GDENKLOOSTER , voonp. no11wen~lOC1St. te 
Vtndal I van de orde van S,,. Fiu.11c1sc;u1. Zie u"u ... UOOHIIII, 

ELFDUIZEND•IIAAGDENK.LOOSTEB., voorm. noaneDld. te '/Y ar
...d, digt bij de kerk. 

DiL MOOI&., Jaetwelk den derden regel van Sr. Fauciac:us voltrde, en 
uar de elf dui&end maagden 11ras genaamd; i.l in het jaar 1410, 
fll'Ï?' , m -' ink01111ten vooniea cl.oor ,lo■n I , Heer .ea• F artAOntl 
• .B.,.lijá,.,.J, , voor adellijke maagden die tot armoede venalleo 
...... Twee IUlen nn aijoe huisvrouw A1111&1, dochters van· JA11 
't'.ur .lHIIWIHII , een Zeeowsch Edelman , •aren de eente di.e zich in 
dit kl001ler bltlnm heblien. Deae NC1Uen warea geduris OptJealoten 
ea koadeo door eene bedekte gaanderij , waanan nog aoige overblijf
aelen paieo worden, naar de parochiekerk gaaa • 

.ELFNU.11 , uam, welke voorkomt op de lijst der soederon, welke 
de Utrec:btsche kerk beaat ten tijde v•• Oa1L1W,DUI, den twaalfden 
Billchop van Utrechl. Sommigen willen CMI& daa.i:door de at.ad Delft, "°"· Z,,;J.HoU.wl, moet ,-en&aaa worden. 

ELFBOEVEN, pold., pro't'. Zuitl-Hollaratl, arr. Rotlfl'Ja•, kant. 
6ot,,la, gem. Lam NR Steia c. a.; palende N. 0. aan '• Gravenbroek, 
0. aan de Vrijebroek, Z. aan Willes, W. aan Bloemendaal. 

ELFPL.U.T, oohekade pint in dea lliaho,da, prov. Noo,1,-B"""-'l. 
Zie Ei.rnuu. · 

ILIPL.U.1', DUID, onder welken de poW. Eun.uAr in het Lt,,ul.. __ p.,,_, pro't'. Zuid-Hou-.d, wel eens, hoewel verkeerdelijk , 
"l'OOROID\. Zie ELnM,AAr • 

.8LFl' (DEN), pit. in.het .l.G11tha11 Raee,teira, prov. Noorl-Bra1,a,,a,l, 
•rr. • äi o. 0. ten N. van '• HerCogaa6olcÁ, kant. en ½ u. Z. W, 
'IU Gra•e, gem. en 1 u. 0. van Rttl&, aan den straatweg op '• Ber-
&ogenbo.ch. · 

liet is hier des Zondags 1eer 1'rolijk , doordien due plaau ahda,i 
uer druk door de inw. van Grne bezocht wordt. 

ELFT (GAT-VAN-.DEN-), eene der killea van den Bi,,6o,e1', prov. 
llHN-Bra6aa4, ten z. van de Eil\plaat loopeode. 

BLFTEB.-HEURNE, een der vier hoeken , waarin vroeger de, biiurs. 
Lnn, in TIHllll.e 1 pro't'. O•m'j11el 1 't'erdeeld wu. Het ligt. arr. 
• 4½ 11. O •. teo z. van Álmelo, k11nt. en 1 u. O. -ten N. van Ol
......_,, pm, en 11 u. N. LeD W. van Louer. 

ELFTPLAAT of WPJ.AAT, QDbekade plaaL in den Bi111bo1eh, _prov. 
JroorJ,..B,..,.4, arr. Breda, kant. Ooiter/aoat 1 gem. Made-en-Dri•
-'e11; palende N. ■a11 .het Gat van den Elft, 0. en ,Z. aan het Gat 
v.o de .ler.ke~uurt, W •. aan .het Bollandadiep, - Zij bestaat in griend•, 
lanat-. riel- en bieafflden. 

ELFI'PLAAT, ook wel, honel ..-erkeerdelijk, EutLAAr ge1peld, 
eabehuitde pc>ltl. in ,het "-""-..,.·Pdten, prov. Zuitl-Bolla■d, arr. 
IJ.nlr«l,i, kant. Ridderlni , gedeeltelijk gem. Poortugaal, ged4:Cl
t.elijk IJOIII• -"h.....,.-,,...Kijteloatle; palende N. aan het Poor
Mpa!aalie fa&, O. .,. Z. .aan ile ,Oncle laas, W. un de Zalm-
plu&. 

!);qi,',:ed ;,,Google 
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He& is eipnlijk eeae aangewusen gon ia de Oude Ian , die vOOI' 
ongeveer honderd en vijl'tig jaren , &en koste van het domein van Hol
land , bedijkt is. Deze pold. beslaat volgen• het kadaster eene opper
vlakte van 21S bond. 49 v. r. 10 v. ell., waaronder 8 bond. 24 v. r. 
70 v. ell. schotbaar land, en wordt op de Oude .Maas, van he& over
tollige water ontlast. 

ELGERSMA, voorm. state, prov. Frie,larul, kw. IY11te,goo, griet. 
Franekeradeel, arr. Lreu-rden, kant. Harli,agn, IS min. Z. O. van 
Ten-Bon, waartoe zij behoorde. 

Deze state besloeg eene oppervlakte van 11 bund. 70 v. r. 70 v. ell., 
waarvan de boomgaard , tuin , aing-els en graehten , binnen welke de 
adellijke huizinge stond, 2 bond. 13 v. r. 70 v. ell. innamen. Zij 
behoorde in het jaar 170i aan Jonkheer Fau1 J111.1111 Hu111a& 'V.U 

lv .. ,11& , Grietman van Rauwerderhem , en Raad ter Admiraliteit te 
Rotterdam , doch toeu was het buis reeds treheel afgebroken. Th11n1 
worden de daartoe behoord hebbende gronden in eigendom t.ezeten door 
den Heer llr. Jou11n1 8T1111va&, woonachtitr te Franeker. 

ELI, d. in Oo,t-lndii, landv. Ambota, op het eil • .Ara6oino, 
kust Hitoe, gesp. Oeli-Sa-•i. 

Het lag weleer in het gebergte , achter Hila , doch later is het 
digt beoosten Hila verplaatst, en was in het begin der vorige eeuw 
sterk 94 aielen, onder welke 3lil weerbare mannen en 18 dati's. 

ELI, W&1-Eu,riv.in Ooit-lndii, ophet.A~eeil.Boero, aan 
de Noordwestkust. Zij stort sich met eene Noordelijke rÎffting in aee uit. 

ELI (LOEMA-), d. in Oo,t-lndii, op het S"""-:Ae eil. Jq•. 
Zie Lozn-Eu. 

ELICHEl!ll , volgen• 1ommigen de ware naam van het d. Buo■ , 
op den Yelu_., prov. Gelderland. ~ie Euo■• 

ELINGA, naam, onder welken de 1'oorm. state Ena■&, prov. 
Frie,land, kw. 1Y eltergoo , ll'riet. Barrad«l, wel eena, hoewel v_er
keerdelijk, voorkomt. Zie EELs■&. 

ELINGEN, naam onder welken op sommige kaart.en het d. E■Ll!f• 
GEIi, in het balj. van Luzembu,g , grootb. Luze,n6u,g 7 voorkomt. Zie 
E■LIIIGEII. 

ELIPAPOETEH I EJ.P&P01T1■ of ELP&POEn, fl'esp. in Oo,t-Iruliï, op 
het Sunda,che eil. CfflJm. 

Het bestaat uit de d. Elipapoeteh I Samasoeroe en Paulohy. 
EUPA-POETEH, E1ouPOBTI of EJ.P&POln, vroeger door onze zee

lieden veelal KzuBPOITI irenoemd, d. in Ooit-lndii, op het ..4mhoH-
1clte eil. Cffllm , aan de Znidkust , d.iel Selart, bijna midden in de 
Bogt-w•• Elipapoeteli. 

Het worrlt EuP.1.PoETz■, d. i., Hooge witte rots, genaamd, omdat 
het in de onde tijden , op eenen hoogen witten heuvel ll'elegen wa1 ; 

doch later is dit. dorp rnrplaatst naar het strand , omtrent drie mijlen 
van Koak , naar .het Westen , en omtrent twee groote , 100 niet drie 
mijlen van den hoek van Latoe-Haloy, omtrent midden in de bogt, 
met welke het deel , Sela n irenaamd , een einde De1ä111l, alzoo dit 
sich maar tot die bogt uiLstrekt, en hier van daan nu Let vijfde deel 
van Ceram• hinnenkust bi-r,int. 

ELIPAPOETEH (BOGT VAN) of BoGT V&!I fa1P.1P01n, golf in Oo,t
lndii, aan de zuidkust van het Ambonsche eil. Seram, zich van den 
hoek van Koak tot aan den hoek Latoe Haloy uitstrekkende. 

Men vindt in deze golf plaatsen, waar het water voor het oog warm 
uil 1ee opborrelt , op eeniire plaatsen kookt het selfs , en aan het 1trand 
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i, een klein spruitje , helwelk bel aaad ia dea omtrek IOOIWIÎf Ter
warmt, dat bet toereikend i1 om een warm bad te nemen. 

De bewonen der lr.ust langs deze golf., werden eertijds zeer wepn1 
hunne magt geroemd , .kunnende toen wel tien coracora's beman~ 
oen, wunan het dorp iID001T1■ te dier tijd EL1 Tt.■1u111 ge
naamd werd. 

la het begin der vorife eeuw, maakten aij niet. meer dan 1100 
zielen uit, waaronder 47 weerbare mannen en IS7 dati'• , acbep
peade een eoracora. Zij waren van oudsher de Oostindische Com
pagnie zeer getrouw, en hebben baar alt Gezanten gediend, om de 
AUoeren · all men die- vaa nooden bad , van het gebergte \e hulp te 
roe_rn. 

Zij waren eertijd1 Heidenen , doch tedert Christenen geworden , die 
de Nederlanders vrij goede diensten bewezen , om welke reden men er 
ook van tijd tot tijd veel werlr. van heeft gemaalt, om hen tegen 
die van Sepa te verdedigen , die hen zeer benadeelden. 

ELISABETH (GEKRTRUIDA-), verl. plant. in JVnlerlands-0.ina, 
kol. Sun,..,.. Zie Guanu1n&-Er.1snn■• 

ELIZAHETH (ST.-), pold. op het eil. 6~0HrfWJu•, 
prov. Zuid-Hol-,,.,,,l. Zie E,1u1n90LDI■ (ST-). 

ELISABETHPOLDER, pold. in Staau-Ylaantleren, prov. Z,eltnul. 
Zie .8J.IU■n'll•POLIID, 

ELISABETHS-CONVENT (ST.-), voorm. nonnenkl. in Delfland, te 
'• 6ra~. Zie EL1UUT111-Co1n11T. 

BLISAB HSDAL (ST-) of Sr. EL1u1nunu, voorm. ldoost. in het 
graafs. g_,,,, prov, lim6urg I distr., arr., kant. en 1{- o. N. W. 
nn Roer.orttk, gem. Nnalwm. 

Dit klooster, hetwelk door Reguliere Kaonnoiken bewoond werd , il 
in het jaar 1798 vernietigd. Het is thans een landgoed, met boerderij 
ea molen, hetwelk eene oppe"lakle ruim SOO bnnd., en thans in ei
aeadom bezeten wordL door den Heer A. n11 llluL1uc■r, Ad•okaat te 
lloermonde. 

ELISABETHSDAL (ST.-), •oorm. noonenkl. in de lllnjerij •• 
'• Hn-tognlH#la, kw. Oüt1m11iji, Zie E..1u1BT■ (Sr-). 

ELISABETBSHOOP, plant. in lfetlerlantl,-Qi,iana, kol. s.n-. 
Zie Er.1u■nn■ooP. 

ELISABETHSHOOP, vereenigd met ..dil•ocA, kweek- en kostgrond 
ia /fetlerlnJ,-O.ia1t11, kol. SariRGFM, Zie. A1T11oc■, 

ELISABETBSPOLDER (ST.), pold. op het eil. Goetlcnttfe..er.
l>Hrfloün, prov. Z•itl-Hollantl, arr. Brielk I bint, SommeWiji, 
pdeeltelijk gem. O•,n-Jfin.,..Herliage, gedeeltelijk gem. Melü
••t-Jf~-n-TY~lltalri,»H; palende N. aan den Dirbland
ache-~lder, O. aan de Oude-Plaat en aan den Klinkerlandscbe-pol
der, Z. W. aan den Oud-Herk.iogsche-polder, W. aaa den Diederik-, 
~er. 

Deze pold. beslaat , volgens het. kadaster , eene oppervlakte van 
189 bond. 16 l• r. 61S v. ell.; waaronder 178 bood. 56 v. r. 33{- v. ell. 
aehotbaar land, van hetwelk 9!1 bund. 43 •· r. 10 v. ell. onder O•tl
a-Jfi,-.,..Hffiir,g, en 98 bood. 73 •· r. ISö v. ell. onder Jltliua.t
ifoonllruAonn--na-F,lk,trijp,. Men telt er 4 h. en 32 inw., van 
welle 2 b. en 16 inw. onder Ourl-n-JVieu.,..Hming,, i h. en 
16 inw. onder ll,liua11t-lf oortltmdaornn-en-F ,ll111rijpe. De polder 
•~rdt door twee sluizen door den polder Oud-Herl.inge, op de Bie-
011,gen ol Grevelingen no het over&oUige water ontlast. Het dijbbe-
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ttaar bestaat ait eeaen Dijkirruf, twee Genorenea , eenen 8ectetarii 
en Penningmeester. 

ELISABETBSPOLDER • pold. in het marklJI'. •an Bnye,a-op-ZIIOrll, 
pro-Y. Noord-Bra6arul. Zie Er.1u1nn"1.Dn. 

ELISABETHSPOLDER, pold. in St11ot1-Ylontk,.,,., ia het L.rulNw. 
Kad=and, prov. Zerlarul. Zie Er.1u1su.or.uu. 
- ELISA-CARTHAGO, •oorm. fort in Afrilta, in OJ111ff-fhia;u,, 

aan de Gotullu,t. Zie E1.1u-CAH■a.oe. 
ELISCHOWE , naam eener landstreek, nrmeld in de acte der 'Yt!l"-

deeling van Lotliaringnt , den 28 .lulij 870 , tnsschen KAaEr. dea Kalt, 
Koning van Frartlmjll, en LouBWJa, Koning flOf& Duicdlat1d, wurbij 
deze landstreek aan laatstgenoemden Vorst bleef. 

Naar alle waanchijnlijkheid wordt onder EL1scaowa bet distr. 'ter
staan door de Air.ette of Elae bespoeld , hetwelk thans onder de namea 
no Roeserthal en Il erscbthal een gedL-eltevan het grooth. L.ztmt
llurg uitmaakt. 

ELISSE, naam onder welke bet d. ELn in de O.er-Betlfltlf, pro•. 
Gelderland I reeds in de aevende eeuw voorkomt. Zie EtsT. 

ELISTA, -Yoorm. hoht. in de Or,er-Be,-fff, prov. GelderlartJ, •elke 
Keizer Huuata. Il tot een nrblijftwor aljnen hofstoet hield , en moet 
gelegen hebben , waar thans het d. EuT ligt. Zie dat woord. 

ELI-TAHILANI, oude naam na het d. Er.1PA"nn in OHt-ltldii, 
op het .-labonreht eil. Cerat11. Zie Er.rP.ll'OIITD (8off..n11-). 

ELIWERVE (DE), voorm. pachthoeve op het eil. Zril-Bftllltmd, 
prov. Zeeland 1 dist., arr., kant. en ½ n. O. ten Z. van Goes 1 gem. 
Kapelle-Bieulinge-,n-Beemlijl, IJ min. N. 'Vlln Kapelle. 

Deze pachthoeve, waa"an de naam , in DH DG1nts1ne verbasterd, 
lot dwaae 1prookjes aanleiding ger,even heel\, bestaat niet meer. In 
1841 is 1ij in Terschillende percelen verkocht , waarna de gehoa,rea 
aijn afgebroken. 

ELIZA , •oorm. fort in 4.friu, in Oprr-G.in«a, •n de C.... 
hrt. Zie Euu-Cun,ao. 

ELIZABETH (GEERTRUIDA-), .erl. plant. in Ntfkr,...,._fhi-. 
GIICI, kol. Suri-••• Zie GHIITHIDA•ELISAHTII. 

ELIZABETHPOLDER, pold. in Staat,-Ylaa,.,lmm, gedeeltelijk T'nïe 
•• Sluis, fft'deeltelijk heerl. Bre,knu , prov. Zeela,e", att. llidtkl
hrg, kant. Oo,tburg 1 distr. Slui,, gedeeltelijk gem. llre1ll!fl1 1 ,redeel
telijk gem. Groede; palende N. en 0. aan .de Wester-Schelde, Z. aall 
de Versepolderin Rleio-Baanande en aan Oud-Baarsande, W. aan Oud
Baarsandeen aan Oud-Breskens. 

Van deaen pold., die in het jaar 1639 bedijkt was, 1rerden de 
dijken door den watervloed •an i7 Januarij 168i omnrgeworpen. Hij 
wu toen ruim viermaal zoo ll'root als thans, schoot voor geheel Oud
Breskens en sloot den Barbel, nu ook Terdronken , in. l.orten tijd 
daarna was hij echter weder, in 1ijne tegenwoordige grootte , be\"erscht, 
en beslaat thans volgens het kadaster, eene oppervlakte no 100 bond. 
iO "• r. 615 v. ell., waaronder, volffens ouden omloor,ier, 8!il btrdd. 
!IS v. r. 4 v. ell. schotbaar land, ligrrende daarvan 77 bnnd. 8!1 v. r. 
71S v. ell. onder Breslen,, ii bond. 66 •• r. 90 v. ell. onder Oroetl~ 1 

telt 12 h., waaronder i boerderijen, ligsende alle onder Bre,1~. 
De arbeiderswoningen vormen een klein geh., bekend onder den 
naam VMI Pa pend recht. De polder wordt door eene sluis, ligirende 
aan de Oostzijde • van het oYertollige water ontlast en staat, Ter
~enigd m.et Groot-en -Klein-Baarzande , onder het bestunr nn eeaea 

D:glt:zsd 
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Di.J'i....,, eeaen Gaworeae en emten Penniopleeater of Oot•anpr
Grlffier. 

BLIZA.BETH-POLDEI\ , onder de landlieden mee•tal de J.iuann eo 
daarom ook op 'l'ele kaarten voorkomende onder den naam L1znantor.D1ll , 
ea op die -..n '.MCMIU onder dien van L1nuu1,otnza , pold. in Staats
y,.,.,.Jmn, in het Y rije Nn Sluû, l,a,i,l l!On KaJ:;a",l, prov. Zee
'-", arr. •itlthhg, kant. en ditlr. Sluü, gem. ZuithanJe; pa
lende N. en O. aan den Groote-St.-Annapolder, voorts nog 0. alsmede , 
Z. aan den 11eine-St.-Annapolcler , W. aan den St • ..Jorispolder en den 
Mettenijepolder. 

Daepold, werd bedijkt in 11S6i, is groot48bood.lS3Y. r,98,-,ell,; 
daarin ,taan 4 arbeiderswoningen. Hij watert uit in den St. Joris
polder : heet\ geeae eigene directie; maar J.ehoon tot de W ateriag •aa 
kadund. . 

ELIZABETH (ST.) of ST. Er.1u11TasDu, ,oorm. nonaenll. in de 
•tii_erij •• •, Hmogen6oieA, kw. Oütfflllijk, prov. lfoord-Brabantl, 
te Bo.rul 1 ua den oner van den Dommel , eea weinig benoorden de 
kerk. 

De Nonnen voli(den eerst den derden regel van den H. Fadcuces , 
mur ginf.n in het jaar 11507 , tot de orde der Clarissen oter. Bij 
den bran , welke Bostel in hel jaar 1H40 teisterde, werd het gebouw 
gelieel vernield , aoodat de bewoneressen bij dé Clari1sen te 's Hel'to
genbosch , eene scbailplaals moesten zoelen, Het klooster werd echter 
door de milddadige hulp van sommiae burgers he~teld , hetgeen de 
Nonnen ot hare beurt gelegenheid gaf, om de Clariuen van 's Herto
genbosch oiavestiog Ie verlee11en, nadat die stad , io het jaar 16i9, 
door de St.aatschen was ingenomen. Zij zelven ble\'en het klooster te 
Bonn. bewonen, tot in he& jaar 1648, toen zij het, ten gevolge van dé 
overgave der :Meijerij van 's Hertoirenbosch , · moesten verlaten en de 
wijk nainen in het ll1>oster van hare orde te Hoogstraten. Van daar 
hebben zij zich naar llegen begeven, en aldaar het Clarissen•klooster 
gesticht. Daarna iijn de kloostergebouwen te BoZTBL afgebroken ell 
op den 1road burgerhuizen gebouwd. 

ELIZABETHS.CONVBNT of &1zunas-UOOSTBI, voorm. nonneakl. in 
lhl/fa•tl 1 te '• fhA11fflNl!le, aan het einde der 1'loming,traot, over 
de &:hoolstraat, op het plein , hetgeen nu voor de Maandagsehe en Vrij- · 
dapcbe markt wordt gebruikt , en ook voor een gedeelte op de laan , 
welke daarom de Z111lllnlóan geheet.en werd , als behoorende aan hel 
lloost.er. 

De bewonerenen , die naar den derden reget van den H. Auausnavs 
lttfden, behoorden onder de vergadering nn St. Jansk.amp , of het 
nogenaamde upittel van Utreeht. la dit zoslerhuis atond eertUd• 
eea altaar, toegewijd aan ST. Et11.1111n , patronesse van dit klooster, 
waaraan eene vilarlj was gesticht , die de na GULn , te Haarlem , 
plagten te vergeven. De nonnen werden ook de beslotene zusleren van •et SL Elitabeths-zosterhnis genoemd. Van dit klooster is tegemwoor
ditr niets overitJ , dan de bloote naam , zijnde het bij de Regering 
..,_ •• Gravenhage , in vorige tijden gekocht en ten gronde toe gesloopt, 
waanan in den jare 1614 , de nieuwe Groenmarkt gemaakt ia. 

ELIZABETBS-CONVENT (ST.) of ST. Etru11u11tL001TEa, voorm. 
noanenkl. in Dregtnland 1 prov. lfoortl-HollanJ, te Grootebrw1'. 

Het 'Werd bewoond door Kanunnikessen , die naar den regel van den 
R. A111111T111111 leefden. Ter plaatse waar het gestaan heeft ziet men 
thans een W ée.buil , behoorende aan '1e Hervormde gemeenten van 
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Grootebrod 1 Lutjnrotl , Balll!flcar,pel, Ha~ en .4ndij1', alle 
begrepen geweest onder de jurisdictie der voormalige stede 6niotebrael. 
Een gedeelte van het klooatersebouw , later ingeri(l tot een Oude
Mannen- en Vrouwenhuis, is tot in het jaar 1839 , 10 weien IJd>leven, 
als wanneer het , uithoorde van bouwvalligheid, is gesloopt. · 

EJ.JZABETHS-CONVENT (ST.), kloost. in het Land ttaa ,Faone, 
prov. Zuid-llolland, hij Brielle 1 op het kukbo( der parochiekerk van 
Rugge, waarom het ook wel de Pmoa11 n11 Ruooa , genoemd werd, 

Het was eene priorij nn regufü.re Kanunniken , die onder het 
kapittel no Windesheim stond, en in het jaar 1404 door H1100, 

Beer vu H&111V1JET, gesticht was. Uit den brief der stichting, welke 
den 6 Maart van datzelfde jaar, door FHDEBIJL n11 BLAN&EIIDII■, een 
en vijl\igsten Bisschop no Utrecht, bevestigd is, blijkt, dat de in
komsten dezer priorij van tijd tol tijd door de volgende personen 
vermeerderd zijn; als: door Ju W1u1■1, door zeker eenraardig man, 
met name Heer GEaa1r , en bijgenaamd · AnllL■AII • door Huoo Paua , 
door eene eerzame vrouw , 1enaamd MHu HAiis Pn1. door Ln1111 
KusEunaas, D1u Hon111, N1n.u1 J.a.cosza Zonus, A1nn Hunu, 
Ju H1110111 en Wo1JT1a Heer PA11WELS1. 

Twee jaren later werd er een minnelljk verdrag getrofl'en, tusscbea 
den Pastoor van R111rge aan den eenen en den Prior van het voor
zeide klooster aan den anderen kant , behelzende : dat de Heer Jo■u 
N111.L.1.A1Zoo11, Pastoor van de parochie-kerk te Rugge, en broeder Ta10-
DOn1c11s n11 Lua111 , Overste un bet gemelde klooster, die door 1ijn 
convent daartoe gemagtigd was, om vredes wille en om alle krakeelea 
en twisten tusscben ben en hunne n&&aten voor te lu,men, elkander 
op de volgende wijze verstaan hebben : de Overste of Prior , en het 
convent zonden alles en iedel' in het bijzonder, dat buo gegeven , 
vereerd of bij uitersten wille besproken 11011 worden , vrijelijk en vol
komenlijk genieten, en aonder iemands tegenspraak. tot godnuchtip 
,ebruikeo licstedeo. De Prior of Overste van het convent uude door 
1ich zelven of door een ander bekwaam Priester, de biecht mogen hooren 
van zijne broeders, bekeerlingen , o~ragelingen , linilj(Cnoolell en 
lost1angers ; en zoude bun, aoo dikw\jls als het dienstif soude aijo, 
heilzame boetplegingen mogen voorschrijven, en de ker elijke sacra
menten bereglen. Ook zoude hij bei in doodsnood mogen doen aan 
de vreemdelin1ren en buitenlanders, welke onder de gemelde parochie 
oog niet behoord hebbende, in het gemelde klooster aangekomen waren. 
En die zouden daar ook zonder eenige tegenspraak van den Putoor, 
Onder-Pastoor , of van hunne aanhangers , en 1onder den Pastoor iets 
van de oil"erpenningen te betalen , of hem eeoige rekenschap van die 
9il"erpeoningen , of van iets dergelijks te geven, begraven mogen worden. 
En in sevalle eenige Parochianen, onder de gemelde r.rochiekerk behoo
·~nde, het voornoemde klooster, tot hunne bcgraatplaats gekozen had
den , dan 1ouden de oil"erpenningen , welke zij ter gelegenheid van het 
lijk zouden ontvangen , tusscben den Pastoor en den Prior of Overste 

· voornoemd, gelijkelijk gedeeld moelen worden. En daarom zoude de 
Prior of Overste van het klooster aan den Pastoor der gemelde parocbie-
1.erk, en aan zijne nazaten, jaarlijks op den dag -ran St. JA11 DU 

DooPEn, betall'n vier Hollandsche schellingen (1 g~ld. 20 cents) gangbare 
munt. Daarentegen deed de voornoemde Pastoor afstand van alle andere. 
regt~n en inkomsten , die hij van het klooster te ,·ordcren bad, of in 
l1rt locl.omende te vorderen mogt hebben , en beloofden de partijen 
lleder1.ijds ,·oor iicb zelven e11 voor hunne n11atcn plcttiglijk, dat zij 
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-dit ftNN1 ter geeller lroaw aouden oaderhoodea. · Ook Yeraochten aij 
Faun11t u11 BL.t.111.BR■IUI, den een en vijftigsten Bisschop van Ut.recht , 
dat het hem believen mogt , dit verdrag , door zijn ord10ari1 gezag te 
lievesligen , terwijl de acte daanan , tea jare 1406 , te Rot&er
clam , ten huize van Jaoa Gnunzoo11, geteekend , nog in hetzelfde 
jaar doet- den gemelden Bisschop bevestigd werd , die hun ook door een 
open brief verlof gaf, oiD de landerijen en inkomsten , welke hun niet 
welgelegen waren , te verkoopeo of te verwiueleo. Maar dit mo,ten 
aij niet doen , aooder den raad en toestemming van den stichter , Beer 
Ha50 , &I Huavr.1n, op wien1 gewiue de Bisschop alles liet aankomen. 

Nadat er ia het jaar 1404, in de parochiek.erk van Ru3ge, op het 
allaar van de AllnAnli111e Jlaa.gi, door de11 meergemeldea Pastoor, 
Ja11 N11.u&1-■ , eene vikarij gesticht en die aticbtiug nog in het-
11elfde jaar door Fan1a1cus, Bisschop van Utrecht, naar den eisch der 
lerlelijke regten, beveatigd was , heeft de stichter, dCR 111 Febrnarij 
4407' met toestemmi111 van zijnen broeder Jauocas N1&1.&&IIOOR, deze 
lapellaaij uit de parochiekerk overgebragt in de kerk der Reguliere 
Lnnaniken , zoodanig , dat de Prior en de ,erdere broeders gemelde 
lapellanlj, te eeuwigen dage, aonden bedienen, en alle de goederen en 
inkomsten , die er un gemau.L waren 1ouden geoielen en ba.'&ilten ; tot 
welke verplaatsing in de maand Maart van dataelfde jaar , de Bisschop 
Faua1C1J1 , ziende op de armoede en geringe iakomstea van de Re
pliere Kaonaaiken , 1ljoe toestemming gaf. 

Nog stichtte, teaaelfde jare 1404, W1u1a Ja1.oanoo11, Kanunnik ,an 
St. Pietenkerk te Iiddelblll'IJ, en •an St. Adriaansk.erk te Naaldwijk, 
en daarbij Houpriester •an den Heer Hueo u■ H1un1n eene -rikarij 
or allijddmeade kapellanij, ter eere van den .dl•ermognader& Gotl, 
UD de .illlnkilig,te •aagi. Inu , en van den H. Martelaar Auau
m , die 't'Oer '9n Patroon der kapellanij moest gebonden worden , 
welke "fi.brij , aoo lang de stichter leefde , soude bediend worden • 
ter plaa\le laar bet hem goed dacht, terwijl de eerste bezitter , na 
des stichten dood , aoo 1~ hij leefde , mede dit in zijne ke111e 1011de 
Jaebbea. Docla Da hno be11ler dood aowle de kapellanij -te eeuwigen. 
dage bediend moeten worden op het huis te Heenvliet. Ook zoude 
de eente belittet'der Tikarij, 100 laag ...,derom als de ,lichter en de 
eente Vicaris leven aonden , alleen gehouden 1ijn , op alle de Ceest
~n nn 0. L. Vrouw, en ook op het feest van den Patroon 
ST. bu.11111S, eeae mÎI te leien. Doch na hunnen dood 1ouden de 
•o)reode be■itten der vikarij gehouden 1ijn , drie missen per weel 
op het gemelde huis van den Heer TAK lh1nL1n te leien. Het regt 
ftll Pa&nomehap of de bege.ing der kapellanij behield hij aan zich 
aelvea, 100 laag hij in leven was. Na 1ijnen dood zoude de Beer 'fU 

Jlmn1n, en aa den dood "fan gemelden Heer de Vrouw """ B11s
n.1n, LuHn■, V roaw NR Polanffl n Matk 1 indien 1ij .langer leefde , 
het gemelde regt hebben en be:citlea ; daarna 10ude het op bonne 
liaderen "fenterven, en verder op hunne wettige nakomelingen en retJtG 
nuaten overpan. Nadat de kapellanij dus gesticht, de be•estigiag van den 
Bisschop verkregen , de vika.;t verge,ea , en alles in staat gebragt was , 
heef\ de stichter , met toestemming 'van den Heer n• H11Rn1n , de ka• 
pellanij •erplaatat , ea ia de kerk der Reguliere Kanunniken overgebragt. 
Ook deze verplaatsing werd door den Bi11chop ten volle goedgekeurd, 
ia het jaar 1401 , tea welken jare in de kerk van de Reguliere Ka
nunniken mede werd overgebragt, eene vikarij den Il Junij 1381S door 
aekerea Priester , met name N1cou&1 Bus» , gesticht in de Hoofdkerk 

JV. Dur.. 10 
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••n &r. w.DA&a■a in dtD Briel, am alclaar, op St. <lia'••outaar, l,è.. 
diend te worden. 

In bet jaar 1409 nam Ju Til B1WD1t1, Yerkoren Biuchop 1'U 

Luik , de Reguliere Kanunniken oader zijne bescberminlJ , en pi hun 
in bet volgende jaar verlof, om eenen molen in hun connnt te zetten ; 
in laatstgenoemd jaar gaf DaBU , Juoa HADN■-1'1 dochter, •aan het 
klooster anderhalf gemet land1 (68 v. r. 87 v. ell.) De inkom1len werden 
aanmerkelijk Yergroot door den aanwa1 der genen 'fin het nieuwe land , 
om\rent Stad aan het Haringvliet, welke pnen in het jaar 1410 
door Ju, Heer, en Haw1111, Vrouw •• Heenelid, aan den Prior 
en het St. Elizabethaklooster nn Rogge pchonlr.en ,rerden. <her 
dezen aanwas geraakten :&ij met den Abt nn St. M.icbielaahclij te 
Antwerpen en de Beereo en Erfgenamen van Iiddelhamis , daar de 
gorzen naast aangelegen waren , in geschil, doch dit werd door Tier 
scheidsmannen bijgelegd. • 

In bet jaar 11S7i, na de in11e111ing ·tan Brielle, werd dit klooster door 
L11■u'1 krijgsvolk in dea brand gestoken en door de vlammen nrteerd. 

Den 9 Julij 11S7i zijn negentien R. K. Geestelijken , in de aehuur 
Yan hel St. EL11nna-C011'DT te Ru!BC, op bevel van W1u1• na na 
MABc11. , Heer 1111u Lur,uy, :&eer wredelijk en onmensebelljk gepijnigd en 
dood gefolterd. Deze Geestelijken worden gewcionlijk de negentien :Mar
telaren van Gorinchem genoemd, om dat alj meest allen te Gorinchem in 
hechtenis genomen waren, ,·an waaraij naar Brielle overgevoerd werden (1), 

Ter plaatse waar vroeger dit klooster stond , vindt men thana 
eene landhoeve , welke in eigendom beaeten wordt door den Heer 
CoaHL1os Lvoo•acua Baron n11 W1,ua1r.oon, Beer •• Se1alJ:nj1', 
Bisschop "°" Curi•m. In de tnrfacbonr aldaar wijst mea nor de 
spijkers , waaraan cle Geestelijken aijn opgehangen. . 
. ELIZABETHS-CONVENT (ST.), voorm. nonnenkl. in Scliela11tl, 

proT. Zuitl-Hollantl, te &Aoa11A-. - Het 1tond aan de O•J. Ha, 
e,111 , strekkende aich tot aan het Seh11ttersbof van de St. Joris Doe
len uit. De kerk had haren ingang ie,en over de voormalige Beg,ü
nenbrug, welke over de Oude HHen plaat te leggen en welke TOOr 
nle jaren is afgebroken. 

Het jaar der 1tiehtinf il niet joist bekend, doch daar het aeker ia, 
dat dit klooster in het Ja■r 1S71S nog niet bestond en men het in het 
jaar 1399 vermeld vindt, moet het ongetwijfeld tusacben dien tijd hebben 
plaata (rChad. Het heefl sijnen oonprong te danken aan eenige Zusten, 
die aich uit beL klooster te Oudewater naar Schoonhoven hega•en en 
zich aldaar met der woon Testigden, en er eerst naar den regel \'aD den 
H. Fauc11cvs leefden, doch later dien der Reguliere Kanunnikessen 
aannamen. 

Dit klooster had Yeel te lijden , toen Lvlll'r, in Octoher 117i, 
Schoonhoven voor den Priu v,1,1 Oa.ua gewonnen had. D,a11: Guann, 

. (1) De - dier o-t,IQIID - : LHBUDU9 Y.ur VICIW., cnllllle ,_ ,u Goriocbtm , 
ll1co1..u1JA11un Y.&11 ... PIIL, , ........ ,-.. lflCOLU■ Paa, GaClaa ... !lel~ 
tft 9 Drë&ORIIIUI TJ.Jr 'W'la&T J TlmODOav• 'Yil ..... 1 1'IUIIUI l.&KHOO• T.ur llnll t W'n.t.aut.BVa 
<JODEFIUDUI MTOlll1111 Uli WmT, AIITOIIIU9 YU Boouua ea PIUJICIICVI ltOIIIIIG (o( BOT), 
Minderb.-n. P•nlll T.l■ 'WUlt • Loekeabroeder ID "" _, __ ' CoHllLl9 ... 

Wus , Familluiuo bij de Miaur1""odon, loa.unru ,.ur Ootnawux , liaauuik nsulier dtr Oftle 
••• den B. ÁUGl1iTIIIUI eu GoHHIDVI Uli DUIHII' •oorbeeD P•II- in - .... op de NOll«laml• 

Kbe .,......, , en lell tijde der hme1DiDC no Gorinchem , aldor ,aa eea ldeiD bua8cie 1"eudo , Jo
JUllftU I lijdolijt l'uloor te lloonlla I AD&IHUI BICHW, Putoor III Doaoter, UCOHI u.cort, 
f.lrtllun tt !lf,n,i,r, en A~PH.l1 Wovrzu, l'lttoor t• D•I.......,, 
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,elleortî,r •an Gouda, een Lelen~er in het Henucbe llooster, werd 
ilhier , la den nacht 'fan I t Noveml,er in den slaap over'fallen en· mllt: 
tier en dertig steken afgemaakt. 

Na de Reformatie heefi men van een pdeelte van dit lilooster ee11 
•aguijn of Tuighuis gemaakt, van het andere ffl!deelle een Olde 
Vrouwen• of Proveniershuis; doch toen de inwoners van dit gesticht 
Tenniaderd waren, beefL men de overigen, in het jaar 1718 , naar het 
■annenhais overgebragt, naderhand heel\ men, in het jaar 1716, den 
o~I Tlln de gebouwen Terkocbt. om afgel,roken te worden. Het lcdir 
m, toen tot ~neo tóin aangelegd , behoort titans aan de stad 10 
éigendom en maalt een gedeelte van de zoogenaamde Pun&ADII uit. 

ELIZABETHSDAL (ST'.), voorm. nonnenll. In de •eijtrijHra', Ha
t09_!n&o.tls, lnr. O.itert1Jijl:, prov. Noonl-lJN6antl. Zie Et1u■1T11 (ST.) 

ELIZABETHSDAL (ST.), voorm. nonnenll. in Oppn-Gtlrltr, boitca 
ca arr., kant. en 1i u. N. W. nn Jtonmo,a,lt, gem. NaaAt,n. 

Dit Uooslèr, hetwelk door Reguliere Kanunniken be1toond werd, is 
in bet jaar 1798 nmietiJtd, Het il thans een landgoed , met boerderU 
~n molen, bet•elk in eigendom beaeten wordt door den Heer A. uir 
MVLnACII, te Roermonde. 

ELIZABETHSHOOP , loffljplant. in Jf ,rltrltJnrl,.(hiana, kol. Srrri
•111,, un de 1Jm111kn-Connneimijne 1 ter linkerhand in het opvaren; 
,alende bonawaarts aan de lofliJPlaot. Johanna Jlargaretba , beneden• 
wurts aan de koftijplant. Berlijn, 7i!S akk. groot; met SIS 1laven. 
De Neprs noemen haar Kat.\lffl of Ka1n-Ha1m. 

ELIZABffllSHOOP , verecnigd met AITNOCH, kweel- en kostfrond 
in lf«krlrnul,.QuiaH, kol. Suriname. Zie Aauocw. 

ELIZABETHSKLOOSTER (ST.), voorm. klo01t., in de prov. lfoord
Ho'lfawd en Z,titl-Holltlnl. Zie Btn.111t111C011TIH (ST.). 

'EL\ZABETHSPOLDER (ST.)' andets or meest genoemd StOUEGOU t 

pold. inhetmarlgr. van Be_r,m-op-Zoom, prov. 1Voortl-Bra"4ntl1 distr. 
en arr. Bffda, kant. Z,w116ergta 1 gem. Fijnaard-en-Hnp,ing_tn; palende 
lf. aan Oncl-lleiningen , 0. aan den Nieuwen-ApJ)Claar of Jufvrouwen
polder, Z. aan de Dintel, W. aan den Sabinaeolder. 

Dne pold., die in jaar 1818 bedijkt is , beslaat eene appervlakte 
Yin :J6B hand. 59 •· l", ISO v. ell., en 11111rdt door eene 1ln11 van het 
orertellip water op de Dintel ontlast, het land ligt omtrent 1 palm 
hoTen A. P. Het polderbestuur bestaat uit eenen Dijkgraaf, twee 
Gftw~nen , eenen PenningDJeester en eenen Boelhonder. 

ELIZABETIISPOLDER (ST.), pold. op het eil. 6otdnedt I prov. 
Zwûl--Bollonl. Zie Er.1u1nn,oton (ST.). 

ELIZABETHSPOLDBR pold. in Staat,- ,-lonrltrén, in het Y rije 
•• Slai6, I.a11tl •• KnJranJ 1 prov; Z,elatad. Zie EtWIIDll•NLDn. 

BLIZA.-CABTHAOO of Euu•C.111nso, ook wel enkel EL1u genoemd, 
TOOffil. l,rt in .4fri!a , in Oppt,,-Gvinea', op de GMttAut I kon • 
.4nco64,-. . 

Dil fort op het Jaata\ der vorige ffllW door de Nepn geblolleerd 
sijnde, liet de llommandant , \oen laij bevond • dat alle lljne onderne
miapn op de belegeraars •"1chteloos waren , sicb in eene onderbandelinr 
met hen in. De Hoorden der Negers , die het blokkeerden , traden de 
rudaaal binnen , onder welke zul de Nederlandacbe Kommandant eene 
gn,ote hoeveelheid buskniid bad doen brengen , waarbij hij eenen i' on• 
gen • die de kracht des kroida niet kende , met eene brandende oot 
pplaatst had, om op het gege,en sein die daarin te steken. De 
Kornmandant 1\jn sin niet kunneude krijsen , 1lampte drie malen , 
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volgens aCspraak, met den voet op den grond , wa81'na cle joo,eo 
zijnen last volvoerden en het fort , met Tricod en vijand, in de 
lucht vloog. 

EI,KENRAAD, geh. in het La11t1-,,__o"ernaau, pro,·. L,inln,,g ~ 
dist.r., arr. en 4 u. 0. ten N. van llt10dricAt, kant. en 1 u. N. O. 
van Gulperi 1 gem. en i u. N. 0. van Tl'ijlre; met 22 h. en 120 inw. 

ELKERZEE, gem. op het eil. &AoulfJffl 7 prov. Zeeland, arr. 
Zierikzee 1 kant. Bro11wer1haHn, (2 k. d. IS m. k. 2 11. d.) j palende 
N. aan het Gat van Brouwenbaven, O. en Z. aan de gem. Duiven
dijke Klaukinderenkerke-Brijdorpe-en-Lopenkapelle, W. aan Ellemeet. 

De:ie gem. bevat het d, Elkerzee, het geb. Schaarendijke en 
13 boerenhofsteden, onder welke eene, "Waaraan men nog eenige over
blijfselen aiet van het voorm. klooster Bn■LUH. Zie dat woord. 

Zij beslaat volgens het kadaster eene oppervlakte van IS31i bond, ISO 
v. r. 91S v. ell.,waaronder IS24 bond. SIS v. r. iO v. ell. scbotbaar land" 
tch. 72 h., be"Woond door 86 hwsge:11., uitmakende eene bevollung van 
460 inw., die meest hun heataan vinden in den landbouw en daarmede 
verbonden bedrijven. Ook heeft men er eenen korenmolen en eene mee-. 
sloof, welke laatste in de laatste tien jaren, ·dooreen genomen, gemid
_dcld jaarlijks bijna 100,000 Ned. ponden meekrap heeft bereid, die door 
de bijiondere geschiktheid van den grond , in en om deie gem., van eene 
zeer voortreffelijke hoedanigheid is, Ook beslaat er eene vlasserij. Eene 
v rocger hier bestaan hebbende leerlooijerij is sedert Tele jaren te niet gegaan. 

De inw,, die hier alle Herv. r.ijn, maken, met het groot.ste gedeelte 
der inw. van de burgerlijke gem. B lle,neet en een gedeelte van die 
van Duir,entlijke-L ooper,cape lle-Brij_ dorpe- en-Klaa,kin
derenkerke 1 ecne gem, uit, welke tot ile klass. van Zierik=ee, 
rinir. van Bro11u:er,Aaren, behoort, ongeveer 900 :&ielen telt en te EI
k er i: e e eene kerk heeft ; i:ooda\ de kerk in het midden eener kerke
lijke gemeente staat , die zich naar alle iijden van ½ tot 1 u. afstands 
uitstrel.t. Ten gevolge van dei:e vereeniging in het kerkelijke • 
bestaat de kerl.ea·aad uit drie Ouderlingen en drie Diakenen, V81l 

\\elke uit iedere der drie gemeenten één geko:&en wordt. De eente, 
die hier het leeraarsambt heeft waargenomen is geweest DuuL W .llfTB , 

van wien wen alleen weet, tkt hij, in het jaar 11S87, nn hier naar 
Zonnemaire vertrokken is. ln de eerste jaren na de hervorming 1ij11 
de gemeenten E lkerue, Kerku,err,e en Jf oordgouwe, aekerfük bij ge
brek aan genoegzame Predikanten , meestal door denzelfden Leeraar 
bediend geworden. Van 1796 tot 1801S is hier Predikant geweest 
Couuaus Euu , die , den 9:1 Maart van laat.stgenoemd jaar , van hier 
naar Zierik;ee vertrok ; als Lector in de ,vis-, Natuur-, Sterrc- en 
Zee.-aarlkunde, in 1809 Hoogleeraar in de Natuur- en Sterrekunde aan 
de Iloogeschool te Franeker werd, en, na de ontbinding dier Hoogeschool, 
in 1811, in deielfde hoedanigheid naar die van Le)·den overging, alwaar 
hij in Februarij 1826 overleed. Het beroep van den Predikant geschiedt 
met ~edestcmminr, -.an den Ambacht.sbeer van Eu.uzu. - Ook beeft 
men 10 de gcm. En:EUEE cenr, school. _ 

Deze gem. is eene heerl., die sedert een reeks van jaren door het 
geslacl1L DE \V1n1 bezeten is. Thans is daarvan eigenaar Jonkheer 
LEo~ABD DE \V1nz n11 Canus, woonachtig te '• Gmrenhage. 

llcL d. Ei.unu& of ELcuazu ligt 2½ u. N. N.W. nn. Zierikzee, 
en ruim 1 11. W. "\'an llronwersha~en. Het beeft waarschijnlijk den 
naam 11aar de llelcbers-ee, eene der kreeken of wateren , waardoor de 
011dersd1eidrnl' 1redeclten van _Scliou1ct11 1 vóor de gehede bedijki113 van 
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d.tt ei)and , vaneen gescheiden werden. Het is klein , en beslaat slecli ts 
ait 21 h., waaronder lJ boerenhofsteden, lanp den weg gebouwd en 
l>ewooolÎ door 27 huisgezinnen, uitmakende 120 inw. De ingezetenen 
hebben eene kerk in het d. Eunz11. Deze kerk behoorde, tot de 
s&aatsomwentelinlJ van 1791S, aan het geestelijk kantoor in de provincie 
Zerlan,l, voor welks rekening 1lj werd onderhouden en hetwelk de baten 
der zitplaatsenhuur ontving. In plaats van de oude ver,-allene kerk, heb
ben gecommitteerde l\aden van dit gewest, in het jaar 17 41 , een deftig, 
luchtig en net kerkgebo11w doen stichten, dat van torenspits en uurwerk 
voonien is. Aan de Oostzijde nn de kerk staat nog een gfdeelte der 
oude , hel welk tot een schoolgebouw is ingerigt. In het genoemde jaar 
is de kerk aan de gemeente in eigendom overgegaan. 

De school wordt gemiddeld door een getal van :SIS leerlingen bezocht. -
De kermis te ELKZHII valt in den laatsten Maandag in September. 

Het wapen dezer gem. bestaat uit een veld van 1il ver, beladen met 
twee dwarsehe zeeharen van azuur. 

ELKERZEESCHE-VAART of ELc1tnZEEsca11--vuaT, vaart in het cil. 
&A0111re111 prov. Zeeland, die, bezuiden Scharendijke eenen aanvang ne
mende , met eenen 1uidelijken , een weinia oostwaartschen loop, door 
de aem. Elur-..ee 1 langs het d. van dien naam en voorts door de 
heerl. Dairnulijie naar de heerl. Keriwen,e loopt, waar zij eeneu 
westelijken loop aanneemt , om zich bij het geh. Moriaanshoofd met 
de Haamstceder-vaart te vereenigen. 

ELK-HET-ZIJNE-BN-MANHEIM, koffijplant. in lfederlonds-Guio11a, 
kol. S.riume, aan de Cottica 1 ter· regtcnljde in het opvareo ; pa
lende bovenwaarts aan het verl. Land van :Molhoop , benedenwaarts 
aan Klein-llon-Desir; ISOIS akk. groot, met 87 slaven. De Ne:rer~ 
noemen haar Tu-FASS1. 

ELKOll , Euuoa, ELco•, Euvs uf Eunil• in het Lat. AELII 

Do•111, en du.s eirrcnlijk Euca11•, d •. op den Yeluu,en=oom 1 pro,·. Gel
derlarul, distr. Yelulff, arr., kant. en !lf u. N. W. van An1!1e1n, 
BCJD· en 11 N. ten O. van RAeede. 

Jlen telt er in de kom van het d. 166 h. en 300 iow ., en met den 
daartoe behooreodeo Havikkenwaard, het kasteel Middagten en 
Let Jieerenhois Bergstcio 92i h. en~700 inw: die meest hun be-
staan vinden in den landbouw. -· 

De Herv., die hier IS60 in getal zijn, maken de gem. Elkom uit, 
welke in dit d. eene kerk heel\, waarin men den grafkelder van het 
placht no n.11 R■1EDE aantreft, Deze kerk stond vóór de Reformatie 
onder de bescherming van den H. Nrcou.t.s. Het regt van patroonschap 
was door Guuo 1, Graaf Nn Gelder, ten tijde van A1'onus VAK Ci:n, 
den 'Vijf en twintigsteo Bisschop van Utrecht, aan het· kapittel nn 
Zotplae'! geschonken. - Aan de St. Nikolaas vikarij, die in de kerk van 
El.ll.oa gesticht was. was de last van ééne Dir.:rsdaaasche mis verbonden. 
De bedienaar vao St. Aonaas-kerkdienst was ook vcrpligt, om ééne mis 
per week te leien, maar op eenen anderen dag. Beide die bedicnin:rcn 
werden dnor den Heer "AK M,oo.t.GTE!I vergeven. Men heeft er cene dorp
achool, ,relke gemiddeld door een getal van 1 lSO leerlingen bezocht wordt. 

KLKO.MSCHE-DIJK, Eu11.sè■1-Dlllt, ELLRO■SCBE•DIJlt or ELLEKU•

ICH•DIJlt, dijk op den Yel,ncm::oom, prov. Gelderland. 
Deze dijk. loopt door weiland tot den IJssel, strekt zich van F.lkum 

lot Doesborgh uit en dient tot grooten wea voor de stad Doe~borgh. 
ELIUX, d. op den Yelr,u,en:oom, prov. Gelderland. Zie F.u.011. 
EI.JWMSCHE-DIJK , dijk op den Yelu,ensoo,,a, prov. 6elderla11tl. 

Zie EL1to■ac:■1-01a. 
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ILL, 11111, in beL balj, VI.Il "4rln 1 ~-~ 1 'fooral, 
b. Arlo• 1 arr. Didin:1 z. kant. 0~; ~lende N. aau de pa. PorW , 
O. aan Redinpn, Z. aan Beckericb ea Ober-Palen--en-LeveliaaeDJ Z. W. 
UD de Bolgi1cbe gem. Guincb t W • aan de rm, Alted. 

Doegem. bevat: ded. Ell, Laag-Colpach, Roodlen Petit• 
Nobreuart, benevens de geh. Hoog-Colpach. Jenkenboff en 
SLopelhoff, Zij wordt door de Atert en de Colpach bespoeld en telt 
in til5 h., waarou,ler i groote pachthoeven, ruim UOO iaw., die hoofd
ukelijk . in 41111 landbouw en de veeteelt hun bestaan vinden. Beo 
Terbouwl er "Voornamelijk Lar.e , rogge , gan, en haver , wordende 
met. de&e prodnkteo eenigen handel gedn-ven. De veeatapel wordt ge
rekend op iOO paardea , 600 runderen en 51SO varkens. 

Deun,., die allen ll. K.. •Un. maken de par. van Col,aoh, Ell 
en Roodt Qit, en heblienin duegea1. drie kerken ea ééae kapel. -
•en teh er i scholen. 

Het d. En ligt i u. N.N. 0. van Arlon, ISl u. N. W. vu Luxem
ltW1, f a, Z. z. W. van Osperen. De i111r. mak.ea eeae pu-, uil, welke 
tot. het vic. gen. no Luzrmbur, l. dek. '8n 0,rre•, behoort en te Eu. 
eeae kerk heeft, die door éénen ~•sloor bediend. wordt. 

KLL or E ..... , d. in bet L4nrl mn Tlaon, J:lr9V, Lirüwg, distr., 
arr. en 3 u. W. van Roermond,, kaal. e■ 11 u. Z. ten W. na F,ert, 
~• eo i u. N. ten W. van Huuel • . 

Ben telt er 1515 h. en i80 inw., die alle R. K. aijn en eene par. 
uitmakeo , welke tot het vic. apost. nn Lia6.,., , dek. 1" urf, l,e
laocm • en door eeneo Putoor en eenen Kapellaaá l,ediend wordL. De 
lterk is aan den B • .hTe11v1 Alit toepwijd. 

Ben heeft bier eene school , welke gemidd.eld door 715 leerliop be
socht wordt. 

ELLANGE , beek in het grooth. Lu,~. Zie Ei.LaH-.. 
ELLANGE, d. in heL balj. van L.zn,lnag , grooth. Lunmhrg. Zï. 

Em.11110. ' 
ELl,ANGE, d. in de heerl. Ro-,,y, grootb. Luz,,,J,ur,, Zie Eu.u1111 •. 
BI.LE, d. in hd .wntl 11Jn Tlaorn, prov. Limhurg. Zie Eu.. 
ELLE, hofstede op het eil. Sclouwn 1 prov. Z,elantl. Zie B11o1.a. 
ELJ,EKOM, d. op .den Y,luwn-,,n, prov. thlkrla,ul. Zie Euo•. 
ELLEKOMSCHE-DIJK, dil op den Y,Z,,IDffl:oo•, prov. Geltl,r-

,._,l, Zie Euo•1u ... D1a. 

ELLEKOVEN, geh. in het voorm. hert. Gulili:, prov. Limhrg. 
Zie ILLa&ou11. 

ELLEKUM, d. op dea Yelu111en:oom, prov. G,lJerlantl. Zie EL&H, 
ELLEK.UMSCHE-DIJK, dijk op den Y,lulffR:oom, proY. G,ldnland. 

Zie Euo•sc■1-Du&, 
ELLEMARE, voorm. dorpje en water in Staat,-Ylaanàren, prov. 

Zrrland. Zie E1.1ua1. 
ELLEMEET, gem. op het eil. &Aouao,n, proY, Zeelantl, arr. Zie

rilu,, kant. B,,,..,,.,/uaen (i k. d., 15 D1, k., i s. d.); JNllende 
W. en N. aan de gem. Noordwelle, 0. aaa de gem. Elkeriee, z. aan 
Duivendijke-LooperskapeJle-Brijdorpe-en-Klaaskinderenkerke. 

Deae gem. bevat het geb. Oudendijk, benevens eenige verstrooid 
liggende b., en beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 
883 hund. 16 v. r. 27 v. eU., waaronder 8lS7 bund. IS6 v. r. 40 v. ell. 
acbotbaar land, lleo telt er 66 b., bewooud door 84 huisgei., 11i1.ma
lende eene bevolkinlJ vu 460 inw., die weest buo be,taan vinden in 
den landbouw. 
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De iaw., ÜI, op tijf na 1 .U. Ban. lija, WaooNa 'fGOf • TWN lael 
pooute gedeelte lot de pm. Blunn, de overip lot die vaa a.ro.,. 
.-u . ...a.• De IS R. )[., die 111111 er Tiadt. , worden tot de llat, na Zw
ril:ZH genkead. 

Ken lleeft ia dae pm, ffne school , te Oud end ijk , welke s-ud· 
deJd door een ptal nn 41S leerlingen beaocht wordt . 

.&r.uUT ia eeae heerl., welke thans in eipnclom betelen wordt door 
Jool.beer Mr. Wn.1.1111 eo ....... JloD H J01111 Uli Eu.auu, thau 
DOf wooaach&ig op den huiae Popumbu11 in W alchenn , dooh • die· 
weldra aijn iavek aal neaea, op het door hem met eea fraai wooa
hail TOOnÏell laadpetl O nr da ia , op het.elfde eiland, onder Oost-· 
l[apelle, • . 

\' 6ór de llenormiag wu Eu.um een dorp, met eene kerk, die ia 
dea SpaaaseMD oorlOtJ •erwoest. en naderhand niet weder o,rhoawd i,. 
Het kerk.hol, i u. Z. tea 0. van Oudendijk , is nOfJ aanweaig , maar 
wordt all aooclanig oiet meer geh,aikt ; het ia tepnwoordig eene weide , =~ eeoe aldaar 'fl'OelJff opgegra•ene ateenen doodkiat staat, Het 

d. is TI:Jdwenen, en claa"an alechts ffne ~leooenwoning meer 
overig. - Ata de tegmwoordip kom der gemeente• au te merken hel 
welgelepae en lenadige phaclat Oudendijk. Zie dat.woord. - De 
lr.ermia •alt io den laallten Maandag in Septe,nl»er. 

Het wapen deur gem. bestaat ait een Teld van ailTer, beladen met 
drie aeeharen •an aaaur , op de howenllle eene swemmende eend •an 
uatnar~Ë:leur. 

:&LL TSCBIVAART, Taart ia hn eil. &Aoa ... , prow. Zn-
'-'· 

Zij neemt een begin aaa bat ,reh. OadendUlr. , loopt met eene said-
Ollllelijke rigtiag door de gem. li"-ett en wereeaigt sich hij het pit. 
Ioriaaaahoof'd met de H~rl. 

11,LEN , 1aikerplaat. io Nfflerl.ruh 6-t111, kol. S.riaanae I aaa 
de S.riu-, , t.er regtenijde ia het opnren ; palende bonnwaarts ua 
de koOijplaat. Leliëndal , benedenwaarts aan de 1Uikerplant. llarien
llu._ ; 1000 akk. groot ; met 179 sluen. Zij wordt bewerkt door 

_ eeaea ltoommolen. Vroept' heetle &ij Neon-GDACU; de Negen noe-
men haar Taon11. _ 

ELLENS, lt. in H •• ...,., Jll'O'f• Grdiag,n. Zie Bn111. 
ELLEBANGE, Fr. naam •an het. d. Eua1111n, in het halj. ••• 

--~, poolh. ~- Zie E■LDIIIQII, 
:ELLERANGE • Fr. naam •aa het d. ELLn1111111, in de laeerl. So-' 

k-, grootb. ~. Zie Eua,11111111. 
BLLERHUISTE.ll-TIL of Er.r.BU11111■-m., ho11t.ea brug ia H•Nffllgo, 

Jlfff, ~ffl, gem. en f u. z. yan Beda"', in de huun. Blln
Aann. Zij lagt OYer het vekdiep nn Groniagen nur Onderdendam. 

BLLERHUISTEB-WEG of ELLs■■11an-wn, weg ia H•nringo, pro•. 
ar....,_, die ia de gem. Betl- een begin neemt, en, oost.waarLa 

• UD loo_peade, sich in ReiJffloatl verliest. 
BLLRBHUIZEN or ELLUl■lll:1111, buan. in Hu,iago I rrov. Oronia

gn,, arr. en 4 u. Z. W. van .lppiage!arn, kant. en i u. Z. •an 
o..,,, ... llna , gem, en ! u. 1. nn 11.J .. , ouder wellr. dorp het 
lleboort; met. 11S h. en 110 inw. 

Deae huars. maakte Toorheen eene •afzonderlijke regtstoel uit , en 
w• laatstelijk een ,taande regtatoel , toebeboorende aan het hui, 
Jlliddd1t11111. Zij 1-taat TOOr het grootate pdeelte uit goede hoerde
rijea, welke sich tea Zaillea ua den Elferhui1t.er•weg, tot een 
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~e strNlt, van het west.en nur het 001len, uitatrekken. .Dc 
wettelijkste boerderij ltaat oomiddell\jlt uo het treltdiep van Groniopll' 
nur Ooderdendam, terwijl \'oor cleacbterdenr de E llerlerhu ister-1.il 
li,rt; een weinig meer oosl.wurts heeft. men de boerderij het Hooge 
Jfeem, al~na jreheeten , omdat. men ~ier ane hoogte heef\ epç-or
pen , ten emde er , 1100 als sommigen willen , eene kapel 9t' te ngt.en ·, 
clomdien deze streek zeer laag ligt, en men daanloor gedung, des win
tert en in het •oorjaar, wegeDI het hooge water , 11iel altijd pregela de 
hoofdkerk te Bedum konde bezoeken. De ligging •an de plaats , geheel 
un het westelijk einde ••n de hnun. Enn■vn••, maakt. het echlel' zeer 
onwunchijnlljk, dat daar ter plaatse eene kapel heeft. S"laao , en hel 
ÎI veel meer. te vermoeden , dat die kapel moet gezocht worden. bij de 
boerderij de Wijk, welke meer oostelijk , en meer in de nabijheid 
der boerderijen gelegen is. Te meer moet men dit •ooroodentellen , 
dur in het jaar 1841, in de nabijheid •an deae boerderij, door het 
omgrann un een stuk groenland , eeuige fondamenten en -wel ouden 
ateen , waaronder eene bijzondere 100rt nn node ateenen , welke men 
hijna uitsluitend un oude kerkgebouwen aantreft, 1ijn gHonden, alsmede 
de geraamten van n1im twintig lijken , die in de nabijheid •an ge
melde fondamenten , slechts een voet di~ onder de aanle l3rn. Ook 
doet de liggmg nn den grond, welke geheel met steen is nrmenffd, 
Yermoeden, dat op deae plaats een oud gebouw moet bebl,en gestaan. 

ELLERHUIZEll-TII,, bouten brur in H-,i,,g", prov. Oroni,agen. 
Zie Enn■1111n11-nt. 

ELLERHUIZER-WEG, weg in H•fllin,go, pro•. Gnmiff.!Jltff. Zie 
Ea.u■■VISRll•'WP.G. 

ELLERINGEN • in het Fr. &tnuu of Btnuea , d. in de beerl. So
,__, groeth. Luznnlnirg, kw., arr. en S u. z. W. van LunrtJmrg 7 

bot. en 1¾ u. W. len Z. nn Beu~, gem. en f u. z. 0. na 
s.-, aan eene l,eelt , welke , een weinig len W. un hier , ep den 
hoopn Solen•reberg (llont-Soleuvre) ontspringl, o beneden Udingen in 
de Alsette nlt. 

De inw., die allen R. K., 1lja hebben hier eene kapel, welke tet 
de gem. San- behoort, doch door eenen afionderlijken Kapellna be
diend wordt. 

ELLERSHUIZEN , geh. in"fl•nnn,go, prov. Gnmingen. Zie E1.tn
na1111. 

ELLERSINGHUIZEN, geb. in "ll't1tff'fll0lu, prov. OronifffJ"'• Zie 
E1.Da■111111■v1ZB11. 

ELLKRSVELD, heideveld in beL dingspil Z•idntHld, prov. Dmit1-. 
Zie EtDDffBLD, 

ELLEWEN, naam, onder welken het d. EtTIHU, in de beerl. 
Sie6eia6or. 1 grooth. Lvzernln,rg, op 10mmige kaarten •oorkomt. Zie 
En111GB11, 

ELLEWOUTSDIJK, beert. in beL eil. Zuul-Blfltlantl, pro•. Zee
lau I arr. Gae,, bot. lleinknu:and, gem. El'-6.t,tlijk-,:n,.BHrin- • 
ge; palende N. aan de heerl. Driewerre-en-Oodelande, 0. aan Eve
rin1e, Z. aan de Honte of Wester-Schelde, W. aan Coodorpe. 

Dei:eheerl.bevaLden Noordpolder 1'ao Ellewoutsdijk, benevens 
den Polder van Ellewoulsdijk en daarin het d. Ellewout■dijk.. 
Zij beslaat eene oppervlakte v• 660 bond. 69 "· r. 60 "· ell., telt 
1i3 b. en 700 inw., die merst hun bestaan vinden in het dijkwerk. 
Ooit beeft men er eeneo korenmolen en eene meestoof, in welke laatsle 
jaarlijks IS0,000 Ned. pond. meekrap bereid worden. 
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· De inw., die bier, ep ne,en na, allen He". zijn, maken ,'metdie 
•an de heeil. BHrit1gt, eene gem. oit, welke lot de klaa. van 
Bon, ring van Boru,k , behoort , en 7 40 zielen telt. De eente , 
die hier het leerurambt heef\ waargeeomen , is geweest Gm.nL■us n 
S■n of SJDDT, die in het jaar 11S87 berwaarl■ kwam, en in het jaar 
1194 naar Overzande "ertrok. 

De R. K., "an welke men er slechts 9 untreft, worden tot de stat. 
•an ll-tlntJa•-, gem. Baedeurumltt, gettkend. Men- heeft in 
deze heerl. éène .ehool te Ellewoutsdijk • 
• Het d. EunJovnu1,s; , oud tijd, doorgaans :.;L1D1111: '?' Eus•1111: genoemd , 

li«t !iij o. Z. Z. W. van Goes·, i. o. Z van Heinkenuand tegen de 
Wester-Schelde , waarover het. een veer beeft op Neuzen , terwijl er 
mede eene goede haTen is, Het wu vroeger een zeer belanfrrijk dorp , 
doeh is lang in Terval geweest ; sedert eenige jaren beert het eebter 
,reder een goed. aan1ien verkregen. - llea telt er thans in de kom 
TIIII het tl\ 77 h. en 4!50 inw. 

In de kerk, ••• vóór de Reformatie eene vikarij van On:, Line 
Yrow.e. Dese kerk, een vrij ruim gebonw, is het overblijfsel nu 
eenen stouten steenklomp, 't'oonien van eenen boogen en zwaren toren·, 
welke, in venal geraakt zijnde, in het jaar 18i4 tot aan het kerkdak 
is afgebnken en no eene nieuwe •pits voonien , terwijl de kerk , die se
. dert de zeventiende eeuw in vernl was 1enakt , van het einde der vorige 
eeuw tot op heden , door •erbeterde mkomsten, jaarl\jks ook in eeneo 
beteren staat nn onderhoud i■ bijgehouden. • 

De, in bet jaar 18i4 nienw gebouwde , dorpaehool werdt gemiddeld 
door een gelal TAD ISO tot 90 leerlincen bezocht. · 

la de nabijheid TID dit d., tegen den uithoek aan de Sebelde, is men 
ia het jaar 1837 begonnen een gelasematteerd fort aan te leg~n, het
welk in 18$9 '"fOlbouwd ,ra■• - --Vroqrer ■tond bier ook een pracbtill' slot 
het Huis te Rllewontadijk genaamd. Zie voorts het volcendeart. 

Btj Koninklijk besluit van i September 18i3 , no. 151 , is aan dit d. 
eo11ttS1ie Terleend tot. het houden van eene wekelijksebe graanmarkt 
op elke Woensdar, en 't'an twee jaarlljbehe paarden- en veemarkten, 
op de eersten Jlaandagen in de maanden Mei en Oetoher. 

Bel d. E11n-ovnu1111: is de gehoortepl. van den Godireleerde Wa
llD.■IJI Evnura geb. den ilS December '161SIS, t den t1 Jnlij 17i9, 
als Predikant te Rot.terdam, onder.ebeidene gedrukte scbril\en nalatende. 

De heerl. Enalt'Ot'flDIR is · bij de boedelscheiding der nalatenschap 
van Vrouwe Jo■uu lllaaiA Baroneue ow Tun ow S1■00,uu1 doairièré 
van den Heer Mr. Co■IIILII Baron ua Pauo11can D■ Suu111111:T, wiens 
voonaten het reed■ in het midden der vorige eeuw bezeten hebben , 1,ij 
loting tea deel Bfflllen aan den Heer Aanu JAco■ D1Du111: Baron w 
Panacn■ • als representerende de vier nagelatene kinderen , van wijle 
Vrouwe LasA 1111111, geboren Barones Dl PuPOIICIIU, welke kinderen, 
alle buiten het. Rijk woonachtig, die thans no« beaitten. 

• Het. wapen dezer beerl. bestaat ia een schild ven sabel (swart) , be-
laden met. eenen balk van zilver , en daarop in het midden eene X , 
en aan heide zijden twee I, du, IIXII. 

ELLEWOUTSDIJK (HUIS-TE-), voorm. adell. h. in het eil. Zui,l. 
lltfflorul, pro•. Zetland, te Bllea,outrdijk. 

Het. moet een oud , prachtig en leftna slerk slot , en het stamhuis 
der oude Heeren -ran Ellewoutsdijk geweest zijn. 
· Toen Hertog AL1a11Gnn111 Baur111J11 het, in het jaar 1S81S, aan Rns 

...... Bo■sRl.a verkoeht , werden er de yoJgende bepalincen bijgemaakt, 
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welke ftCII' de hetnllelijke belu,rrijkheid van clil alol 19'uip11: 
• V ortao es voorwarde , da& Heer 1\Àa1 en 1ya naeomeliagbea dal 
hup ia Ellewout,dyc ia gherekc houden 1ulleo ODI , en ons opea huil 
te wesen en aowaooeer dat wy of onH nacomeliaghen te doea moshea 
hebben Jegbeos oase -.yaaden." 

'fen Jare 14i6, hield de Hertog van Bourgondië het , heaevena hel 
hoop regllgebied , dat mede aaa de heerl. verbonden was, aan 1ich. 
Doch in de 1estiende eeuw is het laopamerhand vervallen en in de ae
-veotiende eeuw ia het geheel. te gronde gepaa, soodat er thans niel.l 
daa eenige muurbrokken no te 1ien 1ijo. 

De daartoe behoord hebbende gronden worden thans ia eigendom 
bezelen door den Beer W &LLD Cu1L Baron N Paa,esc■1■ , gepen1io
oeerd Luitenant-Generaal, te Doeaborgh, aaa wien •U uit de in het 
vorip art. vermelde nalatenschap van Vrouwe Jo■.ull& Lau. , Baroo
oe11e n.11 Ton ns Saa-aaau, douairière van den Heer .Mr. Couu.ra 
DE PElll'OIIC■H Dit s"LIIIIII.Y 1ijo ten deel ge,allen. ~. 

ELLEWOUTSDIJK (NOOllD-POLDER-VAN-), pold. op het eil. 
Zuià-Btlflelantl, prov. ZrelaN, dÎltr. en arr. GM1, kant. HflfflMu-
2/GfUI, gem. BlliwlluflJijlc-,11-B~; palende N. W. aan den Pol
der nn Driewege ea aan den Kamerpolder, N. aaa den Stormpol
der, 0. aaa de heerl. Oudelande, ea z. W. aan den Polder vao El
le.-outsdijk. 

Deae pold. bealaal , volgen• hel kadaster , eene oppenlakte vaa 
78 bond. 89 v. r. Gi v. ell., waaronder 7i band, 80 v. r. 77½ v. ell, 
seho\baar land, telt IS h., waaronder 1 boerderij , en wordt door eene 
aluis en eene 1teenen heul op den Polder-van-Ellewoutsdijk van het oter
tollige water ontlast. Hij 1taat onder hetaelfde polderbestuur ab de 
Polder-van-Ellewoaudijk. 

ELLEWOUTSDIJK (PLAAT- VAN-), plaat in de Btntt, ptov. z..,_ 
lutl, Z. W. van Ellewoutsdijk. 

ELLEWOUTSDIJK. (POLDER-VAN-), pold. in hel eil. z,_.1Je
.. 1-u1, prov. ~e,lcrul, distr. en arr. Goe,, kant. HrinUflnontl, gem. 
Bllevo11f1Jijlc-en-BHringe; palencle N. aan den Noordpolder no Elle
woutsdijk en aan de heerl. Oudelande , 0, aau den Polder van Eve
ringe, z. 0. aan de Zuid-Gors, Z. W. aan de Bont of Wester-Schelde ; 
W. aan den Polder van Çoudorpe. 

Deae pold. beslaat eene oppenlakte van IS16 bund. iS v. r. 88 v. ell. 
scholbaar land, Alen telt er 107 h. en 10 boerderijen. Bet land 
wordt door eene 1lai1 op de Wester-Schelde van het overtollige water 
ontlut. 

Het dijksbestuur over ELLntOUTSDU&, Buri•ge, den lf oortlpol
tler, Coutlorpe, DrieV1egen, Longe-Jlaire eo den 1la•rrpo'l
tlrr is één en bestaat uit éénea Dijkgraaf, drie Geaworenen en eeuen 
Ontvan,rer-Griffier. 

ELLEWOUTSDIJK-EN-COUDORPE (POLDER-VAN-), calimatense 
pold. in het eil. Z•itl-Bnelantl, prov. Zeeland, distr. en arr. Goe,, 
kant. HnnJ.nu_,,J., gedeeltelijk IJem. Blle..ufldij/Ha-lieerirage, çe
deellelijk gem. Drietcege-en-Cov~; palende N. aan den Polder 
van Driewege, aan den Noordpolder van Ellewoutsdijk en aan de heerl. 
Oudelaod, 0. aan den Polder van Everinge, Z.O. aan de Zuid-Gors, 
Z. W. aan de llont of Wester-Schelde , W. aan den Polder no 
Borssele. 

Deze pold., welke eigenlijk uit twee, onder ééne bedijking lissende, 
polllers, den Polder van 11 lewoutedijk en den Polder van 



Co11clorp1, l,atut, bc:llut, vop1 hel bduter, eeae oppervlal.11: 
tu Mt liund. 88 v. r. 1 v. ell., waaronder 759 Lund. 41 v. r. ISI 
v. oll. tebolbaar lud, van welke IS18 buod, i3 v. r. 69 v. ell. oo-
41er Bu-o.t,Jijlen ii5 bund. 17 v. r. 84 v. ell. onder Coudorpe. Jleà 
telt er 118 h., onder welke 107 b. en 10 boerderijen onder lilletM,.,,. 
äji, en t la. onder Co11.Jmpe. Het land wordl door ééne aluia OP, de 
Wester-Schelde, van het overtollige wal.er ontlaat. Omtrent het. d1jb
lies&nar ,ie men het voorgaande art. 

ELLEWOUTSDIJK-E~-EVERINGE , gem. in het eil. Zuil,.Bne
lawd, prov. Zeeland, distr. en arr. Goe,, kant. Heialen,ia•cl 1 (~ k. d., 
8 m. k., S •· d.); palende W. en N. W. aan de gem. Dr1ewege• 
ea-Coadorpe, N. llan Oudelande, N. O. aan Baarlucl-en-Bakendorp" 
z. aan de Bonte of Wester-Schelde. 

Dae gem. beval de heerl. Ellewoudaclijk en Bveringe, beslaat 
eene oppervlakte va11 801S Lund. 79 v. r. SIS v. ell., telt 1i8 b., Jie
wooncl cloor 14i buitfU,, uilmakende eene bevolking •an 71SO inw., 
meest allen achip11en, dijkwerken en boerenarbeiders, terwijl mea er 
ook eene meestoof en 1S hoerderüei• aantreft. 

Deinw., die bier, op 18 na, allen Berv,1ijn, maken de ~lll,YU 
Bllnioac,di'li uit. 

De R. i?., van welke men er 1lecbta 9 aant,et\ , behoore.a tot de 
1&al. van K-'enJa,,.,,.., gem. Hoecleln,lerle, terwijl de 7 Israëli
tea, die hier wonen, tol de synagoge vaq Goe, prekend worden. 

•en heef\ in deze pm. ééne achool , welke gemiddeld door eea p
t.al van ISO tol 90 leerlingen heaocht wordt. 

Het wapea deaer gem. il het.aelfde -1s dat un de heerlijkheid Blle
woutadijk. 

ELLINGEN , in · het Fr. EuAKu, Leek in het grooth. ~., , 
iie aan de o.taijde van het dorp un denaelfden naam out1priogt , 
eent ia eene oostelijke, daarna in eene aoordoostelijke 1trekkiar 
vloeit., en 1ieh bij het d. Bo111 ia de J.,Jn,rg werpt. De afstand van 
haren oonproa1 to& hare uitwatering bedraagt, de luoakeliapa me-
cleaerekend, een grooL ulQ'. 

lsLLINGEN, in hei Fr. Bllarage, d. in de heerl. R.u,y, pooth. 
L.znJn,,,g I kw. en ISu. Z. Z. W. van GreHnmat:lur, arr. en 3 n. Z.O. 
vu IA.rntll•rg, kant.. en 11 u. W. ten Z. van RaaieA, gem. eo½u. 
O. van M°""'1rf, aan den oonprong der Elliagen. 

De in•., die allen R. K. 1ijn, maken eene par. Dit, welke to& llel 
vic. gen. van Luz.,,J,urg, dek. .B-ü:la, behoort , en door eeaeo 
Putoor bediend wordt. 

ELLINGEN • d. ia het balj. no L,,a,ahrg, grooth. ~
Zie EaU11ua. 

ELKABA, Eu.11 of Er.1.1.Baa, •oonn. dorpje ia Slaall-Y1-rukna, 
.,..,. • Zeela1ttl. 

Dit. d., glegeo hebbende , ter plaatse , waar men than1 bel IJOh. 
STs111■on.s, gem. &Aoou;jlie, aantref\ , oot.leende 1ijnen naam na 
de priorij El ma ra. welke, in het jaar t 144. door NonOP , MoDDik 
w abdij nn St. Pieter, op den berg Blandijen , te Gent , geat~ 
werd , op de achorren aan den oner vu de Elmara , welke A.1uon, 
Gnaf •• Y laa■d,rm , ten jare 9:59, aan de gezegde abdij van St. 
Pieter ,esclaoakea liad. Sedert. werd 11U met acboone gebouwen voor
an, waarbij de Abt Jo■.11, in 1542, nog eene lraaije kerk voepe. 
Dae abdü werd in het jaar 1577 cloor het water bedol,en. Het iloor 
•• vloed ftD tS77 gespaarde werd ,rauKbijnlijk door dien 'MIi 

.. 
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11S6 ELM. 

1404 medegenomen. Er beslaat op Steenhoven nog een ·huis, b c t 
Klooster genaamd. · 
. De priorij of het klooster EI mar a , beef\ ook zekere beroemdheid 
"Verkregen door den RannT DB Vos; want dáár was het, volgen1 den Dich
ter, dat lzEH111a Mobnik werd, en dat RE111.i.nT diens poolen aan het klok
kentouw vastmaakte, hetgeen voor den armen Iznur• slechte gevol-
gen hadj · 

Want hi lundde so utermaten , 
Dat alle , die gingen bider 1tralcn , 
Ende waren binnen der Elmare , 
W aenden dat die duvel ware , 
En liepen daer si luden boorden. 

Zie verder het art. Bu11sr. 
ELMARA, E1au1 of EtLH&BII, voorm. water in Staat,-'f11aanderen, 

prov. Zeeland, dat men Termoedelijk moet zoeken in het GaooT1-G.i.r of de 
&oogenaamde BavGscBE-nnT, bij Oostbur1r- Op de kaart van MoG&1 
toch , staat, aan het einde van dat gat, een .Äaantea1 """ Elmare 1retee
kend, en op den hoek van den l\fauritspolder vindt men nog op eenen 
scheidsteen : Einde w,an lcd Aof Elkma.et', 

ELMARE, voorm. d. en water in Staat1-Ylaanderen, prov. Zeeland. 
Zie de beide vorige att. 

ELMERSMA , ,·oorm. edele heerd, nu eene zeepziederij, in het HTe,
tnlnrrarti'tr, prov. Groningen, arr. en 1 u. W. van Grom"ngen , kant. 
en 1½ u. Z. 0. van ZttidAorn, gem. en in het d. lloogl.erk, aan de 
trekvaart van Groningen naar Stroobos. 

In het jaar 17:S!!, zijn alle heerlijke regten, welke op Et■-uu la• 
gen , verkocht , en in verschillende banden geraakt. Het huis is toen 
reeds tot eene zeepziederij aan1rekocht , welke nog als zoodanig in 
eenen bloeijenden staat is. Het oude buis fü■nsn is door een nieuw 
nrvangen , hetwelk , met de daartoe beboorende gronden , ecne opper
vlakte beslaat van 2 bund. IS8 v. r. 90 v. ell., en thans in eigendom 
bewoond wordt door den Heer S. F. T111 Cn1. 

ELMINA, naam, welken men veelal bij Terkorting geen aan het 
fort Sr. G1o■GE D Ei-.uu, in Afrika, in Oj1ptr-Gui11ea, op de Gortd
lnut. Zie GEOIIGB ·u'EL■ru (ST.-). 

ELO , riv. in Ooit-Indië, op het Su111lasche eil. Jaw,a , re~. Ilaáot, 
die zich in het Zuidelijke gedeelte dezer residentie, met de Pro go ver
eenigt en vervolgens zuidwestwaarts naar zee stroomt. 

ELOE (LOEMA.-) , d. in Oo,t-lndii, op het Sundasche eil. Jm:a. 
Zie LoHA-E111. • 

ELOFELD, naam, onder welken het geh. EL1rv1t11 in RolJerding,pil, 
prov. Drent/ce, op sommige kaarten wel eens voorkomt. Zie E1n1to. 

ELP , op sommige kaarten wel eens, hoewel ten onregte, Etn ge
speld , geh. in Beilerdi11g,pil, prov. Drentl,e, arr. en 3 u. Z. ten 0. 
van .Ä11en, adm. en judic. kant. en 4¾ 11. N. 0. van Ho9ft111'tm 1 gem. 
en ¾ u. N. ten 0. van 1f't1t~ork; met 36 h. en ruim 230 inw. 

Men beeft er eene winterbijschool, welke gemiddeld door ISO leer
lingen bezocht wordt. 

Van den kant van Westerbork levert dit geh. een niet onaardig 
gezigt op • doordien het nog al boschrijk is, en eene hoocre ligging heeft. 

ELPAPOETIH, gespan. en d. in Oo,t-lniliè', op het Amboruche eil. 
Ctra,n. Zie EuP.i.-PoETEB. 

ELPE, naam, onder welken het geh. ELP in Bcilerdi1191pil, prov. 
Drent/ce, op sommige kaarten wel eens voorkomt. Zie ELP • 
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BLPEBDER, meertje in Beiknlittg,pil, prov. Drttlllie, l u. N.O. 
v~n bel geh. Elp. · 

ELREBOE or BaalOI • oud d. in Oa,t J,ulii, op he\ .ifllNIIICAe 
eil. 4m6lau 1 aan de Noordoostkust van dat eil. 

ELS (GAT-VAN-DEN-NOORDER-), eene der killen van den Bï.,-
6oscl 1 prov. Zuid-Hofland. Zie ELsr (Gn-u11-DZ11-Nooao111), 

ELS (GAT-VAN-DEN-ZUIDER-), eenederkillenvan den Bir,6o,cl, 
prov. Zuid-Hollaad. Zie EL1T (Gn-v.&11-0111-Zuuisa-). 

ELS BEEK, watertje in Zalland 1 prov. <herijuel 1 dat uit de Har
••6erglaerAeiJe voortkomende , 1icb , met eenen westelijken loop , bij de 
bunrs. Bergentheim , in de Y echt ontlast. 

ELSBEEK, watertje in Ttrenthe 1 prov. Or,erijuel 1 dat met onder
scheidene takjes, in de gem. Lonnekrr 1 ontstaande, met eenen 1uid
oostelijken loop ,ich , in de gem. La,,,.,.., in den Dintel ontla■t. 

ELSBERG, voorm. aandbeuvel in Rijnland, prov. Zuid-H0Ua11d, 
op de boFstede Oo1t-D11ir,11üin 1 gem. Y oor6urg. • . 

Hij ontleende 1ijnen naam van de elzen, waarmede bij beplant was. 
Zie voorts onr deien heuvel het art. Dun•1sn111 (OosT-). 

EI.SBOSCII, landb. in de Jlei}erij r,an ',Hertogniboic/a, kw. Jlaa,
lat1d1 Eerste distr., arr. en i 11. N. O. van 'r Hertogenbo,ch 1 kant. en 
11 u. z. W. van o .. , gem. en } ll. z. o. van Nulaad, 

ELSBROEK, adell. hofstede in Rijnland, prov. Zuid-Holload, arr. 
en 2! a. N. ten O. van Leyden, kant. en il n. N. 0. van Noortl
eiJ" 1 gem. en I u. N. van Hille9om. 

Deu hout. beslaat, met de daarbij hehoorende buitenpl. La pine n
b u r g, bonwmanswoning , bosscben , weilanden en duingronden , eene 
oppenlakte van 307 band. 

ELSBROEKER-POLDER, pold. in Rijnland, prov. Zuid-Hollorul, 
arr. Leydn, kant. Noordtoijk, gem. Hillegom,. 

Dae pold., beslaat, volgens het kadaster, eenc oppervlakte van 181S 
bond., •aaronder 179 bond. schatbaar land. 

EI.SCHOT, geh. in de lleijeri} Nn ', H,.,..togn,J,o,cla, kw, Jlaa,lantl, 
prov. Noord-Bral,a",l, Zie Jzuc■oT. . 

ELSDIJJ[, naam, welke oudtijds do\Jrgaana aan het d. E1,1o1Wo11TSD111t, 
io het eil. Z.ïd-Bn,lanl, prov. Zeelarad, gegeven werd. Zie Eu.s
wouTSDJJI'., 

ELSE, riv., grooth. Luzemburg. Zie ELT1, 
ELSE~ td. in het Land NR YaUenburg 1 prov. Limburg. Zie ELSLOO. 
ELSEN or Et1111, bours. in T111enlM 1 prov.<heriJ11,Z, arr. en :Ju. 

Z. W. van ÁMelo, kant. en t u. N. N. W. van Goor 1 gem. en 
11 u. N. N. 0. van Jia;"elo. 

Men heeft er eene school, welke· tevens voor de buun. He re"• dien&. 
Ook •as hier vroeger eene havezathe, Elsen geheeten. 

El.SEN of Euz11, voorm. bav. in Tt11e11tlie, prov. Offrijuel, in de 
boon. El,e_,, gem. en 11 u. N. N. 0. van Markelo. 

ELSEN (DEN), geb. in het Land tta11. Rar,ellein 1 prov. Noord
Braband. Zie EL1111 (0.11). 

EI.SENBURGil, voorm. landg .. in het 1Vederk11HJrtier der prov. 
Utr«ht. Zie Eu111avaa. 

ELSENBURG, landb. in de lfleijeri} r,an •, H,.,..togtnbo,c/a, kw. Jlaa,
land 1 prov. Noord-Braband. Zie Er.uaaua&. 

ELSENHAGEN, verl. plant., in Nederlantl,-Guiana 1 kol. Surina,,.., 
aan de Cott;,:a , ter recter zijde in het opvaren ; palende bovenwaarts 
a_an de lr.offijplant. Anna'1btirg, benedenwaart.s aan de ~erl. pla~t. Nieuw-
Cuylemburg; 11SO akk. croot. • 
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ELSEN-001\D, buit. op het eil. 1'okAffd, pro-,. Zet"'-tl, atr., 
kant, en 1½a. N. van .,ild,Un,rg, 1 u. W. N.W. nll Ye,re, gem. 
P rtllltHfl•po,-,...ZaadtlijA-6uitm-tt1-ScAtllog. 

De&e buit. beslaat , met de daartoe beboorende gronden , eene op
pe"lakte van SIS bund. 14 v. r. 41S v. ell., en •ordt thans in eigen
aom bezeten door V ronwe J. C.a.1m1us , Wed. W. C. J. Sc:a.a..DII' , 
woonachtig te Middelburg. 

ELSENSCHE-BROEK , Em:111aon. of EL1111■11on , heide"eld in 
Tffftd., prov. O.-;j,nl, gem. en N. W. van •arltlo, 0. ·,an de 
bu11rs. den lnsen. 

ELSENSCHE-VEEN, EL11H11rc ot Eu111v1111, heideveld ill T.,,._ 
,,,,, pro,., lherijuel, gem. en N. Yan Marlelo, W. nn de baars. 
den Elsen 

ELSER.BROEI , of Eun■ao•• bnnrs. in TwatAt , proY. 0Hrij111l, 
arr. en 3i u. Z. W. van Almelo, kant. en 1i u. N. W. nn Goor, 
gem. en 1! u. N. Yan •arlctlo. 

ELSERBROEK, heideveld in T111md., P""'· 0Hrij11Pl, Zie &11!11-
sc■s■■ou. 

ELSERVEEN, heideveld in T111mtle, pro•. Own'jrstl. Zie Et-
11111uc■s-va111, 

ELSGAT (BENEDEN-NOORDER-), cene der lillen in den Bin-
6ottla, proT. Noonl-Bra'l,,u1rl. Zie EuTCAT (Bnmu-Nooaon-). 

ELSGEESTER-POLDER, pold. in Rij"lo"rl, prov. Zuitl-Hollaflfl, 
Zie EtsHEBSTl!&•POLDH, 

ELSGRAVEN, waterloop in TnNIM, prov. Own'j,ul, in het geb. 
8fltn- 1 gem. ll'indn. 

ELSHOF (DEN), landhoeve in de •Pijenj iian '• Hertogm&tnela, kw. 
•aa,lonrl, Bn,u distr., arr. en 21 u. N. 0. van •, Hertog1!116o1tl, 
kant. en 1 u. Z. W. un 011, gem. en N. Tau Geffen. 

Dit landg., waar, naar men algemeen denkt, vroeger het Kas te el 
·no Geffen gestaan beet\, beslaat eene OJlpenlakte van 4 bond. 
70 "· r. 34 v. ell., en •ordt thans in eigendom bezeten en bewoond 
door de Wed. Pa.rn LAIHIBKI. 

ELSHOUT, d. in het Land Nn HttUtlm, proY. lfoortl-Brol,and, 
T.wtltdistr., arr. en i½ u. W. •an ',Hertogen6o«A, kant. en 1 u.Z. 
Tllll Heu,Jna, ,em.011tllan,rln-en-El,lunit, f u. Z.W. vanOudbeusden. 

Men telt er 91 b. en ongeteer !SISO inw., die meest hun bestaan vinden 
in den landbomt, ••rdende hier nog al veel rogge, .,Ju, bennip, hop 
en1. aangekweekt, 

De inw., die biel', op 'fier na, allen R. 1.. &ijn, behooren tot de 
p'llr. Vatl Oudlatu,rlH-en-El,lout, en hebben bier, in oude tijden, 
c,eue aanzienlijli.e kapel gehad , welke, volgens 110mmigen , reeds an de 
elfde eeu• 1oude gesticht 1!Jn , onder aanroeping van de H. •~d •uu, die aldaar, l,ij baar beeld, door de R. IL, ook VII) andere afge
le,ene plaatsen, bijzonder geëerd werd. Deze lapel is in •et jaar 1829 
"Verkocht en afgebroken ; doch het beeld wordt nog met veel eerbied 
bewaard, en met ongemeenen toeloop geëerd in de kerk, aan den H. Jo
au11u Effl-,.li1t toegewijd, welke te Eu■ouT gebo1n,d ia in het jaar 1687, 
ter ve"angmg van eene, welke voorbeen te Outllaw,den stond. Deze 
kerk, •elke vroeger slecht• eene schuurkerk was, is in het jaar 1828 
"Vergroot , en met leijen gedekt ; terwijl op het midden van het dak 
een koepeltorentje , voorzien van eene klok , geplaatst is. 

De Her•., Yan welke men er slechts 4 aantreft:, hchooren tot. de gem. 
• no Baortlmijl-ew-El,ltot,t. 
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la fSSIS heel& men \e &.a■cnrr een kostbaar en "110rtrell'elUk Ge• 
meeatehuis sebouwd • hetwelk uitsluitend wordt Jebe1igd tot eene raad
kamer , aeeretarie , acboolhuis , onderwij1erswo01ng , brandspoithuil en 
wachthuis. Dit gebouw ataat midden in het d , even als de dorpschool, 
welke gemiddeld door een getal ·van 70 leerlingen be1ocht wordt. 

Er moet bier te Toren een slot gestaan hebben , het Hu is• te -
Elshout gebeeten, waarvan 1elf1 de herinnering verdwenen en TOi• 
strekt geea spoor meer te vinden is. Bijna eveneens is het geleoen met 
deahdij derCilteniënsermonnikonle, :M.ariendonk geheeten, die biet 
in 1439 gesticht werd , daar men ook van deze naauwelijks de plaats, 
,raar zij gestaan heeft, weet aan te wijzen. In vroegere tijden was 
hier ook eene schans , tot betere verdediging van Heusden, gelegen , 
welke echter thans reeds lang ieslecht is. 

Dea U November t831S is bier een brand ontstaan in eenen stal , 
die zoo snel \oenam , dat de stal en het daarbij gelegen huis , met i 
paarden , 7 koebeesten en het grootste gedeelte van 41len inboedel , 
eeae prooi der vlammen zijn aeworden ; terwijl daarbij mede een irroot 
gedeelte van het gemeente.archief. door het vuur verteerd is, door
dien het verbrande huis gedeeltelijl tot eenc gemeenie.raadlamer en 
leCretarie gebezigd werd. - Ook is de korenmolen van dit d. tweema• 
Jen á,rebrand. 

ELSHOUT (HET), benaming, welke geaenn wordt aan het beneden
or westelüke gedeelte der f.m. lfieu•-Lekkerlantl 1 in den .4lblaner· -n1, proT. Zuid-Hollan , arr. en IS u. W. N. W. van Gorimlaem, 
kant. en i{ u. N. W. van Slietlrecl&t. 

llea Tindt aldaar de in de rivier de Lek uitwaterende kapitale Hooge 
ffl Lap Boeum--sluizen van den Ot,er.e,a • .lfederwaartl, met de zestien 
\ol. die distrikten behoorende hoolfe watermolens en de collegiebuia:en , 
aamienlij._e scheepstimmerwerven , sleephelling tot het ophalen van 1ee
aehepea en het ponteveer over de rivier de Lel. 

In ,.~ tijden stond geheel in het beneden einde , bij den 100-

paumden K.iaderdijk, eeoe kapel, waa"an mea zegt , dat oog een 
jedeelte der fondamenten te vinden is , in den boezem vaa den Neder• 
waard. Deze kapel , met der lljd tot eene kerk aanaegroeid, behoorde 
onder de .kerk Tan St. Salvador te Utrecht , en moet ook ten dienste 
laebben verstrekt un de, tol die kerk behoorende, inwoners, van het 
na un den regteroever der rivier gelegene LeUerke rk. 

ELSHOUT (HET-HUIS•TE-), voorm. kut. of slot in het Land tlGa 

Rftl#Ü11 proT. Noord-B,al,arul, in or nabij het d. Elshout, waarvan 
men ael& niet eens meer weet aan te wijzen, waar het gestaan heef\. 

ELSKAJIP, geh. in Zallarul, prov. Oflff'i.J_'111l, arr. en IS u. N. 0. 
vaa Dtnlff&lw, kant., gem. en 1 u. 0. ten N. •an ltaàlt,; met een 
baiteaped, insgelijks Ehkamp geheeten. 

ELS"IAMP.., l,ait. in Zallarul 1 prov. in Oemj,rel, arr. en lS u. 
N. 0. van 1/ffenter, lant., gem. en 1 u. van Baalt, 1 ia liet geh. 
Bld»'!'J'._ _ 

ELSKES.ROP, stuk bouwland ia de 0.er-B,ttwJe I prov. 6eltlerlanl, 
gem. BnarMl , heerl. Doonwnln,rg I een gedeelte van den Dollf'llfflhrg
ldw-11' oenl uitmakeade. 

Het beslaat eene oppervlakte. van S buod. 41S v. r. 40 v. ell., en 
men Tindt er nog .ehe"en van Romeinsche en Oud-Duitsche uraen , 
alsmede brokken duiC.teen en blaauw marmer. 

ELSLO, d., pro,. Friuland, kw. Zne11w11tl,n, griet. Stelli,.,.. 
tHrf-Oortei,c,h. Zie Eur.oo. ,, 



,. 

180 ELS. 

ELSI,O, d. inhet.graafs. Yalkn6arg, prov.1-wrg, Zie E.....oo.
ELSLOE, oade naam van het d. EuLOo, prov. Friesland, kw. Ze

fffl'IIIOvden, griet. Stelling"erf-Oo,teinde. Zie Eutoo. 
ELSLOO of ELSJ.o, oudtijds ook En1Lo11 of ELsLos, d., proT. Fries

land, kw.Zmm1110aden, griet. StellingWJ'f-Oo,teinde, arr. en 4 u. 0. Z.O. 
van Heermt1een, kant. en 1½ u. 0. Z. 0. van Oldl'bef'koop, ½ u. Z. 0. 
van de Linde. 

Men telt er in de kom van het d. 11 b. en 70 inw., en met de 
daartoe heboorende b. Tronde en Zuidhorn, IS3 b. en 300inw. 

De inw., die hier, op 8 na, alle Herv. zijn, behooren tot de gem. 
JllaUinga-Euloo-na-Ltmgedijk, en hebben hier eeoe kerk, welke in 
1780 vernieuwd werd, en tusscben twee rijwegen slaat, die ter weder
zijde nn baar doorloopen. De kweekeliniren van de landbouwkundige 
school , te Wateren , gaan te ELSLOO ter kerk. 

De 8 R. K., die men er aantreft., worden tot de stat. van Steg
gwden gerek4Wd. - :Pe dorpscbool telt gemiddeld een getal van :SIS 
leerlingen. - Eertijds lagen onder dit d. de stamhui1en nn Franken a 
en Porti nga. 

ELSI.00, gem. in het Land mn r alktnburg, prov. Limlni.rg • 
distr. en arr. Jlaa,tricht, kant. Meer11e• (4 k. d., 6 m. k., i •• d.); 
palende N. aan de gem. Beek, 0. aan Spaubeek, Z. aan Geul, W. 
aan de Maas, die baar van Belgisch Limburg scheidt. 

Deze gem. bevat het d. Elsloo, benevens de geb. 'Katso.p en 
Terhage. Ook beeft. men er een kast., het B11i1-Te-Elsloo 
gehcetcm (zie het volgende art..). Zij beslaat eene oppervlakte van 
.655 bund., telt 21Si h., bewoond door ilSi huisgez., uiuuakende eene 
bevolking van ·1100 zielen. 

De inw., die op één na, alle R. K. zijn, maken hier eene par. 
uit, welke tot het vic. gener, van Limburg, dek. Jlleer11en, beheort., 
en door eenen Pastoor en eenen Kapcllaan bediend wordt.. 

De enkele Herv., die l1ier woont, wordt tot de .pm. van Beel-n
Geul gerekend. 

De gem. Etnoo was vroeger eene heerl., welke door sommigen voor 
.ecne rijksbeerlijkheid gebonden werd. Ook beweerde de Keurvorst van 
den Palt:1 , in het jaar 1700 , dat hem de opperheerlijkheid ELSLOO 
toekwam, maar de toenmalige bezitter begaf zich onder de besehrijvinff' 
nn de Algerueene Stalen der Vereenigde Nederlanden , die , den 31 Au
gustus 1711 , verkfoarden, dat deze plaats , van overoude tijden af, 
een leen van Braband is geweest, en dat men 1ich van de vonnissen al
daar, op het leenhof van Valkenburg en niet op het geregt van Aken moest 
beroepen. In het jaar 17i3 werd deze verklaring andermaal gedaan. Ook 
.hebben de Algemeene Stalen het regt op Eutoo aan zich gehouclen, ter ge
ler,enbeid van de inkwartiering van het keizerlijke leger , in het jaar 

'1736. lntusschen droeg deze heerl. in geene beden of andere lands
lasten. Bij de verdeeling van het jaar 1661, bleef ELnA onverdeeld, 
alJ:oo de Staten des lands van Valkenhur,:r, met den Heer van ELs.
lA>O in geschil lagen , dat toen voor den Raad van Braband , te Br11s
sel onafgedaan hing. 

Men treft in deze gcm. nog eene plaats aan , HooaST genaamd, 
waar vroeger eenc schans gelegen heeft, 

llct d. EsLoo, ELsLO , ELSEII of ELzl!i'I , ligt 2 u. N, van l\laastricbt, 
1 11. N. ten W. van Meerssen, aan de Maas. 

Het d. ELsLoo is in de oude geschiedenis bekend onder den naam 
'l'an H•stoE , HAsLou of H.uLOII , waar de alles verwoestende Noorman-



BLS. 181 

Ma, nader de beHlen -ran 601nm, en S111Uum, Vorsten Tan het 
loainldijk Deensche bloed , 1ieh in 881 nedersloegen , die het twee en 
eea laalf jur ia bezit hielden , terwijl •U van bier de omliggende dor
pen en streken verwoeatten en plunderden , telkens met bonnen buit 
- :&.n.oo tero1keereode. De Belgen aoodea een geaantaebap naar 
X...... ,In Diill. 1 Koning of, IOO men wil ·, .Kei1er Ntl 6ffflUJni'i 1 
die in Italië wu , met Tenoek om bun te hulp te komen. Deze Tol
deed aan bun yerzoek , en op weg een talrijk leger op de been r
liragt hebbende, sloeg bij, in de maand Jolij , het hele, voor H.t.stov. 
Nadat bij bier twaalf dagen gelegerd wu, ontstond er den il dier 
maand, een awiar onweder, waardóor, volgens aommigeo , de maren 
<ran H.ua.ou IOOdaoig geschokt werden , dat zij omstortten , en de Noor
lDllllnen aich IJl!lloodaaakt aagea , tot een nrdrag te komen en af te 
treilen. Anderen willen, dat ·de Vont er niet dan door middel van 
süne 1chatli1t in slaagde, om beo tot den aftart te beyegeo. 

Het d, EuLOO schijnt in 'fl'OIIIJ9r tij.cl nel n1tgestrekter geweest te 
IQ• dan heden. De Maas heeft er eene gebeele straat, de Jo den-
1 traa t genaamd, omdat zti 11itslnitend door Joden bewoond werd, be-
1N1Ten1 een oud slot, waa"ao mea aog Toor tien jaren de 1JN>ndsla1Jen 
heeft kunnen 1ien, Wl!ffppoeld. De omliggende tuinen en weiden ·da, 
leTereu ook nog blijken op, dat er buizen gestaan J,ebben. ·a. 

De lerk is aan den H. AnvsT&!lllls toegewijd. De groote klok, 
in den toren hangende , is bijzonder merkwaardig wegens haren fraaijen 
vorm en gietiDJ, alsmede ,regen• haren ouderdom. Daarin zijn, 
behalTe een christusbeeld, hangende aan het kruis, met daarender
staande St. Ju en 1101.l, oolr. oog drie verschillende muntstukken of 
a.daillea gesotea , wurscltijalUk deor de vorige Heeren van Eutoo 
plagen. Op de klok leest men : 

9\tt vl tau 0tmdnbe ftlotl ban Elflo + anno 
mtlleno quatn t octogeno in menfip map fuerat 
fujaq campana r,o, C:unrtil grata Jlîlatie namen 
mirjjf llata llt ~enlo fedt 2of)anne; mi flene fedt. 
hetwelk aal beteelenen : dit is de klok der gemeente Elsloo , in het 
jaar 1480, in de mund :Mei·, is deze klok gegoten, dank zij daar
voor de gaamenlijke ingeaetenen , de naam van Maria is mij gegeven, 
.IUA11ns van Venlo beeft mij wel gemaakt. 

De dorpttchool wordt gemiddeld door een getal van 70 leerlin1Jen 
ltaodat. 

Er bestaat te Er.sto0 oog een oud klooster, dat , naar men wil, in 
lllt jaar 1014 aoade pticbt aija. 

Het· waa,eo dezer gem. bestaat alt twee arenden. 
ELSWO (BUIS-TE-), last. in het graafs. Yalun6•rg, prov. Lim- ,1.,)./r: 1,. ,v. 

hrg, arr. en..& u. N. van Jlaa,lrit:At, kant. en 1 u. N. ten W. nn /· .. :r, ,,, __ .:,, 
._,,,,_, gem: en W. van Bt.loo 1 tegen dit d. aanpalende. ·Y', ,,,,, t't.,:' ,,. 

Hetbeslut,metde daartoebehoorendegronden, S38bund. ö51v.r. r•f..._ ·,l •, ; 
6!1 "• ell. en wordt thans in. eigendom bezeten en bewoond door den . . ,•1,:,• 

Gnar C.u1.a • Gu.oa. . .. /, -,t~ • ,i. 
ELSPEBT, d. op de 0-Y,l•w, pro•. Geldffla•tl, distr. Y,-L /; ~ ,! , .. .Pr 

"-, kw., arr. en IJ u. N. ten W. van ArnA,m, kant. en S u. ..YJ' •• . a,, / 
0. ten z. van Ha~•, gem. en S a. 0. van Brm,lo Het was ✓,:1',, , i._,.✓ ·-. 

eertijds de ,ewone pleisterplaats der wairens , welke van Harderwijk /: fc l,:. ;. ,. , 
op Dnenter reden. Jlen telt er, in de kona van 'het d., 81 h. en 1' -/..!.~ ., 1· ' 

l80 i-., en 111ft deb. Vierho11teo, 100 •• en ruim 700 in.,., < 'c-lt'. •' ,-.,,. 
IV. Dar.. 11 ,,,.,.ef rr 

'/, ',~,,~-., /' t' ,,,. 
✓-,_~,,. .✓• ..... t' 1 

G:01t:;,s,(i "-"""" ::< r:-:-:/;;:, >(;; ~ ·. ,_· 
' Bi~-~-· ~ '· ··. 
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,nlb mellt HD UD lladbeuw, • W~, Jaei 111..tjen ._ 
aide en liet bind& •a• ....._, lmin. 

De ÎDW ' die hier alle BerY. •U• • maun eene gem. uit' welke 
lot de klua. en· rinir YAD HaNffllJij1' behoort. De eeNte, die he& 
laenarambt ia ile18 gem. heeft waargenomen , il r,wers& ln1.•au 
J.nanu , welke in het jur UIM laier 1t.ond , en m liet jaar 115911 
nu, Kutenbreek •ertrok. Het beNlllp gachied& bij meerderheid del" 
delllmenile 111an1ledematen. - De kerk, eaa net gebouw , ia in het 
jw 1841 aanmerkelijk vergroot, ten gevolge •an de toenemende lle
•olkinlJ cle, pmeente. De fnalje e11 si&rliju toren is in liet be,rin 
daer eeuw geheel nieuw ~bouwd , ia de plaats no een• , welke 
meest van duiliteen ,ras. Het regt , om iamaad tot het pastoonambl 
•an E1M1n te benoemeo, k;..am vóór de &et'onaat.ie den Putoor Yaa 
Ermelo toe. Tot geriehan de parecltiàerk wu maar ééne kerlulieut 
,e1ticht, te weten •an de B. CH■u1■1., en'eene vikarlj op den naam 
Yan den B. J.noa1111, welker ledienaan lweemalen '• week• de altaar• 
dienst verrigten moestea. Voor eeni11e jaren ging men in dee kerk 
niet •oor de armen om, lijnde de anw. van dit d. alle welgestelde 
liedea , die lof een 1preekwoord laadden : Wij helaben ,eea cdelmaa 
ea . geen bedelman. 

De dorpschool, welke , eyea als de oaderwij&el'lwoninlJ , ia het jur 
284i, nieuw gebouwd ia, wordt pmiddeld door een getal ••n 115 
leerlingen beaocht. · 

ELSPETERBOSCH, hoseh op de 0-Y,,-,, prn. ~, 
,em. B'lfftlllo, Z. W. Yan lbpeet. 

Het be1laat eene opperYlakte Yan lfOO bud. 48 Y, r. iD •· ell. 
Ken Tindt daarin achoon en welpoeijead haulpwu •an allerlei aard , 
daar de grond toe bekwaam is. 

ELSPl,Jl, d. in den lïe,.,_.,., P""• G,lilnla,al. Zie E111t11t. 

ELSPLAAT (MIDDEN-), pold. iii den Bie,bo,cl, prov. Zuid-Hollaatl. 
Zie· Er.snun (M1uu1111-). 

ELSPLAAT (NOORDKN-), pold. in den Biedonlt, Jll'fl· Z■itl
Hollan,J, Zie ELSHLur (Nooaau-►, 

ELSPLJ.AT (ZUID-), pold. ia llea Jliul»,cl, pro•. Zui,l.H.U.-. 
Zie ELsnuu (Z1J111-). 

ELSRlJK, Yoorm. huilA!ngoed in A•della•il, pro't'. Nwd.-Hollarul, 
iem. Nieu11:er-Am1tel, ¼ u. N. •an het tl. Amllelveen, in den A.a. 
lfel11ee111Claffl-Jliahnpol,ler, hetwelk in het midden der yo,Îge eeuw nog 
onder de fraaiste landgoederen in den omtrek der stad Amsterdam 
gerekend werd. 

Het huis is gesloopt, en de tuinen en bouchen dGIW weilanden ver
vangen. Ook staat v een der mijlpalen, welke rondom de luiofdatad, 
•olgens he1cbikkintr •an Ku■1, V , gesteld &ijn. 

ELSSTEEK (GAT-VAN-DEN-MIDDEN-), eene der killen in den Bin-
6-A, pro't', Z11.itl-Holl11ntl. Zie ELsnTHIL (Gu--u11-un-lli»DE11-). 

ELSSTEEK (GAT-VAN-DEN-ZUIDKR-), eene der killen in den Bie.
loieA, prov. ZuiJ.JlollGJ&J, Zie ELSnT111L (Gn-u11-n1-Zu1uza-). 

ELST, kant., prov. Geltln-land, arr. JVijmegn&; palende N. ea 
N. 0. aan den Rijn, die het un de kant. Amheru en Znenaar 
acheidt, O. aa11 het Pa11derache-gat, waardoor beJ mede van het kant.. 
Zevenaar gescheiden wordt, Z. aan de Waal, die het nn het kant. 
Nijmegen scheidt , W. aaa het kanl. Tiel. 

~et Levat de nlt1_cnde 8 rm.: Elst, Valburg, Beteren, 
Housen, Gent, UtmaJen, Loenen en Bemmel. Het beslaat. 
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w t.p,-cW.1..,.. il,H8 :Ina ... •u lelt• W ••• :bnooa• 
_,, SIU h-a-.., eitmalteaü èeaeànllán1 --.,eYeer 1.t,000 iaw. 

ELST, riag, •PfM· O.W.,,_.,, lla-. uo JV.,-, •. 
,Zij hnat de -.olpacle 1'f pm.: AnseNl■ •en.-Loo, lemmet

&.e.ae■-ea-Dnmiik, »~iel, lldeo, Xht, Geat-:&-rl-ek.om
en-Doornenbor1, Hemmen, Heneld, Herwen--.lardl-en-Pan
aerden, Het-eren, Baiuea, Lenth, Lebhh, Baadwijk.-en-La
lem•••• Slijt.-lw-ij•k-ea-Oo1tier>laoait,Valhul'f•eG--Homoel en 
lette ■ -!n-dehl.-en-ladoor11ik. 

Men telt er l800 1ielen èn iO Jr.eAen , lenlijl de dÎenl\ er verrigt 
....tl. door 17 Predibaten. 

ELST. gem. in de 0-Bt!t,_,, p..,..., ·Gdlderlau, ·lw. Teel, distr. 
• arr. lf~•, bat. Blae (8k. d., 117 in. k., 10 ... d.); palnde N. 
- de■ llUn , ,relke cl•e ,em. •ran Al'ldiem eeheiclt, 0. aan de ,em. 
HaÏllea • Bemmel, Z. an de Waal, waanloor sij vaa de rm. 
l1therpn en Nijmegea -s-cheièn -wenlt, W. un -de ,em. Valbu'IJ 
• HeteNn. 

Zij beftl. de d, '.11.i, 14den en Le at, heaeYe111 de heetl. 
■ei ■ erswijt., en de tot het cl. JL1T IM!hoorendeilanrt. Aam, 
aredehu, llol'lanclerhroel., Eime1'-en, l.aar, Lie ■ den, 
■ ei■erswijk, Merm, Rijlerswoercl 9!11 lle-et. lleae gem. ligt 
ecllter t1iet pheel aan elkander 'la1t, maar de dorpen Eht en Lent 
al• , ter lenste Yan onpeer eee tk war\ier uen , door het derp OOll
lefiaent ,..neen pheidea. Zij beslaat eene11PP9"IMkte van 6800 bond., 
telt 1191 la., bewoond doorfll ~es., 11ilmûende eene l>eYolkÎIII na 
nim .c• inw., -4ie meest in den lnctbeuw, den tababboaw en de 
..aeelt ha heltaaa Yinden, terirljl er ook vele keraenboumgaarden 
llija, ~der te Lent, welks ÏD'Wonen meeat hon helt.aan Yindea in 
llet kweeken .,... groeaten, waanan lij de sleden Arnhem en Nijmegen 
raim •oonien. 

De BerT., die hier ralm tlOO in getal 1ljn, maken de gem. van 
lllJn, Bid ea Le,,t trit. - De R. I., Tan welke men er mm 
i900 aantreft, JDKeo pdeeltellk de 1tat. '1811 EWn uit, en hehooren 
pdeellefUl. &at lle atat. 'YIA Bl,t ___ B.,,,.., en ftD O,,,,.,._t-Lfflt-
a-BJ;jl-Bsift. c-

De luaëliten, ••n wclb men edit telt, llelaooren tot de rinpy
áapp '180 lf ii-gffi. 
•• lelt in deàe pm. 4 scholen, als: aae te Blden, t•ee le 

Blat en ffae Ie Lent, welke gezamealUIL door een pta1 tan ·IIOO 
laerlmpa besoclat wonte.. · 

la de sem- lks-, bataat nog de -.ooirenaamde Grilt, een o•~
•l .,... eene rroegere '1'1tart , ,relke ftn de Wui bU Nijmesen lot 111 

den l\ijn bij Arnlaem liep. Zie voorts het art. Ga1n. 
liet d. &.n ligt 1½ 11. z. nn Arahem , ·11 u. N. vall Nijmegen , 

8½ a. 0. ten !f:" 'f'IID Tiel, an den gn,oten -.r Yll1I Nümeue• op Am
tiem, 11• 11' 11" l'f. B., U 0 SO' 51" 0. L. Jlet i1 eeoe lfroele ftl• 
~Uli , welke onder den naam nn Ai.tuó en Awn• in de 

iedeninen 'f'enn&■rd il. Lau. ll•nr. schonk de plaats , 
ie het jaar 718, nn Wn.1.•-•, den eersten Uiuchop vali Utrecht. 
Uit dica giJ\l,rief blijft, dat reeds toen eeoe kerk \e EuT bestond_, 
met een ,Tot in de nabijheid. WUJ.1uou 1ond er, om het Enngehe 
te prediken, den H. Waa1ua1u henen, die er ook begraven is, nadat, 
Teipu een Zalphenach ven, in eea der kerkboeken ponden, aü• 
lijk op eene wonderbare wijn derwaarts IOllde 1ija aaup...-d, waar- • • 
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om die H. dan ook in dit cl., aedert eenip eeuweu .... , me& puole 
stat.ie il gevierd pweest , wordende bijaoncler uaproepen tepn de 
jicht; terwijl zijne nagedachtenis nog jaarlijks, den 14 Aupstos, al, 
Patroon der kerk, gevierd wordt. Volgens SLICUBll■OUT (1) zoude 
Wuu1aoa» mede hier begraven zijn, hoezeer anderen dunaa 8'1111 
gewag maken (2). . 

Men telt te EuT, in de kom van hel d., US h. en roim 1100 inw., 
en met de daartoe behoorende buun. Hollanderhroek, Lienden, 
Umeren, Reet, llerm, Bredelaar, Aam, Rijker■ woerd en 
Laar, 340 h. en onge~eer !llSOO inw. 

De Hen., die hier ruim SISO in gelal zijn, maken de gem. van Eut 
uit, welke tot de klass. van Nijmegen, ring van El,l 1 behoort, De eerste, 
die hier het leeraarambt beert waargenomen is geweest lua1L Dl ILu, 
vroeger R. K. Priester en Kanunnik, die, in het jaar 1IS60, nur De
venter ia Tertrollen , en later Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Ley
den is geweest. Het beroep geschiedt door den kerli.eraad. In de .kerk , 
welke Tóór de Reformatie aan den H. S.uuroa wu toegewijd , heeft Bu.
DDJcus vu I.LSD, de vijt\iende Biuchop van Utrecht, een kapittel Tan 
acht kanuanikadijen opserigt , waarbij de llidcler B1111111m huuo , ia 
het jaar t.«IS ~vier-anderen heefl pvoègd. In dae parochiekerk 
zijn van ouds af ondencbeidene ontaren , vikarijen en prebenden· ge
vestigd geweest ah: de vikarij van ST. Waunuaus; die van ST. C..
n.umu. ; die van de H. J/aagtl lluu. ; en die van de kapelle vu 
J.ijnen. In de zuidmuur der kerk is eene steen gemetseld, waarop 
het jaartal 726 , het vermoedelijke jaar harer stichting , te lezen slaat. 
Suc:nzuouT geef\ (3) W ILLIDOBD als den Stichter op, terwijl men elden 
W zu1,a1u als zoodanig vermeld vindt. De kerk heeA eeaen llOOfl'llll 
en fr&Chtigen toren. Vroeger was deae toren veel hooirr·• maar, • 
16 October 1701, door den bliksem ptrotl'en zijnde, 11 hij gedeelte
lijk afgebrand, 

De R. K., van welke men er ruim 1600 aantreft , behooren tot de 
stat. van Bl,t-en-HOOJAOet, die hier eene kerk heef\ , aan den B. 
W nnwamus toegewijd , welke in het jaar 1842 gebouwd ia. 

De doreschool wordt gemiddeld door een getal van ruim 1:50 leerlia
ge11 bezocht, de tweede of bijschool dclor 14.0 leerlingen. Ook u er 
eene kostschool met 215 leerlingen. 

In de nabijheid van dit d. lagen vroeger de sloten de Park en 
Brienishof. Er stond hier voorheen mede een klooster, Marithaime 
pheeten (:r.ie dat woord.) Ook moet hier een geregtshof geweest zijn, 
waarop Keizer Banam. Il zich weleer met zijnen liot'stoet eenigea tijcl 
heef\ opgehouden, zoo al, uit eeoen open brief, van het jaar tOOS, blijkt. 
Nog zijn in de nabijheid van dit d, eeoip merk.waardige woerden te 
IIIÎen. 

Er lijn ua EuT in Tl'Oefel' jaren twee vrije jurmarkteo "ffrleend, 
zoo als er thans ook nog Jaarlijks twee paarden- en lfieestenmarktea 
gehouden worden , van welke de eerste invalt oP de drie laatste woeu
dagen in April en den eente woensdag in Mei; aijnde eene paarden
en magere beestenmarkt , en de tweede de drie eerste Donderdagen in 
November, zijnde eene vette beestenmarkt. Den laatste ia echter 

(t) i;.,-.. G"el>w,,._,., n. 1, bi. 111. 

(tl Zie onder •D4cmo J. San1vs, Cl>roaijA """ • - 1M ..,..,.,., 1,1. IH • -.olpade. 

1') Ter Ullltlilude plutte. 
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eerst ia hel jaar 1811S geoelroijeerd, De kermis , die er lhana niet 
meer hettaat , Tiel vroeger in den eersten Zolldag na St. Willihrordu1. 

Door de verwiueling nn eenige plaatsen, aie in l:et jaar 111111S, 
tmschen den Biuchof) van Utrecht en den Vorst van Gelder i1 
aangegaan , ia Eu-r ook aan de Geldersehen gebleven. - Wanneer die 
nn Nijmegen, in het jaar 11S88, -eenen inval in de Betuwe deden, 
en daar vele dorpen plunderden , werd ELl'I' door hen in brand ge
stoken. :Men weet er de regte oor&aali. niet van, doordien alle die 
dor~n onder brandschatting stonden ; doch het is niet on,raarschijulijk, 
dat de Spaanscbe Soldaten daartoe bewogen werden door mangel van 
lletaling. 

ELST, d. in de lfetkr-B,tun, pl'O'I'. 6,Lltrlaad. Zie EcmLD, 
El,ST, d. in het °'1trkfllfJrtier der prov. Utrecht, arr. en 4½ u. Z. 

0. 'HD Äanifoorl, kant. en 1 u. W. van R/wnm I gedeeltelijk gem. 
Rltnm, gedeellelijlr. gem. en ½ u. ruim van Ämmmgen. 

Men telt er 107 h. en 700 in•., van •elke 88 h. en 1570 in,r. onder 
RAnr11 en 19 h. en ruim 130 inw-. onder .Amerongen. 

De inw-., die hier, op 10 na, allen Herv. 1ijn, maken, sedert het jaar 
1819, eeue gem. uit , welke tot de klas1. van 1Y ijl-bij-Duurstetk , 
ring van Bltian, behoort. ; vóór dien tijd behoorden zij kerkelijk , ge
deeltelijk onder ÄmffVnlgnt, l(edeeltelijk ouder B/,n,n, De eerste , 
die bier het leeraarambt beeft waargenomen , is geweest Guuou1 
Wruu.•us Bu1e110,, die in het jaar 1820 henraarts kwam, en in 18114 
NU Doorotpijk vertrok. 

De 9 R. K., welke men er aaotref't, worden tot de stat. Tan Bnu
_. gerekend. - De enkele Israëliet, welke er gevonden wordt , 
behoort tot de bijlterk te Bie11n. 

De do'l'scbool wordt gemiddeld door 1 iO leerlingen beaocht. 
EL.t;T (DEN-), ph. ia de lltifarij Nt1 '• H,rtognbo,cla, kw. Jfu,

la11d, pro-. • • 'foon1-Bra1,n,l, Etmü distr., arr. en Il½ u. N. 0. nn 
'•B~l, ltant. en 1 a. Z.W. van llr, gem. en IS min. N.W. 
van 6 •; met 117 h. en 190 inw. . 

Den i April 18:JS ontstond in dit geb. brand , waardoor tw-ee b. 
eeae prooi der vlammen 1ijn geworden, 

ELST (GAT VAN DEN NOORDER-) , ook wel Gu vu on Nooa
na-Eu, eene der killen in den Bit,btnd,, 1 prov. Zuitl-Holland, welke, 
IIÎt het Spn'11gu1gat voortkomende , met eene 1uidweslelijke rigting , 
&uuchen den Zuid-Buitenpolder van Dubbeldam en den Zwartenhoek 
tea W., en den Noord-Springer en de Noorder-Elstplaat ten 0. door, 
ÎII het /roonkrtli,p uitloopt. 

ELST (GAT VAN DEN ZUIDER-), ook wel Ga.T Vil Îl111 Zui1>a
Eu gespeld , eene der killen van den Biesboiela I prov. Zuitl-Hollaatl, 
-welke, uit het Gat van ,J,,. Putt,11stttf.: voortkomende , in eene 1uid
weatelüke rigting, tnssehen de Midden-Elstplaat ten W., en den Lan
pohof en de ·Zuid-Elstplaal ten 0. door, in hel Zuitlgat uitloo11t. 

ELSTEEK (GAT-VAN-DEN-MIDDEN-), eene der li.illen in den Bie,
h«A, prov. Zuid-Bolland. Zi1: EuTSTEH (Gu-n11-on-M101>B11). 

ELSTEEK (GAT-VAN-DEN-ZUIDER-), eene der killen van den 
Bwdoiela, proY. Zuid,.HoUmtl. Zie Er.snTEIII. (Gu-n11-ou-Zu1oa-). 

ELST-RN-BOOMOET, B.. K. ,tal., prov. fhltln-la•tl, aartspr. van 
lhWnlantl, met eene kerk te Bist en ruim 1300 aielen. Dese ltlt. 
wordt door eenen Putoor bediend. 

ELSTBRBOSCH , boach in de OHr-B,tvw I proY. C,~rla•tl, lr.w. 
1',il, diatr, lfv-gn, nabij het d. Elst. 

Digiti::ec hy 
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ILSTll\lOSQI, -~ ia heL o.n-.,_. 4e• prar.., Ut,.,.,, 
nalij het. d. Elst. 

!LSTG.AT (BiNKDEN NOORDEN} • kil vaa dan. Bieibolch , die ui& 
liet IW1GlgaC -nof1loaienda , benoorden de Beoedeo-Noorden-Elstplad 
doorloor.~ , om r.ich ia. bet, Z..liorttkflflal Ie oatluteu. 

llLS rGEE8TEllPOJ,DD , bUfenaamd BMIGDIK of Ku1•-Paonrr , 
ook wel, hoew.l ver._.lijk ELKHRUNUH geapeld, paL:L iia RY.., 
lnd, proY. z"id-llollarul, al'l' • .wym,, UDt, /fNJ'fleijJ:, gedeelte. 
lijk gem. Otg,tg•lll-r.,-Poetrut, pleekelijk ll,CIII, Rij,ahrg, ge
deeltelijk gem. s.u..lwi",n I gedeeltelijk gem, 1' oorio•t; palende °N. 
aau de V oorboulerweg, 0, un de Dingsdapcbe watering, Z, aaa 
den Straalwer, W~..., dim weg uur Bij~. 

De1e pold, Jaeslan ,. ~ltp1111 Mi lwidu&er , eene oppervlakte· na 
ffl buoa. Ien telt. •• 4 lt., waarootler i buiten,taaueo. en i boe 
derijen , vao welke 1 boerderij onder Saunleeia, i huitenplaatsea 
111 1 boerde,IJ onder r oer•t. Het la!M werdt., d8GI' eeoeo mofea, 
op de Haarlem1J111rVaart Yan be, overtoHip wa&er ontlat, Hel pol
llerbe1tuur be■lalt uil eeaeu Burgemee■ter 1'11 11ier Poldermeesters ge
adsisteerd door lle• Seeretari■• 

ELSTPLAAT (B&NEDEN-NOOBDEN-), ook. wel•Buua-Neoaau
EL1PLllT, plaat ia de11 1Ht1'10,da ,, prov. Ztti•Bolland, an. en kaal. 
JJorJfflil,t, gem. Dd6elJua; Jl8lende N. aaa het Beaedan Noorden 
••sttrat, o. ... he, K.walgal , z_ 0. UDt het 7Juid(ia& van het Neenl-
plaatje, Z. un het Zuid-Benedengat, Z, W. aan het V oordiep era 
W. aau het ZeelNa~pL · 

IUSTPLAAT (11-IDD.KN-), ool wel :am .. -Br.SPLUT • plaat ia ut1 
Bie1'10,cla, pro•. Zu1'd-Holland I arr. ea bot, Dertlmlae ,. gem. D,,i. 
hldam, palende W. e• N, MB N Gat vao den Iidden,Elst
s&eek, 0~ en, Z. 0.. UD'. laet Gat ~ d" Zuider-Eht • Z, aaa he& 
Zaidgat. 

E~TPLA..I.T (NOOI\DIN-). oelt wel Jfo,aon-EuPlilT", plaat id 
den Bie,bo,ela, prov. Zaid-Bollar1tl, Hr. 111 kant, D,,,,J.-.dil, gena. 
Dul,l,eltlam ; ~ende N.. au he& Noorderdiep en het Gall vaa dea 
Noorder-Elst, 0. aan het Kooigat, z. aan, lael K.ooigat en, bel Kul
gat , W. aan. hel Zuid-llaartenagat. , 

Deze plaat, •aarYan in het,;.- 1840, 4i buad. 6 v. r. 40 v. eU, 
zijn ingedijkt , beslaat , velf.eu het 11.ad.uter. , eene oppervlakte van 
77 bood. 48 1', r. 78 1', eL, bou"land, hosehhakhout ea slikken, 
telt cene lloerenhotitede , eo word& door eeire slni1 op het Gat van 
den Noorden-~l•t. van het overtollige water on_tlast. Zij. ÏI het eÏlfC!a.
dem van een1p 1&wonen der gemeenlle Harcbn:iveld , en. wonh door 
dea Heer P. l.uHHI.D aldaar seadminitt.Jreerd. 

ELSTPLliT {ZUID) , ook wel Z1111,-Eu,r.u.T, plmt. in den B1'u
bo1cl, 1 prov. Zuid-/jol/.ond, arr. en kaut. Dordreclal, gem. D""6.l
dam; palende W. en N" aan het Gat van dea Z11ider-El1t, 0. on z. 
aan het Zuid,raL 

ELSTSTE!K. (GAT VAN DIN MIDDEN), kit ja den Bie,oo,,A" 
prov. Zaid-llollaml 1 uit het Gat ean dm Putterutee/;:; voortkomeede , 
en, met. eeoe r.uidwestelij.k.e rigting, lusschea de11 lliddelspringer en de 
plaat van bel Kooilauil ten N., en de Midden-Elt\plaat ten· Z. been
loopende , om 1ieb- ia het Zui,lgat te ontlasten. 

ELSTSTEEK (GAT VAN DÉN ZUIDER~), eene der killen in dea 
Bie,bo.w:la, proT, Zuid-Holla11J,. die uit den Zuidsteek voortkomt , en 
met ecne 1uidwestclijke elreUing: len N, W. n,a du Middelspringer 



IL V. 

-,e• 1 liell ill lael Iwalpl ea .ia la 6-1 un "D Jlidffa-Ba.t••l outlut. 
ILSWERT, ph. ia Fiwlgo, preY• fh~•• Zie lu.nnai', 
BLSWERT, ph. i■ lla--,o, pfff. Gnnuftfe•, arr. en Si u. W, 

N. W. na til~, lnt, en 1i u. N. 0. vaw OnJml.,.J.,., 
JSI· en I min. N. van I{c•felU, bestaande 11it twee boerderijen, ae
~a uu de oostaijde van· het Trek.diep. 

ELSWERTBR-IIAAB, 1r!Mrlje ia FiHlgo, prov. 6rorai.,-. Zie 
En.nrft'IDJI.U.a. 

ELSWERTER-TIL, ti.a, veelal K1.1111tu_..1-T&, bruf in Hu• 
aisago I pro•. 6roraiftgn, over de trekvaart van Middelt tam uaar Uit
honen , 1 min. N. vaD' Latem. 

ELSW0UD, buit. ia Ken'Mfltfflawtl, prov. lfeowl-Holloatl, ...,,,. 
bal. • I u. W. TIID /IMr,..,. 1 r!ffi•BIH,,wnlaal-T-ttnode-.1.alberl_,.,.. 
••• Yor•--•t, i u. Z. van BJoemenduJ, IJ min. Z.W.vaaO.erteeo. 

Dae huiten,luta litP in pchtea omaJoten , welke , niet verre he
uorden dea •asantr na de plaats aan den 0veneeaacheu we,, door 
middel vaa eeu ateeaea 1chabluiaje n■ het gewone boezemwater wor
den afa-heiden. Hare ligging aan den voet du duinen eR den ingur 
•• liet &.ije .Aardeahoat ia verrak.lr.elijlr::. Zij ... onn~ een nittJestrell 
park , algewiueld met hoortea , laagten , heken van atroomend water, 
door Zwillenclle brafpn un elkaadu verbonden , van houchen , van 
alleenstuade populieren en linden , reuen na hua geslacht , eea her
t.ekamp en aelaoone laaea Yin beuken. Aan rijkdom van water oYor
lret\ ileae plaall de meeste der dainrueek. 

Zij beslaat , me& de daartoe behooreade gronden , eene oppervla)d-, va11 
1048 baad. IJ v. r. N Y, ell., ea wordttham ia eigendom bezeten door 
Ievroaw de Wedn•e WILua BNni, wooaachtif te Amaterdam. 

ELTEI, ia het Fr. AVTn, heerl. in het pooth., Lwum6•rg; pa
leade N. ■- de heerl. GaÎflch , Clairfoataine en Septfoataiaes , 0. 
an tie uerl. Ioerich, Z. aan de balj. va■ Lumnburir en Arlon, 
W. aan het balj. van Arloa. Hare aan1la1 bedroeg weleer •an elke 
1000 Oor., die Luxemburg opbragl, S ftor. 6 1t. 7 den. 

Dne heeat. bevat de d. Ober-Etter, Basen en Sterpeaich en 
Jie'fat aboogedeelten van de Lunmba'9'Cbe gem, Steiafort eà YaD' 

de fteltisehe pm. N-iedu-Klter. 
EL T.KR (OBER-), ia het J'ranaeh Aunr.-HuT, heel ia het grootb. 

"-h,y,. Zij oatlprin,t ia de Belsieche proriacie Lr,ze-611rg , ia het 
d. Ohr--8lln (4..tel-Haal), Yloeit in fene 1trekkintr Yin het Westen 
IIUI' .het Oosten, lanp Nieder-Hlter (Autel-Bes) en Barnieb, en bereikt 
de ~en dt1 groot-berlolJdoma een weinig: ten aaiden van het d. Ster,. 
peaaeh, nlleade bij het d. Hagen ia de lliatMJt. 

BLTZ, 011m, welke mea wel eens geeft aan de ri•ier de An1n1 
of Eua, die door het grc,oth. LUl.'IR6rwg TlOèit en ia de Sun uitloopt. 
Dn dit geschiedt blijkbaar door Terwarring, aijndd de BLT1 eene rivier, ilie 
op den Bi/el ia de PrnÏllitche pro•. RijnlltJ ontsprinft en te Jla,elhn, 1 
hlueben 'trarbach en Coblent1, in, Je Moeael •alt. Zie Terder EL11 (D1-). 

ELVANGE, Fraaaehe naam van het d. Em111n, in de heer!. Si,
N116orwt11, IJN)Oth, Ltu__,,,. Zie B1.v111&111, 

ELVANGI, Fraaeche n•m van het d. B1.w111111u ia de heerl. 
B..m,, grootb. Lflftfllllln,rg. Zie B1wz111en. 

BL~ESLOO'f, watu, pro•. llri,naatl, kw, ZttenfHNtlna, grid. 
D.Hlfllflnlal, dat uit de Lar,g,tHrlrptHl voortkomt en, met et■• 
aoenlelijti. fÏtrtÏII(, ia de O...,.rij,,.,,,,_ln uitloopt. 
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BLVINGIN, d. iD ie heerl. R,,.,,,, grooth. Lu:-1,•"I· 1.w 
EJ.WIIIHID. . 

ELVINGEN, in het F'raa1eh En.ua, op eommige kaarten ooi& E1.
LIIWH.gespeld, d. ia de heerl. Sielte,J,o,_. (&pt-Fordaiaa), grooth. 
Lunml,•rg, voorm. kw. en i! u, N. 0. vna 4.rlora, arr. ea 4½ u. Z. W. 
van Dieki,cl, kant. en 1¾ u. z. van o,,_.,., gem. en i u. O. Z. 0. 
nn Becitnda. 

Men telt er, met het onderhoorige, 670 ÏDw" die aich meeat toeleg
gen op landbouw en alle R. K. zijn. Zij maken eene par. uit, die tot 
het vic. gen. van~, dek. (hpe1'fffl 1 behoort, en hier eeae kerk 
hebben , welke door eenea Pas&oor en eenen Kapellaaa bediend wordt. 

ELWEINGEN of En1111u, ia het Franach Enu&1, d. in de heen. 
&n..y, grooth. L.zemhurg, kw. en K u. Z. ten W. vaa 6re
tMCier, arr. en lJ½ n. Z. O. van LvflMburg, kant. en 1i u. Z .. W. 
van Rfflticl I gem. en ISO min. N. ten W. van Bumwririr,,. 

De inw. bestaan deels van de veeteelt, maar meer nOf nn den land
en ooftbouw. Zij maken, met de overige van de gem. B•rmeri•Jle•, 
de par. nn Elceir,gna uit. die tot het vic. apost. van Luzffllllflrg, 
dek. Remicl behoort, en eene kerk te EI wei u Ie n , benevens eene 
bijkerk te Bu rmeringen, heef\, welke door eenea Put.oor en eeoH1 
Kapellaan bediend worden. 

ELY, d. in Oo,1-Jntlii, op het Jlolubo/w eil. 6roo1-K-,, aan de 
Noord001tk111L, met een Nederlanclaeh fort. 

ELY, Pni.o-E,,.,, eil. in Oo,t-lntlii, tot den Sudtuc/in .Jrel,i. 
pel behooreade, bij de Noordwest.kut van Sumatra ; 1° 6' N. B., 
116° IS7' 0, L. 

ELZE, t-amiD1, welke men in Noord-Nederland. veelal aan de m. 
de Aurna ,eet\ , ,rier eigenlijke naam ia het Latijn Al.11u1n& of 
ALl80n1•, in het Framcb Al.lans of Ar.anTa en in het Duitach .A.1.Hn 
luidt. Op eommige kaarten komt deJ;e riv. ook wel, docla verkeerde
lijk, onder de namen va■ Anr.nt11, Au1rs, ALn11, An1a ea Ounn 
"Voor. Ook wordt. aij wel eens verward met de B l t • 1 die bij lloael
lern , \usschen Coblent.l en Cochem , in de Moeael vall. Zie ELn, 

De A1.r.an■ oatspriu1t op de grenaen van het grootla. LMll,,,J,,,,rg, 
in het kon. Fffffliriji. Aanvankelijk 1lroomt aij door eea gedeelte 
van hel Departnrinat tler 11/oael I dooh treedt, een weinis huilen he& 
Tlek Esch-aaa-de-Abetle , het. 1rooth. binnen. Zij vloeit met vele 
bogten eerst in eene noordoostelijke, maar van Hamm af in eeae aoor
deliju, booCdri,tiDtJ, bespoelende in het grooth. de navolgende plaatsen.: 
Esch-aan-de-Abette, Lallingen, Schillingen, Noert.aingen, Huoeheria
r•, Bettemburg, Peppia,eu , Liwingen , Crauthem, Roeaer, Featin-
1ren , Besperingen , lt.aig , Bamm • Boaoevoye" Luumburr, W eymera
Jûrch, Eicb , DoDUDeldiogen, W alferdiogen , Bereidingen , .Heiasel , 
Boft'erdiageo , Hiemsdorfl', Gosseldiogea, Rollinpa , )lerach, Beriapn, 
lloesdodl', Pettingen, Cruchten, Colmar, Berg, Gre11t.aiagen, Nieder
Schieren en Ettelbriick. De len,ie der A1.1nH is, met hare bogten , 
ruim 12 oren, wurvao y~ lol Frankrijk behoort. In de A1.11TT& 
liggen een aantal kleine eilanden , Lij10nder lusscben de Fransche gren
zen en Bettemburg. De "Voornaam1te rivieren en beken, welke &ij 
opneemt, sijn: de Diittlingen, de Petruse, de .Mamer, de 
Eiscben, de Attert en de Warck. Zij brengt zeer ,·ele molenra
deren in bewelfÏng, en J,evorden de vn~chlhaarbeid des lands ongemeen. 
Immen het dal • door de Au1n& bespoeld• is het schoonste der Ar-
dennen , vol lirfelijke heuvelen , akkers, . landhoeven , landgoederen , 

Dign:zed 
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ooft- en hloemlainen , wijnberpa, weid• en. boachen , meestal uer 
breed en tleehu in de nabijheid no de ,tad Lu:a:emburg , de dorpeo 
llesperiarn en Bettemha'I, en het -.lelt Eech-aao-de-Al&et.te, binnen 
eage grenaen beperkt. Ter wedenijdeo no het dal. -.errijsen boo,re 
rotlen , meeatal met geboomte gekroond en hier en daar door 01.ae 

ridderburgen -.erle-.endigd. Echter is de Auana onbevaarbaar, aelf1 
-.oor kleine schepen. In 1827 "u, bij het plan tot den aanleg -.an 
het llus- en Moeaelkaaaal, bepaald , dat ook de Ar.urn, nn llench 
ol Lmemhurg af, ·tot aan hare uitwatering in de Sure, aoa bevaar
baar gemult worden ; aelfs 1ijn , ter venreaealijkiag hienan • neet, 
de noodip ,rerbaamhedea betJonaen, die •nogtaas, t«!a gevolge der 
1taaugebeurteoiuen in 1830, ge.taakt aijo. 

Vele oadheidkuadigen 1ijn van oordeel, dat no de AL1ana, onder 
den naam nn AL11011tu, door den Dichter Av10111111, die in de -.ierde 
eeuw leefde, in het dichtstuk: Je •oael, gewaagd wordt, en wel in 
de ■avolpade venen : 

Vers 170. lfn .....,. loc, taci,._ 'J"i per iola pi,,guio 1a1,n, 
• S71. Striwgit frwgifenu /eliz Aumnr& ripa,. 

d. i, Niet miader dan deze (de SaraYUs of Sure, namelijk) is de vro
ltjlia Aulonr.1, welke, aaebtkeu lanp "Yetle plNleo heeavloeijende, 
hare vruchtbare oeven besproeit. 

Dat de naam ÄU1011tu of Ar.11an1, reeds aeer vroer aan de ALIITD 
1epvt'n is, is aan pea twijfel oad•hevig. la de acte van den ti 
~ril 96S, waarbij Graaf' SrHHIID , uit den haia Au•••, het kuteel 
LÏD:embu'I door ruiling bekwam , wordt deae sterkte aangeweaen , ■11 
1iaeade iw NU. -"i...tïeue. Twee tegenwerpingen aijn tegen dit p
~ ingeJnst, als: 1°. dat de Aunn niet in de M....l, maar in 
de San uitloopt; i". dal de rei1weg, die ÄIIIOIOn aieh ·ia lijn gedicht 
heeft norpteld , aich ,lechu van Conftaentes (Goltlenll) tol aan den 
mo.a der Sure aiutrekt. Het gevoelen il te berde f.bragt, dat men 
onder de .lL1saT1A de B l l 11, die bij Moaelkern in e Moeael -.alt, te 
-.tau hebhe; dan, dit wordt met -.eel regt gegispt. Er besl.lat 
immen weinig of pene oftl'eeDkormt lu11ehen de rivieren de Rita en 
de Sare , ea toda aehijnea de woorden •• _....,. Aoc (niet minder deze) 
eeN -' vu v~lijking Ie willen maken , aoader dat evenwel het 
venchil • .,. unmerkelijlr. zij; en , ia de tweede plaall , wur zijn de 
,.. ,,.,,,- (vette pndea) aan de oeven der :Rita, die een wild t-a 
Olffl'IIChthur dal doontroomt? 

ELZB (HBT-), buit. ia het graafs. Zutplw•, prov. Oelderlorul, 
arr., kul. en fa. N.O. van Zalpltn, gem. ent u. z. 0. van Oorwel, 
l a. 'YID den straatweg -.10 Zutphen op Deventer. 

Dil bait. bedaaade in heerenlnril, kOlllh11is, atallingea , taiaman1-
'WODÎIII , tuinen , boomgaarden , acboone houchen en fraaije met wa
t. doonneden wandeldreven, bellaat eeae oppervlakte -.an H bond. 
19 ... r. ISO v. ell., en wordt thans ia eigendom bezeten door Jonkhecr
•r. Pmaa NacoLan Qv.a.u.a n11 Unou, 1t'OOoaehtig te Zutphen. 

ELZEN, d. ia het gruf1. YoUn6arg, prov. LimJ,urg. Zie ELSr.oo. 
ELZEN (DB-), geh. in de heerl. B~, prov. lfofffl-Bral,o•tl, 

B.,,,_ distr., arr. en 9 a. O. vaa '• Bertogenbo,t:A, kant., gem. en 
N. van •-; het bestaat uit drie kuteeltjes. 

ELZEN (DEN-) , hllun. en havea. in T.,.,.tAe, prov. O.t.rij11•l. 
Zie Bun. 

ELZEN (DEN-) of Du Ei.en, hulll'IJ. in heL La•tl "°" Rlfflldeia, 
pro-.. /foonl-Bra6a••, Bent• distr., arr. en 6 u. Z. 0. van '• Hmo-
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~, MDI. •i u.O • ._ Y«W, pn en 311 mia. N. vaa- •• 
lel; met i7 h. en 140 iow. Due buun. maalr.t een der tien wijkea 
va■ de. gem. llodel 11ÎI en beatiaal uit de geh. Deo Ehen en Den· 
Bie■ lhoek, vap welke hel eentpnoemde ii h. en 1,!illS i ... ea het 
)lllbllgemelde Il h. en ruim iO inw. telt. 

BLZ8NBURG, landh. inde Meijffijr,aa '1Hntogmbod, kw. Jlau
,._,, proY. Noo,..Bra6antl, arr., kant. en· ! u. 0. na ', /Jrrt.gnt
llo«.\ 7 knl. en fPDI· 011. 

Bit landh. beslaat, met de daartoe beboorende gronden , eeiae opper
Yiakte van a■pveer 44- bu■d., zoo bouw-, wei- als hoailand en 11ordt 
thans in eigendom baetea en bewoond door den Heer G. H. •• Kaocn 
..-..11 DU IIE0L111, BullJemeesler en Notaris te On. 

BLZENBUB.G, IM1it, in het Ntdnk-rticr der pa,ov. Utrtdtl 1 atr. 
en i u. W. van Utne/&1 1 kant. en I u. Z. ta 0. tau 1/aur•e• 1 

gem. • 1 u. 0. van Yl•"""• 
Deae buit. beslaat eeue oppe"lak.te van ( bund. S& Y. r. 46 "• ell., 

en 1rord1 lhoM ia eirndom bezeten en bewoond door den Beer Gaua
••• Jon11111:S H111DB1G111 YU· 81an1n. 

ELZEN BURG orEu1-■011G, Yoorm. laadg, in het NederktNrtierder pNIY. 
Utnc/&t, arr. ea 1½ 11. Yan lllnt:lat, kant., gem:. en·li mio. va■ M--. 

De gebouwen van dit landgoed zijn gesloopt in het jaar 181!il e■ Yaa 
de dauloe behoo,d hebbende gronden , lleslaaacle eeae oppervlakte Yaa 
13 hud. 48 "'· r. 30 "• ell., aija het Yoonte gedeelte nn Il hond. 
98 1'. r. 10 1'. ell., aaa de Veeh~gien, getrokken aan hel naul>
ple«ea buiteuped .o..,..,., 7 NIINle an V roawe Il.au V 1n , 
aouäiri~re \lllo dea WelEd. geb. Heer W. H1m111COra, en het achterste 
peel&e aaa dea Dauendaalscheadljk plegen , tot bou•laad: aaagele1d 
ea behoorende aan de B. :& .. arMen vaa Munaen . 

.BLHNDAAJ., ll.liaGat. H1 de heer!. llwnn«r, prov. NOflffl-Bra'1a,.,l·, 
Bff'lfe distr., arr. ea 9 u. 0. lal î.. ftR '• Hmógrnbo,eA, bot.., pm. 
en. in- ltet ,1. •-• 

.Bet wordL bewoond door Normen YDD de orde der ll. Cuu , en 
werd in het jaar 167S psticht, op de plaat,,, waar vroeger een laois 
stond, meL eenen tuin er achler, hetwelk in het. YOl'Îr. jaar aan de 
Carmeliteueo vao Vilvoorden Yermaalt wer-d door den Mtoor PnLa, 
wien1 eigoadom bet wu. Eeoige dier Geestelijke dochten kwamen 
hierop den i September van dabelfde jaar herwlllll'ls en st.icblten hel. 
lloosler. De Nonnen plagten Yoormaals kostgang■ten te honden, 
welke in Yenebillende hanclwerkea onderrigt genoten. · 

ELZENHAGEN , ftrl. plaat. ia JJederla*-G•i•a, kol. Swina-. 
Zie ELn11DA&111. 

KLZENOüllT, Luil. op b8' eil. 'll'alelaenn. 1 prov. Zeelmul.. Zie 
Er.ss11ooaD. 

BLZENSCHE-BROEK , heide'feld ia Twntlie, pro•. Owrij,nl. Zie 
fu511u1c■B-B10111t. 

ELZENSCHE-VEEN, heideveld in T"ent.\e 1 Jll'O•• 0Hrij11tl. Zie 
EL1EIISC■1-V EEII. 

BLZER-Bl\OIK, baars. ia Tfllftltli., pro•. lherij11el. Zie ELlla■■oa:. 
ELZER-liROEK, heideveld in TtHntk, pro,. Ooerij,,tl. Zie Ea.-

1111sc■1111ou. 

ELZEB.-VEEN, heideveld ia T"ent/ie, pro•. °'1enJ11el. Zie Ewu
sca1-yz1■• 

EMA , d. ia Oo,t-lrulië 1 land•• .4mioa, op het eil. .,.lml,ai,u,, , aan 
de lwst vaa Leytimor, i m. vaa het fort Victoria op noen ...ervaar-

Dign:z8C 
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lijk laoopo lleenaeh~• lllll'Ril" bi den hoof- ller9 ff..,..Beni , 
• nie& ·.-e• van de rinea, Hoe-y-lnan. 

De 11. welke er bonn. elkander staaa ,, wotden wel eeas dOOI' a1Nn 
aardberingen nn boven nedergeworpe■• In het begin denorige eenw 
telde men er 71i aielea, 1'86 Weefllllre m•ae• en 88 dati'• , -.Mr on
ge-.eer twintig jarell wat eebter Let getal, llielen itp 347 vermiodenl. 
De Levolkin9 i. tea deele na Jan· oonpl'Ollkelijk en voorllpko
n.n eenÏf -.ol.,, da bier aii eene jonk aan lud gÎDf• 

Di• de,p .taal onder eenen Oran..-Kaja, die mei alleea dauo"fl!r, 
maar ook over Hodorila, Koelon en Lnt/aar.i te gebieden beet\. 
- llen heeft er eeae He". kerk en de pm. telt !il)(), ledematen. 

BJIA.US, T--. ldoeal. in NoorJ,..M,ahu, ea Zwitlllolland. Zie B.-vs. 
EBAlJS, kasteeltje in de Jleijerij - .. , Il~, kw. Peel

...J, proY • ./f-",.Jlraln,. Zie E•••· 
UAUS, à 11el E1111u1egespeld, boereaWOIIÎllf op de Owr-YeZ-., 

P""'• Orlderlantl, M'II. en, 8 11. 1'. N. W. van ..,___ , kant. en 1½ a. 
z.z.w.-a.~ 

Sommige willeA dal Let Yroeger een klooster geweut zi , doeb hoe
wel Let gebouw sporen draagt -.an aeer oud te 1ijn, en TOOr raim Sl8 
janu tol een an&ienlijk landgoed behoorcle , blijkt hit echter niet , 
àt het oeil tot Woester pdiend lieert. Dae boerderij, welke op -
Jaeorte in eene drooneaukte gracht ligt, 1111rdt tlaans melde daarlte 
liehoorende ponden , bestaande eene oppenlakte ·Ha 1:S· badd., in eigen
dom heaeten door den Heer S. J. Baron S•11Hua, woonaclltif te Zw,ok 

EMB.i\llAS (L') , kelijplanl, in Jf edcilar,J,-IJ.ia.n•, ko • Sllt'iname , 
aan de BerwJea-Camaw.:ij,w, ter linkenijde in let afvareo; pabmdl! 
NffDWMrll " de Yed. planl. ••devoorl, beaedenwaarb an 4e 
loOijplu&. Venlo , waarmede dese plant. nrbonden is ; IOO akk. 
pue& ea met Y •lo 851, slaven. De Nege.-. aoemen, baar L.unu. . 

DBS, m. ten, N, 0. ftD de JÎrGY. G,,o,.i,.,,., Zie Eau. 
ElllDàlO&GB , buiL in llet 6ongt ,. pro11. tihoaingea, aft'., bal; 

ea1 •· Z. -.an6-iagts, gem. en! u.0 . ..-an Hartn, aan den Laerweg. 
Di,se hait • ., ,relke in het jllll" 1739 gebouwd is , Ier plaatse , WNP 

'fi'Oel"' de o....-• gestaan heet\, droe, oaderhand den naam 'Yllll 
Z..nau, _, wml, ia den aomer ftn 185:S., geheel gnletea,; haïa,, 
t•in eo wandelingen weggenomen en de gronden , welke tham wede• 
lieploead en beboawd worden , bij pereeelen ve,kocbt. Op de plaats , 
..... cle hlll's lteeEt gntaaa , is thans wederom een huil gebouwd , het
welk -.aa acbtenn eene boerenwonÏaf is , doch waaoaao nn voren , 
_,ipin1 op eeae lloégle , een koepel met· rietendak is uitgebouwd , 
lietwelk haar aJzoe wel het aaaaien v• en klein baia.nverblljt geefl. -
Dil hai1 beheort aan de Beeren J. R. Mao• 0.. en l. G. N.lll111n.11, 
welke op bel tenein aeha.r het huis een. bloedauigerteelt hebben aangelegdl. 

E-»EN (WESTElli-), d. ia Fi,,dgl,, pro•. GNningn. Zie Wu
nn-LDIS. 

FJIBILA!R, heerl. in Bni'lattd, Jlll'O'"· UlreoAt. Zie Baanr.ua. 
J:DLINBURG" 'l"OOl!llt. h. -.an de Heeren nn &eda, in de bar. 

TaD Bndo, P"'"• N-,.BnlHmd.. Zie Aananne. • 
EDLIAPOJ.Dlll" lleerl. n pold" pro .... lf..,.,J.Bral,and. Zie Ea1-..._..._ . 
EIIELIAPOLDER, pold. in Stoat,-Ylaorulerm, in het LonHG11-

Jr.._, Zie hasuo,oa. 
BULISSE, 110e1'111. 41. ia 1'..,.,_B~lk•.,...._-,,ij"liel, 

Jl"'"· Zttlon,I, aan de kleine Waal. 
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. Er werd aldaar een 1r1feJUke lomhard f9honden , die ia hel jaar 
13517 verpacht werd. Ook bestond er reeds rn het begin der dertiende 
eeaw een Annen-psthuis, hetwelk later bekend was als het klooster 
van Noorddijk, aan de B. CLuA toegewijd. 

Dit d. is bij de watervloeden van tlSSO en 11SSI, welke geheel 
Noord-Beveland overstroomden, te niet regaan, en , hoe11eer de grond , 
waar het gestaan heeft, later wel weder beverscbt is , vindt men thans 
reen enkel J>lekje e-ronds meer , dat ons den naam herinnert. 

RMELOORT, ,etteelte van het eil. Sclol.'laratl I prov. O.trijs,el. 
Zie E■n1.ooaD. 

EIIENES, d. in Bnnl,,ntl, prov. Utrn:lat. Zie E1■11a. 
EVENTIL, geh. in het F nteriwa.t titr, prov. Groningen. Zie En■Am.. 
EMER (DEN) of DU Ena, geh. 10 de bar. van Breda, prov. 

Jroord-Braban,l I arr., kant. en 1 u. N. ten W. van Breda I gem. en 
½ u. N. van ., Pri-ur, f u. 0. z. 0. van het d. J. Bul, 
wurtoe het kerkelijk behoort;. met 17 h. en 181 inw. 

lllen beeft in dit geh. het adel!. huis den Emer, alsmede eenc 
hnitenpl., meestal den Ileine-Emer poemd, doch eigenlijk Rvs
'l'll'l■11H geheeten. 

EMER (DEN) , Dz11 E"n of Du Hi■nT , bij verbastering meestal 
Du E■■n genoemd, oud adelt. h. in de har. van Breda; prov. Noord
llra6an,l, arr., kant. en ½ u. N. ten W. nn BreJ., gem. en 1 u. 
N. van •,Pri~, f u. 0. z~ 0. van het d. de Bed, waartoe 
het kerkelijk behoort. 
. Dit h., hetwelk, met de daartoe behooreode gronden, eene opper
vlakte beslaat van 61 bood~ 9( v. r. 10 v. ell., i1 een oud Bra
handach volleen, voormaals van den Hertog nrhnen wordende , doch later 
l'AD het leenhof van Brahand in •• Gravenhage. Het is een omwaterd 
■lot, dat eertijds een gedeelte uitmaakte van de heerl. Gageldonk , 
waaraan . het, ten behoeve van Jo■un ·ull GAtELDOH, getrouwd met 
GoD1uuT vu H.uuose& omtrent in het jaar 14lSO, gescheiden is. 
Deze liet het na aan hare dochter EL111.■an ns B.ur110EC1t , die daar
mede , tegelijk met haren man lH n.11 Wu1t, den 1:S April 148i, 
voor het leenhof van Brussel verleden is. Sedert dien tijd is dat 
huis een reeks van jaren in het geslacht der Uli W1an pbleven 
tot in het jaar 1lSIS9, wanneer, dat leen, den 18 Januarij, bij koop ge
komen is aan Jonkheer Cuuo11 M1cnAVLT, die het naliet aan aijnen zoon 
Jonkheer Wu11.1110 M1cuu1T, van wien het verder gekomen is op H111D11m 
VAK Wunuao111, Heer eon Hee,aartibergen, .Immen, Fe,tin-1.ea 
enz. welke het, in het jaar 1629, verkocht aan ADBuu Coau11n. uw 
Iun, na wiens dood het, den SO Januarij 164i, bij koop kwam aan 
1onkheer H11101111t C..11nUT, die het eindelijk verkocht aan Ro11un n111 
NI Bu111111Lu, ia wiens handen het gebleven is tot in het midden der 
aehuieade eeuw, waarna ILc■zL SA■uEL llana.u., Ovel'!lte-Luitenant van 
een Regiment Zwitsers in dienst der Alpmeene Staten , het kocht. 
Thans is dit h. een eiradoru van den Heer llr. 111. C. E. VnSLVTS, 
aan wien het 1.-ij erfems gekomen is, van zijnen oom den Beer Mr. 
111. C. Vu11un, die er door aankoop eigenaar van was geworden. 

EMER (DEN KLEINEN-) , naam, welken men wel eens geeft aan 
de buitenpl. Runuaua11 in de bar. van BreJ., prov. Noord-Brabarul. 
Zie RusTE111111111 

EllERANGE, Franscbe naam van het geh. Eu11111111111 in het balj. 
van RtfllÏcHt1-6reen..adier, regtsgeb. Rnnich , grooth. Lvzemburg. 
Zfo E••n111111111. 
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DBBANGE, Fraosclle naam van het geh. luluwaw in de beert. 
lto,wy, grootb. L.:n,J,urg. Zie Ea■11U11aB11. 

E.llEREN, adell. h. in het graaft. Z..tpl,n, prov. thltkrland. Zie 
Buan. 

EMEBENSES, naam , onder welken de inw. van het d. EHau■ in 
B....ïngo, prov. Groningtn I bij aommip tchrijvers wel een, voorkomen. 

EIIERINGEN, ph. in het balj. van Rnnich-111-Gmmamader, regtsg. 
Rnaieh, grooth. Lunmiarg. Zie E"n11'G111'. 

EIIEIUNGEN , geh. in heerl. Rou,y, grooth. LuzenJJurg. Zie Ea~ 
m11111n. 

E:MERUll, d. in Buuiflfo, prov. Gronmg,11. Zie E111aua, 
EM.ESBORN, verl. plant. in Nedtrland,-Guiana, kol. Suriname, 

a111 de Bowa-Sara-, ter regtenijde in het afvaren ; palende bo
·..enwaaru aan den •erl. houtgrood Staf-Arons , beaedenwaart.s aan de 
nrl. plant. Lemmenhoop. 

BllaNU ia eene vereen1giog Y&o drie gronden, de twee andere, wier 
namen hierin versmolten zijn, waren Jakk eus de bovenste plant. en 
V o • rzo r g , de beoedenate, ieder ISOO en dus te zamen tlSOO akk. groot. 

EIIESE , nam, onder welke de riY. n Ea■s , tea N. 0. yan de 
prc,v. Onnting,,,, bij oude Schrijnrs , wel eens voorkomt. Zie Eus. 

UESFOORT en Lurou, oude namen van de stad AmsrooH, 
in het 0Hrivarlier der· pro•. Utrecl,t, Zie Aansroou. 

EIETHA , plaats, van welle E■o en llnco , Abten van Wierum, 
dikwijla gewag maken , als Y&n eene zeehaven en beroemde marktplaats 
(forum), in Fiw/go 1 prov. Gro,,i•gt•, welke plaats aldus pnaamd 
wu aaar de riv. ile Eems, Emesa, uit welke destijds een zeeboezem 
berwaarll liep. Even eens noemden de Romeinen die plaats Aauu. 
Zij wu de reede voor hunne schepen , en lag aan den inham vu 
de rÎ'fÎer Ameaia (de Bems). Ten minsle is dit het pvoelen vu 
.A1."111111 (1). Zoo men dit nn aanneemt, dan heeft Vauu.1111 twee Ro
rneiucbe kevbenden un daar naar de Huose pleid, De naam wijd 
.de gelegenheid genoeg aan, die nog ove~bleven is in het kleine dorpje 
Wurn-Eua, aan den noordlant van den Five) of het Damsterdiep, 
gelegen S u. 111n de stad Groninpn , 1 groot u. van Wittewierum en 
9 u. van Appiuaredam. P'IOLo■1111 telde deze zelfde plaat, reeds onder de 
vermurdsle plaatsen van hel OH,...Rijn1-thr-nii. Ook is het eea 
aanzienlijk marktveld pweest, 100 lang men die oude haven heet\ 
kannen gebmikeu , des het eenen pruimen tijd meer bekend wu 
onder den aaam van de lhur (Fo.111■) , dan ouder dien Yan E•1-
r••· Eao toch pet\ vooral te ventaan, dat de welvarendste plaat
HD in finlgo , in 1ijnen tijd , geweest 1Un : Lo p u A, • ,. Lnu 
en F, r • e, A, ,,. 1 en dat diensvolgens OLJn1a , de l.ruisvaarlpre
diker, zijne standplaatsen gehad heel\ ia Lop e, 1,,,,,., de Ma.au• 
n.un en Fermede111. lnsgelijls verhaalt de onbekende Monnik, 
die de lrooijk van zijnen Abt Maco, lot het jur 1i96, veryo)gd heet\, 
toen FoLUaa , de naTolpr van Ourou , de vijfde A.bt te Wiernm 
was , dat die van Fivelgo tot eene gewoonte hadden , met het begin 
van ieder jaar bijeen te komen op het Forum, waardoor bij Em■A ver
staat, om hunne Regters den nieuwen eed af te nemen; op eenen va1t-
1atclden das, die '• Keynosinanday (i) genoemd was , namelijk dea twee-

(l) Jrol • ... laf., U D,, p. H. Zie - Da1DA11, ...,__ Grot,,, P, lal, • ll.la
un&n, Ootlfr, °"""""""'~ , l, bl.,81. 

(Il 111 A al1 TOi ... -.. r-•i-•••-.hÏI, nlp1111 ...... '• I'.,...,._,..,, 
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dea MaaMg • x..mis; au p-lijl 9eai1a4" llaaadlf mDrie
. Koningen , die nog in de vomge eeu,r, te ~, .4e eerste ngt-

dag in het nieawe jaar wu. · 
De Fi,elingen hebben van dit E•BT11• eene llad willen mak• , en 

daaraan willen geve■: 1°. Het. atapelrelf', .ten •eiken einde slj, in Let. 
jur 1i19, een 1eer groot voorruubllÎI lietea bo-en, •aario de koop
manachappen konden worden opgalagea. i". Het. rep 'Tall Munt te 
slaan, welke aommingen aneeaeo, maar MOder iJl!lloepamen hilla.ri. 
aehen grond , dat werkelijk geslagen , ea als Emdermunt (Emethuium) 
gangbaar geweest is , en dat de gedachtenis van de Emderguldea1 oer 
niet uitgestonen, ea deaen ,releer oaiier den '1181111 van Fivelinger Lr.k 
bekend :&00dea sijn peut; 1°. Het regt ll'aD eene doorlaehtige en 
gemeeoe geleenlbeide school te atielat.ea , welke echter lltim-r Le.taan 
heeft en ook penain1 de IObool il, Olllll' welke E■o Nlf het heat.aar p
had beert , eer bij Abt . werd, wanneer aij peten toe1oop laad , •• 
- welke aog eene andere door 11UGO, ia het jur 1i76, ala een 
kweekhof (seminarium) moet. pvoegd r.ija. 4°. Het rest nn p
meenacbappen , die gilden genoemd werdeu , --.an •or tea bewijs 
Uil 1treU.eo eeae plaau,•de Gilde.kamp iroa-d, ».a:r al dit. be
staan , •aartegea clie vau Grouinpn en BunllÏDlfO, "•• besluit v• 
de air.meene ,qrgaiieriatr , die ia !:J:,ar 1!i1Si te Groni111J41u geLau•en 
ÎI , zich, doch met. •pluiligea • , hebbeo. v-■et., Î8 rriet lang 
daaru van aelf te niet ploopeo, Aoonlim de 1torm ea zware vloed 
IUIOWel modder ia de havea dier plaats ■poelde , dat -■e tot au dea 
Eems toe geheel pswpt, 1111, plijk I•co spreekt, alleopkeaa droos 
pworclen en vervolgens met atroo en mist pYuld is. 6mlrent mee 
tijd i1 au de St. .lalllrie■kerk, welke te E■nn stond , verliAad , 
waarna de plaau alleags vervallea en tot een gering dorp gewordea 
ia, hetwelk mea den naam Yaa Wlll'Ha•E•DM heefl l,epoaen te 119-
nu , om het te oudenolieiden van B-. 1 destijds een kasteel -
clorp , lfelegea aan den -\ka• vu de Bema, hetwelk omtrent het 
jaar 1SOO bqoo op te komen ea aijaen aum ootleeade of van -
placht van dien n- , of., hetgeen veel ,raanchtialijlr.er i1, •an de 

. rivier de Eems, aijode dat Emdea naderbaad l>ekeaël geworcle■ alt eene 
laeroemde koop1tad en JaeL toevlugtaoenl van 4le eente B-rmde 
Christen• , ä, 'ftn elden komende, aldaar ee■e 1fllilige sclauilpluta 
Teade■• Hiereit blijk\ laet, dat dj sicb vergiaen, die de ia.da 
mant, Iaen al vóór eene eeow llekead , aan 4it Oo.ter.Emden , dat 
destijds nog uit viaechenhutja beateod , will• to111Chrijven, 8111 laoane 
phoortestad. -· eeuw -r ouderdom toe te voesen' -eveneens ak or 
Let nieu- min lefîeJijk sou •Y• ; als red• aanveereade, dat E•o, 
die in dCNDtijd leefde, phreven beeft, dat de Emder muut, in den 
~are 123i, aan den M"erkaat ua de Eems pngbaa- il geweest ; mMr 
u het piel dan nooit gaagbaar buit.en den staat, waaria het gemaot 
i1 , aelf niet onder boad(eaooteo , die alleen doer eeneo stl'OOm Vft 

elkander geseuideu sijn? .Mea sie voorll over het tegenWOOl'dige d. 
Wana-Eua op dat woord. 

EIIHTIL, geh. ia het 11' .,...b.r,in, prov. thni,,ge,a. Zie &.u
llATU.. 

EMGEBUURT, voorm. buurtje, P'"· FnalMad, .kw. 1Ynmgoo, 
tea N. van de stad 11' orkum 1 later aan die stad getrokken. 

EMICLAAR, beerl. in Bemland prov. Utr«At. Zie EusKUu., 
EMILIAPOLDER, E•nuPOLD&n of AEULLIJ'OJ.IID2 heerl,, prov. Noortl,. 

Bmiantl, arr. Bmla., kant •. Oo,terlaout 1 gem. lla.de-ni-Drimmelm; pa-

D:glt:zsd 
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) ..... WI ... Ba.ah, o .... Geutltli--., z. .. de pm • 
._, W. aan Hoop-Zwaluwe. 

Den heerl. bestaat wt eeoeo polder, welke in bet jnr 1641S bedijk.& 
it. ZU Nllaat eeoe epperdaktt na 11590 baad. UlS v. r. iO v. ell., 
wureeder 1344 l,und. 16 v. r. il v. eU. scho\baar laad. 

In tleze laeerl. of pold. liggen un den buitendijk, bij het soogenoemde 
Spai, held. Drimmelen, ludwaarts in ligt Oud-Drimme(eu, een 
k.lei■ geh., lelleade 7 h., wuroader 4 bffnlerijen, bewoond deor 4i iaw. 

De pold. 1MN'dt dOOI' 4 'tluiaeo op de Doop en op den 8ie1bolclt 
· l'ID het pverlollige water eatlut. Het lap lantl ligt 4 à 15 palwen 

Ollder A. P. Het polderbesiuur lietlaat ui& eeoe■ Dijkgraaf, twee 
lleeMradeo, - Penningmeester en eeoeo Boeli.houder. 

Dae lieerl. wordt tbana in eipnclom heae&en 4oor oodencbeidene 
........ • WOODUhlig \e Made • Geertruidenberr •• eWen. 

B.IILIAPOLDER, poLI. ia &.o,,_r,.___, in hel /Aatl-Nar...,,,,,,., P'M'· z"1,a-... Zie Aluu..u.,ogg. 
IMINGA .t Aauaa., l'OOl'IIL si.ale, pro,. Fn~, kw. Oo.,,,,,.., 

piel. 1-rwradHl 1 011der Slieu. 
Naar mea wil, aowle deze atal.e t.egea de 1tate Ebi ara, ouder 

HJUIB, b1oedip oerlopn gevoerd beblleo. Ter "plulile .,.., aij ptua 
Jaeea, siet mea thans eene haeve, ia eipndom belaeore■de aan Ba11111a 
P.nu1 ...._., •• bereep laaclbeewer, lltll hewCMNld door Paru 11s,... ............ . 

B-el &ot &wa. ~e , il 4M18 eade 1tate digta bij Fi....._ 
plegen , waanaa lij oapwcer 10 miau&eo verwijtlud lift, 

Van de eade llata aelve, op de kaarl l'aa 5çu,.,... veorbmeaide, 
ba mea -.r euip oyerblijfaelen sieo, ua 4le h-,t.e 'fU de■ fNIDd
ÛB , ...._e uo tie breede gradatawiju slooLeo , welke deaea 10 bel 
l'Ïeruat. om1haiteo , terwijl eok -or de aingel sift'\haar ia, hoewel de 
hoomen, leden ongeveer clerlig jaren , reeds 1ijo omgebou•eo. 

UINGA. of Aau11u,l'oorm. 1tate, prorr.Frit,,l,aad, kw. lredlrfllO, 
pa 11' •w,_,, onder i.t d. P.,,.,,., '811 4le vurt, "Nlke 'fU 
Bolsward aaar Worbm leopl, · 

Zij went door de IDIIDÏfYuldip oerlopn en ~ knagen Dil den tijd 
tea poade &oe nraicld, aoodat men ter plaatse. WIIIII' aü -«l'Ol!fll' ~ 
llaaD laeeft, oiet1 IÎllt dan Nae boerderij, ....... dea - 'l'U 
EmNA-•nn dr--,emle. 
, Het aüllijk gealacht. Ellua., al ook i.ar te GMt.-, ep Wiuda,
atate poonli heelt, ÎI __. bekend. 7.oo wadi F1NH &uuu lta 
ja,e 1437 onder da W-,ten der Grietenij Lemwerdlndeel ~ 
aoemd ; tenrijl vw, ladea aiL dit placht ... .., de teekell&UI va,a he& 
l'erbond w Edelea pt.eld worden J all: Bow,o Raaa., m de pb~ 
• Huur., s,.. • SIK ialHA (1). 

DJSG&, Ea ..... , Eaaeo11ü of E • ..,...., um•, welb man vruo-
pr pf aan laet. land, pletrea ua de ri'fitr de Eems, ea wel, voer 
•• ver " vaderlaad NtreA, aa eeae a&reel ia W Zuid-.tea 'IU 
de _prol'. Groaingna. 

Dit land werd l'erdeeLI in 0Hter-11ni•J• ea Wut.e...,Emi•r• 
en ltel Ooater-Emi1ga weder ia Opper-Em1111a en Neder-Emi•IJ•• 
Van hier dat , bij de oude achrijYen, niet alleea deJreheele landstreek, 
maar ooli. een deel dunan , onder den oum l'ID &u,uD voorkomt. 

(t) - lle - .._ 1. W. TIi W.u•, BWorv - 1ft J'llioftd "'4t ~,. w 
• ..,.,. • ll. a • ... .,.,_.,._ 
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1.eoulmea hetiaeeneroimebetèekeoi,i betpheele Oo1ter-Bmi1ga, 
moeten opvatten, wanneer K.an. ,Ie Groote het bepaalt Mil de Noord
lee, lunchen de Eems en de Jade, die hij Edooe lloeraa noemt, in 
den brief van 16 Julij 788, waarbij hij de gren11e11 van het atit\ Bremen 
bepaalt. .Aou u11 Ba■-as noemt dit kwartier het graafs. na Friealand 
(Frisie), hetwelk de Bisschop, nadat EnnT 'DB Su gebannen waa, bij 
gil\e van Keiaer Hnoar& IV , hoewel maar voor eeaen korten tijd , 
beaeten heeft. Van dit Oo1ter-Kem1land wordt het Neder
Emisga (Emisgonia) nog, in eene naauwe heteekenis genomen, 
hedendaags genoemd E11•1u110, waarin K■e optelt de U ttu}llers en 
de Husemers, die En•1u1 noemt: die van Uuum en Grootbuyaen, 
en bij gevolg de landatreek langs den Oosteroever van de Neder-Kerm , 
van het moerig land, •oermerland genaamd , tot aan de Noordaee of 
de Boirt van Norden toe. Het Of,per-Bmisga is bij E•o een klein ,tukje 
Ylln llunsterland, waarin, beha ve het kasteeltje Fresenborgh, ooit 
het vlek Eskathorp, nu Asschendorp, hetwelk voorheen, om aijn 
klooster, mur vooral om het vieren van Portivru:ultl, op den i Aa
ptu1, uit due oorden drokbeaochtwerd. Eindelijk We1ter-Emi1ga 
(ook Emi,gonia in eene naaawc beteekeni• tebeeten), hetwelk alleen 
tot on, Vaderland behbort, en van Auuo111 pnoemd wordt Ea1HA, 
hetwelk hij ,telt aan den linkeroever van de &!ms, lunchen Fivilgu 
en Rediritga (1), dat is, volgen, de Wiernmer kronijbchrijven, tu1-
achen Fivelgonia en Reyderland , daar nu het Oldambt i,, wier inge-
111tenen, langs de rivier wonende , 100 lang 1ij onbescbadip Tan den 
Dollart bleven , llentemers (Menterneme1) genoemd -rden. 

KM:.IIAUS, Toorm. Il.loost. in het markgr. nn BffflJ&-op-ZOOtA, prov. 
JfHrtl-Bra6nd, gem. B~Zoora, t.uucbeo Borgvliet en Zuidwijlt. 

Het is in het begin der ■e1tiende eeuw, en wel Tel'IIIOfldelijk door 
den St. Felisvloed nn het jaar tlJSO, ondergevloeid en te gron4e p
pan , ■oodat er thans nieta meer van te Tindeo is. 

EMMA US, ook wel Tas Snn• genoemd, voorm. klooat. in het Laflfl 
•• Stnn, prov. Zwitl-Hollaflfl, arr. en 4 u. N. 0. Tan -~, 
kant. en 1 u. 0. van Gmula, gem. ,.,, Lsu - Slei. e. ll. 

Dit kl001t., hetwelk door Repliere Kanunniken Y"an de orde Y"an 
den H. Av&11sTJ11us be1toond werd, was gesticht door J•co•us Gnuor9 

een man , die ■eer geprnen i1 om zijne vroomheid en die er ook de 
eente Prior van geweest is. Het stond regt over Haastrecht, aan de 
andere 1ijde 'fan den IJssel , en verkreeg, omdat het IOO digt bij de 
stad Gouda gelegen was , den num van EHHI , terwijl het den H. 
Ga110a1u1 tot. Patroon nrkosen had. Het was Heer J.11 Basterd ns 
lh.o11, die in het jaar 1419, aan de Reguliere Kanonnilten nrlof gaf 

, om een klooster in 1ijne heerlijkheid van Stein op te rigten. Deae 
Tersunning is door Fann1& n11 BLA11lln■11•, den een en vijftigstea 
BÎllchop van Utrecht., met eenea openen brief beftttigd. De Pastoor 
nn Haaltreebt, Buso ELLIH, gaf er ook 1ijne toestemming toe, dat. 
het klooster binnen de palen van 1ijne parochie gebouwd mogt 
worden. 

Ab Heer Ju Basterd T-'11 BL011 in het jur 14SIS overleden waa, 
bevestigde aijn 1000 JA11 Taar.ose, Kanonnik van St. Salvatonkerk 

(1) Ro...-ol ALRJDVI doorgalDI dil 1'00rd Fidiritgs llpCII , Î8 b°' ,._ ÛD 1'AUXhijnlijk, dal 
dlL -• tcbrijll'oul 1ij • R•d<rlfG, d. 1. Roici,r/ond ui moete11 1ijo, la oude oortoodea, alo, la 

- •ll'boed •n UU , •h•I& 111111 bijroDdorlijk 8f110<m4 R,idlluw Hmi,go,,• , 100 ÜI ll1idtdand ..., 

IIMl!ll1t na I!"""'°"• ailmaûle , &00 ftl ab llll Oldallllll, Zie Da11U1111, •"'· a,o,,., p. tu. 
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~ Utrecht, die deze beerlUkbeid geërfil bad, den i6 December 1436, 
met opeoe brieven al ,rat zijn vader den Rerrulieren van Stein vergund 
bad. Daarenboven begit\itrde bij hen nog met nieuwe vereeringen, voor
ttiflen en vrijdommen , welke de stad Gouda , nadat zij de heerlijk
heid van Stein gekocht had , op nieuw bevestigde en goedkeurde. Den 
4 Jlei 1444, werden de Reguliere Kanunniken van Honand te rade, 
een kapittel , nalll' de wijze van dat van Windesheim , in Overijssel, te 
Delft t>p te rigten, en onder anderen trad het klooster van Stein , 
mede in die ..ereeniging. · 

De geregeldheid en tocht van dit klooster was in het eerst zoo ver
maard , dat zeker Priester 1-an Gouda DIBlt FLOBISSI!, zijn huis , met 
huisraad en al , en nog onderscheidene andere goederen en renten voor 
het gebmik van drie of vier Kanunniken beeft bestemd, onder dit be
ding, dat sij op affe feestdagen en vespertijden eene collatie of ireeste
lijke aanspraak tot het volk zouden doen. Maar de tucht is, gelijk het 
doorgaans gaat , in dit klooster no en dan ook verzwakt , en het heeft er 
ongetwijfeld geen göed aan gedaan , dat zij de vrijheid hadden om den 
panden en koruecdeo man bier of wijn voor ireld te tappen. - Want 
ilaaruit kon niet anden volgen dan overdaad, ongebondenheid en ein
llelijk, het "t'enoim van het lezen en van het gebed. J'u Ku1.ss11 , die 
in het jaar 1442, Overste van het klooster E■■Aus was, en daarbij het 
•pperbewiod had over het algemeen kapittel der 'ReffDliere Kanunniken 
co Kanunnikessen van Holland en Zeeland , ziende de eerste klooster
tlldJt ve"alleo , heeft: den 51 December .van gemeld jaar bij RllDon 
u11 Dn:notT, -den drie en vljftigsten Bisschop van Utrecht, zoo veel 
te weeg gebragt, dat bij hem eenen openen brieftt>r hand stelde tot 
verbetering van ·de verzwakte tucht. 

Den 19 J'ollj 11S49 , geraakte dit klooster in brand, hetzij door 
moed111l of door achteloosheid van eenen Monnik. En dewijl de 
Reguliettn toch geen lut meer tot het buitenleven hadden , hebben de 
W elhooden .van Gouda , bun verlof grirenn om in de stad te komen 
wonen en hun het klooster van de Brigittinnen toegewezen. Daarop 
zijn de ISoanen naar het klooster te Zoest getrokken en kort daarna , te 
weten in bn jaa- 111S1 , zijn de Kanunniken met groote statie in de 
llad gekomen. 

Dit ilo.ter is bijzonder "t'ermaard , door dien de geleerde Dn1Haros 
Eaun1 er eenigen tijd irewoond beeft, hebbende hij zich , in het jaar 
1487, op aanradffl zijner vrienden , derwaarts begeven. · 

Ter plaatse, waar dit klooster gestaan heeft, ziet men thans eeno 
hoenlerij , neg Enne ll'enaamd. · 
KM■AUS, "t'oorm. klooit. der Cellebroeders te GouJa op den 

6-mtttg. 
Het •• tosscbeo het jaar 1440 en 141SO gesticht. ~. De gebouwen 

zijn later tot Latijnsebe school en woning van den Rector ingerigt. 
EMJUUS, voorm. klooit. van Reguliere Kanunniken te Gouda, 

aan de Westzijde nn den Raam, O\"er de Lange Willemsstee{l'. 
· Het was eerst een kloosler nn Brigittinnen M.um:-STEIIBE genaamd 

(zie dat woord), maar werd in het jaar 1lSIS::! door de regerin{l' der 
atad un de Regnliere Kannnniken van Stein, wier klooster afgebrand 
was, onrgegeven, onder bedin{l', dat de. Bri{l'ittinnen, die zich naar 
7-oest brttaven, eene rentebriefvnu i39 guld. 'sjoars, verzekerd op 30 mor
gen lands in het Land l'nn Stein , tot last van de Kanunniken :&ou
den bekomen. Na de Jlervorn1iog werd eerst den 29 November 11S76, 
het l111is achter het klooster, en den 8 Felm1arij fä80, de overip 

JV. Dim. 12 



178 •••• 
,-..wea op alJNuk • <terkocht, aaoclat. er lhuaa niets ...., YD Ie 
aiea. il , oliehooa de plu&s, wur lij .-taaa. hebbea. , tha111 aar Aet 
Kloortn- genoemd wordt. 

UIIAUS, voorm. klooat. op de 0-,...Yel.w, prov. Qc,,_,_,L 
Zie E••••· 

BUAUS (KET-SLOTJE), heeninlaü in de Meijmj •• '• Hertoga
boid, kw. Peellantl, prov. Noorà-Brohn,l, Ber,tedistr., arr. en Si u. 
Z. Z. 0. van '1Hmogert6o,ri, bat, ea1f u. W. Z. W. vu Y,gA,l, 
geni. St. o.Jeared.. · 

Het beslaat, me, de. daartoe behoorende Fnden eene oppenlak&e 
un 36 v. r. 18 v. ell. en wordt thans in eigendom beaeteo door de 
erven van den Beer J, H. A. vo■ Scuan AU ALTUPADI', in de Out
Indië overleden. 

EM.MEKLAAB. > Ewm• o•, Eau ..... of EJUCuu, laeerl. in B-1arul, 
prov. Utttcl&t, arr. en kant • .4'.!'ff'foort, (811!• Hoog/4,J.; palende N. 
ua de heerl. DuitMle-Baar-en-Zeveohui1e11, 0. un de prov. Gelder
lancl, Z. en W. un de heerl. Hoogland. 

Zij bevat het geh. Bmmeklaar ea eenige nl'IINóicl ligencle hai
aen. - De He"·• die er wonen, worden tot de gcmi. ·,aa .4•er•foorl 
gerekend. - De ll. 1.., behooren tot de at.at. vu Booglaa,L - llaa 
heeft in due heerl. geen school. 

Het geh. EH&IUJ.il , E1DIW.ll , EaUJ.Ua of Emcuu , ligt 1 a. 
N. van Amenfoort. 

De hterl. Eau&UU waa va:oeger, beae•em Laagerode, thans Laa
geaoorth paoemd, eeae groote hofstede, waarop de 1.. K. kerk vaa 
het Hoogland staat, leenroerig aan de prov. Utreeht wegen• de abdij 
••n St. Paulus aldaar. la het jaar 1749 werd Enuu W1nu-r, die 
reedstevoreaHeervu het Hoogland was, ook metEuuuubeleead. 

EMMELOORD, in oonproakelijke brieven EaalLWilH of Enu..
WID gespeld , het. Noordelijk1te gedeelte 't'U het eiland Sdwldarttl, 
in de ZsiMnff, prov. OHtijuel, arr. en lSf u. N. W. •an Z-U., 
bat. en S 11. N.N. W. Tan K•mpen, gem. &Wlaatl. 

De inw. generen aich meest met. viucheo iu de Noord- en Zuidenee, 
en arbeideo aan het lands werk , terwijl aommigeo vroeger haadel 
-dreven in granen , welke zij met kagen naar Hamburg , Overijllel en 
.lmtterdam vervoerden, doch dit. heeft ledert vijftig jaren opgehouden. 

De ll. K., die bier wonen , behooren tot de slat. T&D .Eu-1111-E" 
tMloortl, Toor welke op Eaanoo•D than1 (184i) eene aieawe kerk 
aan den B. ll1cuu. toegewijd, met. pa1Lorij gehouwd wordt, - De 
Hen., van welke mea er aantref\, ,orden mede tot de- gem. "fan 
B.,__.B-loor,l gerekend. 

Het was •roeger door een dijkje , de landtcheiding geheeten, dat 
na het W. naar het 0. dwan door Schokl■nd loopt , van het auide
lijke gedeelte det eiland. , B III genaamd , afgescheiden , doch dit dijkje 
bestaat tham niet. meer. 

Vroeger, toen hier nog "feel laad wu , werd hM aan het Noonlooat,. 
einde tamelijk volkrijk bewoond, maar door het geweld en het inbre
ken der aee , welke dur ter plaatse veel laad wegnam , waren de inwo
nen geaoochaakL te verhuizen , en 1ich in het Zuiden neder te &ellen. 
Het droeg toen den naam van lluH111z111 , doch vermits Eaau.oou 
wel het best bekende deer van het eiland was , ia de naam van 
M.uHu1iEJ1 allen1r5kens ia ver(l'etelheid geraakt. 

Men oodent.elt eenige O'fereenkomst des naams io dien •an Hame
land of Eemlaad , waarvan Schokland ten 1uiden door de Zoidenee 
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i. .r,itchl·k_, àCh dûhetlüer ... nst pweéat IOllde llJ•, il ait 
4e m.pte ,edeabtuilen ftll o■s Vaderland niet Ie hepalea. B■-
■-.oou na noepr • 19lijk pheel Schoklaud, rondom bedijkt, doch 
aiet ....,. , aijacle Yoortl buitendijk, met riet boet, thau1 echter • 
lieea mea , iu plaats TIID desen dijk , een laag steeuen onerwerk, · 
laetwellt 'ffij .eef tot het. behoud •aa Enn.oou toelllreugt. Bij de 
aimte Terltellillf "t'ID aeewiuà ■tut het land echter onder water. 

De pad biuuendijb il leel' laag, •eelal uil pl,rolten laad he-
1taande, aoodat men oTer plankjes van het eeue land op het andere 
pao moet. Alle■ il hier moera■ , naaowelUl■ ireschikt om te gruen 
•oor koeijea ol aehapea , welke hU storm dadelijk. uit den modder 
.-teo gehaald w~rdeo , ROdal bier jaarlijks ■cbapen nrdrinken. De 
haiaeo 1taaa er op wernn 'VU koemist opgehoogd , die met plank.en 
en palm wel moeten •oonÏen worden, oml•ij oventrooming het water 
Ie ieerea, 4111 echter diltwijl1 in de huÏlen •loeit. Vele llnizen aijn -. 
ia .liet midden ~, aoodat. ae door twee huupainnen hewooad 
worden. De lter[ bad weleer eeue derplijlr.e grond■lag al■ de huiaen, 
lllllllelijlt ftD ltoemist , en wa niet •rij no OYerstrooming , somtijds 
wel TaD 4 tot Il ffeten ~doch dit irebouw il in den jan 1749, 
met 'l'Ïer • dertig lwiaen rand , HÓert welke tijd de Henormdeo 
ffn Bna.oeu met die •an 111 •ereeuigd aiju. De grond■lag der b. 
moe& noepr •eel later lijn pwee■t daa thans, daar bij het gl'ffen 
ftn pallen • als aucfer11iu1 , op unmerkelijke diepte, 1tammen 'fa■ 
lioomea eua. aljn ontàkt. 

Aan Let noorden vaa Eanmoeu buitendijk■ 1toud weleer een kaap 
• dapa , doch deae il •erdwenen. llen -rindt ooit uu,eteebnd, 
dat lóa- weleer eene kerk gestaan heeft. 

Omlencheideae b\jaondere Heeren hebbeu •an oude tijden af het ge
biel OTer E.ar.oeu 19bad. De ond■te, die men heeft kuuueu •inden, 
ia pwee■l Beer Ha■&11 v&11 Kunu, die er in het jur H41S Heer na 
wu, IOO al■ blijkt uit eeneu beaegeldea brief, welke in banden i1 ge• 
weed ffll J-.. S&IINU, omtrent. den jare 1680 Predikaat te Ens. 
o.l laeeA 1111!11 lieaeheid nn sekerm Beer Gmn LonanAca, woonachtig 
pweesl te Utreeht, ea na wien1 dood het heaelen werd door aijue 
aaplaleae wedawe, Vrouwe Bouu nw Aacau1 em. De laa~e i1 
pweat Beer JIIUII n11 Wan, YaD wien de stad Am■terdam het 
plocbt heeft. Uithaofde der groote gemeeuehap • welke · E■-u.eou 
lleeft met het ■aharip Ba,, aijn de pnmnciën Bolland, Friesland en 
O.erijuel, tot welu het eil. Schoklaod behoorde, sedert den jare 1710, 
OYeNe1119kamea , aaameulijk 1.:kere koaten te dragen , ter helioadenis 
'\'AD Bn1 , waaraan ter heveiligillf nn de •aart op de Zuiderzee , 'Veel C.'= ligt. Bolland aou •an iedere aeatig gulden , aan dae koaten 

, achttien plden drapu; Frie■laod tien en Overijuel t.wee 
en dettif. De meerdere of mindere golden• naar 19lug; doch in 
het jaar 1737 heeft Hollaod awarigheid pmaakt, om langer flOI' 

&.. ia de ltoateu te drapa, tea ware ooit Friesland en O•erijael dra
m wilden ÎD de ko■teD van Rm, eoaa. wat . hierop •erder besloten 
u, ÏI niet f8blelteu. Burpmee■tereu vu Amsterdam werden , hij 
raolatiëu der Staten •aa Bolland en W eatfrie■laud, Tan den 1i Ja
~ de■ jaars 1711 , gerealigd , om een gelijk ankergeld wegena 
E.nuoaa te Wen, ah de prOYincien Frie■laud en Overijssel heften 
~ En1, namelijk dertig stuiven van ieder IChip • dat aan 
Emuoa• ankerde , ea in pen deaer drie provincieu te buit be
laoorcle. 
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l!:llnr.eoa• heel\ eene 1eer l(Oede haven , welke , in hel jaar 1858 , 
voor eene som van 11S,ISOO gufden , voor rekenÎDi van hel rijk , aaa.. 
best.eed is , doch wegeni het gedurig aanslikken telken1 moet uitge
diept worden. De bewonen hebben in spraak, gewoonten en kleeding, 
hunne hij1ondere eigenaardigheden , welke llen ten allen tijde nn de 
overige l\ederlanden hebben ondencbeiden. 

EM.MEN , gem. in het clingspil Z■idaNld, prov. Dreat/ae, arr. ea 
jndic. kant. Auen: adm. kant. Dai,. (1 k. d., 4 m. k., S ~- d.); 
palen--e N. aan de gem. Odoorn, 0. aan het koniogrijk Hannover, 
Z. aan de gem. Dalen , W. aan de gem. Sleen, 

Zij bevat de d. Emmen en Roswinkel, beneven1 de geb. An
gelslo, Noord-Barge, Zuid-Barge, de 1ht.en, den Oe•er, 
Weerdinge en West.enescb. Zij beslaat eene oppenlakte Yaa 

6797 bond. 74 •· r. ll4 •• ell., telt S60 h., bewoond door 4ilS buisge1., 
• uit.makende eene beYolking nn ruim i:500 inw., die meest hun bestaan 

Tinden in den landbouw en 1ich veel met. de hoekweitt.eelt op de hoop 
veenen afgeven. In het jaar 1~8 beliep de gemiddelde opbrenglt du 
Teenboekweit. in deae gem., waar zij toen alleen eene oppenlakte v-
13lS3 bund. besloeg, aes mudden per bunder. · 

De Hen., die er ruim i100 in pt.al lijn, maken de gem. nn 
Emmna en Ron,,ïnliel uit , welke in deae burgerl. gem. elk eene kerk 
hebben. - De R. K., un welke men er ongeveer iOO telt, worden 
tot de stat. van Konor-den gerekend. - De lsraëliten, wier getal S0 
beloopt , behooren tot de bij kerk van SZ-. - llen heeft ia dellll gem. 
6 scholen , ala : S hoofdscholen , éène te Emmen , éêne te R o I w i u
k el en ééne te Weerdinge, eene vute bijschool in de llaten en 
51 winter bijscholen, ééne te Zuid-Barre en ééne te Noord-Berge. 

In deze gem. worden eenige hunnebedden en tumuli of grafheuvels 
gevonden, uit welken nn tijd tot tijd urnen , met. uch en beenderen 
en andere oudheden , 1ijn opgedolven. In het jaar 1809 is, in de 
onmiddellijke nabijheid van E-■a11, eene graf plaats in eenen heuvel 
ontdekt, welke de aandacht der oudheidkundigen zeer heeft opgewekt. 
Ook is het in deze gemeente , dat men de grootste Teenen van geheel 
Drenthe, alsmede twee meertjes, het Bargermeer of Emmermeer 
het Zwartemeer, aantreft. 

Het d. Enn, oudtijds Ea11&, ligt 7 u. Z. 0. van Assen en 2f n. 
N. 0. vaL Dalen. Men telt. er, in de kom van het d., 73 h. en 
MO inw., die, op 4 na, allen Herv. zijn , en met die vaa de geh. Aa
gels l o, Noord-Berge, Zuid-Barge, den Oever, Weerdinge 
en W est e o es c h , de kerkelijke gem. van EHBII uilmaken , tot de klass. 
en ring van Konortkn behoorende. De eerste, welke in deze gem. het 
leeraarambt heeft l!'aargenomen , is geweest lh11a1cus Asuuus , die in 
het jaar 1600 herwaarts li.wam en in het jaar 1602 of 1603 naar de 
Reerta vertrok. Het beroep is eene collalie van eenige ioffe&etenen. De 
kerk is een vrij oud, ruim gebouw, "Woorzien no eeoen haogzolder (lf 
kraak met toren doch zonder orgel. - De dorpschool wordt gemiddeld 
door een getal van 121S leerlingen bezocht. 

l\lcu heeft er twee jaarmarkten, waarvan cL, eene invalt den derden 
Woensdag in April, en de tweede den eersten Vrijdag in September. 

Dit d. is in het. jaar 1228 door de Twenthers uitgeplunderd en 
-,erbrand. - Deze irem. heeft geen afzonderlijk wapen. 

EMMEN, r,-i,b. in Zalland 1 prov. Ooerijssel, arr., kant. en 2½ 11. 

0. van Zwolle, r,em. en 1 u. Z. W. van Dalfsen, en eru gedeelte 
van de b11urs. E111111en-en-de-Jlarshoek uitmakende. 

D:g!t:zsG 
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iMIIIN-EN-D&-IAllSBOBK, buurs. in Zallortd, prov. O.erij,nl1 
llrr., kant, en 1 u. Z.W. van Dslfttr1, met 7!1 h. en 4i0 inw. 

Deze Luun. bestaat uit twee ,eb. Emmen en de Marshoek. Er 
ia hier eeoe school , die gemiddeld door een getal van 90 leerlingen 
beii:ocbt. wordt. • 

ElUIENES, gem. in Eemla11tl, prov. UtrecAt. Zie E1■11u. 
EMMEl'fES-BINNENDIJKS, d. in Bfflllararl, prov. UtrttAt.· Zie Es ... 

ns-B11,n11111as. 
EMMENES-BUITENDUKS, d. in Bffllla■J. 1 pro•. Utm:At. Zie E1■-

11u-Bmnn1n:1. 
EMMER , ook wel E.:■1a en E1■zan gespeld, geb. in het graafs. 

Zatplina, prov. Gelmlanrl, kw., distr., arr. en i u. Z. van Zutpun, 
kant. en 1 u. N. van Doe,borg'la, gem, en ½ n. W. ten Z. van Steen
ckre• ; met 7 h. en 70 inw. De in deae b. gel81[4!n_e weiden, lang• 
41ea U1sel , worden voor de beste nn het. geheele I.\Uk gcboadeo. • 

E.M.MER , eil. in Oo,t-l,a,lii, een der Zui,J,,e,ter-eilanckn nn Barrtla. 
Zie O■an. 

EllM.ER (DEN) , naam , welke in de wandeling veelal gegeven wordt 
aan het adell. huis 0111 E■u, in de har. nn Breda, prov. Jfoord
Brsbaal. Zie E■n (Du). 

EMM.ERANGE, Fr. naam van het geh. E■■1&111sn, in bet balj. 
van /lenaicla-ett-GrneamacAn, regtsgeb. Renaida, grooth. La:nml>urg. 
Zie E■■r11n111. 

EMllERANGE, Fr. naam ·van het geh. E■■n1tu1u, in de heerl, 
&n..g, grooth. Lffzffllhrg. Zie E■■11111G111. 

EM.MERBOSCH of E-■naon, boscb in het dingspil Zuit.leneelrl, prov. 
Dmdl&e, ,em. en ½ u. ~. 0. van Emmen. 

Het beslaat eene oppenlakle van onderscbeidene bund., en bestaat meest 
uit eilr.en1truiken, vermoedelijk overblijfsels nn eeu noeger meer be-
langrijk. boseb. . 

EMUB.DlJK, ,reg in het dinppil ZuiunHlJ., prov. Dnntlie, be-r.·naende op 1 u. afslands t.en O. van het d. Emmen, zich door 
a,e weilanden en het veen , tot de Hanno'f'enche gren1en uitstrekkende. 

EMMERENGEN , oude naam van het d. .A■1ao111u " in het Q,,,,.. 
mrt,'er der prov. lltrecAt. Zie .A ■HOIIOIW. 

EMMEllHOL'f, boscb in het dinppil Zuideneeltl, prov, Drtntl&e. Zie 
Ema110SC■• 

EM.MERINGEN or E■l■l!IGEII, in hei Fr. E■-18.l!IGI or E■DAHII, 
,reb. in het. balj. van RnticA-en-GreeenmoeAer, re(l'tsg. RemitA, grooth. 
lll.Ufllb_,.,, kw. eu 4 u, Z. Z. W. vau Gtnenmaelaer, arr. ei, 3 u. 
Z. 0. un Lu.remhrg, kant. en 1 u. W. nu Rernich, gem. 
Boa,. 

EMIEBINGEN of E■u111CE11, in bel Fr. E■-H&IH, E■1u11GB of 
Bnua1.11u, geh. in de beerl. Rou,,y, grooth, Lw:ernburg, k w. en li.1 u. 
Z. Z. W. nn Onwnmac'laer, arr. en 4½ u. Z. 0. vau Lunml,urg, 
bot. en 1½ n. Z. W. van RenaicA, gem. en ½ u. N.W. t.en W. nn 
B•,:-ennge•, door de groote beek de Aspelt, van het Fransche grond
,rebied en het dorp Beyren, Beyeren of Balleren gescheiden , welk dorp 
tloor Jl&111a. Tuaara., Keizerin Nn Oo,tenrijk, den 16 llei 1769, aan 
Koning LoHwu111. XV afgestaan werd. 

EUERINGEN, oude naam van het d. Amcnras, in het Ortr• 
Mrliffo der_prov, UtreeAt. Zie .Anao11011, 

. EDIERIIEER, meertje in het dinppil Zuidtneel,l, prov, Drentlie, 
1..en .......... 
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UDBSCHANS, achaa1i11 hetdiappllZ,__,,1", pro'f. ~, 
N. Q. van Emmen, Yooraan bij den- Bmmertlijk. - Deae acbana i• 
'f!Sór ruim 40 jaren aangel111d. 

EIIMICK.BUIZEN, oude naam 'fali het geh. en het ond aclell. b. 
&am■111u11 in Bemlaml, pro•. Utrtcht. Zie Bu11t■111Z1!f. 

BllMlCKHUIZER-BBRG, oude naam van den Eu,u1111■1-11ae , in
JJ.,.land, prov. Utm:ll. Zie B■•1u111ua-■na. 

EUICKHUIZER-ENG , oude naam van de &am■1111u-Blle, in Jlftll
lou, prov. Utrei:At. Zie Bu1as1111u-E■a. 

EMMIKHOVEN , heerl in het Load - .4lt-, p,vr. 1'oor4-
BNl,and, arr. •• Htrtognbo1cA, kant. Hnulffl, gem. Bmrniüoen
na-Tr aorJA.ûn; palende N. aan de heerl. Almkerk, 0. aan Waard
huiaen, Z. aan Du,sen-Muilkerk, W. aan Gan1wijk. 

Dea:e heerl. bevat niets dan bet •oorm. cl., than• _geh. Bmmikho
-ven en eeuige Till'Stl'OOicl liggende h., met ruim 800 inw., die meeat 
ia den landbouw hun bestaan ,-iudea en •ele TI'Ochtboomen, 'fooral 
'fele appelhoomen hebben. 

De inw., die, op 10 na, allen He". ~Un, beboeren tot de gem • 
.dlmim-fl'll-llmmiüoria. - De 10 R. K.., die hier wonen, wonlea 

. tot de stat. •an Duufl'II gerekend. - lten heeft in deae beerl. "n 
acbool. 

Het geh. En1uon■, ook wel eens , hoewel verkeerdelijk , Eamn
ll01'U gespeld , ligt 6 u. N. N. W. van 's Hertogenboach, S 11. N. N. W. 
nn lleuaden, 1 u. Z. van Woudrichem, un de Alm. 

De kerk was reecla in be, beç-in der •orige eeuw vervallen en ÎI tbam 
peel gealoopL , 100 dat er mets meer van bestaat lllan het kerkhof, 
of de plaats , waar de kerk geataan heef\, thans beplant ,met boomea 
ea behoorende un de Berv. gem. nn .4lfltUrk-na,ll-ilrlann. 

De school wordt door een gemiddeld getal van 70 leerlingen beaoeht, 
Deze heerl. wordt thans in eigendom be&eten door den Heer Mr. 

P11rn B1uun, te Donlrecht , wiena voonaten bur reeds in het mid
den der vorige eeuw be1eten hebben. 

Het wapen dezer beerl. bestaat uit een 'feld 'fan goud , Leladea met 
lwee 1Laande 1almen van zilver. 

E.MMJKHOVEN-EN-WAARDHUIZEN, gem. in bet Lomleaa..lltna, 
P"Tf· Noml-Brabo•tl, B1r1t4 distr., arr. •, Hertoge,,b,,.A, kant. H
_,., (10 k. d., 11 m. k., 8 1. d.); palende N. aan de gem. Almkerk
ea-Uitwijk, 0. aan Giessen, Z. aan Meeuwen-Bill-eo-Babylooiënbroek, 
en Dus1en-Mun1ter-en-Muilkerk, W, aan Duuen-Munster-eo-Muilkerk 
en aan Almkerk-en-Uitwijk. 

Deze gem. bestaat uit de heerl. Ei:Qmikhonn, Gann,ijk en 
Waardbui1en, en uit den Emmikbovenscbe-polder· en eea 
gedeelte van Oud-Boerenverdriet en Gij 1hert. Zij bevat de geh. 
Emmikhoven, Ganswijk ea Waardhniaen, Lealaat •olgens bel 
kadaster eene opl.rvlakte van 1480 bund., waaronder 1441 buncl. 
67 v. r. i6 "· el . schothaar land, telt 178 h., bewoond door iiO 
huisgez., uitmakende eene bevolking van ruim 1100 inw., die meest hun 
bestaan vinden in landbouw en veeteelt. 

De inw. die op 11 na alle Herv. zijn, behooren kerkelijk gedeelte• 
lijk tot de gem. .4lm1'erk-en-Emmil:honn, gedeeltelijk tot de gem. 
Uitwij1'-m-"II' aarJJauuen. 

De 11 R. K., die hier wonen, bebooren gedeeltelijk tot de par, •an 
D'""" 1 gedeeltelijk tot de par. nn F oudrif,,,_, - Er ia in deze 
gem. ééne school. 
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lle& ...,.. •u lm11aona-•-W llDlllllda bestaat. uit een .eld na 
1iJver, beladen met t.•ee staande aalmen na keel (rood). 

EIUIIKBOVENSCHE-POLDBR, pold. in hetLanl •• ..4.lleno, pro.,, 
lfoonl-Brahond, Enst, distr., arr. '• Hrrtog,nboicl,' kant. Hn,1d,n, 
pm. Emmillaown-e,a- 1r oordltuiun; palebde N. aan den Doornsche
polder, O. aan den Ouden Zeedijk , Z. aan den Nie11we-Dnuea1che
el Zuid-Hollandscbepolder, W. aan den Nieuwendijk of straatweg. 

Dese polder, wellie ia het jaar 1646 bedijkt. is, beslaat volgens het 
bduter eeae oppenlakle van 486 bund. IS v. r. 7 v. ell., waaronder 
begrepen alja de Dijkkuelingen en de aoogeaaamde Bie ek-
1Jaard, alsmede de Boeaemlanden van den Emmikhoven• 
scbe-polder, terwijl de landerijen ia gemelden polder, welke als 
schot.baar laad kunnen •orden opgegeven, eeoe oppervlakte beslaan 
•an :S89 Luad. 86 v. r. 84 v. ell., en 1Jordt door eeaen watermolen en 
Yenolge111 door eene sluis, op de Bleek, •an het o.ertollige 1Jater oot.
Jut. Het land ligt doorgaans gelijk me, het A. P. Het polderbe
a&aar o•er deaen polder, den Nieuwen Doorn en den Uppelschenpolder 
beataat aiL eeneo Dükgraat, aes Heemraden en eenen Penningmeester. 

EIUllllHUIZEN , oudtijds E■111Ca■111&1• en op sommige kaarten ook 
wel En11uuan p_peld, geh. in B,mlon,l I prov. Utredt, arr. en 4 
u. Z.O. un 4.-rlfOOrl, kant. en !ili u. N. nn JlJ,enen, gem. en i u. 
Z. TIID R-,I,. - Het bestaat uit het oud adell. h. Emmikhui
• e■ en eenige boa•hoeTen. 

EIDUKHUIZEN , oudtijds Ea■1c:1t■1111u, en op sommige kaarten ook 
wel Enaas■vuu gespeld , ond adell. h. in Bemlond prov. Utreelt, 
arr. en 4 a. z. 0. van .,l,.,.,ffHlrl, kant. en !ili a. N. van RJ,.,.,., 
geaa. en i n. Z. van R-Je, in het geh. B111mU:li11isen. 

Het beslaat met. de daartoe behooreade gronden eene oppervlakte van 
raim 7 band., en 1Jordt Lhan1 in ia eigendom beaeten door den Heer 
T..ns u11 Aauonu, wooaacht.i,r te Renswoude. 

EDlllHUIZBR-BERG, oudtijds EDIClt■ull8a-Bue' en op sommirs 
kaarten ook ,rel E■-111u1111nnH gespeld , berg of liever heuTel 10 

E-'-wtl., pro't. Utrec1t, in de B-ieüuïur-E-,, i a. Z. ten. W. 
Yall .Renswoude. - Men. heelt op deaen heunl een uitgestrekt gezigt. 

U.IIIK.HUIZBR-ENG, oudtijds E■-1c:u111&111-E11t1 , en op so,nmige 
lurten. ook ftl E■auu111aaa-E11t1 gespeld, streek in Eembind, prov. 
lltneit , in het Z. der gem. Rens1Joude, tuachen de Ginkelsche nenen 
en het Teea ..-an Veenendaal. . 

Het is eene aeer vruchtbare 1treek , bealaaade een• oppenlakte vaa 
140 bond. ISIS v. r. 7 ..-. ell., en telt 7 h,, alle boerderijen, bewoond 
door 60 aielen. 

E.lllllNllROVBN , ffl'keerde apelliag van. Eu1uon11, d. in het Laad 
- ..4.llno, proT, Noortl-Brol,on,l. Zie E■a1u0Tu. 

EJUIINllHUIZEN, naam onder welken het geh. en oud adell. h. 
B■aan11111, in B_,_nl I pro•, Utrec1t, op sommige kaarten TOOI• 

lomt. Zie la■11111111&1s. 
E.11.IIINKHUIZER-BERG, uaam, onder welken. de. E■ataa111zn11ae, 

ia Eff11lor1d, prov. Utredl, op sommige kaarten voorkomt. Zie Ea
--■vam-Bs■e. 

UMINKBUIZER-ENG, num, on.der •eiken de E■■1u1111u-E11&, 
ia B-'-", prov. Utredlt, op aommige kaarten. voorkomt. Zie Ea• 
mu111aaa•Eirt1. 

IIINE, oude naam van. het d. E■■111, in het dinlJspil Z•iÜn.elJ. 
Jll'OT, Drnllw. Zie Eau. 

BIIIL. U !'' ! ,· -, 
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EIPE, E■H11 , Eun or Euna, boon. op dm Yela ..... , pro•, 
Oelderland, distr. Y~,lut11e, Jr.w., arr. en !Si u. :N. N. 0. na ÁrnAnn-r 
kaal. en 3 u. 0. ten Z. vaa Apeldoorn, gem. en 1i u, N. vaa Bf'f&m• 
men, aan de Emperbcek; met 74 b. en IS30 iaw. 

Deze btiurs. bestaat uit de geh. Noord-Empe en Zuid-Empe. 
Men heeft er de buitenplaats het Hoogeh u is of H uia-Em pe ea eene 

school , welli.e gemiddeld door een getal van 100 leerlingen be&ocht wordt. 
Ook wordt in deie buurs., nabij het buitenverblijf Meeuwenberg, 
zeer fraaije, nieuwe zijde gewonnen , die door bevoerde hc;oordeelaan 
erkend wordt van de beste kwaliteit te zijn. 

EMPE (NOORD-), geb. op den Ye/ult'uoom, prov. Geldcrlan,l, 
distr. Yelu-, een gedeelte van de buurs. Empe uitmakende. 

EMPE (HET HUIS) , buit. op den Yelu-:.00111, prov. Geldnlarul. 
Zie Ho0Gr■u1s (Hn). 

EMPE (ZUID-) of E■,aaa111,;1,E, in de wandeling E■nuuw, geh. 
op den 1'eltitl'e=oom, prov. Gelderland, distr. Yeluw, een gedeelte 
van de buurs. Empe uitmakende, en zijne tweede naam naar eeae brug 
onr de Eruperbeek ontlcenende. 

EMPEL , EE■HL oudtijds E■PBLE, d. in de Meijenï l'an •• Herto
ge,J,o,c/&, kw • .Maoila"d, prov. 1Voortl-Braband 1 T_.tk distr., arr., 
kant. en 1½ u. N. nn '1Hertogenboscl, gcm. Empel-t!tl-JleeN11iji. 

In vroegere ceu'lleu en wel vóór de bedijking der rivier de Maas, 
was dit d. groot, aanzienlijk en sterk bevolkt, doch het heeft dw de 
belegeringen van 's Hertogenbosch ten tijde der Spanjaarden , maar 
vooral door overstroou,ingen , zo,odanig geleden , dal het van een vrij rijk, 
aanzienlijk dorp in een klein behoeftig plaatsje is herschapen. Voor 
ruim vijftig jaren nog, ielde E■,u, hoewel kleia, meerendeela gegoede 
ingezelene11, bestaande in landbouwers , grondeigenaan en veehouders 
of aoogenaamde vetweiders, waartoe de weidevelden in het Bosscha
Yeld of den Empelscbc-polder, de schoonste gelegenheid ·rar. Nog telt 
het onder zijne inwoners eenige wcllJez.elcne lieden , loch verreweg 
het grootste gedeelte behoort tot de arbeidende klasse. Det zomen is 
Ea,u. nog een aangenaam gelegen plaatsje, doch des winters , wan
neer de Beersche Maas het llosscheveld overdekt , en de landerijen on
der water staan , levert het niets aangenaams op. 

De R. K., die er wonen, maken met die van de tot de gem. Em
pel-en-Meerwijk behoorende geh., de par. van Empel uit, welke 
IJOO zielen en onder deze 320 conuu. telt , tot het apost. vic. gen. un 
'• Hertoge11bo11:A, dek. ,·an Ortl1en, behoort en door eenen Pastoor be
diend wordt. De kerk, welke aan den ll. L•1111n111u1 is toegewijd, is in 
het jaar 1819 aan de R. K. lcrurrgegeven, en in 18:tS grootendeels 
-vernieuwd, hebbende deze par. zich tot in het eerstgemelde jaar van 
ecne oude gebrekkige schuurkerk moeten bedienen. 

De He". waren vroeger met die van Rumalen lot eene gem. ver
ccnigd, maar behooren thans tot die van .I::ngele1&-Empel-en-Cree,e,-. 
Voorheen hadden zij hier eene kleine kerk, op wier midden een to
rentje stond, welke in of kort na het jaar 1674 gebouwd was, in de 
plaats van ecoe , die in het jaar 1673 door de }'ranschen , toen zij 
Crevecoeur ,·erlieten , was afgebrand , en Toor de Reformatie aan den 
ll. Lnou111trs was toegewijd. 

Ook heeft men er een 6emeentel111is en eenc jaarlijkscbe b~tenmarlr.t, 
welke den laatsten Diugsdar, in April invalt. 

ElllPEL is als zeer oud bekend. De abdij van Laureshem, in 
Duitschland, nrkreeg die plaats in 81:S. Nadat de kerk aldaar door 
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liet water weggespoeld , en eene andere io de plaats opgebou'Wd wu-, 
werd het. eigendom der Yooneide Abdij io 969 'ftader bevcat.Ïffd. . 

Voorheen sLond onder dit. d-. eene 'oude burgt., .an welke in de 
vorige eeuw nog onrblijfsels te zien ware11. Later lag hier eene 
aehans , die den ilS. .ltei 11S80 door de Staatachen ingenomen , maar 
spoedig weder verlaten werd, 

Het was hier, dat. AilnOIIY , Hertog Nn· Brabmul, in het. jaar 
1407 , Raulo11T IV, Hertog 1111n 611/Jer , die nnuimd had het leea 
nn Grave en Cn!k. bij hem te verheffen , noocbaakte het gemelde 
leen, ten aanzien van eene groote menigte Yolks, met eenige duizend 
kroonen van hem te komen verheergewaden. - In 1418 werd aan die 
nn L•n vrijdom van tollen , te water en te lande , io Bolland eo 
Zeeland verleend, - Jo 1672 leed het dorp zeer veel door de Franacbeo•,· 
ouder Tvau■-. -

EMPEL (POLDER-VAN-), pold. in de Heijmj - '1Hnt,g,n-
6o«Ji, kw. llaa,laRJ, prov. Noord,-Bra1la11d. Zie E•f1L•u-:M1awu& 
(POLDU-1'.111•). . 

EMPELE, oude naam van het. d. E"1,, in de Meijerij ""'• •, Her
logm6osc/a, kw. lltMUlar&d, proY. Noonl-Bmand. Zie Ea•n. 

EMPEL-EN-MEERWIJK, gem. in de Meijerij wn '1 Hertogen'6o#h, 
kw. Jlao,/aa,l, prov. NoortJ:.Broband, Troeede distr., arr. en kant. 
', Hnlogn6orrA (1 k. d., 6 m. k., 7 s. d., 1e ged.); palende N. aan de 
llaae en de g~. Alem-Maren-en-Kessel, 0. aan Nuland, Z. aan Ros
malen en 's HerLogenbosch, W. aan de Die1e, die haar nn Engelen scheidt.. 

Dae gem. bestaat uit den Polder-va n-Empel-en-Meerwij k, 
en gedeelten van den Koren waard, en van den Polder-van-der 
Eigen en bent. het d. Empel, de schans Crevecoeur, het geb. 
lleerwijk. en een gedeelte Yan het geb. Gewande. Zij beslaat. eene 
oppenlakte nn 1461 bund., meest lage uvelachtigen grond met een 
weinig \lei bedekt , welke , door de gedurige inbrak.en nn de rivier 
de Jlau , dikwerf aan overstroomingen blootgesteld is. Zoo alond 
deze gemeente in het jaar 1740 geheel blank, en in Junij van het 
jaar 1806 , lapn er nog wel 400 morgen lands onder water. - Da
ver en een weinÏff garst, zijn de voornaamste granen , die bier ge
honwd worden , maar er wordt. veel hooi gewonnen. 

Jlen telt er 9i h., bewoond c.ioor 97 huisgezinnen , uitmakende eene 
beYolkiog van 470 inw., welke hun bestaan moeten vinden, uit. dea 
laad- en hooibouw en voor een k.lein gedeelte uit de vetweiderij , als
mede uit de visscherij. Ook heeft men er een muuLwijnbranderij, 
&oebebooreode aan den Heer J. M.. GoTICBALll, Burgemeester, Grond• 
eigenaar en Veehouder te Ea,n ; noeger had men bier nog twee 
wind-korenmolens die echter heide afgebroken zijn. 

De R. K., die hier 41,0 in getal zijn, maken de par. van Empel nit. 
De Herv., van welke men er oog geen iO heeft, worden tot de gem. 
E•pel-Engelm-n-Crnecoeur gerek.end. Men telt in deze gem. t.wee 
scholen, als: ééne te Empel en eeoe te Gew a nde. 

Vroeger stond in deze gem. een oud adell. slot, genaamd Meer
wijk , doch dit is gesloopt , zoodat er thans niets meer dan de houw• 
Yallen Yan bestaan. · 

Deae gem. ia eene beerl. die veelal enkel onder den naam nn E.a. 
•u. voorkomt en in de twaalfde eeuw in eigendom beseteo werd door 
de abdij Tan St. LA1D1L1111, Ie Crispij11 in Henegou\Ven , welke , in 1146, 
bij brieYen no Keizer Koua.uD in dat bezit. bevestigd werd. . In 1169 
maakte de Abt een aanmerkelijk verdrag of overcenkomat met sijneu. 
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Advocaat of Belchennheer van Empel; en in HOt gaf hij 1ijnnrije 
rederen vaa Empel verruild met en overgegeven aan Hu•am Hertog van 
Lotliariage11 en Brubarul, tegen zeker jaarlijksche rente: -vervolgens moet 
EaHL door den Hertog -van Braband aan den Graaf van Mnn ter leen, 
•Un uitgegeven ; de heeren van EaHL hielden ten minste de heerlijk
heid ia achterleen van het graafschap Megen. 

Later is deze heerl. aan het buis van Aa1-■1ae en vervolgens aan 
dat van Fann gekomen , than1 wordt 1ij in eigendom bezeten door 
Jonkheer W. H. n11 Tan H•111111 , Ridder der orde van den Neder
laadacbea Leeuw , Wethouder der stad '• Hertogenbosch. 

Het wapen dezer gcm. bestaat. in een Yeld van u11ur, beladen mei 
St. LA11D1L111us van goud , houdende een schild , beladen met drie 
beestenkoppen van a1uur. 

EMPEL-EN MEERWUK (POLDER-VAN-), Yeelal enkel PoLD1a•n11 
Bun. of EaHLsc:n-Por.•o genoemd, pold. in de J/eijerij NII '• Her,.,_1,o,c1, kw. J/aa,land, prov. Nooril.-Bro6and, arr. en kant. ',Her
togen6oicA, gem. Bmpel-n-lllfff'fl!Ïjl.; palende N. aan de Maas, den 
1.oomwaard , ·en -voor een klein gedeelte aan den polder van het Laag 
Bemaal, O. en Z. aan den Polder van den Eigen , W. aan de Dieae. 

Het polderbestuur bestaat uit eenen Dijkgraaf, 1e1 Heemraden en 
eenea Penningmeester. De Heer der heerlijkheid -verkielt den Dük• 
rraaf, de Geërfden -verkie1en de Heemraden en den Penningmeester. 

Dezepolderwaareedsin 1S11S bedijkt, en had 1ijne dijkregten ,•aar
op Hertog J•• v.u BuaHD, in 14119, nadere beschikkingen maakte. 

De polder van EaPBL-H•M11aw1u. door de omstandigheden geïnun
deerd zijnde , is tot in April 1839 blank gebleven , op welk tijdstip , 
de sluizen in de Dieae- en Maasdijken weder ter -vrije beschikking •aa 
het polderbest1111r werden, gesteld. 

EIIPELSCHE-DUK, dijk. in de lleifarij tra• .'1 Hertogettl,o,cA 1 b. 
llaa,1-,1 1 prov. Noord-Braban,l, 

Het ia eigenlijk dat gedeelte van den Maasdijk, hetwelk sich van 
het d. Empel tot aan Crevecoenr uitstrekt. Deze dijk wa1 in het 
jaar 1609 100 venallen, dat het opperwater der Maas , 1onder eenige 
verhinderiog, te Empel in- en uitliep. 

EMPELSCHE-EN-ROSMALENSCHE-HOEVE, streek lands in de 
Jleijmj Nt1 '• Hertogmbo,da, kw. J/aa,lond, prov. Noord-Brabarul, 
1ich tnsschen Empel en Rosmalen uitstrekkende. 

EMPELSCHE-POLDER, pold. inde lllNïmjN11 '1Herlogen6osel, 11.1,. 
Jlaa,lantl, prov. lt'oonl-Braband. Zie EaP11.-u-1'h1&w111. (PoL-DD•Ulf•). 

EMPELSCHE-SCHAAB.DIJK , dijk in de llleijenj tran •, HertogeJJ
bou!&, kw. llaa,land, prov. Noortl-Braband" 11eh uitstrekkende van 
het d. Empel tut aan den waard boven het fort Cre-veeoer, en dienende 
om den polder van Empel en Meerwijk. enz. tegen overstroomiagen un 
de Maas te beveiligen. 

EMPEN, buurs. op den Yeluwsoona, pro-v. Geltlerlancl. Zie E .... 
EMPERBEEK, watertje op den Yeluwzoom, prov. Geltûrlaud, dat, 

in de gem. Brummen ontstaande, met eene noordoostelijke rirting lang. 
de bnnrs. Empe Yloeit en :1ieh in den IJssel ontlast. 

EMPKRBRUGGE, geh. op den Yelu111t%00m, prov Geldwlarul. Zie 
EaPE (Zur»o-). 

EMPTE, buurs. op den Yelutoesoom, prov. Gelderland. Zie ED1. 
EMl'TERBRUGGE , naam, welke -vèelal in de wandeling gegeven 

wordt aan het geb. Zvm-E ... , op den Yelu111nOOt11, prov. Gelderla■J. 
Zie EaH (Z11111-). ' 
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1•s, ~- naam· ... de rÎY, de ·1 .. , tea N. o .... de pl'Mr 
lm11ät~, !ie Em. . 

EIIIS ER• seh, in ~l, prov, Dnnllw. Zie EHffD. 
EIISTBRBROEK, pold, op de Nrd.r-Y,lu•, pro•. 6,ltlmaail, 

&tr. 1'eZ-, kw. en arr • .,1,.._, kant. • ..4,e,_,.., _gem Epe_; 
palende N. un Oene , 0. aan Nybroek , Z. aan V auaen , W. aan de 
Nieawe-W ete,:ïoq-. 

Deae pold. be,Jaat. eene oppervlakte Yaa ongeveer 600 band. -en wordt. 
door eene ,luis op de Groote-Wetering •an het OYertollige water oot• 
1-t.. Het polderbestnar bestaat. uit twee Poldermeesten en door aoea 
Peaaingmeeater en Secretaris. 

EIIISTERDU~ , dijk op de. N "'1r-Y,l-,, pro". O,làrlantl, clistr • .,,.,,__ 
Bet is een ~lte ••n clea weir van Epe naar Deventer, welke door 

het Bmslerh,oek •aa de Nieuwe-Wetering naar de Groote-Wetering loopt. 
Vroeger seer laag lijnde , werd bij met bout inFleird en was daardoor 
da winters onbruikbaar , doch io het jaar 18:56 is tleae dijk opgehoogd 
• io und Fbraat, 

JUISTER-ENK., baan. op de lliMel-Ye••, pro,., 6,w.rlarwl. 
Zie BH: (Enna-), 

DUM of Kan, d., wunao in het Yenoltr l'an llur.o l'Alll Wan, 
op het jur 1i80, wordt pwag gemaakt, al, in FiNlgo , prov. Gron,-.,.,., 
tuacllen Vortlaom en Emetb gelegen. Men meent algemeen dat men 
er het tegenwoordige d. Euu■ door •entaao moet. Zie Toorts dat woord • 

.ENCG~EBERD, oude naam Yaa het d. EirnunT, i■ het. a-,,, 
Brniagn_. Zie Eirau.m-r. . 

ENCHEI\ANGE, Fr. naam Yan het d. E111CUU11cu, in het gruf's. 
Wilts, poo&h. Luznehrg. Zie E111c■Hll'IGH. 

ENClfUIZBN, oude naam Yaa de stad E■a:■m1n io IhegmlwMl, proY, 
lf~lloU.wl. Zie E■u1111n. 

ENCKBUIZBN, st. in Dngterlotul, PfO"• Jfo,ml,.HollarMI. Zie ....__ 
END (HET DONKERE-) of au Do111tn•B1■11, geh. in het ifffll'

hlortitr der prol', Umclt 1 arr. en'½ a. N. \Y, van Utndt, kant. 
ea ia. W. l'U Loenna, gem. Yiwl:nura-111-11'..,,.,,,,., a ¾ u. W. 
tea Z. 9110 YiÛ8Nra, in de Ronde veeneo; met 17 h. en 1ilS inw. 

BNDAJA , oud d. in Ooit-lwtlii, op het S.,ula,eAe eil. JON, rend. 
• rqr. lltdin, op een eil. in de Kmiri. 

BNDB , eil. in Oo,t-Iadil, · een der Zsicl.,,.,er-eilawln eon BHdo, 
Zie Ji'u,a •• 

ENDEGEEST, adell. h. in Rijnlawtl, pro,-. Zuitl-HolJaml, arr. 
m Ia. N. W. •an L11Jn, kant.. en i u, Z. Z. 0, ·.an Noortleijl:, 
S-· Otgdg#d-,,..Putgn,t, 1 u. Z • ..-an Oegstgeest, io een IChoone 
eo Trucbtbare landstreek. 

Dit kasteel , in het middea der seveotiende eeuw in urval geraakt , i1 
destijds afgebroken en herbouwd , IOO als het thans nog bestaat. Het ia 
•n prachtif gebonw met i achtkante torens , pronkende met achtkante 
koepels en doorluchtige laot.aamspitseo. Twee seer hooge scboonteenea 
Tert.oo- 1icb nevens die spitsen als kleine torens bono het geboomte, en 
YaD daar wordt het meer1Daleo an ■1111 an ., ,.,u TOBDTJBI genaamd. 

Mea treedt door eene net gebouwde steenen poort. naar het binnen
plein , dat •enierd is met eeoe onrwelfde 1allerij , rustende op ronde 
ptilana. - Dit plein, met. het kuteel, ligt binnen sraebten bealoleo, 
-411Driagd 9110 bloemrijle plant.aaclje ea •an parhw , oader het opsaande-
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hoat te mMlclen van vraehlbare bouw- en 1reilandea·, uil de a1111Jibbfo..
gen van den Katwijkschen Rijnsprank., in vroegere tijden gevormd. Dlf 
uaam van BnnmT is zijnen oonprong verschuldigd aan de ligginir 
op dien -.rochtbaren bodem , aan- het einde der gee,t of Zandgronden. 

Het •as vroeger een leen, waarvan de eerste uitgil\e schijnt onbe
keml te aijn, Alleen blijkt het, dat het, vóór het jaar 1307, ia bezeten 
door den Heer J.1coa T.tJII E11oz&EUT voor eene helft ala leenroerig aan dea 
Heer na Auu.1H, De Heer na Eaa1111nT , 01an- H PO&LGHST nnt
ving in 1448 de geheele hofstad met een paar broed1wanen van den
Heer YH W.1su11ua ter leen. In 11S74 werd lluuu na Sc:aouwa11, 
bij den dood van Lun1ar n11 EIIDEGEEST 1ijne niebt" met de h11izinge 
en regten verleid. Omstreeks 16:SO , .chijnt •er de beroemde Wljsffeer 
RElUTUs DEsc&aTII een geruimen tijd le hebben gewoond. In 16:SS; 
ging de huizinge met zwanendrift en &oebelaooren , door den dood en 
making no EL11.11n■ v.&11 Scaonn11 n11 .K11DBHUT , bij verleibrief" 
over op Sc■1LHIIBI v.111 DU l\JaT, Heer Nn Endegee,t, R«li:em e• 
IY erheeul 1 haren kleinzoon , van 1rien eene groote familie-schilderij , 
nog eene der bovenaalen versiert. Later ging hei over aan den Graaf v .111 

G■o11sHLT, bij erfenis van zijne vrouw hcou YH Dl■ RIJDT ; eindelijk 
aan den tegenwoordigen eigenaar en bewoner Jonk.hr. Jlr. D. T. G1Yn1t 
v.u E11anusT, bij erfenis van zijnen vader. 

In de laatste halve eeuw is dit landgoed 1eer "8rfraaid en vergroot. 
Het beslaat thans , met de daartoe behoorende gronden , boSBCbeo er. 
boerderijen eene aanzienlijke uitgestrektheid. 

De aangename gelegenheid van dit la. veroonaakt, dat eene der 
meest geliefkoosde wandelingen van cle inw. der st. Leydea daar langs 
loopt; hetwelk men dan Entlegee,t-om noem,. 

ENDENBURG, oud adell. h. in de NeJer-Beb,w, prov, GelJn. 
lau 1 di1tr. en 6½ u, N. W. van Ni,jmegen 1 k,v., arr., kant. en i a. 
N. ten W. van Tiel, gem. en 1 u. W. van Jlaunl, 4min, W.van 
Ri,jntJijli:, 1raartoe het behoort. 

Dit h. beslaat, met de daartoe beboorende gronden, eene oppenlakte 
nn 8 bond, en -wordt· than1 in eigendom heze~n door de wed. P. v.111 
.K111LE11, woonacbtilJ t~ Rijswijk. 

ENDENHOUT, voorm. bosch in de 11.eijerij "" '• Hertogenbo,cla, 
kw. Oi,terv:ijk, pro.-. Noord-Brabau 1 dat gevonden werd, ter plaatte 
waar thans het d, Ude11ho1d ligt. 

ENDENHOUT, oude naam van het d. Uou■oVT, in de lleijerij -
', H erlo_q,mbo1t:h , k w, Outer111ijk 1 prov. JV oord-Braband. Zie U HIIBOUT. 

ENDENHOUT of Ei11D111■ocT , buit. in Kenntmerland 1 prov. No,,,._ 
llolland, _arr., .kant. en -l u. Z. van Haarlem 1 gem. en i u. N. ten 
W. van Heem,tetk. 

Deze buit. wordt ald111 genoemd , om dat daar ter plaatse , tegen 
over de zoogenoemde Spanjaardslaan , het ende of einde van den Haar
lemmerhont gevonden wordl. Zij is niet onvermaard bij de Nederland
eche dichlkundigen , als zijnde in de achttiende eeuw , door den Dich
ter Gi&uBD lllunu bewoond en door den Dichter J.111 BnTIITE W1L-
1.u,;11s bezongen. Thans wordt zij in eÎIIendoru bezeten door den Heer 
A■110LD W1LLE■ Baron VAII Ba11n11, te Amsterdam, en beslaat eene 
oppervlakte van 10 bnnd. 13 v. r. 39 v. ell. 

ENDESCHIT , oude naam van het d. EMscaoT, in de llleijerij """ 
'• Hertogenbosch 1 kw. Outenrijk, prov . .lfoord-Braband. Zie E11sc■OT, 

ENDl.EL ("f) , naam onder welken het geh. DEIi D11L , in llnmingo 1 

prov. Gronin9en 1 op sommilJc kaarten wel een• voorkomt, Zie DEEL (D&,). 
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BNDOJANTIE , d. in Oo.1-lndil, op het Sunirla.rle eil. Jai,a, mid. 
~-

Ter hoogte -.an dit d. "Viel , den fl llaart 181!7 ; een lfCVecht voor 
kulchen de colonne van den Heer Du1n111 en de muitelingen , welke 
laatste met 'Verlies "Van vele dooden werden teruggeslagen. 

EN DOUR , d, in Oo,t-/rul,i, op het Su.mla,e/w eil, JoN, resid. 
Dj«johrlt1. 

ENDT, beter K1■DT, b. in het graafs. Hoorrw, prov. Limburg, arr. 
en S o. N. van R«rmontk, kant. en S u, Z. van Hont, gem. en 11J min. 
0. van HeWn; met n b. en 1i0 inw. Zij maak.t een ged. van het 
geh. 0111/er-en-Eindl uit. 

ENDT (ONDER-EN-), geb. in het graafs. Hoo"'e, prov. LinJ,arg. 
Zie Owe1a-•n-E11'DT, 

ENEN, d. in het balj. ·no RemieA-n-thnenmaclt•rr, regtsgeb. 
8-at:laer. Zie Es111■• 

ENERENSES, naam, welken E■e geeft aan de inw. van hetd. E1n1111, 
in H■111iffgo, prov. Groninge11. Zie voorls E1nua. 

ENERHElMERS, naam, ouder welken de inw. van het d. Eenrum 
in H-••qo , P'°". Groningen 1 "Voorkomen. Zie Enau■. 

ENERUM, d. in ll■fllÎngo, prov. Groningen. Zie E111n•. 
ENG (BLARICUMMER), heideveld in Gooilarul, prov. Noord-Hol

••'· Zie B1.111c11Bn■•EH (1). 
ENG (DE). landb, in het Nederbartier der prov. UtrttAI 1 arr. en 

S u. Z. ten W. nu Ánwnfoort, kant. en i½ u. nn 1'iji-6ij-D.ur-
1We 1 gem. Dri,1,ergffa 1 in de kom dier gemeente geleC1'n, 

Dit landh., beslut, met de daartoe beboorendo gronden, eene op
pe"lakte nn I! hond. 4!1 v. r. i v. ell., en wordt thans in eigen
dom bezeten door Kejufvrouwen G. ll. en C. S. ELu.s, woonachtig te 
AIDlterdam, 

ENG (DEN), heerl. in het. Larul rran Montfoort, proY. UtrecAt. Zie 
Eua (D■■). · · 

ENG (DEN), ridderhofst. in het Netlerhot1rlier der prov. UtrteAt. 
Zie E11• (Da). 

ENGANO, E■uno, Pus11u.TH of B1oao&-11L.allD , eil. in Oo,t-lntlii, 
ia den S.rula,eie-..,/rcAipel, aan de Westkust "Van Sumatra; IS• 19' Z. B., 
239" 49' 0. L. 

Dil eiland i, S m. lang en 1 breed;. ligt hoog; is op koraalban
len gegrondvest , en door koraalriffen omgeven ; zoodat het , ook 
door de deining der zee , alleen voor kano's en Iigte vaartuigen r'"' 
aaalihaar is. Het is , even als alle de eilanden, die ten W. van Su
matra liggen , aan de woede van den Oceaan en aan spoedige verande
ring nn weder blootgesteld. De grond , uit eene roode klei bestaande, 
i, Vl'Dcbtbaar en brengt zoete patat.en, rijst , suikerriet , bananen en 
ooft voort. Ook beeft men er groot.e kokoabosscbeu. 

De bevolking , die , naar men meent , op dit nog weinig onden:ochte 
eiland talrijk u, en tot het Maleische ras behoort, ia rijziger van ge
atalte ea blanker dan de overige llaleijen , diefachtig en rnw nn aard. 
Zij •pre.ken eene tul , welke door de bewoners der andere eilanden 
'Van den Snndascbe-Arebipel niet "Verstaan wordt. Zij voeden 1ieh 
met kokosoooten , visscben en suikerriet ; gaan bijna naak.t ; wonen in 
kegelvormige huizen , en hebben kleine kano's ; terwijl de mannen ge
meenlijk sterk gewapend zijn. 

( 1) .llle °'mp mtt E1<0 zamcupoitlde n>men, z:iek, m•• op de '>••rJ<o na oad,r,cb,.idiat. 
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INGBBBGBI, lanclped ia het~- z..,,_.., ptoY• ~, 
lr.w., distr., arr. en 6½ a. Z. ten 0. van ZtllpMtt, bat. ea 1i u. 
Z. ten 0. van Tn- B""f, tJ9111· tmvlrüeg,a. 

Omstreeks het jur 1810 vond men, op dit landgoed , bij het. del
-ven van eenen kuil , eenige -voeten diep in den pond , eene urne on 
,ebakken roodachtige aarde , benuende de overblijfselen 'l'lln een 
-verbrand ligehum , naar gissing uit den Romeinacheo tijd. 

ENGE (DE), heerl. in het Larul Na •oatfoorl, proY. Utnd,t. Zie 
E■a (Du). 

ENGE (DEN), ridde.rho&t. in het lfedffamer der prov. U,.,,,_,, 
Zie EKH (Du). 

ENGE (SWESEB-), geh. in het lf~ der prov. Ulrw/tt, 
Zie E11-■ (SWDla-). 

ENGEBEEK, watertje ia de bar. -van Brelo, prov. lYoor,l.Bro6aruJ, 
dat uit de aameavloeijîng -van den Bijnn en de Loou Beei, aijaea 
oonpiong neemt en aieh een IJl'OOI kwartier uan beneden R-daal in 
den Raoundaaüelaa •liet ontlast, 

ENGEBUREN, geb., prov. Frialarul, lr.w, O.tfffoo, griet. ldaar
JnaJ«l, arr. Leet,_,,_, bat, &•fHt'fl, 1 u. N. O. van Gro.to. 

ENGEL (DEN), herberg in den .411,lane,voaN, pro-v. z"Hal
lawà, arr. en Si u. W. -van 00f'Ülel&flrl, kant., gem, en i u. van 
Slietlr«At, aan de llerwede, op sommige kaarten al, eene b, of geh. 
'fOOrkomende. 

ENGELAND, bunn. op de Jli,IJ,l-YeZ.t111, pro•. 6,U.,.1-J, distr. 
Yelaw, lr.w., arr. en 4 u, N. van .JrnAe., bat., gem. en 1 a.· Z. 
'fan .Jpeltloorn, i u. W. ftll Bee»-Jea, waartoe het behoort; met 
39 h. en i40 inw. 

Het ia de oudste geregtsplaats in ·Gelderland , oolr. Hna1D11L genaamd , 
waar eenmaal de ood.st.e bewonen der Velo we geregt hielden , en waar 
weder , hij het herleven van het -volksregt , de Geërfden ftD het dorp 
samen kwamen , en men dan kleine vonnisaen , door of van wep eeaea 
Amhtsregter , velde. De na-a E11t1L.1.H en HuannL heriauerea mis
schien , even als de E■GBLu111aa, aan eene onrheenchiog der An
rlen en Suen. 

ENGELAND, onaan1ienlijke nieuw ge•estigde buurt or de O.er-Ye
z • .,,, pro•. GelMrlaRII, di1tr. Yel■w 1 kw., arr. en 1 u. N.N. W. 
't'an 4rnMffl, laat, en 1 u. 0. nn Bll,urg, gem. en 30 min. O. 
vaa 0,,,.,,,.,1 , in de woeste heide, bij de W oldbergen , waar eenige dag
looners , aonde.r eeni!J'! hulp , zich , op de kale beide , een hui1je pboawd 
hebben en een ltok,v, grond onttJinnen. - Mea telt er thans 115 h. ea 
70 inw. 

ENGELAND, adelt. h. in het voorm. Arn6t van Beelt-n•llMrt'1f, 
prov. 6t1-rlaRII, B1J11Je.Jimiit, kw., arr. en 4 u. W. 't'aD Tiel, 
kant. en i u. Z. van CuWarg, gem. Bee,t. 

ENGELAND , geh. in Zallarul, pro't'. O.mj111I, arr. en 1S u. 
N. 0. van Dtt1,:rdw, kant. en 3½ u. N. W. van 0..-, gem. en ia. 
W. ten Z. van fhanul,,rgn 1 een ged•le na de huun. Áw, uit
makende; met 19 h. en ruim 100 inw. 

ENGELAND, geh. in Z.U..à, pl"O'V, Or,mj,11l, arr., kant. ea Ia. 
0. ten N. -van ZU10lle, gem. en ½ u. N. nn Dalf,n 1 tot de haan • 
.4niutR behoorende; met iO h. en 90 inw. 

ENGELAND (GROOT-) or G■ooT-EH■lilft' 't'oorm. eilandje ia 
Ket111lffffflaRII, prov. Noortl-HollaaJ, dat or in het B,rger- of in het 
Bpor11len11ur moet gelegen hebben, •oor dat die bedijkt waren, en 
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ala IOOUDÎI -nrmelclt word& ia «a aaeoord t1111ehen Prim Il, Koning 
- Spaaje, ter eenre en Lu:o■lilo, Graaf Nn Bgmo11tl, benevens 
HuD■I&, Heer -· BrrdrrotJ., ter andere 1ijde, rakende de jurisdictie 
YU de Btrmonder- en Bergermeeren. 

ENGELAND (HUIS-TE-), voorm. adell. h. in het Land•• Patten, 
ur. ea 6 u. W. ten N. van Donlreclat, kant. en IS u. W. ten z. 
van BiJJnlnJ:, gem. en ½ u. W. van Hoogt,liet, 

DiL h., heLwelk in 1664. door den Heer B. n11 HaL gesticht werd, 
wordt tham gebe&igd lot bouwmanswoning , en beslaaL , met de daar
loe behoorende 1ronden, eene oppenlakte van 48 v. r. 10 v. ell., en 
wordt thans in eïaendom be&eten en bewoond, door den Bouwman 
:Lnuu n■ l.a.u.i11u■• 

ENG.ELAND (XLEIN-) of Ku111-E11HL&J1DT, voorm. eilandje in Ken
a-'aad, proY. lfoonl-HoU.rul, daL of in het Bwger- of in het 
B,-..,.fff' moet gele«en hebben , voor dat die bedijkt waren , en 
au aoodanit vermeld wordt in een aocoord tuuchen Fwn II, Koni111 
•• Spo.,,j•, ter eenre en Luoalilo, Graaf •• Bgraoad, beneven, 
RuNJs., Heer •• BredrrotJ., ter andere 1ijde, rakende de jurisdictie 
Tan de Egmonder- en Bergermeren. 

ENGEtAND (NlitJW-), pold. in het Larul •• Patina, prov. 
Z■itl,.Hollarul, BIT. Dortlrecll, kant. Ritl&rkm, gem. Hoogt,lût I 
l)lllende N. an den Polder Laagebakkenoord, O. aan den Polder Oud
'kn,eland, Z. aan het lleeuwegors ~ W. aan Elderapolder. 

Doe pold., die in de zestiende eeuw bedijli.t is, beslaat volgen1 het 
kadater eene oppenlakte van. 111 bund.1 1ijnde alles scholbaar land , 
telL S h., waaronder SI boerderijen, wordL door 1 mcilen , op de Oude
Mua , '1'1111 het oYertollige water ontlut. Het polderbestuur bestaat uiL 
eeneo Dijkgnaf en twee Heemraden. 

ENGELAND (OUD-) , pold. in het. Larad •• Patten z. prov: Zaid
H.U.nd, arr. Donlr«ll, kant. RiJJ.rlnJ: , gem. aooq,,li,t; pa
lende N. aan den Polder Rll8nde, O. aan het Gemeenelancf 'tan Poor- · 
tu,raal, Z. ua Nieuw-Engeland, W. aan Nieuw-Engeland. 

Deze pold., die in de Tijf\iende eeuw bedijkt ia, beslaat volgen, 
laeL kadaster eene oppervlakte van omtrent 17 baad., 1ijnde alles schot,. 
...,. laad , telt IS h., waaronder i boerderijen, en wordt door uit
waterin1 op het Geo,eeoeland van Poortugaal ,·an het OTertollige water 
ontlaat. Het polderbestuur bestaat uit eenen Dijkgraaf en twee Heemraden. 

ENGELAND (OUD-EN-NIEUW-) of Louounaun, heerl. in heL 
.l,,a,ul•• p-,,._, prol', Zaid,.Ho/Ja•d, &IT, Dortlrecll, kant. Ritl,. 
JerJ:.rJ:, pm. Hoogs,liet; palende N. aan Langebakkersoord en Ro
aande , 0. en Z. aan heL Gemeeneland van PoorLugaaJ , W. aan de 
Oude-Mau. 

Dae heerl. bestaat uit de pold. Oud-Engeland en Nieuw
!:geland. Zij beslaaL eene oppenlakte van 1518 band. en bevat 

d. noch geh., telt 8 h., waaronder het Huis te Engeland, 
beweood door 10 huiaga., uitmakende eene bevolking van ISO inw., 
die meest laan bestaan Yioden in den landhoaw. 

De inw., die er allen Herv. 1ijo, behooreo t.ot de ~• van Hoo,
wid. Men heeft ia deae heerl. geen Khool maar de lunderea genieten 
oadenrijs Ie H-,.Un. 

Dae heerl., weleer het eigendom van den Nederdniuchen Dichter 
l.oanus Boo■ Ta■ E1111U1D, wordt thans in eigendom beaeten door 
4e l&ad &lie.,._, welke baar den i4 Aognatoa 1759 heeft aangekoeht 
vu llr. Couiua Boos, Heer van °"41- n lfin•Brtgeland. 



191 ENG. 

ENGEL.lNDJU\HOLT. tbaa, Baw..._n aeaumcl, beaebop deMid
tûl-Yel•111e, prov. 6elderlaatl, distr. Yelalff, B9JD· ..lrllootw, W. 
van BeeA:6,,gi,a. 

Het Leslaat eene oppervlakte YID !ilO hunil. halhout. Het il de 
oudste gereguplaats in Gelderland ook H11■aa11aoL genaamd, waar een
maal de oudste bewoners der Veluwe ge,igt hielden, en waar weder hij 
het herleven Taa het voll.sn:gt de Geerfdea van het Tolk aamenkwamen , 
en men dan kleine vonaiflen door of na wegen eenen Ambtsregter 
velde. De namen E.Ga..llllD en Haa11tu1UL herinneren miachien eftn 
als de E11on1HuH aan eene overheel'9Chins der Aoftleo ia Saxen. 

ENGELANDERZAND, zaodvlak.Le ia de Mitltllll-J'el._, proY, Gel
derland, di1tr. Yelawe, pm. 4peltloorw, tusseben Apeldoorn, Beek
bergen, Loenen, Otterlo en Kootwijk zich uitstrekkende. - Het be
slaat eene oppervlakte "an 1lS3 bood. IS8 v. r. 

ENGELANDSSLUIS (POLDERTJE-BENEDEN-), pold. ia de T,,,,.g
,t,act, prov. lfoortl.-Brabantl, arr. Breda, k1111t. Oo,teMoul, gem. 
ROMMtlo,,k; palende N. aan den Goedenaardspolder, 0. aan de Enge
landsebe aluu, Z. aan de ril'ier de Donge, W. aan de buitenste Bui-
tengronden. • 

lJeze pold., welke in ~t jaar Ul30 bekaad is, beslaat volgens het 
kadaster eene oppervlak.te nn IS bond. 87 ,. r. 70 v. ell., en wordt 
door een houten duiker op de Donge van het overtollige water ontlast. 
Het land ligt ruim 1 el bo'feo A. P. Het polderbestuur bestaat uit 
de Eigengeërfden. 

ENGELANDT (GROOT) , voorm. eilaadje ia KenftffAtrla,aJ, prov. 
lfoord-HoUantl. Zie EHIL.lll'D (GaooT), 

ENGELANDT (KLEIN), voorm. eilandje ia Knmemerland, P""'· 
Noord-Hol/anti. Zie EliGEU!iD (Kn111). 

ENGELBERT, oudtijds Eca11B■a11D of Eeaa1111n, d. in het Oongt, 
prov. Gnmi,agn, arr., kant. en 1. u. 0. ten Z. no Gf'Oflingnt, gem· 
en i u. ten Z. van Noordtlijk , i!n ¾ o. ten Z. 'raD Jlitldell,11rt, tu1• 
schen de '1'8art en puinwegen , welke van Groningen naar Delfaijl en 
Winschoten loopen. 

Tot dit d. behooren ook de geh. de Roode Haan en Het Tol
hnis, benevens een gedeelte un Eunlguone. Er is eigenlijk geen 
kom nn het dorp, maar het bestaat uit eene verspreide buurt, welks 
huiaen ter lengte van oagcnoeir ½ uur aan den rijweg zijn gelegen ; 
het wordt gewoonlijk verdeeld in de laagte en hoogte, tot welk. laatst.c 
de geh. behooren. De inw. Tiodeo meest hun bestaan ia den land
bouw, de Teehoederij en het veneenen. 

De sporen. van hel. oude bed der Hunse zijn bier nog ziglbaar. De 
Borgsloot ia er de oude scheiding tusscben het Goregt en Fivelgo. 
Eene zekere lage streek gronds , nabij het Enlfelberter-tolbuis aan den 
puinweg, draagt den naam van Uilkenham. Vroe&'er had men hier 
ook de buitenplnals De 1 min a. (Zie dal woord). 

De scheiding tnsschen Engelbert en Westerbroek , wordt bepaald : 
1°. door het Old ediep, waarschijnlijk. een takje van de Hunse, welke 
op deze hoogte, uit Drenthe komende, in het Schuitendiep stroomt, 
zijnde dit O ldediep begrepen tussehen het trekpad en een zeker til
letje, gelerren in den zooll'ennarnden ouden dijk., hoog 4 of IS voeten en 
-.rij breed , welke van het trekpad zich oostwaarts uitstrekt naar den 
Engelberter '"ffi ie. door dat gedeelte van dien ouden dijk., betweUdoopt 
-.an het gemelde tilletje naar den Engelberter weg ; en 3° door cene af
watering , loopendc nn zeker bruggetje i!I den Engelberter werr oost-
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'larts _, • Barbleder ••· De a... • welke oimtieekt'IOO ree
llea ten saidea. TUI pmeldea ouden dijk, aie& ver van de Waterbui&en 
- laet Schu~ atreomt. en tbam onder den n•m ffn Schui
lelNliep aur en door Groainpn •loeit; liep oudtijds met vele hoglea 
van de Roede Haan oostelijk om de 1tad naar Wierum. De dijk , 
lap welk• tien ririer toen liep , il or. 'fele plaallen nog _,,. aigt
baar ; hij • van klei , en lilJ' poetenclee • op klei , en daaronder derrij 
ol veen. Laop den paiawea • op de lloogte vindt men van 4 tot 
10 veelen klei , dur hoawt men haver en men heel\ er IJOl!de weilan
den, doch naar den kant van de Harlr.e&ede, de Laa~te oemd, 
beeft men , ader eene kent van &11inaude, gedeeltelijk. en veen-
ffl'ON 'MIi 4 tot 11 voeten diepte. Daari■. bq1ert men ureode bijila 
Tijît.ig ja,e,i, en tba11s llOO. sterk~ dat bianeit Il.ort deae anden pbeel in 
waterpluseo zullen veranderd zijn, 

De llerv ., •elke hier !iiO in getal· aijo , maken eene gem. uit , 
welike 141t de klus. •an ~-, ring •a• Boo,nau behoort. Deae 
gem. w11, aedert de recluetie lot in het jaar 1611, met Middel6erl 
nneaigd~ iD welle combinatie de eente Leeraar rweea& ia Ha11a1cvs 
C.11YaL1111, die hier in 1804 atond. De eerste Pred1bnt, welke na de 
.r.claeidin1 1'an lliddelliert, all1ier de dieaat lteeA wurge11omen , ia ge
ween Aua■TII n11 Lu••••• • herwaartl. plomen in het jaar 181SI 
ea t in 167!i. Het beroep 1taat aan clen kerkerud en cle 1temge
rertirfe ledematen der gemeente. Ken heet\ er een klein kerkje , 
ltaande op eenen naakten eenaamen heuvel , • dat in het jur 1779 , 
aanaienlük laenteld il en waan,p u11 het westelijke einde een klein open 
spits IMentje ,tut. - llen heeft er ook• eene dorpachool. . 

ENGELBORC., uam , op oude kaarten voorkomende als 11Jade eene 
h. in Finlfo, prov. GrMitagea, 1 u. Z. Z. W. ,an Lop,.,.,.,,. , bij 
o.rr.i.- , thaa, echter ■iet · meer be■&aande. 

ENGELBRECHTS-PLEKJE of R1111a1xaoa: • pold. un de Hooge/dl, 
prav. Zaii,.Holla"J, arr. Q.,.;.A,,.., bat, Slwdr«At, pm. Slitdrwlt; 
palende 5. 1111 de llerwede • 0. un Aart.-Bloijenbo■ch, Z. HD de 
Sneepltil • W. aan de Jhogkil. 

Dae pold. bealaat , •olgen• het bda1ter, eene oppenlakte vall 
U' ha•. 61 v. r., waaronder 17 buad. ■cho&llaar land~ telt GO h., 
en wordt door clniken vim het overtollip water ontlast. 

ENGELEN, pm. in 1aet Lo,ctl •• H..,._, prov. lfOffl.BNNwtl, 
'l'Wffft distr., arr. en bot. '• Bertogneul (9 k. d., 10 m. IL., 
8 •• d.); paleade N. aan de :Mau • O, •n de Diese, welke har •an 
.,..,,... •• Hn!JÏjj; acheidt , z. UD de pm. '• Benosenbosch, W • 8111 
Vlijmen en N. W, aan Bokhoven , waarvan zij gescheiden i, door den 
hodem cler oude ri,ier de Las, die in vroesere tijden tiusehen 
Baaelen en Bokhoven , en aoo vervol,en1 nederw11rt1 \en Zuiden d• 
1W Heusden liep , doch &egenwoordig seen pmeeoachap met de rivier 
aelve meer beet\, . . · 

Deae gem., welli.e vroeger met Y lij,un ia vereenil(d. geweeaL, 
liestaat uit den Binne npolder-v ■ n -Engelen. den Bull.en pol
der -nn-E 01ele n en het Ea1elermeer, en bevat het d, Enre-
1 en ; vroeger beef\ hier ook eene ■chans gelesen , wel\e tha~• vervallen 
is. Zij beslaat eene oppervlak.te •- 'i'iS bood. Men teh in lle gem. 
E111n111 49 b., bewoond door 89 huisgeainoen, uitmakende eene be
'Nllütr van oapveer 380 inwonen • die meelt. hun bestaan vinden 
ia àn landlaonw en het.. purdea der 1ehepen van en naar 's Herto-
,...hoacla. '. 

IV. Dm. 1:; 
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De ll. K., die bier bQna 111 la ptal aUn~ màlien 1111e·,-. ait~ 
wellr.e tothetapàst. ne. gen. 1fllD a, Hmog,nh«A, dek. •aa Bozt,11 he
hoorl. nae palt. wu ·.an het jaar 1i81S RD de X...anike11 't'RD Pse
moni.treit uit de Abdij un Bern, en awad seder& de Reformatie mei 
de pastorie van 0rthen ouder eenen Pastoor, die Ie Ortben aijn ve
blijf hield, maar Hldert het jur 1796 wordt Rn ... a1t tloor eeae■ 
eigen Pastoor 'bediend. De eente , die in deze past. de dielill hee~ 
wurger.omen i1 geweest N1aoLus HONaa1, 4ie ia het jaar 1796 her
waart.e kwam en in 1804 door Mu'l1■11i Bauu werd opwnoltrl, . 

De Hen., van welke men er ongeveer fl(helt, behooren tot de pm. B,... 
g1/kn-B111,nl•na-Cffll«Oèar, welke in deae l11u•rrl. rem, eene kerk.· heeft. 

Men bee~ in deze gem. eene koat■elaool voor jon1e heerea 9 

eene kostschool voor jonge jufnouwen en eene dorpechool" 
allen in de kom van het dorp, 

Deze gem. is eene heerl. welke thans in eïr:ndom l:lezeteo wordt. 
door Vrouwe S&u Gzanvah TO Hon, ecbtgenoote TIUI den BflOl'I' 
'WiLLua S■1T■ , woonachtig Ie Rotterdam. , . 

Het d. B11&&LBW, bij 1ommige ook Enua .-,eld, ligt 1 a. N. ten W. 
van •• Hertoirenboach , 3 u. 0. ten Z. van- lfeasclen , aan dea linker
oe,er der D1eze. Dewijl LHLB■ vroe;er het -ig1te Bollandsehe d. 
was , dat aan de Dieze lag, werd aldaar de Tol ontvantJen chJir sche
pen , die van boTen , het zij de Wui of 11881, afkomende naar 's Her
logenboach voeren, gelijk ook van die, welke uit •s Hertogenbosch cle ge
melde rivieren opwaart1 wilden; dewijl die niet hij of omtrent het dorp 
Veen kwamen, waar anden de gewone Hollaadaehe lol wu. 

Men telt er in de kom n.; het d. 49 h., welke meest ia eene rei 
lang■ den dijk staan, en 380 inw. Het aoa, naar men wil, ia de 
nertiende eeuw veel Tolkrijker dan thans geweèlt lijn. Het wu lioen · 
op de wijze eener stad gebouwd en hloeide door aijne lalrijke steenbak
kerijen, maar de llus heeft nel van den ouden grond van dit d. weir
gespoelll, Het land hier rondom is laar en broekachtis, en wordt daar
om het Engelermeer geheeten. 

De kerk, welke hier vroeger 1tond , waa . ..,.. gn,ot en bad eenea 
awaren toren. In de Nederland1ebe oorlogen verden kerk en toren beide 
verwoest, doordien dl, Graaf uw BoauLO, in 11S87, de■ toren liet 
1pringen. In plaàte daarvan werd er later, ten diensie van -de Ben., 
een kerkje ireoouwd·, dat vàn,een owgel voonien is, un welb dak een 
spit■ torent Je rijst. · 

De R. K.· ketlt , on df!n ·H. Bisschop en lhrtelaar L&a"ns tee-
gewijd, is in de jaren 18i9•183i herbouwd, en den 117 September nn 
laatstgenoemd jaar ingewijd. 

De ko_st-soliool voor jonge heereà telt thans slechts 4· leerlin
pn, hoewel dit getal vroeger meer dan iO beliep ; de 11.ostschoo·I 
voor jonge jnhronwen telt j() leerlingen; de d.orpschool wordt 
des zomers door lSO, en des winlen door 70 leerlingen bezocht, · 

Het wapen dezer gem. bestaat uit eenen Rnrl, 
,ENGELEN (BINNEN.POLDER-VAN-), pold. in het Land 111111 Hft#

rlen 1 prov. lfoorrl-BmbunJ 1 Tweede distr., arr. en kant. '1 Hmogna
bo1tA, gem. Engelen; palende N. aan de Maas , 0. aan de Dieze, 
Z. aan den Bo1ichenpolder, W. aan den 811itenpolder-van-Vlijmen-En
frClen-en-Heclikhnrzen. 

Deze pold., beslaat volgen• het kadaster eene oppenlakte van 49 bund. 
30 "• r. 66 v. ell.; telt 49 h., waaronder lS8 boerderijen, en -n1t 
door 2 d11iien op de llaa1 en de Buitenpolder no het o\'erlollige ••1 
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Ier Oldlasl, Jlet potderhestoar besr.a, uil eenen Dijkgnial ea eeaen 
Pea■iairmeuter. 

ENG'BLEN (BUITENPOJ,DER.-VAN-), ,flOld. ia het LM. ilan Heu. 
In, pro-r. Jroord-Brdl,antl, T.,,,_ dilw,, arr. en kant, •• Hmo• 
ftlWO#A, gem. Brtgele•; palende N. Ma den Polder Yaa Bokho
'ffll, 0. aan dea Binnenpolder .AD Engelen, W. aan den Hoop 
llaasdijk. 

De BmTUPOU1■-v&11•EMm.•• ia met den B,u'hnp_o-ll•r-•an
B,liiAuicea en met 4en Buite•poltler-.aa-Ylijnu• p
combineeJd , en slaat daarmedè onder het ·.beatuur van .drie DüJt
p-.en. 

ENGBLHN (SCHANS-Tl-) , eok wel de -Es11s.uSC11U.11 ireheeien, ea 
bij de gescbïed.chrijnrs meeat onder den naam vaa de IHu.a■ICOa 
t'eorumeode , voonn. tJfOOle -rierbnl.e redonle of acban1 , ia het 
Land NII Heulen, J'rov. Jfoortl-Bra6antl, aan den lin_kefteTI/r der 
Diere , z. van lagetea , Ier plu&N, ,raar de Boaachesloot aich ia 
41ie rivier on&lu&, . 

Toen de rl'IDIChe Veldheer T11u:.■i, in htt jaar 167i, Cnmcoear 
hdesmfe, liet hij dae schans mede unw,tea, De · béaetl.ing weerde 
sich dapper, &oo dat de schans in vuur en vlam acheen te staan. 
Na het M'erpaa van Crtvecoeur vreeade de l,ezauia,r, dat he~ Jehtele 
'l'ijalldelijke leger Yoor de 1ehans aoade kemen ; lij veraagelde der
iaalYe Let phut, wierp het in deJrachten ea trok naar •• Herto
pnbolch. De krijgsraad clier s'-41 h eenip 1laien te vore11 beslotea 
die 1claaas te doen slechten , en .het ires.cJiot , lrijgnoorraad en Ie· 
t'ensmiddelen naar die stad te voenn. Doch de Fransclaen Inramen 
er voor, eer dit te werk gesteld kon wordea, Alvorens de Fraoschen 
ia het jaar 187:J deae 1ehaoa verlieten , ÎI 1\j gedeeltelijk geslecht, 
_, n.aerband io het bijaooder in 1799 is 1\j weder hersteld. 

De omwallingen dezer 1chan1 bestaan nog , terwijl , 100 ,rel de wal
len , als de schaoa 1elve , tot weiland dienen , ea thans het eigendom 
van de V rocnre der plaal.l 1ija. - In de nabijheid der o~erbl\jfie
len bestaat eene woert , 1ijnde eea heuvel , die aelden onder water 
load, al ia het pheele dorp overstroomd , ea alwaar in 1841 ver
aeideae -,.enen van Germaaosche Ujkuroen pvooden 1ijo , die in 
bel kabinet vao het Noord-Brabandacbe genoouebap bewaard ,rordea. 

ENGHLEl'ftlBl\G , landg. op den YelulNSOOfll, prov. Gel;.rlantl. 
;lie B.HJ.IIQR8, 

ENGELEJIIBOJlG, voorm. oud adell. b. ia den Tif~, prov, 
thWnlurul, •eudndi,trilit, k,r., arr. eo 8 u. W. Z. W. vui Tül, 
bat. m I½ a. Z. W; vao 61"""'-lln, pm. en in de kom no het 
4. Hnvijne•. 

Van dit b., hetwelk io het jaar 1817 ploopt ÎI; beltood, tot ia 
liet jaar 1834 , nóg de veorpoott , waaraan. Wijle■ va■ de oudheid da 
geboow1 unweaig wareu , aoo dat er thans aiats ._r van beltaat dan 
• ...-&ea, a het geboa• omringd hebl»eó. De daartoe behoord 
lieblieade gnndea, beataande ia appelen- en perealloomiurdea·, ea 
lieslaande e- oppenlalte ••• S lnand. ,77 1'. r. S4 v. .U., ,rordea 
tl.aas ia eigendom. baeten door den Heer Lannt Aauuva Baaau, 
woo■achtitr te Gorinchem. · · · 

ENGILENBURG . ,l B•a.nme, landpad op den 1' e1,,.,,_, 
prov. Geükrlctul, distr. Yeluee, ur. en 4! u. N. k. O. van Jt,-. 
~ .. ,baten B½ u. ,z. O.-rvan .A,.WOO,., pm. en :l 11. N. W. ,an ·~,..,,.. . 
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Het beslaat eeue' oppenlakte 'i'an 19H bond. 8S v. r. 80 T. elL, ftl 

wordt thaans in ~igeudom bezeteu door Mevrouw d~ wed. N. v~• W&r.HEf 

geb. n11 L11uni, , wonende aldaar. 
Het huis werd in den Spaanschen oorlog , aoor Graaf Hina11c VA!'J 

nu B11G■ verbrand , doch naderhand weder opgebouwd. 
ENGELENBURG, voorm. borgt iu het Tl',stm1D1Jrtur, prov. Gro

.,,,."!11m. Zie E1tGL11■ 10a11. 
ENGELEN BURG (KLEIN-) oF KL11x-E1t111Li11nas, buit. op den Yt

'••ezoom, prov. Gelderlau, distr. J"eluee, arr. en 4½ u.N. N. 0. van 
Ana/ae,,., ILaut. eu S½ u. Z. 0. vau Apeldoorn, gem. en dorp B,..m111e11. 

De:1e ~uit. beslaat eeue oppervlakte van S bund. 79 v. r. 20 v. ell., 
en wordt thans in eigendom be1el.en door den Heer D. v.a.■ Wuan, 
woonachtig aldaar. 

ENGELEN DAAL, voorm. kloost. in Rijsaland, prov. Zsid.Hollarul, 
te Ltyierdorp. 

Dit klooster , hetwelk hewooud werd door Reguliere Kanunui~n , 
werd E11GELEl!IDA.t.L genoemd , omdat men beweerde aldaar de Eugelen 
te hebben hooren ziugeu. Het ia, met goedkeuring van Fa1DU.11t n11 
Bu1111.111n1•, den een en vijftigaten Bisschop van Utrecht, door zeke
ren P11na v All PoEL opgerigt 

In het jaar 1407 is het , met elf andere kloosters , vereenigd met 
het kapittel van Wiudesheim. H1111111111. H1n, een Broeder van deze 
orde, heefl de:1e twaalr kloosters vergeleken bij de twaalf zegeningen 
der Patriareheu. Dat van Leyderdorp vergeleek hij, om zijn rijkdom, 
bij As1111, op wieu JAcol deae woorden toepaste: » lijn brood is vet;" 
Dit klooster is , iu de Spaanscbe oulusteu , teu deele in boomgaarden , 
teu deele iu akkers verauderd , zljude de naam van Monniin nor 
overgebleven iu het vervallen mmirwerk. Ook 1ijn er , in het begin 
der achttiende eeuw , nog eenise bekkeneelen nn .Monniken en de 
zeg1!Li vau den Prior gevonden. In eenen naburigen molen, de 
Il o nu ik en m o 1 en genaamd , werd lang DOIJ het afbeeldsel vertoond 
van een Reguliere Kanunnik , die 1ljnen rozeukrans leest. 

ENGELEN-EM.PEL-EN-CREVEGOEUR, kerk. gem., proT. Noord
Brabantl 1 klass. en ring nu •• Hertogm'1o1cla, met ééne kerk, te En
gelen J zijude die te Crevecoeur in eeue ILazerne veranderd. Ken telt 
in deze gem. ruim 100 zielen. 

Engelen maakte vroeger eene afzonderlijke gem. uit.: .. In het jaar 
1672 werd C re v e co e u r met deze gemeente vereenigd. Destijds 
maakte Empel met Runuilen ééne gem. uit, doch werd daa"an 
gescheiden en bij de gem. van Engelen-en-Crevecoeur gevoegd. 
Het beroep geschiedt door den kerkeraad , met agreatie ,·an den Am
bachtsheer van Engeleu. 

ENGELENSCHANS, naam, onder "'eiken, bij de geschiedschrijven, 
meestal de Scuxt-n-E11G1L111, in het Land Nn Heuden, prov. Noord
Brabantl, voorkomt.. Zie E■GBLmr (Scun-n•), 

ENGELEN-VLIJMEN-EN-HEDIKHUIZEN (GECOMBINEERDE-POL
DERS-V AN-), pold. in het Laml""" Hfflldtt., prov. lfoord-Bral,antl. 
Zie Vuian-E■GBLEll-B!'I-HEDl&uc1n11 (GscoH1111noE Potons nx). 

ENGELERMBER, voorm. meer, than1 t.-en pold., in het Lantl Na 
Heusden, prov. Noord-Brabrmd, TwePd.e distr., arr. eA kant.'• Herto
g,nbo,c/a, gem. Engelen 1 hetwelk rondom in den Buitenpolder van En-
gelen besloten lir,1. . 

ENGEI,ERSCHANS, voorm. aehans in hel Land-Mn-Hett.llUff, prov. 
lY<tord-llrabantl. Zie E■GIL8!f (Scaus-T11-). 



f.NG. HW 

~G&l&Bii,,b. ia 11'11,-,,,,J,ûc, pfOv. ,.,....,..., .,.r.~ bnl, 1111 

M& Ö#. z. O.·.u• ll'ï"lat•; ,~. eo i u •. z. va!l lhllinpol,I,,, -IS .11:IÎIII. 
N. nn Y~iÁÀeU,e .eehtu t.haoa aldaar nie& be1Laat, . , , 
· i.NGEL•A~SP T, of, Eae11LUU■1tLuT, hooge, 8leehts .selclen on-
41etwlOllijedc, 11aad11laa&,JlÎct ver 'HD de Fne#M kqt, •ten N. W. Yan 
de Lauweraee, t.uaschen Ameland eo Schiermonnikoof. Geclurende''clea 
IOlllè'r list io de nabijheid van de1e pleat, in het vaarwater.de lleuller, 
een recben:he-11aar&ui11, Lol de in- en de uitklaring van schepen, · Men 
aiet. op ~ plaat twee h09p kapen , welke vroeger de rigtins ,·an het 
Frietche pt aanduidden , doch door verloop van dit zeegat aij11 cle&e 
bpeo voor onkupdi1en \hans gevaarlijke bakens. • 

E~GELllEER, naam, onder welken heL EHLHU, in het OHr-
1;-,tï.r der prov. Utr«Al, op aowmige kaarLen. wel eens voort.omt. 
2.ie Ea, ..... 

BNGILKONDSBEEK (ST.), heek. ia J{e-'ond, prov. Noord,. 
Dollotul, olMl,r de pm. Yel,,,. c. 11. 

DIiie beek. •elke uit ~e duinen Yoort.komt, en met eene Oostelijke 
rigLiog naar het Jr ijhrmeer loopt, ÎI dea winters vrij .\'ol waler, , 1uav 
in dea aomer meestal nt1er.oeg uitgeclroogd. Men wil, dat 1.ij haren 
aaam aoude on\leeneo tan den H. E■esi.■oH, · die hier 01111\reeb don 
marteldood aoude ondVJJaan hebben ; terwijl de leffende verhaaJt, dat. 
deae beek op het gebed \:an dien R. aouclc onlstaao 1.ljn, In vorjp 
-•ea werden vr:le bedevaarten derwaarts gedaan , 8'111'Jien het. ll'!ller 
uarvaa eeue paaende kracht loegelcbreveu we.rt\. .. : . , 

ENGELRODE, voorm. oud adell. h. in het IJl'IUlÛ. Bnre", prov. 
Geltl.rl.a•l, lf11tkrtlütrict, kw., arr. ea 2½ u. N •. W •. van Ti.l, ka11t. 
e11 1½ u. Z. tea 0. van C1'kn6org, gem. en ½ a. Z. tea 0 .. ,·an 
llewlina, ! u. W. Lea Z. van Zoelmontl, waartoe het ~oort. 

Het huil dat midden in eene gracht lag, en door hreede lanen 0111-

ge"ea wu , is af1ebrokea , en in de plaats daarvan e~ boere11huis 
cem, terwijl de daartoe behoord hebbende gronden, t.ot hoawland 1ij11 

aai.'tcltscH-ONRUST , eil. in Oo,i-Indiê , in den Su,ulai~lle~..drrlai
rl, oa, de &.Je IIH Batawia . 

.E~GELSHOFF, groote pachLhoeve in het halj. van Lru:emb•r1, 
1rootä. L,ueml,.,.g, kw., arr. en il u. N. 0. van Luzeml,u.rg, kant. 
ea 1½ u. \V. ten Z. nn Betulorf ,t gem, N ietkr-..dnfllll, 

ENGELSHOVEN, naam onder welfi.e het d. F.TGELs■Onll, in de pruv. 
l,;.,J,a_r,._oe, 1ommip kaarten wel eens YoorkomL. Zie E11o1L1aov1■• 

ENGKLSMANSPLAAT, uadplaat op de Frie«Ae kust. Zie EaG&t.• 
a&n,r.u.T. t . 

E~GELUM, d., prov. Frie,la.nJ, Ji.w. Oouergao,. irriet. 11,maltl•-
aatkel. Zie E11n11■• · 

.ENGELUM, geh. in het. 'Il' 11urln,artier I prov. Gronáuge,i. Zie EHLua, 
ENGELUIIBORG , burgt in het IP eslerl11JGrtier, prov. Gro,nng,11. 

Zie EH,L11■1oas • 
.E.."iGEREN, d. ia het Land"" He'IUdo, prov. Naortl-Braba••· 

Zie E11G&U111, 
ENGERING, oud d. in 0011-lnrlii, op het Stmdast:he eil. J11N, 

ads. P.sid. Kra11JGng. · 
ENGERS Uli, ,·oorm. hui■ ia ll1üui11go, prov. 6roningea, onlil:1· 

Vith111"un. Hel behoorde in 1634 aan Jonkheer Rouor Au~all&, 
ENGEWEER, geh. in H1'n1ingo, pro•. Gronán91m, arr. en 3 a. W. 

l~D N. van .AppingeJa• 1 kant. ea f u. 0. Tan Onrlaü,11lam, Il'""'· 



&llG. 

- t ... z. 'AD •• , ••• ~,IJDio.Z. w . ... 11<,..,,...., ... 
IN bel behoor&;• DHlt 4 h. ea !111 inW". Het l4a\ •p - ••, • 
men vindt • !'Oir' cle overWijfael• VN ... alond ~-

ENGEWERT t DIUI t welke Ïa " IMd V8 .... PNJI IV 7 m _7 
AupttU1J 1181, ppwa wordt •• het 11. Gu.......,, ûa lil& .,,....,,. 
lt,arfiff,, l!"'V· ~- lie Ga----.. 

ENGEWORJIER, laMijliog itt -,,,-,,.,J, fl'O"• Jf'1llf'fl.llolW. 
Zie Woon (E.a-). , . 

ENGEZIDDE of Ean-Z.naus, ....,ja in 1r--,la-,l, ,-,. lf• 
Hellafl.d, in .i'alwtHlttban, N. 'laR Moo■iclutadam , 1. .,..a Ma& 

Het heeft door de Sluillleot. pmeenad,ap met cle Goakff. 
ENG-GIESSEN , ll'ffl· ia bet Lawl ... .ilt, .. 1 ptov. N,_,.&.. 

-i&nd. Zie GIWb (EN-), . 
ENGH (DEN). Du EN11■1, Do EH of DB EKB, meed IMkeM • 

der den naam nu Sanflll-,11t-N11-lna, . .beed. ia hel "-'--Jh,,l
foorl, prov. Utrec11, kw. Utrecltl, kant. IJ,,.,,,_,.,. gem. Li,,,,/wto; 
palende N. W. en N. 0. aan Li1111Cbeleo, Z. 0, aaa ~ ea 
ilen IJllel, Z. W. aa■ Snell'ewaard. • 
. Deze beetl. 111,vat oieta dH de polder Schag•e■ -en-tles-ingli, 
en beslaat eeAa oppenlakle \'Ml li!IV7 buad, UI v. r. ISO v. ell., \el& 
111 la., hntooml door i9 hnug-., 1Ül.luaken4e eene •.W.W m 
1'0 inw., die meelt beo lleataaa vinden ia ilett laaöollilf. 

De Ben., die hier IO in ptal a\ttl, Mlieorea tot de p. ~ 
,,,.. - De R. I., 'fan welke .,. er ISO IIIUltl'eA, ...._ tet clo llilL 
van Me•tfo!,rl gerekend. 

Ieo heef'l _in dne heerl. gen aelaool , maar de kiadereit pilila 
Ie Litudotn. onderwijs. 

Vroeger stond llier bel lnait de Nu, dedt dit is ia he&jar 171/ 
afgebroken. 

ENGR (DEN) , DIM E11a of Du 11111 , ridcler-he&lad in ML JJ,,i«, 
"-rtm der prov. Utffdil, arr. en 1 11. W. ftll Utr,d,t, bot. e1 

i u. Z. Tan •aarl#N, gem. eo i 11. 0. vaa YZ-,.. 
Het ia een hOOfl' gebouw , dat wel oo4lerlioudea wordt , heW.de 

aan den weg eene nrare ~rt , of Toorhurf, met eeoe soort ,1111 lol'8 
daarnevens. V~ wu he& leenroerïr au het sticht vo ~• 
en in den jare 1 IS:Jfl bij de St•t.ta. van die plO'l'inoie -voor eeo .,icWer
hofstad erkend. Men wil dat aij ~r heaeten 1011 1ija geweeal deor 
de Beereo un Woerden , uit welk geslacht ftn jooger seoa tieh Wm 
Lea, Untt E-, Unn B11u, Unnw E ... , UnD Eau, Ui,• 
:&.IBI of TAl'I DU" E11a noemde. Uit dit ~lach,, dat reeds omlffl)t het 
midden der dertiende eeuw onder de nddermalip bekend Wti, lija 
~en BllllllUD Wru La, die in bel jaar ti7i io dea ,i, 
iler- Hollanders met de Friezen sneuvelde. F:aAUm Wmi Ela, dlli 
in de Staten nn Utreebt ut., en in hanne oaam de U.nie van fünehl_, 
in het jaar 11S79, t.eelumde, eA Bun W Tl!JI Eau , sijn MOB, dit 
onder de teekenaars van het verbond der Edelen vcnneld wo,dl, tl 
door de Spaajaarden te Anhem oethoofd is (1). Awu W-r• &-, 
die in het jaar 1600 met het. huis uu Eiia verleid werd, b"I' 
llel door hur huwelijk aa■ FaD1111u. VAl'I ZuD.1111 n.1 NuuLT, B'dr 
""" AarlM>ff'gni, Naderhand ia den Eau door kuop gdr.omen aan : 
plachten tan lunc■ ea UJIOID n11 ua l\n-•. lo het jaar 116 

(1) , ........... J. W T& w.un. 11,s1,,,. .... hol \°CTNDd du Edelen ..... W, Had, 311-

IU, •• Mr. J. ~U.l~. l'<ull•u,4,, .,·,i11riGd, I' U, ~l&d, :!t!i-:a~ • 

,, 
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..... • , •. ~'-'Ullllfl ...... ~, •••--.n...,,,. lèli9-

... der lla.t ~m...._, deor tie &lala • pnm• Utrecht, m• 
• &ia ....._ fll.._..,.Clldl ~ ped, lletwelk eeae op,erv1'lte 
..... , 'fUI 7, Jiu-.16,... r., ·fa.-.• baelell doorclea Heer Ho•a1& .................... ,.,,: ., 

:E..'GB (BLWCUUEBI-), laeideteld ia 6ooilHtl1 pl'O'f, .Noord Hol-
~ ,,.. "-----1-(1). ,, . 

:INGB-.ilN-DBN-W A.ALDIJI. , landstreek ia den 'l'ïele,-rd, S.. 
~ der pro•. ~ ,· k-.., arr. en luwt. Tiel, gein. 
• i •• •n F ,.,_-,;,. , i a. •an Drv-,,. Zü healaal eeae opper
"'~• -.. 18 buad. 86 •• •• 18 -. . ell. · bianeadijb cu 14 huod. 
• •• ,. IO •· eJI. ~, '81l 18 h., waaronder i boerderijen , 
w•ma•NMle de J.wan. Pauewaay, welke kerkelük 011der D,.-,, .......... 

Op ,._~aa bel jaar 17516 il hier, ia dee, Waaldijk., ene 
...,_. ·• ......... me■ 18ft, dal de ,._an. ~Ï'lt\D naam ....... __.__ . . . 

. KNGBUIZBN, ludr. op de-'p,N, pre•. 6,,.,.,.,,,1. ~e. &t1.a11wu. 
JM.IIIJIZEN, uvea. ia be& l(IUH, z.,,_., pny,, (Jeldtrlc,ul, 

..-. • S a. Z. :Ie• 0. win Zu,p,v•, .kaal. ea 1i u, 0. •• -D•-
t.yl, ..... • i •· N, ~• hel d. H•...lo. ' 

J)aé ...... , ..... mt1cle-dur&oelleboweacle ~-,-4lflR ·~ 
vlàte halaat na 108' hund. 8 •· ,. 64 •· ell.,,.ia•~,i1die& ,bui& 
.............. - ... ha ...... , tier Ulfl B--,' 'die ■icla 
.... .-oèpm u1 H•IC&J■U .,., 1...,..... schreel, ea.,.etdl .••riteplJ
....., ia eiplldem ._... 41eot- den Beer H. J. C. J. n11 Buc•u.u 
n■ L-■uuu, wooaaclatig op Soasbeek , bü Arnhem, ·die ,ia 11e& -~ 
1811, Ml ... e la., :diila-411111 nieuw, -.,dep, prae!.~eo GDaabol, 
ja. Yelllelijk, pl,o11w laeel& laleD. ver•angen., wurcloor die. laadgoecl • • ...._te •- •• em&NIF. ia geworden, . 

K~U1ZBN, •naienlijk h. op de Lij_,., prov. G.u«,lantl, ..,,, 
m l •· 0 ..... ~-, kant., pa. en bion-. de irraehteo ,an ZeN-r. 

Het balaa&, mei de Ûlrllle behooreode 1roailen, eene 11peenla.kte 
- :JO hnl en word& tep,rooa,dia in eifeodom beaelea • biswoo■d 
._. dm Beu J. P-.oa, Me4. lhiet • 

.ENGBDYDN, 1-u. ia hel paala, z.,,_,., pnr, •. ~
Zie BNmn ... 

&5GIAIM ef &Nag, d., 1"9!· FriulMtl. , kw. F aurgoo, p-iel. 
•• 1 1:fw•■•l,•11tt. e■ 1i •• W. te■ N. •• u..-nlcn·, kauL en 
11 D. 0. ten Z. 'la■ Berliha, 

Velgem ... lllipo aoade dit d. IJlllieb& aijn door de Aucele■ (die 
■- 2-Ta ewrkw".en), •• IA!n ~e ia Friest.841 hunmt aaa""-
placldeail na te t.1111. , • · . 
._ tek • H h. ea roim SISO iaw., die meest ia den landbouw 

• hellaao •inden.. Br lijn ue, vrucht.bare laoderüea, die QlHll w& 
._wakken, •rdappelteel, eD weila■den dielNlll, · • 

Dl, i■-., die hiec- allen lleff, aija , malr.ea eene ,em. ai&, welke tet 
4e U... en IÎDg -.aa L,....,.._ behoort. De eenle, die in daee 
pm. het leeraarambt heeft waarge!lomen, is gewees, JAStnH S100aau, •ie ia IN& jalll' 118&, DMf WÏDlllm _.,,_; del&üds DIIII& di, d. me, 
...._ kerkelijt. lijn YUIIIDÎp s--' , waanaa het ia het j4ar 
18'5 pac:heidea werd, aa da scheiding wu de eenl.e Predik.Int te 

(1) Allo .. ...,_. - .. 111 q 11 "tNI ût,t ..... - op" --.IN yp ....,_hri,llni,; 
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. ...... lleauar• u .. ,..... ä el' nog .. •Nlf4e jàar heróepen ~
In. het jaar 1811 werd Beetpm weder lilet, &Mn Tereenifjd , hetwelk 
geduurd h~ft tot aan den dood nn H1en1 , ijie in Ncwember t8il 
'l'OO"iel. De kerk , welke er "'6ór de Refe,metie stond ; ,ru aan den 
H. C■1111TOPIIOIID1 toegewijd. De pastorie bad destijè Hfl inkomsten 181 
goudgulden (11SO guld.), het 'rikarillCltap 90 goudgulden· (1SI guld.). 
:Bovendien wu er nog eene prebende van 'HO · gottdgulden ~t80 plet.>• 
De Proo11t van de St. Janskerk te Utrecht, hall \tllOr 1ijn' deel 12 tchilden 
(16 guld. 80 centa>, In plaats Tan de kerk 'Werd. in het jaar-177S, de 
tegenwoordi~ gebouwd , -welke in het jaar 1834 •• eett ergel -ioor
:1ien is. - De dorpsebool wordt gemiddeld door een· getal ffn' S8 leer
lingen heaocbt. - Vroeger stond hier •het ■terke slot Gro'feetin,. 
Zie dat woord, . • . , · , . 

ENGLUII of E11&11.va, geb. in het 11'e1terk11JOrtier, proT. Grorti-,-, 
arr. en S u. N. W. van Grorting"", kant. ea 1f•n, N. Taft' ZtlÜUttlrrl, 
rem. en IS min. N. O. Yan· Olilel«we, wallf'08der het behoort. - Men 
telt er i h. en 17 inw. 
· Toen de door aijneu zonderlingen levl!nsloop merkwaal'tlip Staats

man Jon!I' Wm.1• Rr-Da., in het beffin der ffl'ip eeuw, liet op 
Eng 1 u m burg woonde (zie het volgende art.) , bad hij het plan ge
vormd, om Tan hier, voorbij Jenserua, naar de trek\'Urt achter Noord
horn , een kanaal te doen pYen en eenen !lijk te doea aanlegsen; doch 
daarvan is niets pkomee. • • · • · • · · • • 

ENGLUMBORG • H11a1r.n1011e of KHW.BIISIN, hij •erkorting &nu., 
Eur.va ofE11nr.u■ genaamd, 'fOórm. hers of luti■ in het 11'e,,..__ 
tier, prov. Onmm9n, onder en 10 mist. O. N. 0. •aa Oláuw-, ill 
het geh • .&iglum. · · · 
· Deae borg, waarvan ee11e teekelring te -rindee is• op ~e kaart der pro,.. 
Groninpn van Jllr. · 1iiB0110■vs B1cua111-■·, •an 1781 ~ il het ·Jut.at 
bewoond door Vrouwe J, W1■11T&n, douairière••• I\011'1111 • en werd ia 
het jaar 1771, afrbroken , doch de spoor,en aijn er nog zigl.bnr ftD ; 

terwijl het scbathuis • thans de T-rl geheeten • nag aanwezig il en 
tot eene aan1ienlijke hoe1ensehuur en 1ronin9' vergroot -i• , ea • de kooi 
of tainmamwoning , nn • tet clagloonenbui,je dient. · De borg stend 
eer; weini1 ter zijde van de tegen"oordige -hoereàhef,tede, ter pina, 
alwaar mea thans , in een 1tuk weiland, eenen hreeden luuinijl'er met 
riet en bieaen vindt. De tegenwoordige eigenaar en bewoner daer boer
derij is de landbouwer, EH■RTIII G11oaH11, Vroeger haddea de Hee
ren Yan E11e1,VJ110H • dikwerf oorlog geYoerd tegea die Tan J-• en 
Fa1na. 

Dit gebon• is in het begin der vorige eeuw-het eigend- pwee1l ,an, 
en werd destijds be•oond door den Slaatsman Jou11 Wtu.n 81PPDDA. 

die, ofschoon men hem in het !Jf'.heel geen bekw•amheid als Staat- en 
Lelterkundige kan ontzeggen , 110h eebter nol!' meer hemcht heeft ge
maakt door 1ijne eenueht en woeligen le...en.loop , aijnde van R. ll. gewor
den Hervormd, no Henormd R. K., en nn R. K., na de besnijdeais 
te hebben ondergaan , Mabomedaauech. Hij trad alhier den 13 JURij 1704 , 
met Ar.1DA Sc:■111111Gwov in den echt en overleed , ala Dev, te 'feta- , 
den 7 Oct 1737 (1). • 

V roerr moet Eur.vHoaG aan eenc andere familie behoort bebb.n, 
althans TOlgens opschriften op de kerk en de armbus te Oldehove van 

(1) Zie '-'"' bfm. nedtr IJlr:11t,~e,<:hnjnrp '""" ,r,,,.,. ••"" ~·r~-rlattif"ch, .W1Mt1Cfl ,,. rroutt•ffl 
JI, Dl,, .bi. Ut. 



IN 0. 

tlN ell': 1••wu toetl ter tfl'd Beer van den·Eour•101e',' 1onllieer 
~• Til Z-ua·.- Heer"'"' llnglur en Jellflno 1 Kei'kvoogd te Olè
hwe en Gecommitteerde 8-d ter· Admiraliteit te Amsterdam. 

BNGTB-V AN-'J.!EXEf.. , ·'f'aarwater, t,usehetnle uoordspil■ van Noord
Holland en het eiland Te-xel ~egen-. Het wrmt gedeeltelijk de· reede 
nn Texel en leidà "'9orlieen· door• drie versebillende- ireulan • · welke 
dèGr nodhanken•bepaald ••ren, uit het l'ftetnntlt-. en dè· Zuitknee, 
illdfi Jroor,J,n. V'an dt!!le dl'ie doonaarten, hetMarsdiep;· Nool'
dergat en Sehnlpengat f!!!naamd, is aHeen het laatste nog in 
we.en NI wordt door ·.tiepg1ande schepen gebmilt&. De beide eersten 
•tin nrloopen en onbruikbaar çeworden ; doch in plaats daa"an is het 
N ie aw e ·W estenee Il' at óntstaan, hetwelk door koopvaardijtehepen 
en kleine oorlogschepen kan bevaren worden. ' . • · 

ENGWBBD, voorm. kloost., prov. Fri11lantl, kw. Oa1t,rgoo·, 9"iet. 
Brm•11rlc1'-. Zie Ewcws.a. · · · 

ENGWIER. eek Kwowmms en eertijds A11rwo.t.w11a, d., prov. p,.;,,._ 
lallll, b. -,,,nt,rgoo t griet. -,,,tlflffl'IJtlttl, arr. en 4 n. W. N. "!· 
., ... s.nt, kaat. ea·!J n. W. N. W. 'f'tll Boln,ard, IDR het$/-,___,,., . . 

•en telt er 19 ilnr:, die meest han be■taan viNetr in laadboaw en 
'ff'l!leelt. 

De Hen., die hier 'IMllleo, helil9ow!n tot' •clfl pm.• -..n F-MH'f4-Bn" 
.,;tr, welke liier eene kerk heeft. - V 66r de l\ehomalie bffiep het in
bmen ftlt dea PIIIIDor ._ kerk 90 pud,r. -(1S5 pld.) , dat '•1tt1 
den 'f'Ïkaris ~r flll 'fttftilr goadg. (81 gold. IO cents). De Ptoott 
van de St • .Jadtllerl te Utreeht, ·trok e, 1i schilden (16 gold. 80 
eeats). · · · · · ·· 

De B. ]{., worden tot de ltál. tae •dhtit «erekend. ·- -llen heeft. 
er fl'telle teheol , doch de kinderen nenieten te, -,,..;,, ondenrij,. 

EliGWIKRUII of A1111-,an», in het Uad-F~ Bllnwnn , tameltlk 
gre« d., prov. Jlmrlowl, ltw-. Oo,t,,goo, me'·· Ooil-»-g-J.,l, 
ltff. eo 1 11. N. O, 'f'aD L.Nac1J.•, kant. en 1 •· 0. ••n· lkd:rnA , 
in den_ hoek 'f'IID clen seedijk. Weleer lag dil d. aan- den·nnmd "n hl!l 
D.-1:amerdfep, wa■l' dit in de 1.auwenee -.iel , op- den Z. · 0. ·hoelt of 
pnt landt ••n Ooet-Oongfflldeèl, eit werd wegewt de 'f'entaanwin,r df 
'f'etenginr •an dat cliep alhier , woo men •il , E•-•nn genoemd'! doeh 
in later tfJd i• de ligffinr de.er plaats aanmerkelijk 'feranderd·, wegen• 
de 1aazien9Uke ftrlandinir •• drt diep en de aan■libhinir 'f'&n de sijde 
der Llnnrerst!t', · · · 

Door de uitgestrektheid der 1anppoelde landen heet\ het beboor van 
tlit dorp aHengskem eene irroc,te aitgebreidbeid wrkfegen. :Men tttlt er, 
met de, kérl\elijk hNl'tee behoorende, lt. de N iea,re sljfen, ook 
wel de Doekumer-Nienwesljlen genoemd, alwur he& grootste 
•lailwerlr ~ ptM, Frieelud litrt, 700· inw. · · · 

De R.m.,- die ·hier woaen, maken eene gem. nit, welke lot de 
klau. en ring van .IJoehm behoort. Tot ia het j•r 1884 , met die 
., ... JJ • ~neetd, doeh destijd1 daan1111 aFgesehciden , heef\ •Ij tot 
haNn eenten alsonderlijlten Predikant gehad Jouw Owo·aa1111 Z,■■nuw , 
die in het jnr 1831J , herwaarts kwam en er nog staat. De lterk i~ 
<rolpns een OplChrit\ boven de 4eur, in hetl.' Il' 1748-, gebo0trd. Het 
-wel -,cl in 18!1$ •ernienwd. - De R. ., bebooren tot de stat • 
.-an Den-. 

INGWJBRUX, d., prov. Friesl••tl 1 kw. ff'11tergao, griet. ,,,, __ 
rolul. Zie het vorip arl •. 
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UGWIEIUfIEB.-Nl&UWJ.!ND, ,.W,, P"'• F,_.,,.,,, k11,, ,Op,. 
Nrfoo, trriet.. Oo,t-Doaglfflfleel, arr. L..,..,.., bat.. ~; 

de N., 0, ea Z.. an de La•wenee.·• ·:W. M11 laet. Oadluil •u 
erum. - Dae pold. it ia laet.j•r ,Uli IMdijkt., . 

NGWlllD of B■--., worm. laleeet.,,,,...,1, FN11-d,- ltw. 0... 
_,.., 1riet • .a. • ..,.,_., taa Z. W •. ""1 ,he, d" Il••_,.,· 

Het werd 1181licba ia -111111 jur, 1478 , - ·••- ffll d• d..._ 
,egel van de B, :RMllClilau, of f.l'Huwe Ben41n•, Ter pi...., waar 1111& 
paaa heef\ aiet.-mea dia. ee• lioereiifuieq. , . · 

ENGWIRDBN, piel., P'°"• Friula-', Jnr. Z•--'-• Zie .1........... . 
ENK, poelt.je in ZollMtl, prov. O..llij,al, ~• • onpveer iO 

min. N. W. 'tan Ka,,.,.,....., onp,eer i u, Z. 0. van de st.a,l 
Kampen. 

De buit.enweteriag loopt er ia eene MOICl"'5&eliike rÎpllf dwan 
doorheen. 

ENK (J.CHTBB.-), buun. op de •iJJ.J,.Yel•w , pnv. Gellkrlua,I, 
ditt.r. Yel••, kw., arr. ea 7½ u. N. O. van -4,.,._, kaal. • il, u. 
N. van .ilrltloom, gem. en f a. Z. van Br; met 160 iaw •. 

BNK. (!VER-), ad.ell. lt. ia hetfl'IIIIIÏI. ZlllpAa, Jll'>'f• QdJubrJ, 
kw., diatr., arr. en S u. Z. 0. l'aa Zlll.plien, kant. ea S u. N. ,... 
llMi .... , gem. ea 15 miu,. W. vu 11..._. . 

Dit. h. .bellaa& mei de daartoe beboonude f"Dllen eMe oppenlali.&e 
Wllll 1158 baad, SI v. r. 48 T, e1L en, wuit. t,baa 10 eipad.em ...... 
Ntea door dea Heer N. Snuea&cn weonaclitï« Ie Utrecht, , 

EN.K (EIISTER-), b1111n. op de Jliddel-Yel••, pro11- a.u.w-.i, 
diat.r. Ye,..,, kw., arr. en 7f u, N. 0. nu Amltfln, bat.. en it u. 
li. 'fan .4,,.UO.,., pm. Bt-1 mel i10 iaw. . • . 

Mea heeft . in deae buun. eeae nM1U•e 1ehool, welke pmiddeLl deor 
een getal vaa 70 leerliafen baoobt. wONk. . . 

ENK (OVEB.➔, hff. ia ba gná. Zw,Jata, prov.. 6.U.rls,_, dislr. 
n..,,.,,, ...... z ....... , li,w., arr. ea_J 11,,~. 'VID Z•~, ~t..en i IÁ, 
Z. vu IJH,1,o,gi, pm. ea -iO man. ten N. vao /Jjda,a, 

Dit. h. beslaat., mei. de ...._ ltelaeorende groaclen , eeae llppff'flakle 
'faa 15 baad. 89 v. r. l50 -r. ell. en ·wordt. thaa1 iaa cipdom. beulen 
4oar dea la■1H,. G. Dum1, •--•eht.ig te Didam. 

ENK (WESTEN-), baan. ep de NeJn.Yel••, prov. lh1Jerla9"1, 
distr •• Yel•-, k:w.1 arr.en, m. W. vu.Arwlwa, kant.en, 11. N.O. 
van 1/Tag,n1;,get1, irem. en i a, van Btk; met. 18 h. ea 90 inw. 

ENK (WESTER-), nara. op de Middel-Ye,_w, pro.,, GIIJerlarl, 
distr. Ye"w, lr.w., arr. ea 7½ u. N. 0. va■ ..4rrJw., kaat.. ea ½ h, 
N, van .Ar,eldeora, gem. ea 1i u. 'taft Br; met. 340 iaw, 

ENK.HI1IZEN, kant.,. prev. Noortl-Holt-J, arr. , H..,.; pal~ 
N. 0. en Z. aan de Zaidenee, .W. aan de ·ka■L Hoom e&1 ._mblilr.. 

Het be'tat.de-rolgeade 8 pm. 1 Enkb11iaeo, Andijk, Bo'f eaea r
epel, Groot.ebroek-ea-L11tjebroek, Boogcaupel, Urk, 
\lenhaizeo-ea-Bem, en Wervenboef, beslaa, eene oppervlakte 
van $79 band. IHI v. r. 68 •• ell., telt il66 h., bewvoad doer i8-U 
huiljfllz., uitmakende eene bevolk.iag van ruim U,700 iow., die meat 
lwn bestaan villden in· de melkerij, liet. bumakea en den akkerbouw. 

EN:KH.uJZEN, kerk. ring, prov. Noord-Bol.'-", klasa. •an n_,., 
Zij bestaat. uit de volgende 9gem.: Enkhuizen, Bovenearspel, 

Grootebroek., Hem, Hoogcarspel, l,utjebroek, Urk, Ven-
huizen en Wcst.woud-en-Binnenwlj1end. . 
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.._-. tal& MID 8089 ...,, heel& 11 kullen, w..-ia· da dienst. 
~ __., da. U Pnübatea. . . . • • 

&lUJWIIU~ pm.i • ..,.....,,. prov, Jf,,.,,_11.U-, an,•lloon,, 
..._ •■&h:ina, (18 m. k •. 1 ao d.); ,-lende N., O. ea Z. un 4e 
z.idaMe, W. aa de pa, BoYeacanpel ea A.aäjk. 

he .-...... da à,· :1 ■lh uisu•, • IIDÎftl bailea de pNR•.litr
..-le ~, - i..oan mede tet de. pm, Mk- lin: oostelijkste p
Wt.àr Sii'llk ,·hetw.lk,.Wlen à Lepoort. ~• áoh toa - è 
._paal ailltrekt , - Jan - Bereae.1'11'81 noh aUllait, IHll: dnafl 
._ _ _. Wealleiade •• •raa-Lalfknrtierlang, Buiten de 
Noonle,paorl tigea aan tien aeedijk -ige hoereplaatao, ,welke- mede 
la& cle llltll.beioOf91 e~· ■a eau half aar waacleleae kant. aea ua dea 
"IUllrleND , die ia de helling HD den zeedijk ua dea HO(J811aaaden 
GeWersclaeD hoek alaat. Zij •lul ceae oppenlaàt.e 'IU H08 bond. 
1-•• r. MT,ell., lak t8H la., bnOOlllll àor llltl haiapa., llitm._ 
we INr,olüaL.:n,:8'""" ll8IO i.-. . 

De 1111111 of S.--., eadtijda .,._., ia hel Lal. 
&ica .. ' ... Si •• N, o. ftll Beera t s ... z. o. YU lledemblik, °" 
liet .....itu ailá■à fllD Ws-Priellud t ISW'. H'~ N. Ir., ii0 öi' 
Wl" O. L. · Zij ÏI lepn· ha pweld der aee met .._b dijlea 'ffClftien, 
weral me& • W•ijk, _.., met eenea •Tadela llllml' 1IÎt de ue 
.,....., da 9-t.erMHDJmlail, De aa.l ......... lutlaijde .... 
i.r...._, wa wtAe - __. de ..tjllea liga. Het -■nde en 
--..ilelU-e liat haiten den .-lijk, en il ia, lte8D ..,....111, tv.ijl 
daaneor ~ -- .... Jigt, - .. -s- ....ru1t me& .iit.W-'Wlll'l........... . . . . . 

....._ lieeft, ....... '41 1 +-mp ee liijna remde pàaate. Vn 
cle - peortn, aija cb,ie - de 1-atida, ais I de K.ete■ -.p•ort .r 
eipalijk Zeatketen-poort, ia den •id...._.hoek aaa.ue, de W es
ter-poort of 1.oe--poort ten W., • de Noorderpoort., •· N, 
Da .a.e d,ie, ■- . ._ --..at - de laven- á 1e llaiten, al1: de 
Blaaewe•p•••l • ·liel Staverderpoorlje, ia daa wahmnar. De 
eerste i■ in be\ jaar 1151 aftlebrelaeo. 11.a Stanrderp.ort.je, .ia 
1811 laenomNI, ie llechta - hek, ww - niet ua doorpu, maar 
•--- .aea - ai-■-tend IPl&Ïf1 op de laidaaee, welb hier Ml 
naalst is, u op de Ji'i'Ïllcbe kmty heet\ • .ba • in 18!17 venieo,.. ..._._,&ad,~ liet, in 18!18 llftrelnba, ,W..en. Willi9eal,urft', 
.... , oer à -.Ie of ZoiderpoHt, noepr ook Dompoort m 
Domltllrg, • DaORD&a11, ltij hel pmeen Dommedaris pnaamd. 
Bel ÏI eea-d■- en aansimlijk !Jdlea•• ita 11540 geniolat, un den OOlllwat 
me& een half nadeel hnNlifd en met eeu•frui koepeltorentje, ■al'Werkaa 
klolleatpel ~, welk klou.pe& voor he& wellaideacllle va■ oaa 
laa4 p...._ wenll. Van data ._, weLlr.e teirenwootdiff tet -werk
pluls Mat voer ND ,vijAitf&,ll ,liehoeftige jo■plieden, die hier keftij
allea ............ • lïa....ewa~ 6Nf& .. a een ICbeoa gnigt op. 
de llad ett ._. .-..trelien. VHefJ'II' had men .tea Z., hij de liolwalcen 
Willip■barJ en Deneabarft', Meiae ,....._, alleen dienende tet 
eeaea ...... ,■ de TellÎDfwerkea en aia ••,,... dur een S08ftt!oaamd 
8merloe'.,......;e, welke alle drie, in 1819, paleeht. aija. Niet ver 
ft9 clau -r men • ~ of Ootl-~rea, insgelijb 81D 

OIIIII •- gebouw• die in 18i8 il afselwokell, 
Het heloep •r llnteo 4law stad il lll8I' wel geregeld , lJ&IIDde de 

meeate lij~, ww•11r aij ellr.aader, p..-epam allen , regtJtoekig 
doorsnijlltn. De" ualiealijlme w.dt de •Wntentraat gebeeten. 

iiqitiw) by Goog! e 
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n. atraten worden • llem' bep pboaden, èn. , .. 11111 plurir liet 
"oorkomen der huizen "Verfraaid ; afpbnllen 1ronk ler tMD• W41Ï8ifr• 
Nog enkele - dooae geboaweb" WIIUOWr bel Kogphuia..,. me&. 
eene nieuw • gebouwde · poort daarnau& , tJduigeri ~an• . dea1 ~ 
li&en bloei. . , , . , . . · . · / . ·• . · ·, , 

.fa het jaar 1S61 werd, de eerste bnea te &.uva1111, ~,, die. 
in 11HIO , door de tepnweordige mime. ea met. eeoe . upia.le . .._ 

·'fVOl'lliene, • 'VenaBfl'ffl is; terwijl llij ,1iel,..,Lioa1111waart.1 door llle ,llall 
•in ondencheideae vertakkiDfJeD uitbreidt, • .•.aJaoo ltinneupecb&ai 
-mrmt, die , ter wedenijden· met boomeo beplut,. baar pea,,ecaiog 
llieraad bijulten • maar bovenal den handel. ea ·de aeewaart . ·nle 941 . 
mak.ken aaabieden. - In 1671 werd de weg d- de :Stnek · naar 
Hoorn bestraat. , . 
· De naam ••• &.01111111 wordt door 10mmigen afgieleid. Ha ,de eakeJe 
ól ep 1ieb aelf pbouwde buizen , ait welke de .plaau of burl . oud
tijds bestond. Anderen willen, ,lat &11t11111U11 aijan .-ll8HI beeft van 
den i?:n n of geringen toeltand zijner blliaen. Wederom aMerea •ün 
'ftn aehte , dat Ena11111r • aoo veel zegea na als E-aaaaa, Ma 
dat e eersle bui:i:eo op het. einde van de Streek, lullchea .Hoorn· -
de ,tad, gebouwd werden. Voor .Eiad of Eiadje seicie men. eerlijda 

<Badge of Endke , en dus - E■11eaauun of ExaU11V1U11 -door .èea 
tijd, gemakshalve , ia E11u11111111 veranderd aijn. . H~ OClil'SplODkelijke 
E11aamn lag echter ffoelJff meer 0011waarts , welke• ve,plaa'9iag ont
staan i, door de toenemende verbreeding der Zuidenee, aoedat YOJtl' 

&1tavn111 veel v-iancl plepil heeft , en men• tea Z. 0. van het 
Oo,terliooftl, nog eene droogte aanwijst, het Oude-Kerk.hof p.
naamd, alwaar weleer de kerk en de eente hHiaen .gataaa hebben. 
Tuuaheo E11t■111H11 en Stavoren lag vroepr een bosch, de Kreil ge
naamd , -rio Graaf Fr.oa11 Il dikwijls ter jagL ging. . 

Sommipn willen , dat E11u1111u al omtreat den jare 1000 , tea 
tijde van Graaf Daas. lll , gesticht 1ij ; doelt hiervan aij,a . geene a.ekere 
hewij:i:en vourbanden. Het oudste heritJt na E11u•11111, in adat-iftea 
.an tijdpaooten, viadt men op be& jaar 1it8. 

De eerste be,tonen vaa Kau1111111 -ren . pringe - eeavoutlip 
lieden. De mannen droegen broeken enk- ua malkaader vast• 
die men boejen neemde, van onderen wijd en tot de ,·oeteo Loe 
,trekkende. De •rouwen . haliden hijaa gelijke kleedi11g ; -r , lot 
111eerder onderscheid, boaden' 1ij hare . vleehl.en met ee11eu wiLl.en 
doek om het hoofd. De meesten geneerden zieh met vililChen en 
eenitJen met den landbouw. Om&rent·dea jare UOO (anderen r.tellea 
dezen tijd honderd jaren VNeffer , ea wederom aaderen wel drie hon
derd jarea lat.er) waren de inwonen, door de àooge watervloeden, in 
eenen aeer armoedipn ataal, en aiet 111agtig , om zekeren .MELcaau, 
bunnen Priester , in 100 nrre te onderhouden, dat laij alleen k.onde wo
nen en de ..ereiscbte nooddruft hatl ; aoodaL hij zich bij beurten , nu 
een, bij den eene, dan hij den andere• woest ophouden , opdaJ. zij hoofd 
nor hoofd gelijke last.en zouden dragen. Hij ging iu eenen slechl.en pels 
en droeg geen ander kleed , zoo lang hij leetüe. Ook. viodL men aan
pteekend, dat men hier toen in slechte hutten woonde, en maar 
éénen oven had , om het brood le bakken ; oo.k maar eiin achip , om te 
'Varen. Voorts dat de gemelde Priester eerst niets dan het middagmaal 
hij de inwonen kreeg ; maar dat hij daaraa, toen de iuwoners het 
wat .ruimer beff()nneo te krijgen , ook het avoudmaal eischle of anders 
wilde verLrekke11, betgeeu hem werd klege»t.aan; dai hij va!I ellu:u 



ENK • 

._ , tel driemalna toe,. 1oade 1enieten een heel brood, &wee poa
deo heler en eene bo bier, te WIiien : op. de oit,urt, op· cLna 
-ndstoad en op het jaargetijde; durenhnen 1oudea de inwoaen, 
me· beat noed waren, hem het avondmaal acbenken. 

In llet jaar.1i98, «af Graaf J.1.■ ·u• Anau-, aan die van West
Frielland in het algemeen, en aan lijae pede luiden vaa EH■v1U11 
ia, he& bv-der, eenip·.keuren, .waarbij èle Keiaerin Muuanu, in 
liet jaar 1N8, eenige MNlere •Ol!IJde. In den -brief, hiervan voor
liandea , kom&- Eauai1n Dllf. niet als eene allld voor, alaoo er , onder 
den naam ••• liet amliaeltt en den ban Yan E11&■v1I111 , van gewulJd, 
..... ,. · Ten dezen tijde· ea •roe,er lair , , een boopchot wer vu 
E1a■1111111, opwaarts 111181' de Streek toe, een dorp, Gommera
lt eu pel geaunul , en hoewel E1&a11111:11 , dat langs hoe meer in p
tal "u· haiaen toenam, Yan de bewonert •an dit dorp zeer benijd werd, 
- fl:reeni«de Wu.u■, Hertog Nn -Bajtre11, in 131SIS, dil dorp met 
&iaa111A11 , hetwelk hij tot ,eene stad verhief, aan welke hij den naam 
E■&MDU pf; terwijl JiU teveaa het l'8(Jllgebied der stad bepaalde. 
Nogtbaas YÏIMk· mea 1eder1 , in opeabare 1ehriften , E11u11zu en 
Go•••r!•lur_•pel nn en dan, doeb zelden, bij oadeneheidin1 p
aeemd. l:lom\ijdl wordt Gommen--kertpel ook. aaapmerkt als het 
westeinde der 1tad. Later,. en Yooral in de veertienlle eeuw, aam de 
•hel -merkelijk io lfNIOlte loe , en weNl van de Hollandache Gra
Yen., TaD tijd tot -lijd, mel ondeneheldene voorregten begun.tigd; 
onder aoderen Taa Hertog Ju vu 8S111U11, wÏeol zijde de stad &e
pi Vrocnre J&cou hield. 

&ruonn mag &ich beroemen , de eente slad in Noord-Bollaod te aijn 
pweat, wier moedige bargen zich , in het jur 117i, aan het 
Spaamcbe jok o■ltrokken, Zoo d•t men te regt RfPD kan, dat 
zij me\ Brielle in Zuid-Bolland en Y liuiagen in Zeeland, den 
gro~ ier Nederlaadtehe Yrijheicl gelegd heel\. Zei& hebben die 
nn B■uma de stad lledemblik • l,ij. venuting, :,oor de SLaten ia
genomen, en de borgen un BOND mede D'faplauld, om der Statea 
djde te kiaeA ; waarna &111111 , Alkmaar. en de andere 1teden ..-an 
INt Noorderlwfflier ,poedif volpen. De Spujaa*D hebLen na diea 
tij4 wel menipiaal ptraèht, IOO Ie walec als te land , deze stad 
uder han pweld te brenp11 : doch clit. , ÎI hao altool mislukt , waar
deer Enn,aa ■ich beroemt, nimmer , ,edert hare omwalling , door 
eenige Tijanden ofel'Wouen • dm mugd. te lija. -

De Il.ad tel& , binnen hare wallen , eeoe bnolkia1 van oapner 
4IIOOzieln. Vroepraoacle lij ruim i0,000, ja, •oipn• dulgemeeae 
overlevcrinir, ia hare■ ~tstea bloei, 40,000 aielea bioaea 1iare poonen 
pteld hebben. la t63i leltle m• 1611 h. binnen ,de llad en 15115 
4aar buiten. . 

De.tijds bestond er eeae Kamer der Ooal-ladische C...,.,nie me de 
■tad eenen aanmerkelijk.en handel venehafte, welke er op àlfe gew•ten 
lier wereld fed,eyeo- weNI. Vóór het .eiaèe der vijftiende eeuw, telde 
mea ruim veertÏfr grootacbippen in cle slad , wier schepen ieder 'fall 
emtren& twintig t.,t bonderd en twinlig la1ten Yoerea konden. ».eb 
• Zenaarl i, bijaa pheel ait E11u11za■ ·geweken. Ook de •riar
-.isseherlj ÎI, al no oads , de hoofdnering der stad geweest. Men vinat 
aangeteekend, dat de Enkbaiaen aich reeds omtrent den jare 1ü0 
sterker dan te voren op de harillfl'YaDff't hebben toegelegd. 

Er was een tijd , dat E11a■111111 alleen tusschen de vier- en vijDwn
denl haringbuizen in zee bragt, doch in het jur 1716 was dil getal 
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bit ep ---- Vll'IDinderd, stfade de ..... ~ .... afrenOllilll · • 
.... t in Jaaij 170S vele Eakhui1er barintrbaiun door de Pr.Mebeo 
1ea-•n en •erbnad waren. Oadertnsebea 1ija er, ioor de Wet-
houderschap, van tijd tot tijd , .encbeideae w\jae keuren , op de 'fit
edlerij , de 1rootte en het branden der batiagtoillfflm , en llllllr an
dere nrordeniopn , den barinfbaodel betreJFende , pmaalat, 'llach dit 
lieefl niet kannen beletten, dat de groole VÎáeberij ftn lnsvnn na• 
Vlurdingen •erplaatat werd en dos ter eenl pmelde plaat• l,ijná 
reheel •eraietigd is fr!Weest. H•r tp'0911te ""al werd wel door 
de omwenteliog •an 1791S •eroonulit, en heeft •ü sedert 1811 het 
lteofd niet weder opgebeanl. Vaa 1730 tet 18SO 1ija eapveer ·1118 
hai11111 wegirebroken , 1oodat het gnotste gedeelte der stad in m
tain or weilanden •eraaderd i1 ; wardende de articbold1."1, die et 
geteeld worden, 1eer ,reroemd en •eel •-dan. Tb- maken de 
gnote ea kleine ns11eliertt weder het hoeMbestan •an de tnwenen 
uit ; terwijl er ia het jur 1841 •ijf en in het jaar 1861 - ·buiaea 
ter baring•isseberij atta uÏtffevaren. Ook "irordea er iu ka•, udm en 
andere Al'likelen nog al belangrijke scmmea jaarlijks C111J18Ret. Ken 
-riadt. er S bariltpeederijeo; i lebeep1limmerwe"en; i scbuiteomak~ 
rijen ; 1 boutuagmolea ; 1 lijllbaaa , bekead om de ait_,nteode hoe
danigheid •an bet. touw , dat er plagen wordt ; S 1eilmakerijen ; 1 p
renspianerlj ; •1 lin11e11 en eTerdoekweverij; 1 wolspinnerij; 1 -IOlltkeet; 
1 1eer,1iederij ; 1 bierbrouwerij ; Il eementfiibrijken ; Il blkoff89 ; 1 ci
cbereafabrijk; ·t cbocoladefabrijk; t snuff:. en 1 maat- en korenmolen. 
Vroeger bad men er 18 lijnbanen ; 18 bokkïatrbanpo ; 14 moleu ; 
en 8S 1outketeo (1). 
•• hield f "n oad1, eene ffije jaaramlt te B1D1J11111, die twee 

-..kdlff'ID •\'Ó6r SL. Iarpreet ;aan•ing , en drie dagen daarna eillllipe. 
Naderhand ••ün er nee jaarmarkten phoaden : eene , welke den ee.-. 
sten Vrijdag in Jonij begon en eene week d1111rcle, en eene , welke dea 
tweeden V rt,dag ÎII October-begon en omtrent Yeert.ÎeD da,-a aanlaield ; 
•h deae • laa"te jaaftarkt is, iu· clea jare 1718, afgeschaft, en de 
eerste duurt ml -veertien -dagen, beginnemle dea eersten Vrijdag in 
Jonij. Op bel eiD'lle der leltiende eeuw verleenden ·Burgemeesters een 
eon1ent tol oprigting na ltatlen , tea prine ftD den eaealiaadel 
dw Deensehe koepliedea. - In het jaar HOl5 kwm de markt van de 
Densehe ouea ••• ·Hoorn te Ennn•, alwaar stJ etaige jaffll bleef; 
doch omtrent den jare 1181 iwerd lij naar Amllerdam •eriegd. 

Oadet- de merli.wnl"llige gebouwen ftrdat vooral melding : het smulr.
•ol gebollwde Stad hu i s , staande op de- B'lftdmraat , ter plaatae, 
waar weleer het oade Stadlmi1 gestaan heef\; doch mea heeft aan de 
suidaijde een buis, en aan de noorcbijde eeae gebeele rij huilen aftre
hrokea, om het tegenwoordige gebouw grooter dan het oude te maken. 
Het oude Stadhuis is ia ·den jare 1489 Tolbouwd. V66r dien tijd Yer
gaclercle men in de lapel na het Gasthuis. Ot,11. had tie • Se.bout de 
'l'ienebur eomtijds ia herbergen 'doen spannen , tegen een nildrukke
lijli. ftf'bocl "fan F11.m de flo«le, Hertog - ,B•rgMUlil, .tie reeds- op 
den 17 Sep1emller 1435 had ·gewild, dat. 1otlis 11erpns dan ia of 
wior-·llet ·Stadboï. geschieden sou. Naderba11111 wml er een toren op 

(1) Vrooger •crra.udigdo moo bel aoul Jfl<e. me\ lurtuck ,a ...,...,,., l>olnlk men sfluovl 
noomd1, doch aaderlwul btt zout all Fr,01cbo eo Spumebe ba .. ., ~•lende , 11<,qlen ,i.,,. routktltn 
,C'l'u.llen. 
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dll 8eà4Jmis ,-et. llà wu ia . do veorpantle eeaw ,._ aoo aeer 
ffn'alleo, dat mea besloot. het. door •n .nieaw, deftig gebouw te doea 
ftffllD(fl'ln. Het :werk werd in den jare 1688 volt.rokken , en onr
trert, uo in IJIIIOLle als ia rnaïheid en bouworde, de meeste atacl
haiRa der Bollandache steden. Het. is een vierkant. IJllboaw , van 
Tiln!D van puuwea Bentheimer- en op de aijden van sebali.keo steen 
apphaald. llea komt er ia, laop 1.01 vierkante l,laauwetrappen, door 
eme aanaienlijke deur , •an bo,eo gedelr.t IDllt een matig -vooruit.nekeocl 
balkon. Daar ho-ven is een groot glaraam , met aijplinten en lijeten 
-venierd , en oog hooger een ovaal gla1rond , hebbende ter ,wedenijde 
l..., lichten. Dit deel -.an den voorgevel beslut een derde van de 
breedte des gebonws en springt· een weioilJ -.ooruil. Het gehonw l1eeti 
- beide aijden twee veo1t.en , tot drie verdiepingen , -van welke 
de bo,enlte en oaders~ 'fierkante en de middelste hooge kruis,amen 
sijn. Voorts komt de kroonlijst en-daarop in het midden eene fruije 
halmtnde , -cap welker lwee hoeken beelden co in de middenllaigiag 
vuea geplaatst aijn. Hooger rijst uit het cla1 een scbooa ach&laeekig 
bepeltoreatje, -ria vroeger eene al11fJldok was. Binucn,etreden gaat. 
men uit. aea num portaal , langs eenige trappen opwaarll , nur eeae 
uetle veoraaal, die &oegang pi\ tot de naaste nrtrekken, welke allea 
fraai hachildeni, bebanpn of op 11111ige andere -wije vcnierd 1ijn , 
aoo aJ. , onder anderen , de Burgemeesterskamer , die met - frul 
lidaanrcl proakt' door Ronta Dl HOOH pschiklerd. 

De Waag, wellr.e eertijda insgelijks op de Brfffhltraal stond, werd 
reeds in het jaar 1:584 ptieht. la het jaar 1460 bctaaWe mea 
1e1tien gulden baur -.an deze waag. la het jaar 11SIS7 werd er eene 
nieuwe WlllfJ , un. de Y ûelmar1't , plicht , alwaa aij nor ,ta,t. 
Bet is een od gebouw. la het jaar 16114 is er eeae erdonoantie 
op heL waaggeld gemokt. Achter de "Utr , doch onder heuelfde 
dak, wml "toeger het Stad·• Accijn,bu.i1 gehouden, en .daarbcma 
het Collegie der Heelmeestera of Colhri•m Chirurgioam. 

V ermila 'NCll'INen het AdmÎl'alit.eits CollfltJie -.ao àet Nomdtrkiral'lier, 
Jleurtelinp te Euamua en te Ho or n, vergaderde , h.tdeo de 1.adea 
aldur een 'fOOrlrell'elijk ! d mi raliteit.shui 1 •• r Pria ■ enbo f, ia 
de 0- IF mf/ffl'fflOl, welk gebou•, dat vroepr een gedeelte ait
aaate ... het falel'IW, iu 1687 tot. een verblijf .oor den Dekea 
vu West-Friesland gesticht, mderhlad het.Zeekantool' is-rewardm 
ea tlaam pleeltelijk t,tt eeae Latijmche en ene -INrs-scllool, gedeel
telijk. •L v~rplaats na het De,-rteme-nt der Maatacibap
PI: Tot z,-, •• 't 4,.,__,. en- oiideneheideae Commi.uiëa dieat. 
In 18ü ia dit pbouw 'ftrlimmen:l en veel nrheterd. Dil Admi
nliteita-Collep had aijn Gemeeaelaad1hui1 en Scbeep1tim
aerwerf un eene ruime huco, de 1'i•-Dij1' genoemd, de 
overblij&els van welk -.. uw en werf t.hau heb-.. tot den kalkovea. 

Kort. na de oprigt••r der Oostindiache Compapie hielden de 19-
windhehl,m hunne verpderi111reo io den zu~iier- of Bngebehe 
to reu , ia 139& ..,_,..d, eb in -1601S met ILlokkenlllar voenien , 
leea, oJiclaoon reetk tot eene hctberg ingerigt, de Oodiudiaelae 
ton11 paaamd. In 18i9 il hij afgel,~kea, eo alechl, één huia, 
Ut •i:oeger de leaken ••, is er aog '18'1 o":l. •u,.ia:iaar 1830 
werd het Oo1tindi1che h1ti1, .._.. dea Tl'" ijl,, · t, -llijocle 
em -nir gebouw , dat 1ijnen oppog had lanp eeoen un1ieolijken 
steenen trap, met eene fraaije lleenen leuning. Doch dit ,rebonw, liet
well, ia het jaar 1807, te& eea laati t.aut HOI' n llaria~ was 
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ingerigt, m ndert. het.jaar 1810 tot een B-oapitaal voor de ••ritae 
tliende, is den iO Junij 1818 eene prooi der vlammen geirordea. . 

Aaopien de W eatindiscbe compagnie zoowel als de Oo.tinditclae 
alhier barekamerbad, llOO badmen hierook een Weatindiu:bhui1 
in de Paitunutraot , zijnde een breed aanzienlijk gebouw, dat, met 
een. zeer groot pakhuis, achter aan de lfin• Hawn uitkwam; dit 
huis, het.•·elk later, en wel ia het. jaar 180i, tol eene Kuerne Yoor 
de k.olonia Ie troepen gediend heef&, is in het jaar 1828 ,e
sloopt. Het pakhuis, meestal het Slagthui1 senoemd, wordt. thans 
tot een Kuspakhui1 gebruikt. 

De \'oormahge Lands geschut-en klokgieterij, was een zwaar 
aan11ieolljk gebouw met drie ondeneheidene daken en gevels , aan het 
einde der Botltfflflt , bij de Noorderpoort , alwaar voorheen het aware 
k&IIOII voor het aeeweaen plagt te worden gegoten. Na het jaar 17915 
werd het. tot Hospitaal voor d-e Marine inpigt, doeh het is in 
het jaar 1828 ploopt. ende grond tot. eene Algemeeae begraaf
plaats aangelegd. De plaat,, waar men dus vroqrer werkaam wu 
tot verdelging van ruensdaenle11ens, diende daarna om de gek wet.sten 
te verplegen , en 1.hane om de dooden eene rustplaat.s te geven. 

Ook was bier voorheen een :Muntgebouw, hetwelk in de 1Ye1tff-
1traot stond, en vroeger een gedeelte van het Pat.en bof uit1Daakte 
doch latertol Zeekant.oor is iogerigt. Sedert.betjur1808,isütp
bouw , thans een particulier eigendom zijnde, tot een In I t i tuut van 
Opneding ingerigt, en wordt daartoe DOjJ gebruikt. In den YOOr
gevel Tan dit, in 1611 , Ternie11wde gebouw , ziet men nog de wal"'n 
nn E111.■uu111 en West-Friesland, en boYeD die wapen■ cle· afbeelding 
na )buuT1, Prins IHJR Oror,je. In hel jaar 1601 of 1603 nr
aocht de regering nn En:■1111111 de Munt nn West-Friesland, die 
toen vijftien aebtereeDYolgende jaren t.e Ho or• gebleven was, tea 
Toordeele der stad te ~ogen beaitten , welk venoek werd toeseataan , 
onder Toonraarde , dat de genoemde munt benrtelinp om de drie ja
ren te E111:■111z1111 ea t.e Hoor II zoude Terblijvea. Deae bep■lintr Yan 
drie werd ia vervolg na tijd tot zeven jaren verlengd, en aan de alad 
Medemblik hetzelfde regt. toegewezen . 

. Tot eene belooniog voor de ,roede tro11w en menïruldige dienst-,a , 
den Koning Tan Spanje en den lande bij unhoudeodbeid beweaeo , 
oatTiag de stad E11u11111■, bij twee bandvestbrienn , get.eekend 9 Pe
bruarij lli?S, de eene op naam na den Koning van Spanje en clean
dere op die Tau den Prins u11 Ou1Ua , als zijnen Stadhouder, het 'T 
no paalkist , welk regt de stad Amsterdam •roeger bent, en aan die 
■tad, bij handvest.brief nn Hertog Fmn vu &u■Nl'ID1i, ia hel jaar 
141Si , was bevestigd geworden , doch tJiana aan gemelde at.ad , uit
hoofde van hare zamensp■nniug met den Hertog van Alva en de Span
jaarden, werd ontnomen. Volgens dit regt. werden de tonnen, kapen, 
bakens en alles wat tot aanwijzinr der gronden in de acegaten , ten 
behoeve der scheepTaart aoodig was , te E11llla11111111 gemaakt en onder
houden , en oot.ring de stad voor dit een en ander nn ieder schip 
bare geregtigbeid , hetwelk het Paal ff el d genaamd werd , en gebruikt 
moest worden tot nnlerking en onderbouding der stad en bare baTens. 
Over het beait van deze paalkist is, in het· jaar 11S78, eeu hevig 
gC1Jchil ontstaan tn11eben de regeringen der steden A.msterduu 
en E11Hu11111, nnneenende beide die steden het groot.sle regt op het 
buit daanao te hebben. Dit verschil is, door de Algemeenc Statl'II, 
geheel ten Toordeele der stad E11uu11111 , beslist geworden, en aan haar 
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- ........ ·--- - clanlkea, die - ÎD de betalinr, der UD de 
ead toelomende regten wedcnpannitr be&ooaden , daartoe te noodaali.en 
ar phruikmakins der oorlopschepen van dea staat. , of door andere 
daartoe dieast.if 1eoordeelde middelen , welke door het land aoude be
k.tip woalen. De 1tad E11u1111111 ia dan· ook sedert dien tijd in 
dat buit pblnen , doch het werd haar , in het jaar 1809 , na de 
ialijYins nn Bolland in het Framche keizerrijk, ontnomen. Zij ont
Ying dat regt tetug in het jaar 1813 en heef'L het behouden tot in 
liet jur 1838 , toen het, onder YOOl'wa■rde eener jaarlijksche scl1a
delooutelling van '• rijks wege , tot onderhoudini; der 1tad , aan het. 
rijk ia cnergepan. Hel maken en onderhouden der t.ounen • ba
keos, kapen ea kettingen , bene-rens al hetgeen daartoe verder behoort, 
pscbieclt aor te E.uv11&11. Tot meerdere uitbreiding dezer werbaam
laedea is de Yoormalige Stad1-Timmertuin, welke in de zeven
tiende eeuw ,eboowd en in 1768 vernieuwd was geworden , in het 
jur 18S7 -r doelmatig ingerigt, en aldaar eene nie11we Smederij 
rebouwd tol venaardiging der benoodigde kettiosen voor de tonnen ena. 
bneaieaweiarigting draagt den num van Algemeen Betonning• 
••1aaija. Na het jaar tlS90 is in de nabijheid der Sint Pieten
Janen, adaler de voormalitre zoutkeeten • een gebouw gesticht, het
wrJk het St.ads-Kaguijn genumd werd, -welk. gebouw waarschija
Jijk na de ia·gehruikneming der voornoemde StadrTimmert.nin psloopt 
ui aij,t. Jlen heeft t.e E11umu• ook een Kantoor der Brieven. 
poster ij. · 

To& de bijaonderheden van E11u1111u hehooren twee anli.ers van . twee 
GeWenche 1mauchepeo , die weleer op deze stad aanvielen ,. welke 
aa1i.en to& ia het. jur 1829 na den Oo■tindiscbe toren hingen, waar 
O!Mler men het volfende vertje in den mnur Ju : 

Dee■ ankers &wee 
Van deese ree 

Hier vast gehegt. 
Getuigen noch 
Het loos bedrocb 

Gij Gelders knecht. 
eit op eene adere ·,teen : . 

lnCbVsall ln1Iclll1 taCitla 1Vb noCte 11Lentl 
ObrVere aclnlXa est GeLrlCa perfldla. 

XXV Jo111 1437 
Aacbora cpam cernu re"! ,nacisa bipenni 

Art.es testantur , pertide Gelre , tuas. 
let eudAI ia eea tijdvers van den Yermaarden Hua1A11111 ln• na 
lloon, wunan de 1in is: 

De GeLders' ontroV soCht BnkhVlsen1 1trlldhre waLLu . 
BI aaCbt Ie& haere Lh& Van liVlten t' oVerVaLLen. 

Het tweede rdeelte ÎI een versje, vervaard.igd door Br. Gmu•• Cr.o■-
na or C...n111e, naderhand Pen1ionari1, eerst Rector der Latijnacbe 
■daool te Eu■m1u , hetwelk. aldus Yertaald wordt : 

Deel ankers afgekapl toen d'aenalag was ge111i1t 
Getuigen, Geldersman, uw trouwelooze list. 

Bij het slechten van den C)ojtindischen toren , zijn de · twee ankers , 
als aeget.eekena, aan de Drommedari1 opgehaniren , en is de witten 
manneren ■leen, waarop de Latijnsche dichtregelen van H. 1011101 èn 
G. C..011T1J1a waren uitgebou•en, durond.- tot een duurzaam aan• 
lifflua, inpmetaeld. 

·IY .. Dui. U 
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Op het stadhuis viaclt. mea ~--- •ro- tian• baaen, laet he& 
stadswapen voonien, wurait men 41Udtijds ..tea eerewQn pleeg Ie 
-aehenken. Een der awaarden win .den Admiraal U... is tlians he& 
eigendom der dochten van wijlen den Heer llr, l.H v.a.11 Roaon te 
Eu■m1u. Voorschreven naard is laog, mader het gevest, 1 elL 
il palm IS duim ; de lengte nn be\ gewest 8 palm IS duim ; de breedte 
••n het krui, IS palm 9 duim. Blijken• eeoe authentieke "Terklaring 
aangaande dit. awaard, den 19 Feb~arij 1700 of,elegd, ~• dit. het 
slapwaard van den Spaanseben AdDllraal geweest, en was an vro~et' 
tijd het eigendom van twee broeden, ,reboren en woonachtig te Ella
au1111 , Eauu lAcoa1. en H11ua l'i.co111. geheeten , die, bij liet 
veroveren van het aehip no Beau , genaamd de /w9wintï., de Ad
miraal gegrepen en hem sijn swaard en ijzeren harnas oot.nomen heb
llen , en daarmede , na den slag , naar Eu■UJHII zijn teruggekeerd , al
-.aar het genoemde zwaard tot heden is bewaard geblnen. Het ijzeren 
•arnu van den Admiraal is door een der betrekkingen va■ de ~roeier 
genoemde broeders in stilte verkocht «e•orden en alsoo -,erloren ge
raakt. Een ander awaard van vooraoemden Admiraal is tegenwoordÏlr 
heruatende te Hoorn, ten huise van den Beer P.\8ft Rn,u1, sehuwèl 
aan de dochter van den Heer GnLII , aan welke laatatgeawmden laet 
WOfljj'er in eigendom toebehoorde, Ook is hier nog op de voormalige 
•eeslamer een groote gooden medaille, door de Staten van Holland ea 
West-Frieslaod aan den Sclaout.-bij-Nacbt, DATID VLUG, geschonken, 
en de k!'Sel, in zilver gevat, waarmede hij het doodelijke aehot 1111t
Ting. Op de plaats van het zeekant.oor st.aat aog een groot metalen 
luuion , uit aen o•erwonnea Duinkerker kapenchip, in den zeestrijd 
\'an den S Oetober 16ü, ep het •ciaip van dea Enkhuizer Kapitein 
VOLUl■T KA1101'111u overgesprongen. 

De He"•• die hier onge•eer 4400 in ptal aijn, maken eene gem. 
uit , welke tot de kla11. van Hoora, ring van B nlluüen I behoort. De 
t'efSte , die hier het leeraarambt heeft •aarsenomen , heet.Le Anaaa 
D1u1., ,rehoren te Castricum, gewezen Pasteoa: van de St. Paacraskerk 
te En■u1za11. Als A11na11u T■1Noa1 C.\lftocom111 is hij hel meest bekend. 
Wegens de destijds plaats hehlieJNle venolginl is hij in het jaar 11S67 
naar Emden geweken , doch in het jaar 11S7 , naar E11U1111D terug
irekeerd en aldaar op nieuw voor een jaar aangenomen , waarna Jiij 
naar Leeuwarden vertrokken en tot in het jaar 1118 gebleven is. Door 
zijne vrienden gebeden herwaarts terug te keeren , voldeed hij aan 
het algemeen verlangen en 'V(ld,oad zich, den SO .Maart 11S90, voor 
1ijn leven aan de gem. ••• En■111:1111. Als aijne ambtgenoolcn vin
den wij vermeld RacHBD WUI,, veorbeen Goudsmit te Ewu111u, 
beroepen in 1673, overleden ia 11S7~i A:oinOIIT Cuuz. of Aino1111:s Na-; 
cou1, voorheen B.. K. Priester te Hoogebeintum, in Friesland, be
roepen in fä7 4 , t in November of December 1 ü78; T•Eeno1c11s 1Lus111s, 
beroepen in 11S71S I doch wiens tijd van overlijden onzeker is ; Cöua
Ll& GELLaus of J11.111,, beroepen in JIS76, verf.rollen naar Zevenbua 
in 11>81 en aldaar overleden in 160i, en Hna1cus A11ro1110Es vu -
L11111E11, beroepen vóór 11S81 en in 'JISSIS als Hoogleeroar in de GodffB
Jeerdbeid vertrokken naar Franeker, alwaar bij in het jaar 16.14 over
leden is. Er· waren in deze gr.m., van het jaar 11>66 tol 1 IS78 twee 
Predikanten; van 11S78 tol 11S81 drie; van 11S81 tot 11S97 twee; ia 
1lS97 drie ; 11S98 lel 1601S vier; vaa 1601S lot 161S2 '.Vijf; iran 16lSi 
tot 1706 1e1 ; van -dien lijd tot ill het jaar 181:J vijf; van 1815 tot 
182S vier, als wanneer dit gelal tot op drie vermiaderd werd, gelijk 

D;q;;;,"" ;,,Google 



BNK. 111 

liet aa " ia. «-- Iaen, die m lat.er lu,t B,a11tplie ffrkendip 
liehl,en , lnfl'en wij aan JOUIQIU ...._, den V oonitw TBII ile· 
aalio■ale IJDOde , i■ het jaar 1818 ""Dordreeh, i,ebonclen ; Fa.t.11c11e111 
a ......... in 170IS llooglettnr te Utreebt; Jo■...Ha 't'&II ... Ho111a,r t 
ia 17i7 HOGfleeJ'llllr te Leydea; Baa■.• .. 111111 •• •ooa, ia 1743 Hoor• 
leenar '41 Franebr, • andere■• De beNJepÏDf Taa Predikan&ea p
lChiedt door den rrooteo kerkearaed., die , aa een gros gemaakt te . 
hebben , daareit èen twaalf-, 111- n drielal fOl'meert, nit welk laatst• 
ile heraepiag gaclaiedt , die aaa het clauikaal bestuur vaa Hoorn tel' 
•probatie worcl, ingeaonden. De Herv. bebbea hier lwee kerken na
melijk. cle Wuterkerk. en do Zuiderkerk. · 

De W ut er k er k. , weleer aaa de H. Go■■u111 toegewijd , ata8' ia
dat ~)te der stad, hetwelk ft■ ouû Gommenkenpel genaamd 
-.erd. Tban1 beet men de straat , alwaar cle kerk baren Toornamen 
ÏDpng heef\, de O■de-F _,.,,,..,, De Putorie daer kerk -.erd vóór 
de Reformatie, door de Graten bepvea. De bevestiging stond aan 
het Domkapittel na Utrecht, om reden de Proost nn Weat.-Fri" 
land door het gemelde kapittel reaoadea werd. Deae putorie had 
pene zekere inkomsten, behalve drie mocpa lands, dewelke jaarliju 
&ien Rijnsche guldens (1' pld.) opbralJ&ea, De verdere inkomsten 
IIIOellen vu de venallea komea , wunit de Onder-Putoor aaa den 
Putoor, bij diena afwaiglaeid, jaarliju moest betalea Teertien Rijnscme 
pide• (19 piel. 60 ceata). Er wH a- putoonh,iis ·, en de P
leor was tet gee■e aadere lute11 9ehouftll daa tot hel leu■ nn eeae 
clagelijuehe mis. Er •• eene priealersprebende, waaraan , .,o1pu 
eeaen briel Tan den Dekea nn W est-i'rialand, • ia liet jaa 1585, 
eeaip pen,eelea lands •aren liaproken. Hel Lege•• nn Ml ko11er
~, .,.. de scbelu\erij , vu bel llerbmbt , eD van S&. Andries 
Vilr.arij Î9 in IN& jaar 14:JI vo. altijd door Fa.in '- Qo,-, Her&otr - 11..,.,.... , aan tie stad oppdragen. Dae kak ÏI eea indnak
wekkead. ea poot gebo11w , 11ij \eer, drie rep dool'faaDÛ ~•p~• • 
alleo Hea laoeg. Mea weet IIÎe& , 'Wanneer 1ij eent •~ . •• 
Sommipa aelirij•en in het jaar 1SISI of IS70, aade,en eent •• het 
jur Hi7. Eenipn Yerbalea dal • ud. ia het jaar 1461, vol-
1,eawd werd; anderen •n- omtreal het jaar H88 of 1lt00 of 1519. 
I■ hel jalir lfii werden er tea lt•te der pdea , -r eeaige glaan 
ia dea Noorderliap geut , die door den heruclllea Dn1D JHm,, e:=lc!~ .,.. Dem ' geselailderd wann. Die na Gommenkenptl 

wor, àn •icldelbp der 11.-k mei eenan hoo«ea lona te 
wnierea, waartoe • poadslap reeds plegd ••-, clóch dit werk 
ï. blij•ea 1aekea, en de kuk ...len met een ILleia torentjct Tooniea, +• hel ILW.li.eahaia , àt, ia 11d jaar 11119, -■ lioul il ~_pptrok
._, ••n de urk a~acheiden UD de 001&&iji1e pplaalll. lia.cla&-, ia 
tlea p,e 180&., een n1eow li.lokwerk ia den t.idertoren gentaalLI w•, 
heel\ mea het aldaar 'fOOrheen pbroikte ia hel klelabuia au lle 
w __.1ierk nergehrag&. Dit kloUuia ÏI, • ._ jare l809, met •• 
•iedaat •erhoop gewerden, lea eiede het plu• der llloltba des te 
beier phoord aoade ILannea wordeo , in het , ... ra tlen jaN 1&19e, 
IIÎeuw rJ,oawde pleelte cler stad. Voor hel koor der -k 1111■' 
een aierli.ik houten aFsehallà , weleer TusielNI met koperen pilaren, 
4ie, in den jare 11573, 'flflfellOmen Q lol liet gielea Tan gesehn& 
pllnulLt aijn. llen had eerûJd■ ia clese kerk twee orgel,, een grMt 
• eea Jtleia , aijade bel poote gemaalt ÎA de jaren 1M8 en 11U&, 
• ut u.ine ia llel jaar 111117 , clocll hn laaWe • al vON nle j.,.. 
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•eqeaomea , en de pijpen daarvan tot nrbetering van het poote 
orgel gebruikt. Jo den Jare 1838 is voor rekening van l•ee der acb
tenswaanligste leden der Henondle gemeente en in•oneressen der stad, 
het inwendire gedeelte van het groote orgel bijna geheel vernieu•d • 
en de huiten1ijde , benevens de daaraan gevonden wordende versiene
len , op nieuw reschildenl geworden , 100 dat het thana een 1eer fraai 
orgel mag genoemd worden. De predikstoel in deae .kerk, in 11S68 
pmaakl , is zeer schoon bewerkt, en heeft meermalen· de bewonderintr 
na deakundigen weggedragen. In dat gedeelte na de kap der Wes
terkerk, hetwelk vóór het jaar 1443 gebouwd ia, sijn t•ee balken• 
•aarop de volgende opschriften , met gouden letteren geteeJi.ead , Ie 
laaea 1ijn : -

In 't jaar vijftien hondert sevent.ig twe~ 
Is· door Jehone kracht.ige hand 
't Pausdom verstooten uil deeae stee , 
De waere Religie daerin geplant. 

Die Spaensche vloot , 
Seer vrecslyek groot, 
Heeft Godt te niet gebracht , 
Jo 't jaer van tachtig acht • 

.àan de 1nidaijde deaer kerk ia eene geaehikte kamer, waarin de 'fff

pderingen van den kerkeraad gehouden worden.' Aan deae kerk i1, 
waarschijnlijk in het begin der seventiende eeu• , een gepast lokaal 
pmaakl , tot plaatsintr eener bibliotheek, welke nog aanweaif is ea 
nle belangt'ijke we'rken bevat. Zij is haren oonprong venchuldip 
aan wijlen Gu.i.aaua JAcolll Vunaiuw, achtaten Predikant. na .de 
He"orming te E11&a11111w en Rector der Latijnsche acholea aldaar, 
beroepen in het jaar 11S81S en t ia het jaar 1600, die bij lijn over
lijden een groot gedeelte zijner bibliotheek aan de Herwormde gemeente 
te E11&■u11u had vermaakt. Deae bibliotheek ia in vervolg van tijd 
door aankoop voor rekening der kerken, alamede door geschenken •an 
particulieren , aanmerkelijk vergroot en in waarde toegenomen. 

De Zuiderkerk, eertijdaaan St. PA111.111 toegewijd, staat even he
aaiden de Ourk-lP' uterrtraat 1 aan het einde der tegenwoonlige Ker/J:
maat. Vóór den jare 1422 , stond 1ij buitendijks , doch op den 4 
A.ngustos des gemelden jaars gaf Hertog J ... 11 v.i.11 Bauuu die van 
E11&am1u verlof, om hunne kerk af te breken eo binnendijks wederom 
op te timmeren. Men begon baar hier in het jaar 1423 of 1411, te 
lionwen , midden in een rielboseh , hetwelk ten dien einde ol>lrChoo«d 
wenl. Vóór de Reformatie werd de pastorie dezer kerk ·d3or ile 
Graven begeven, eo door het Domkapittel te Utrecht bevestigd. De 
pastorij bad aan vaste inkomsten niet meer dan vier Rijnache guldens 
(IS gulden 60 cents) en geen pastoriebuis. Alles bij elkander gerekend 
kon 1ij IS6 Rijoaehe guldens (78 gold. 40 cents) opbrengen. De Pu
toor was gehouden dagelijb cene leaende, maar op Zon• en Heilige 
dagen cene 1ingcnde wis te doen , en somwijlen ook voor bel voü. 
te prediken. Het koalerschap , dat schier geene inkomslen had , wenl, 
volgens verr,unniug van Herlog F11.1,s, door de Regering vergeveu. De 
ruureo dezer kerlr. ,taan , zegt men , zoo diep onder als hoven den 
R'!'Ond ; hetwelk men in den jare 1623 , hij de bouwing van een nieuw 
doodbeenderenhui.i, .&oude ontdekt hebben. !Het het bouwen ,·an den. 
l1oogen, zwarcn en aicrlijken toren der Zuiderk.erk, wenl in den 
jar• 141SO aange1an1rcn, •o in het jaar 11S33 wu bij eerst voltrokken. 
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lae t.orea laeel eene laootrte na lli 'foetea. De appel na tlea apita 
ia ia het laatsljleaeemde j•r met koper bekleed geworden , uit NUn 
pldea, welke S...11 Bunrancit, de.tijds Pastoor te Eau1111u , .aa 
iet bisdom nn Utrecht te -.orderen 1aacl , en welke gelden hij , op 
aijae terafn:Ïae na Jeroaalem, te Venetië o-.erlijdende, bij uitenten 
wille ten dien einde had gelegateerd. In den toren hangen •ier klok
ken , -.aa welken de grootste bijna ilSOO Nederlaodacbe ponden weqrt. 
Bij het speelwerk behoort een trommel van !lel -.oetea diameter , 
uit een stuk metaal gegoten. Jo het jur 11S91S, van bo-.en wel 
sea of ..-.en -.Geten o,er r.ijde gezakt 1ijnde , werd de toren der 
Z':liderkerk, met groote behendigheid en lr.nnst wederom regt ge1et. 
In 1484 werd het •enmlf der hrk , hetwelk toen geheel heschotea 
was, met -.enc:hillende tafereelen uit bei Oude en Nieuwe Testamea\ 
hesclailderd, en aan den schilder, die dit werk bad ten uitvoer gebrag&, 
•an stadswege, r.ekere inkomsten toegelegd , uit welke bij met lijn huie
pia , pdurende sijn le-.en , behoorlijk. aou kunnen be1tua. In de 
111111Dd December 1608, heet\ men alle deae acbildentuli.kt:n met geele 
wrw overdekt en uitgewiacht. :Ken r.iet io de Zuiderkerk. monumeu&ea 
o,serig\ ter pdaehtenia aaa den -.ermaarden Ondenoeker der NatuDI' 
Bn11aH111 P.u.VD&IIUS , den 3 April des jaan 1633 , te En.■v111:11, o-.er
leden ; gelijk mede aan Juoa Dtnsa. Baouw1a en Ju S1ao11s1. B&.uw■ur.ca:, 
die met de S1■n11H, de grondleggers •an de vrijheid der stad 1ijn geweest. 
De op1ehriften op cleae monumenten , door ouderdom onl~baar en da 
monumenten aelvea eenigermate beschadigd pworden 1ijnde, 1ijn, thans 
(in 18'i) , op nieuw in orde gebragt en opgeschilderd. In den jare 
11JtlS, was in de St. Pancras kerk een ho11ten- kruia aanwe1i,r, hetwelk, 
"WOlgea1 de overlevering, aan eenen hollen boom in Noorwegen ge• 
lfOCÎd was, nadat eene maagd , op 1ekeren Paascbdag, na hd pbroikea 
dea H. Saeramenls, onpasselijk wordende, aan voorgeschreven boom had 
o-.errge•en. Door dit lrui1 werden , naar men wilde, "fl!le woncleren ver
rigt, en eeoe meoï1te meoscben na ongeneeslijke kwalen henleld. Het 
pmelat aaagunde dit wonderlruia wenl overal verbreid, en had ten ge-

• 'VOIB'e , dat •ele unaicnlljli.en, uit. -.erscbillende plaatsen , 1ich in de maand 
Aori1t111, naar E11&■u11111 begaven , om het te 1ien en door groote ge
adaeoken te vereeren. Dit een en ander bad ten gevolp , dat men, 
ua de noord&ijde der kerk , een kruiswerk met. twee kappen bouwde , 
ia welke mf!n dit kruis overbragt en bewaarde. Of het, bij do Ber
Torming, door de R. K. geborgen en nog te E111.■v11111 aanwezig: is , 
bn met geene 1ekerbeid bepaald worden. Dit. aangebouwde gedeelte 
4er kerk , werd sedert dien tijd de Heilir il'tliskamer genaamd. In 
later tUd aijn daarin aitplaatsen gemaali.t en eene koperen kroon ge
magen, •an welke bij de godsdienstoefeningen is aebruik gemaakt. , 
doch in het laatste gedeelte der vorilJe eeuw is deze kamer van de 
Zaiderkerk afgescheiden, en wordt thans tot werli.- en berffplaall ge
lwaikt. In deze krui1kamer is, den 9den October 1618, de Noord
Bollandsche synode gehouden, welke was bijeenffekomen tot voorberei• 
ding der werkuamheden eoor, en benoeming van Gecommitteerden lol 
de Nationale Synode , die te Dordrecht. gehouden 1011de worden en 
werd aldaar, als Gedeputeerde van wege EH■u11111 , benoemd Da. 
Ana■a■ à 0-11,ua , Predikant aldaar, een geleerd man en teven■ 
am ijverig Contra-Remonstrant. In den jare 1614 , was door voor
aehre-.en Predikant in «iruk uitgegeven : eene -.ertaling -.an den Bijbel 
en der AJICICl'!Phe boeken , voonien met aanteûeningen en -.erbeterin
... YaD Tauu.a.aw , .Jn111 , Bna r.n P11e,_TOll, Ben eumplaar -.u 
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~•~•il ees o_p "biltliodieel UD 4le Welt...,._....,_,. 
VDnDoea11le bmer is ia •'"als 'f11D lijd ----- geliruilt tet 1-1 
iloadea àr pmelde 1yDCMle. llifch in dea jare 187i, heet\ men tá 
,het houden iier verpilerinr el!IFe kamer rbruilt i11 het .,_._lip 
Ziellenuia , welke lutslpneemde plaats men tiot dae bijeenkomst ge
aehilm oordeelde. In 'foonclreven Inmbmer , ia tnssebea ie jaren 
11516 ea 1880, HDe Tl'Oll'lt' lleffraven , wier lijk , bij de OPIJ"lVÏltff 11 

deer de afaigteli>,ILheid - naar het oordeel dier bijgeloo~ tijden -
een ailJlbaar liew1j1 epleverde eeaer slratFende Toonienighe1d. De ge-
1Chiedeni1 deur ff011W , werdt aog in liandsebrit\ te E111.■UJ1n bewuNI 
en het. hoofdukelijke no hetgeea met baar is voorgevallen , il op last 
4ler loeDIDalip Regering op haar pfserk uitgehouwen , welke aerk oog 
W.a ia llle Irui,kamer kan geaiea worden. Aan de wettsijde der 
Zoiderkerk , op ie1elfde plaall, op welke in de dertie■de of in het 
llegin der ffertiea.le ee- , toen de kerk IIOIJ lmilendijb ■tead , de 
lleiae kapel van St. Panc• IJl!bouri was , i, iD late-, tijd eue kamer ....-t • inprigt tot eene vergaderpluts 'f11D de Diakenen der 
llemmncle Gemeente, Dit lokul i1 in 1888 , bijna geheel vernimwd. 
en wordt nor heilm lot .lá& oogmerk gebruikt. Bne■ het noorder 
porlU1 i1 tie vergaderplaall van Kerkmeestereo der HemiraMle Ge
aeen&e. 
V~ hNdea ie He". hier nes eeoe kerk de Kleine Kerk oC 

■on Dl k e • Ier k plNeten , welke ... de auidaijde der St. Pancr .. 
of Zuiderkerk sto■d en hare■ hoofdiogaair laad in de straat ge■aamd ile 
Brie grene Bi.ka en eertijds de kerk VIIII hel Aug•lijnerlloolltr 
peest i■• Deae wertl, ia het jaar 18'8, ten .liemte. van de Ren. 
popead , en dimde toen om er • •nclap oamicWags in te prediken , 
en • de week , er oodcndteidene cathechiRtiëa te hemden. Seden 
•et jaar 1819 ataal die kerk niel meer. ZlJ ÎI me& he& Nienwe 
J.rmeo'INlllbail en ffle helende hui1eo gesloopt , en ia een groot plein , 
met opraude hoomea beplant , nu he& Bo I c h geonmd , verandèrd. 

Blijlea, een IIOf URwe1ig doop- en huwelijks register van het j■-
1891-1711 iser ook een Franache gemeente te &i&IIUllU peest; • 
die hoalJ•t wanchijnlijk hare IJOdsclienat ui hebben aitireoefend in de 
kerk na het voarmalip Barreveehra•klooster, welk set,oow 
tlaana Artibu• Sacrum pnumd wordt. Men meent ook dat in het 
laatste gecleelte der vorip eeuw eeae kleine Pran■che gemeente te En.
HIID ao■ pbraik gemaakt hebben ftll de Kltine of Monniltken kerlr., 
doch dit ÎI niet wunchijolijk. 

De llemon ,tranten hèhen ook, aa lmone verbannmg, in het i. 
p dea jaar■ 1811, te ·Emman ~sdieo■tip b(jeenkomstea pboncln, 
doch ia stilte en in kleiu getal. Zij hebben u ecbteP nimmw . ee■e 
ftlte veperplaat■ phacl. 

De Christenen , &lieplaao de OD'Nranderde .1 ngtbarp:Le confessie 
of J,atherscheo, van welke men er ruim 100 tel&, maken eeee 
IJCID, uit. De eerste , welke hier , onder nle vervolgingen , het leer
araml,t heeft; waarpoomen, is ireweest F111Haacv1 Famu1c1 T~Tllf• 
won, pil. te E11U111U11 ia 11S99 of 1600, die in het jaar 1617 onr 
lliddelbarir lieroepen werd en derwaarts vertrok. Tot in 1641 'werd 
het dea Lutlaerschea door de Vroedacbap en Burgem-teren 1tre1t19lijk 
verboden , pheime of opeoLare ,rod,dienst.ige bijeenkomsten te houd1111. 
Volp■1 ordo■aaotie -.a■ àa 30 llaart 1624, werd het leenen of verhuren 
••• een hui■ , ene, IObnar • ltal te dien einde ..-erbodep ep eene boete 
ffll »o p1111-■ vlaam,cla (100 aaiden) ter"1fl de PreclitNr , V oerl911er of 
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V8ll'llallp', ia-•le•, putla v..._.(M gulcl.) u elk 
- , die de "Yeqr...Ü.f •• hijiewoond, ia eene boete nn i- poadea 
•hem,cl, (UI pld.) werd bedapi. Dodi i■ weerwil •an alle hiacler
mlllll wenl , op dea 18 April 185i , • stilte, de •erwerij de blaaaw• 
hand , . op de Nooràr-Boen,alltltJrl 1 tot eene god.dienstige nrgade.-. 
plaag iapwijd , otichoon de gemeente niet voor het jaar 1841 •rij• 
liesd verlu-.r, om openbare godsdienst te mogen houden. la het j.-
1647 ia de kerk Tergrool , en met vijf koperen kroonea (nog aanwe,. 
aig) door milde geven venierd , in 17Sö is het kerkgebou• andermaal 
,~, niet eeneo keurig pbffldhou wdl'n predikstoel , nieawe banen '° eeoe panderij vooniea , waarop, in het jaar 1760 , een welluidend 
orl(l!l geplaatal ia. 

61' waren Trotge&' twee vergaderplaatsen voor de Doopaguiaden, 
a... ia het jaar tffi hadden tie Oude-Vlamingen, die tot de 
acieteit vu GrollÎflfl'ID behoorden. en de Waterlandsche Doop ... 
fHiaden huaae ltijaoodere hedehuisen, Die der een~aoemclen 
ûod op de ZaiJ.,,..JIOfffflllflOrl 1 waarin de dien1t door twee Leeraan 
werd waarpnomeo , terwijl die der laatsten op het Zo■tl staande , 
-r éénea Leeraar bad. In de kerk der Waterlandsebe 't'O'lJ&~ 
daden ook de Colle9ian ten voor den korten tijd, dat a4j hic,a, 
... kleine pmeenle uitmaakten. lo het jaar 1731$ heeft de Wa. 
terlantbelie pmeen&e te Venhui1en lich vereenigd met die op het Zand.. 
Tot Leeraar hij deae geeombineerde gemeenten i, in dataeHële jaar 
•• Heerenneo beroepen S1ouo P11Tu11. VAN Dor.s.n111a&. De laatste 
Leeraar bij deae W aterlaadscben , beroepen in bet jaar 1781 , was Bza■• 
llü'I Lavau, tin 17811. De Oude Vlamingers hebbeD zich in bet)u• 
1785 na den dood Tan Runs,, met de Waterlandschen Tereeaagd, 
ea lat Leeraar Toor de •ereeaigde DooJ>1ge1indeo werd toen Terlr.
Huaa1, n11 Gza.ua , Predikant te Goederede , die den iö Aagnstll'I 
1111 ua bier aaar Enschedé ia nrtrokken. Den ii Janolll'ij 1789, 
koehL dele Tcreenigde gemeente de 'ferlatene Janlt'oisten kerk op Lel 
Y ...Jij, die oP den 18 A11go1tu1 nn hetzelrde jaar door Ds. P. llor.r., 

• laenraarts 1ekomen in 17b7 , werd ingewijd tot een bedehuis war de 
Doop,paûidm. De kerk op de Zaiiur-Bou,na,aart is , aoo wel ala die 
op he& Zllllll, tot kleine burgerwoningen nrlimmerd. 

De R. K., die hier 860 in ptal zijn , ouder welke HO comma• 
aiaaqten , maken eene stat. uil , welke tot het aartspriest. van Hol
lmHI--Ze,la,afl, dek. un N' t1I-FrieJan,l, behoort en door oenen P
leor bediend wordt. De kerk aan den H. Fu1c1Ku• Xnnaos toegewijd, 
ia dea Boei, aan het einde der Harpdraat slaande, is in het jaar 177, 
to& het &eseowoordig gebruik ingerigt. - lo de jaren 1842 en 18a •U• 
er te Eu.anau nog keuren gemaakt, bij welke alle geordende Prieste
nn tie stad oDtaegd, en den B. &. Terboden werd, eenig nieuw altuf 
op le rÎfleD of in hij1oadere huiaen 1&111eokomsten te boudl'n. Ook ia 
1UO en aog later, tot in 1727 hebben de R. K. Putoon bij hunne 
UIDll in de llatl moeten beloven , ireene gelden bij de borgen en ÎD• 
p,eteaea in te aamelen , tot oprigtmg of inatandhoudiog van buiten
Jud.eliie klomten. De tepawoordige kerk zal eerlao9 , uaar een reeila 
gemaakt plan, uitwendlg nroonwd en veel verfraaid .orden. 

De ~- .1. • Oude Cleresij , van welke men er 90 aantreft, müeu 
te Esa■v1n11 eeoe stat. uil , welke door eeneo Pastoor bediend wordt. In 
17 '4 waren hier drie statiën , welke ieder eene kerk0en eenen Putoor had
tlea, ala: eeoe in het 'll'e,teind.e, aan den R. Joal!lna toegewijd, eem: 
ep 1'et Y.IMllij, - den 11. Pu~uTl'll toegewijd, ea eeue op de 
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Bnelülnull 1 aan à B. Gv■Dalll loeplaeitirl. ..0. l&a&ie •• .dea 
H. lo11A1111a beeft sicb io bet jaar 1711 oa den dood van den Putoor 
Jo■.1111111 Sca.H111 met die nu de H. G1UU1ou1 ,iereeniaJd. Na het. OTer

lijden van den Pastoor G111Hll}a T1■-u1, op den 16 October 1788, 
ia de gemeente van St. Paaca.a.s met haren Paloor WJU11.■u1 VAII 

Vu11EK, lot de kerk no St. G11■■.uu1 op de Brnd.lraat onrgegaaa, 
De kerk , in hel N' t1leindt , is tot een wooohuia verbouwd , terwijl 
die op het Yewedij, ,edert 1789, tot eene godsdieaatige ,ergaderplaaia 
der vereeni,rde Doopsguinden sebruikt wordt. 

Voor de lleCormatie 1ijo bier ook ondencheideae kapellen geweest, -van 
welke wij vermeld ,-inden St. Antoniuakapel, in het jaar 139&, 
op den Dijk 1 naderhand de Breedllraat genaamd , gebouwi , welke, 
bij de bouwinr van bet oude stadhuis in 1460 aan dat ad>euw ptrok-
keo or tot eene woning -verbouwd ia; St. Jan" of lobanoe■ka
pel, door anderen St. Stepbanus kapel genoemd, in het jaar tiit 
10 het Jllert,inde der stad gebouwd, en ia 11Sfä , aet vele d•me-
-ven ,taande bui1en door brand -vernield , doch ia 11S17 weder her
bouwd, aijnde· later de hierbonu vermelde Kerk der R. K. van de 
Oude Clerezij geweest i en de St. Eucberin1kapel, •roept 
een ge.deelte -.an het Barrevoeter- of St. Claraklooster , iu het jaar 
1441 in de Owk Ferterrtraat rbouwd, in later lijd ioprigt lot een 
Gemee nelands Gevan geohui1, waarin de 1oogenaamde Geweldipr 
of W atenchout 1ijne woning had , doch thans door eea Apolhebr tot 
laboratorium en llergplaau van droogerijeo gcbruikl wordende, Jo Ui& 
ef eeoige jaren daarna is eene Kleine Kapel in liet -,,,,lmtd. p
houwd, Dele kapel ,onder altaar en alleen met een g_root kruia •oonien, 
wu , zoo men zegt , even ver van de W etter- of Koepoort •erwi~ 
ah de berg Calvarië van Jeruaalem, ruim ¾ nnr raam, Zij was 
ioprigt tot bidplaats ,oor de voorbijgaamlen ea daarin werd ,slechll 
eenmaal in het jaar, wanneer de processie 1ich buiten de Koepoort be
aal, de llisse gelezen. Deze kapel is wunchijnlijk. kort na den tijd 
èler He"orming gesloopt. De herinnering aan de twee •oonchreveoe 
kapellen ia bewaard gebleven in de oor aanwezige Kapelles loot ea. • 

_ het Kapelleland, 11·elke beide in den Polder van het Grooulafr ge
vonden worden. Na de Hervorming schijnt uit de aanwaip fondsen 
nn •oornoemde Kapellen, in het W e1leinde der atad , de dU1pooemde 
Kapelleschool gesticht te 1ijn. Vroeger was deie school geplaatlt 
aan dezuid1ijde der Streek in een huis genaamd het Turkscbe Hoofd, 
schuin, over de St. Jobanneskarl; doch oa den jare 1721 is waar
schijnlijk op den grond der k.ape een huil gebouwd , hetwelk tot het 
honden dier school is ingerigt seworden. Den 1S November 161S9 werd 
door de Begerior der stad F.11uv11111 aan den Onderwijzer in de Ka
pelleschool gelaat , om kosteloos onderwijs in leien en tchrij,en te 
geven aan kinderen van beboeftip ouden , die van dit voorregt p
bruik 1oaden willea maken , doch in later tijd waren 1ulke ouden ,er
pligt, een gering 1eboolgeld voor het onderwijs hunner kinderen te betalen. 
Na den jare 1816 i1 in de Kapellescbool, in het Westeinde der stad, 
geen onderwijs meer negeven , en voornoemde school b~ft geheel op
gehouden te bestaan in den jare 1840. 

Ook bad men vóór de Henormiog te Enum1EK een Augustij
ne 11kloosler, bij den vrijdom zijnen voornamen ingang io de 1Yee•-
1teign hebbende eo ilch voorts uitstrekkende tot aan de Dn"e Groet1e 
Ekelen, zijnde het gebouw, dat later tol bet Nieuwe-Weeshuis 
is in3crigt , doch in 1890 gesloopt. Er· bettonden mede -vier nou-
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w........,. all: liet Sl. Unalaklooster, in de 117ulnll,.,,t1 tbaa. 
1-t Weet• ea Armhuis; het Barrevoeter- of St. Clarali.looater, 
lea 0.,,.. ,k .,,.,,n,i,rk, aa de Bef~tie iagerigt tot eea Onde
Iaa■ ea-en-Proveaierahui1, latef! gebruikt tot een Diak.onie 
Oode Maanen-en-Vronwenhui1, thans in kleine bu'IJerwoninp 
ea a&alliof 'ftl'aaderd; het St. Cecilia Klooster, .Ad&tn- ,k 1Yu,er
lui, waaffaa het DOf bestaaade gedeelte , sedert het jaar 1818 , tH 
eea oecoaomisch werkhuia dient; en be& St.. Agnes-Convent, 
ten 11'11t1• u 1'11t,r/i:,rk aan de slrut, nog het Klooster pnaamd, 
dat. oa de Reformatie tot burgerwoningen nrtimmerd is (1). 

lo 11S'9 is ook Eiiu11aa11een Heiligen Geesthnis opgerigt, en 'NOi' 

de bon•ing dun.au betaald omtrent uveatiea Rijnscbe guldena (i3 pld. 
80 eeat1), behalve de kosten van 1and en schutting. De plaau al
waar dit 1eboaw ,ataaa beeft is onbekend. Men vindt aaageleekead , 
dat.te &i.u1111111voor het begin der zest.iendeeeuw, een Terminarie
h a ;, aanwaig wa, in hetwelk de Franci,canea of :lliaderbroeden , 
TOOI' een bepaalde■ tUd hun verblijf gehouden hebben , doch wanneer ea 
wur br.L gebouwd wa1, wordt niet opgegeven, Het i1 aiet oawaanehija-. 
lijlL , dat. het eea pleelte beeft uitgemaakt van het -voormalitr Angu1-
tijoeakl001ter. . . • . 

De i.raëlitea, van welke men er ISO telt , hebben hier eeae ,ya...
op de Z•iln-BIMlffltlijk 1 die tot den ring van Hoon, ressort-'""'.,. 
._, beheort. De synagoge is gebouwd in dea jare 1788, vtSór diea 
tijd hielden de lsraëliten hunne godsdienstige bijeeakomsua in een liwa 
op diea ha-vendijl aan de weslzijde , op den hoek. van den kren~• 
steiaer, ia welk buil eene groole kamer lot dat oogmerk wu intpnlJI. 

Liefdadip gestichten 1ijn: Het Wees- en Armhuis in de 1Yu
ffl'Rl'Nt 1 ffi1efer bet Oude-W eesh ui• senoemd , weleer een iredeelte 
•an het St. U ualak.looste'r, en in het jaar 11SIS1 tot een Wealwis 
nor hurger~nderea onder de t.ien jaren inger!gt, doch later ook voor 
die onder de dertien jaren o~ngesteld , terwijl er thana tot 16 jaren wor
den aaapoomen, en het Diakonie-Armenhuia der Hervormde 
Gemeente op het Ylf'laat, vroeger de Karnnnelhloot genaamd, den 
SI Äu,m&us 1818 opgeriJt. tot venorging van bejaarde lidmaten dier 
gem., me vroepr bij particulieren besteed werden, en waarin t.h■- IO 
gealimenteerdea van li:ost en kleediog worden voonien. Voorheen had 
mea hier no,een Oude Mannen• en Proveniershuis, waartoe het 
-.oormalige Clariuenklooster wae ingerigt; een Gut-of-Ziekenhuis, 
achter de 'IP uurktri , in een gedeelte van het voorm. Ceeiliaklooster, 
het-Ik tot een Zieken• Gast.hu ia en te gelijk tot een Pestbui I Yer
hoawd wu, Dit de winst. van eene loterij , welke in het. jaar 11S9i w• 
opgerigt; eea Leprounbnia of Beijerd, waartoe een ander gedeelte 
•an laet. Ceciliaklooster, hetwelk. -.an het vorige door eeae 1lraat geschei
den is , verbouwd was , mede uit de winst eener loterij , tot het hondea 
wan welke, op den 18Jnlij 1609 verlof verleend werd, en het Nieuwe 
Ar mea-W eesh ui• bij de '/r tt11t,,g, dat bestemd wu voor burgerkin
deren bono de dertien jaren en voor vreemde kinderen , waartoe ia het. 
jaar 1603 eea gedeelte van het Aug u I tij n enk loo I ter werd ingerilJI. 
Docb deae 'YÏer gestichten zijn door den drang der tijden te niet gegaan, 

(1) .. til •- o,er ... 111-ten de ut, AG■IIITIIDr.OMT■U (!IT,), hlonoor Deel 1 , bi. 81, 
c ... Lü«.._.. (ST.), D. Hl,"'· 17, Ca.•11-u.-• :sT.), D, ID, .,, 80, en t111111-
.. -.. (ir.), llier1elller. 
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--uJ.•..-•••• aooakwij reeclsboftD,_.d W-, 111,...,. 
eiatfm 1-temd &ija. 

Behalff de OJ>treoaemde l(Odwiaea beet\ mea hier •Of de -.olgende
w.Wadigei~tiagea: het lieJloocbap: o,_,. .. ia B11e"'-(Enk
aiaen11ehe hu11houdkuode) tluius onder beschel'llling •an Z. M. den :Ko
llÎag, oprerigt dea i April 177B, tot het uitloven van premiëa \er un
aoedifi•lfr ea beYOrderiog van vlijt eo arbeid onder den 1emeeaea man 1 

ea Yooral lot dat gene, hetwelk tol de harinrisseherij en nnkle•e Yao. 
die behoort , welk genootschap tban• ruim 80 Leden , i8 811itenleden ut 
16 Begunstigen t.elt; en het 0economisch W erlr. huil, opgerigt den· 
6 Mei 1780, om ia dit werkbui1 , en "fOOr rekening na die ioatellins , 
claar boitea , prea lol buiaeonelten te laten spinnen , en het baring
want , &e laten breiden , hetwelk nog aan meer dan 11SO penonea , 
maaaen , jongeliap ea vrouwen arbeid en brood veraehaf't. Op den 
bovenpeoemde■ Drommedari, ia, io het jaar 1831 , ee■e IN!(ll'tgelljle 
iarigtiog gevestigd , door het Dialooie bestuur tot wering der bede
larij ; een "fijrt.igtal jongelingen en mannen sijn dáár besig met lia
DIDWffea en het •enaardigen -.an loffij11lr.len , ef elden ,rerku .. , 
em wol te spinnen I waanan vrouwen en meisjes in hare woningen I le9"D 
een bepaald loon, sokken en slaapmutsen breiden. Deze inrigtiag •taal 
rheel op sich selve, en beet\ niets gemee'n met het Oeeonomiaeh 
werkhuis. De Directie der Armen inrigting, beijvert sieh, 
etn door het doea apinnen 'fin wol , en breiden no slaapmuuen , hand
ae.boeaea en aoU.ea TOOr Jlilitairen , uo den heboet\ifen at■ad werk ea 
aderhoull te nrleeoen. De Stads Arme nachoo , is in de laatste 
helft der vorige eeuw opgerigt. Het gebouw waarin dese achool ~ 
den, werdt, ÎI ia het jaar 18i9 en 1831 aanmerkelijk -.eraieuwd en nr
llelt,rcL Daarin wordt th■m door een Hoofdonderwijnr en twee Onder
wij■en , un i07 leerlingen van alle God.dienstige F•indbeden , een 
seer doelmaliir eaderwij• li.osteloo, medegedeeld. Voorts wordt. 'aj■ar
lijln, IJl!Ciunmde de drie wintermaanden , door eene eommi11ie, bestunde 
wit. -.ijf der notabelste irgezetenen , in het 1eekantoor, aan mim SOO 
hai11geainnen 17 à 18.000 porliën warme Toedaame spijze uitgedeeld. 
Deae eommiuie, tot dit. weldadig doel door vrijwillige inteekeoing der 
IJorgerij ia staat ge1teld, bestaat. reeds sedert de maand December del 
jaall's 1800. 

Ouder de weten.ehappelijle inrigtingen nrdient "fOOral melding de 
Lat ij a sche Se hoo l, gemeenlijk voorbeen de Groot School genaamd, 
"'fl"l>eger geplaatst in een deftig gebouw in de Il' e.t11r1traal, in het jaar 
11!,49 r•ticht, en in het jaar 18115 afgebroken. Thans word\ de 
Latijoscbe aehool gehouden in een der vertrekken 'fin het Zedatttoor. 
lu het jaar 11SIS0 werd er reeds een Rector op eene wedde -.an zes u 
twintig gulden en een Conrector met een jaarlijksch tractemenl vaa 
&wintig gulden aangesteld. De eerste , die bier het rectoraat. heelt 
waa'lfenomen, ia geweeat Ir. C1111P111us Aas1100H ea zijn medehelper 
Jlr. R1111111a Ra1111a11.., die van S1averen in 11SISO beroepen werd. De 
1ebool is nog verdeeld in drie hoofdklam~n , eo wordt thans door eea 
gemiddeld getal van 10 tot 151 leerlingen bezocht. Voorts hfff\ mea 
er een Departement der lfaatschaptij: Tot NutNn't.Alg-, 
dat den ii 0ctober 1789 is opgerigt , 40 eden en 15 Begunatiger1 telt, 
en eene goede, ia 18051 Legonnen, volksbibliotheek van meer dan 
600 boekwerken , eene in Januarij 1825 geopende Zondagschool , en 
eeue den 18 Augu1t111 1818 opgerigt.e spaarbank beet\. Het. Tvon• 
lunatig genootschap: llt11iea eC ..il•icitia (Toonkunst en Vrieoi• 
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àap), ia 1108, na e9IÏp ja11en l"IIÄ, wed•r opprÏf', v~ 
twiatig jann laag in een lokul va■ he& voormalip f■lllmÎI • let 
llat het, in het jaar 18i6, een VetP.llen rlioaw, de Turfkerl 
pnaamd, &ijnde een ,redeelte vaa het •oorm. St. Clarali.l001ter, aaa,
iocbt, en tot eeae IJOecle coneertaaal inrigue. Dit gebouw werd, op dea 
10 October 18!17, mei een luiaterrijlL concerL iagewijd , onder den 1111am 
van 4rl.i6u Sa~rum (aan de knnaten gewijd), me, welk opschr.&\ tie 
voorgevel prijkt. Dit renootscbap telt nog if leden. Ook bestaan Ie 
Eiiu,aan nog eene Afdeeling der Maatschappij van Toon
kunst, tot stand gekomen in liet jaar 1838 ea :'50 leden tellende; 
laet Lellerkundif Genootschap: Kennü lcw~lct Yri~, op
serift den 111 November 183i, dat thaaa uit 30 lede11 bestaat, en het 
Letterkundig Genootschap: Traek nllig ,~ sijfl _,,. ,U.mlw, 
den i:5 September 183i opprigt en 1S leden tellende. 

De wetenschappen vindc11 in desa stad aog kundige beoe&Hars , ea 
niet oaheJaarrijk aijn hier eenige konstnnamelingen van hij&ondere 
personen, Tooral van mnnten en pscbieclkuadige platen en preatea •. 

Vermnrde Enkbainn aijn geweest: de Godreleerden Ra.ua TAnaa, 
ph. dm 1ll Fehruar\j 1481J of TO!geu anderen ia 1487, t i lhart 
111119 , na B~leeraar in de Godgeleerdheid , Dekea van de St. Pieten
lierk • Kanselier van de Boogeschool Ie Leaun , ea Opper-lnqaisi
&ear Her de Neclerlanden te •tin geweest;• Hsu,ns W1n1u1 (Jla■IIAII 
Win), pboren 1i Fehruarij 1836, t ii Oetoher 1708, als HoogleeNU" 
in de Godgeleerdheid aan de Hoopehool te Leydea , na van 16715 
to& 1880 te Franeker en van 1880 1o, 1698 te Utrecht. R09Jleerau 
te qjo geweeet; Vo1.1u1u11 Vwun, geb. iO Januarij 16.'19, t ÎII 
1878, ala Predikant bij de Lathencbe gemeeate te Ama&erdam , die 
ll'leds T6ór B.u.Tu.sa B■llllU , in 1877, optrad lot _,.,,oerirtgle " 
Satau ryd, MIG als hij 1elTe aijne pofin1 lot • balrijding TaD de 
•oludwaling noemde ; en Dn111. Huauua , een man no groot.e ge
leerdheid, geb. in 1768, t 7 Inrt 18'1 , als Predikan& hij de U. 
•ormde gemeente te Groningen , aa de vaderlaiHbebe kerk in onàr-
,cheidene hetrellijfen gewigtige diensten te hebben he1'eN11, ' 

De Geaeu en eelkundiren: A1TG111e1AM011111UVA■ N&L1D11r, 
pb. ia 11S70, t ia 1683, als Geoeest-rteAm1terdam, oadencheidene 
schriften nalatende; 1ijn aooo J0&n11 A1To111111 n11 au L1111u , geb. 1$ 
Jaaaarij 1609, t IS ••art 1864 als Boogleeraar ia de Geneeskunde te Ley
den; Joll.lllns H Goa,1■, geb. 19 februarij 1888, t 11 September t76i, 
na eent. Hoogleeraar ia de Geneeskunde te Harderwijk en lat.er Lij(arb v• 
de Ieiaeria TU Rusland te 1ijn geweest ; B 1111.111• SmDll au Pui , rel,. 
11 lfaart 1111,, t H Janij 1835, naHoogleeraariodeGenees-, Verlor.
ea Prae&isclae Heellu111de aan de hoogesehool te Leydeo, te lijn gewes\, 
en Gnaun B,Hn, geb. 1 No,-eml,er 1771, t 16 Juaij 1838, all 
Haogleernr in de Ontleedkunde aan de Jaoogeschool le Groningen. 

De Wiakandireo, P1n1a l.00111, geleefd hebbende in de nnn
lieade eeuw en foua ELT1u Baoa , mede uit. de seventie■de eeuw, 
no wien nog een handschrift o,-er de ,r ü-, Zenaarl- en St~rrdllrllk 1 

op de bibliotheek in de W esterlerk a■Hezig is • 
• DeAar~rijks- en Zenaart~undige Lvc,_sJ.lHI. WHPHD, ~• 
m de 1e1t1ende eeuw leefde , · en w1en1 werk : Spatghel Jn Srnam geti
teld, dat io 11S8' en 11S81S, in twee dealen ÎI uilgegenn, ia zoo groole 
achting is~ , dat de Engehcben alle werken onr die •tof NII 11'.,,..., Ie neemen ; tuwijl hij ia 11l9i , DOf de Traoor _,. 
llnNart Uit , welle wwk• ltij , ia 11191, tea dieMte der miever-

D1g1t,mö by (~oog l e 
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IIDOfellde aeelieden, in · een werk in OctaYO , onder den naam tad 
BwlAainr-StfflJffl6otl, bijeen getrokken heet\ i Ia11• Wonuu., eed 
schipper, die in 11S69 en 11S'i0 het middel uitvond, om de atenprt 
der groote schepen , welke te voren aan den top der maat werdea 
nslgewoeld, te doen doorschieten , eene uitvinding, waardoor hij eeoe 
uitstekende dienst aan de scheepvaart bewezen beeft; Faz»1a11. A»111u1111. 
WaTPBALBII, t i Octoher 161SS, na op eigen kosten de drie deelen der 
oude wereld, Europa , Azië en Afrika doorreisd te hebben , en Drn 
G111J11TS1,, gezegd Cmn, de eerste Nederlander, naar het schijnt 1 

die China en Japan beeft bezocht. Hij ontdekte Dirl-Gtrriuland I ten 
Z. van Amerika. 

De Latijnscbe en Grieksehe Taalgeleerde Taaoooa1cus L&11G11r1, 
t 8 Junij 11S78, na, tien jaren lang aan de hoogeschool te Bordeaux en 
-vervolgens nog 24 jaren aan het Busleidscbe collegie te Leuven , de 
Grieksehe taal te hebben onderwezen. 

De Latijnsche Dichter I H1amvslsau1111 (HatHII YIIIUl'I.Dff, na 
W1ma1m), geb. iu 11S2i, t 4 Januarij 1611. 

De Schilder PA11LVI Pon1a, neb. in 1621S, tin 161S4. 
De Plaatsnijder · Co1111aL1s BorsSl!!IS, die in de zestiende eeuw ge

leefd heel\ , en tevens een beroemd schrijver was. 
De Staatsman oen: F1.1.11c1scu1 MAELSOII, 100 als bij zijnen naam, 

welke eigenlijli. M•uscaoo11 was, nrzaebtte, geboren tu11cben tlSSO en 
11S40 , en vermoedelijli. in het begin der zeventiende eeuw t, oa onder
tcheidene gezantschappen te hebbeb waargenomen , terwijl bij zich te
vens een groot voorstander en begunstiger van de zeevaart betoonde (1) i 
luu à DoaaLAH , Resident van Engeland , aan het Hof te '• Graven
hage, alwaar bij den 12 Mei 1649 vermoord werd, zijnde bij geb. den 
SO Octoher 1601S , en J ,coa llossn, t 1 IS Mei 1761 , als Gouverneur-
Generaal un Neerlands-lodië. 

De Zeehelden: J&11 G1&HA!IDTSr.,, die in 1606, toen bij Vice
Admiraal van West-Friesland en het Noorderkwartier was, de Admi
raal n11 Du11111:.z11:111 overwon , en 70 aevangenen te E111tnu11E11 ophraat, 
J,1,11 Ranunz , een Koopvaardijvaarder, die tot twee malen toe de 
Duiokerkers met kloeken moed heef\ afgeslagen j ,J..11 P1n11111. PaOOST t 

Grootschipper, die in 1611 , met Schipper Co11111L1s Ao11111un. B11ouwu. 
-van Medemblik , in gevecht aeraakt 11jnde tegen vijf groote galeijen 
no Tunis, deze manmoedig afsloell' , en het volk ,·an het schip van 
BaoEWEII, hetwelk in brand geraakte , in het zijne overnam ; l•co■ 
P11TE11s1, die in 160:S, in plaats van S1uuo oa WEEIIT, het Vice
Admiraalschap in Oost-Indië met moed en roem heeft waargenomen ; 
Wnauo Scau■, Admiraal van eene Oost-Indische vloot, die 1ich 
in 1627, met het schip 1/ollantlia en hel jagt Grootebroek, tegen den 
Roover Koa,ua en vier 1ijner groote roorschP.J>en, door welke hij werd 
aangevallen, klocli.moedig verdedigde; Fun Faausz. Ru en H1,oa111. 
Ju11. Scaua, Grootsebippers, die zich door hunne kloeke oorlogsda
den, in Oost-Indië, hebben beroemd aemaakt; de Zeekapiteinen. V oL-

(1) lid bals, wuna IIHLIO!f pboffll • OP8"•aed Is, il DOi op do ,,....,;J te ._,. ... 
unweiic. la dea Yoorgenl leeat mea onder zijn gest.cbtsw•pen de Tolpnde woordea : 1111 T& IIOSIW■ 

Sl'l!RAVI 11011 co11•UNL1.Aa IN A.ETSUO■. Pao JVITITl.l TD4 l&UI D •T Llll&A ••• Paalmo '7l 

(4, 1.: Op U e .... betrouw Ik, laat mij niet b,scbaamd worden In -wigbeld. Bed mij dow Uwe 
prestigt,eid en l>eT1ijd mij. Puim 71 ,en I en !), B•'"• den Ingang der deur leest men : D1!11 

'YITA, DU '&ff (4. i. 100 Jaag er Jnea ÎI, il er boop), ea ia de ,oormalige wooakarner Taa 
IIMLIO!f ,; .. , - ... den ....... ._ .... woor4ea: Oal ........ COIIPOTllllU (d. 1. ilr lltal 

- drink81'Z"I, di< ........... hetl1). 
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IAlll'I Lnu■u, Gnu,: Yil Swm., Coa111.11 Dl Znnr en L11n 11 
Zuuw , die aich insgelijks door hunnen heldenmoed een grootea roem 
TerworYen hebben; Hruuu.■D Gnuns V11.u-r, die in 1628 Vice-Ad
miraal van Noord-Holland was; V IILUBT Sc■a,•, gesneuveld den 7 Jnnij 
1673, als Vice-Admiraal; D.n1D VL1:&, ge1ueuveld den 7 Junij 167:S. 
ala Schout-bij-Nacht; de Kapiteins Co111■L11 Dl Bon, t 16 Junij 167:J 
aan aijoe ia den slag van 7 Junij deszelfden jaars bekomene wonden; 
P,ana 81.u.H en M.un111 •• Bon , die sich mede in dien selfden slaf 
heldhal\ig gedragen hebben ; Aa■oLD Aoa1u11 B11n1.1s, geb. den i 
Janaarij 1770, t in Januarij 1838, al, Vice-Admiraal, ea Gaaa1-r 
ÎillllTHII geb. 9.7 llaart 177i, gesneuuld den il OctoLer 181i ia 
het gevecht tegen de opstandelingen van Palembang , als J ,uitenant ter 
Zee der eente klasse. 

Aao8'aande dyn Burgemeester en Ridder GHBIT EIITI, rled'd heb
bende in de 11Sde eeuw , wordt iretuigd , dat bij een moedig en erva
ren aeeman wu en Vice-Admtraal van Nederland geweest is. Ook 
Barsemeester WrLu• J,■sz., was. een enaren en moedig zeeman en. 
werd, in 1 IS80, benoemd tot Admiraal en Overste van de Vloot, waar
mede 3000 Spaan1ebe krijrknechteu, die in den oorlog tegen Frankrijk 
gediend hadden , naar Spanje zouden worden terug gebragt. 

De En.khniaers hebben ooit dikwijls bunnen moed en Yolbarding aan 
den dag gelegd , 10 het doen van verre reisen. Zij waren ook de eerste 
welke met den beroemden Ju B111GB!I n■ L1nc:■0T111, die, ofschoon bij 
ie Haarlem geboren wa1 , het grootste gedeelte van zijn leTen te E■1.
nn11 beeft doorgebragt , tot twee herhaalde reizen de vaart , benoor
den om. naar China en Oost-Indië, beproefd hebben. De Admiraal, 
tlie in deze reizen naar Nova Zembla , eerst over drie en daarna over 
snen schepen het bet"el voerde , wu een Enkhuizer, CoanL1• Coa
nuu. Nu,- • genoemd. 

Onder degenen , die zich verdienstelijk omtrent. het Vaderland ge
dragen hebben , verdienen vooral D■ Suu11111 van E111.u1zH eene eer
ftlle plaats. Het was den vader niet genoeg geweest , van het begin 
der Spaaascbe beroerten, met verwaarloo1ing van 1ijae eigene zalen , 
sija Yermogen ten nolle der goede aaak aan te wenden , zijne zonen 
1tonden mede met al hunne schatten den Prins van Oranje bij. Zij 
verkochten hunne juweelen en andere goederen ; Yerpandden de onroe
nade; gaven, renteloos, de gelden, daarvan gekomen, ten dienste 
van den lande , en rustten daarenboven nog 1ehepen ten oorlog uit. 
Iet deze laatsten deden sij gewigtige diensten op de Zuidenee; noch 
urselding, noch belooning vorderden zij. Geheel anden dacht er de 
grondlegger van onzen Staat over; want , bij akte van den jare 11S77, 
gaf bij aan Sz■1111, en den oudsten 1:ijner nakomelingen , tel. den laat
aten toe, den titel van Raad der Prinsen· van Oranje, terwijl het 
1eslacht van S1:SE111 en diens nakomelingen • tot allen tijden , tot alle 
" aml-ten geprefereerd zijn ende blijven , uit zake van de mildadigbeden 
• en groote diensten aan de Nedt"rlanden , en in het bijzonder aan Zijne 
" EsceUenlie ger.leegd. " Dil besluit des Prinsen is, in het volgende 
jaar , door de Staten , die zich toen noemden de Prelaten , Edelen e11 
Gedeputeerden van de steden , representerende de Generale Staten 
-van da!! Nederlanden, nader bekrachtigd ; terwijl zij daarbij de dien
alen der bevoorregten vermeldden , aoo dat men den prijs daanait kan 
leeren kennen, waarop deze geschat waren. Het verdient opmerkin,r, 
dat later aan eiken Prin, -van Oranje, die in het 1tadbouderlülr. be
wind kwam, door de nakomelingen het, hun door W w.■11 1 ,-chon-
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ken , TOOrregt, it herimaud, gelijk dae clan •k, ,an haa11e aQde, 
lelken reiH de billijkheid ,an lauue au ...... btw.en erload. 

Ook nrdient hier meldinr : C.an1.11 Sc■o&&n, pb. ia 178' , 
t 4 April 1834, na Direct.eur der Admiais&ral.ie na Oorlor te + 
gewffst. One toch heef't tea allen tijde de grootlle helangstellinJ in. 
den bloei ea de weh·aar& aijner geboorteplaats aan den dag geletJd • 
aijn veel vermogenden iavloed aangewend , om aan -wele helaoeftip ta 
E111t■111&111 werk ea oaderhoud te venchul'en , waardoor hij aeer nel 
tot de vermindering der al'Uloede ia die 1tad heeft· toegel,ralJl. 

In het jaar 1)179 , werd Eauu110 in brand gestoken , door N1C01.U& 
nw Panu, afge1ondea door Ju n11 Auu., om de West-Frieaen, die 
Wij4enes ingenomen , Eenigenburg afgebroken en Medemblik in brand 
gestoken hadden , tot onderwerping te brengen. Dertig jaren daarna 
0'8rkwam haar hetaelfd11 onheil door de Frieaen ; want de W e1i-.Frie-
1en , onder welke die na lnk.huiaen ook heboordeo , met de llollan• 
den tegen hea opgetrokkea 1ijnde , warea ia W estergoo gevallea , m 
hadden het platteland verwoest; om dit te wrekea kwamea de Frieaea 
omtrent E1111■D1111 , waar aij met rooven en branden groote acbade .... 
ritJtten. De iawonen deaer plaab kochten wel eenige brauchlicht.en 
om , die aommige beerenhuiaen in Friesland in brandstaken , mur de 
J!rinen bleten hun aieta 1cbulditJ , kregen eenip van die waagbahea 
gevangen , atraften ae , nadat aij door pijn lieledea baddea wie beo bad · 
opgemaakt , met den dood , trokk.ea toen weder naar l1ua11n , stakea 
dur, als nog niet plerkt 1ijade , vijf en twintig huiaea in brand • 
maakten vele goederen der iaretenen tot buit. Die 'HR En■-11111 
hierdoor nog meer -werbitterd • begaven aieh in het YDlgende jaar , 1HO , 
met hunne aaburea naar Sta,oren , waar 1ij het klooster van Sr. Oaa...
overrielen, plunderden en ia braad staken ; maar die ua Stavorm 
blusehLen den brand , achterhaalden hunne wijkende -wijanden , ontwel
digden hun •en roof en namen t.iea gevangen , die lij des anderen 
~ voer het klooster ophinpn. 

De inseaetenea ,an Grootebroek , door de 1.eonemen , die de -Ud• 
ua Vrouwe J.uou hielden• opgehitst, onderna1nen in hèt jur 1421S, 
eenep aanslag op En.aa11111 , die echter mislukte. In het zelfde jur 
op den i3 Aug111tu1 , waanchijnlijk vóór het in het werk stellen vu 
delen aanslag, wu dien vaa Grootebroek , nevens dien -wan Lutjebroek, 
W eatwoud.e , Hoogcanpel, Bovencarapel , He01, V enhuiJOD , Oosterleek 
en Wijdenes , door HerlOtJ F11,1n ua Bouaaoami , nog bevolen , die vu 
Luu11■a de hand te bieden , in het bevest.igea der stede , en ten die■ 
einde, •P laua hegeeren, ieder twee of drie dagea te gra,-en, wanneer 
•U den meesten tijd aouden hebben. 

In het jaar 14i6 , werd de stad door de K.ennemen inpnomea , 
ook laadde er eeoig li.rijgsvolk na Vrouwe Jaou, in den herfst -na 
det jaar , hetwelk meer dan honderd burgen van tafel ligtte , allOG Ml 
op den middag was , die allen onthalsd werden. Doch kort daarna , 
wanneer de vloat. van Vrouw lAcou, onder Wieringen , door de schee,-
vloot der Kabeljaauwacbea , ouder welke de Enk.huilen waren , plagee 
werd , liettln .te Kabeljaauwsehen mel algemeene toeltemming , tachli( 
der voornum1te gevaageaen , tot weder wraak , t.e Euam1n, ont• 
hoofden. 

In het li.aas- en broodspel , 'HD den jare 1491 , is En■111r.u alleea 
onder alle de W e1ûrieaebe steden niet gemengd ireweest.. - In het jur 
1!508 , omat.reeks het midden der m811Dd Octoher ontstond de St. Gal· 
luYloed , waardoor Noord-JhlWMl be'MPal Yel aclaade leed , terwijl he& 
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uier mo heog 11QD.d , dat mea DUlt 1CbopeD cloer tie atntea •u 
iu1nm:lll voer. 

In den Gelderscben aorlog , van den Ull'ADIJ der sest.iendo eeuw , 
kweten de Enkhuir.ers r.icb dapper. Zij namen in he& jaar tlSt t , 
een Gelderscb koggeschip on twee boeijera , doende de pvangenen , die 
r.ij hier bekwamen., sedert ter dood brengen. De 1tad leed in het 
Tolgende jaar vrij wat door den brand, welke onder anderen de St. Jana
lapel wegnam , die echter, na verloop van omLrenL -vijf jan,a , weder
om werd opgebouwd. 

In het. jaar 1lS 14, op St. Hiero1Jimusdag, leed Hollaad aeer groote scha.Ie 
door eenen nrschrilkelijken storm en watervloed, waarduer t.e Eau■-
de 1\uir.en met omtrent tachtig woningen, neven• iiOO roeden un de hol
werli.en en een (l'rDOt gedeelle van de vuten werden wegppoeld. 

Op deo vermaarden to(l'l, vel ken Keizer V, in het jaar tlS31J, -Tuá 
deed , ondersteunden hem die van Eauu1u11 met .vier oorlopehepen , 
YID welke naderhand drie , met man ea mui,, voor Genua , deer oa-
weder verjfÏngeo. . 

In het Jaar US37, deed :Lau., Hertog Nfl Geld•, eea aa■MII( op 
'Eu■111u11, welke at.ad hij, als de aleulel der Zuider&ee, ea vow hem 
het ~l gelegen be&ch!)uwde, om Hollaad te li.wellen. Hij liet .._ 
hahe vijf swabchepen te Harderwijk uitruilen en llerk beman-, 
welke &egen den avond vaa daar afstaken en een of twee uren l'Mr 
het opgaan der zoo t.er reede nn E111.ao1u11 lOD aaker kwamen. Twee 
van hen liepen, met ec11ige waaghauea • welke de an'1eren op het un
,teken nn zeker vuurteeken zoude heblien gevolgd , tal onder zek« 
hoofd , doch het water ootzakt.e hun , &GOdat. zij niet in de hawen 
londea komen eu zij waren ged"ongen de au1i.en uit. te werpen • 
om naar hooc water t.e wachten, maar door dit. "llet'lonen en het 
&anbre._en ,an dea dag liep de aaD.1lag te niet , te meer naanlien alj 
door eeae nouw, welli.e over den mu.ur keeL , CNrtdekt werden , het
welk t.e weeg bragt , dat de schutterij eer zij lauden k.onden, onder 
de wapeocn geb"-lt werd. De Gelderschen .Du heepeureude, dat. aij eat
dekt waren, lit;pen weder zeewaarta in, en wel met. zalk. eenen spoed , 
dat .zü reen tijd 1181Ilen, om hunne ankers t.e windea , maar .die bp
ten, w~lke door de Enkhuizer, Ofliebaald, en, ter r.dach&eais \'all 
claea mialak.teu aanslas , aan den E111elschen-• of 7.u,dertor.eo, opp
hangeu werden. 

In het jaar t lSISt werd er te E■umzo door iekereo Pas&oor, Heer L■ 
,ru.aamd, tqen eeaige leerilli,eD Tan de l\. K. kerk, ,1epndikt, en 
m het volgena jaar met meer nadruk., door L&Ku.11 i.ooLro111, PrieaMII' 
nn Alk.maar, doch de Regering, die gematigd was , aocbL de ia-
nen, r.oo veel .zij li.onde, van verv~ging te verschoonen. Iu Jubj des 
Jaars 11S66 werd de eerste o,penbare predi.katie even buiten En••• 
1edaao. Van de beeldstorm1ng, die op het ope11lijk ,,-edikCll volgde, 
heeh EKuc1u11 niet te lijden ,ehad. ID de ,enteoliën vaa ALu VÏlldt 
men alleen, dat zekere JA11 Fa.usz., verwer te Eu.a1111U, de deurea der 
kerk verk.racbt beeft, om aldaar te breken" 

In het jaar 11S70 begon men le arbeiden om Eituuu111 tot. de Slaat.
ache partij over te halen ; veel werk bad het in , te meer, omdat 
men middelerwijl tau binnen en van buiLcu woelde, om de at.ad au 
de Sraan5chen te houden. Toea de WaLcrgeuaen, met den aan,11111 
nn April des jaara 11S72, Brielle 1111verwacht h;adden iaaenomea , • 
VlissiJlgen zich wede ia nijàeid had ,1esleld , bepn. de Hetllf ,.. 
Au.t. het 1euu , dat. hem .au .clcn ~t. tlr4!gde, 1e bemerw. 
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Bij rustte dut eeae vloot uit, welke bV oader den Admiraal, .. U...au11 
slelde, vooraemeos 1ijode, om daarmede den Graaf v.u .Dsa llus uit Brielle 
te verdrijven. Deae oorlogschepen kwamen \e Eiiumza ·bijeen, waar aij 
eeoigen tijd op de reede blenn liggen, waa~bijnlijk met oogmerk., om 
eenig krijpvolk in de stad te werpen, eo · 1ieh van baar te veraek.ereo, 
waartoe men meent , dat eenigen uit de regering de behulpzame hancl 
10ehten te bieden. lntusschen had ook W1LLU, P1in1 •• Oro11je, 
reeds omtrent twee jaren , heimelijk met eenigen binnen de stad ver
standhouding gehad , en terwijl er de aehepen nn den Hertog vu 
Azn toegerust. werden, gebeurde het, dat een scheepshooCdman, Scau1-
1uavu genaamd, het hrood, hetwelk bij io de 1tad bad laten bakken, 
IIDeht scheep te brengen eer bij geld gaf. De bakker, D1H JA1111. ge
naamd , eiaehte eerst be1àling , Sc■mLlll■IJH begon daarep te schel
den en te dreigen , 1e1rgende " bier 1ijo niet dan schelmen en Geuaen 
in de stad , dien het 1waarder dan die van RoLterdam (waar de Span• 
jurden eenen afgrijuelijkeo moord hadden aangerigl) vergaan ui." De 
bakker aot.woorde daarop. " Ik hoop dat 001 God daarvoor aal he
waren ;" waarop de Hepmao, of niet. wetende wat men in den zin had, 
of door toorn ve"oerd , met gekrui1le viopren 1woer , dat het niet 
beter gaan 1ou, Dit onbedacht aeggeo , van eenige burgers gehoord , 
werd tentood doer de geheele 1tad bekend. M:eo begon daarop 4e 
hoofden bijeen• te ateken , en de een den ander aan te hit.leo, tot 
wering van de beletting, van welke 1ij buo bederf te gemoel aagen, 
Niet lang daarna kwam aek.er Hopman Qmuu. met Spaanscbe 10lda
ten voor de poort , onder voorgeven , van hen door de stad naar de 
acbepen te geleiden. De burgen weigerden beo in te laten,· en de 
Burgemeellen, 1iende, hoe de burgera gez.iod waren, gaven voor, dat 
men de 10ldaten slecbll io de at.ad 100 monsteren , en dan insehepeo. 
Ramn 8To1JT121S, een oud en stout burger, antwoordde hierop, da, 
men het volk wel baiteo koude monsteren , en van daar acheep doen 
pan , opdat. de burgen alle aehterdoebt benomen werd. De Burge
meeater Wouna S1■0111O. beet hem daarop toe, • dat de Bargemeea-
• ten , welken beL bevolen was , de stad wel aoudeo regeren ; hij aoa 
• den hek snoe,eo , of men zou hem io een gat smijten. " Hierdoor 
rezen meer woorden , en een ander welgeacht borger past.te den Burge
meester daarop toe : 1 Is de stad u · bevolen , IOO regeert ae wel , maar 
• dat gij 001 met beaett.iog van krüssvolk. 1oudt belasten·, st.aat ons niet 
• te verdragen. Die vier of vijf járen oeriogloos gezeten hebben weegt 
• sulk eeoen last te 1waar." Eindelijk 1,evoleo de Burgemeeste:n de bar
geren te vreden te 1iju , bel krijgsYolk. aou er buiten blijveu. Des anderen 
daags kwam de Admiraal Bos■u1za11 met zijne Hellebardiers io de 1tad, 
en deed Q111uu. met 1ijn volk voor de poort komen , om hem door lijn 
on&zag binnen te helpen , maar wederom te vergeefs. De Regering be
dacht toen een anderen vond , doende een troed getal soldaten , bij kleine 
hoopen , in de stad komen , onder voorwendsel van eeoige nooddrun te 
loo:r:o· Hun g'!weer liet men, door eenige wijven met huiken, heimelijk. 
io e stad eo in Quntl'.ILS herberg brengen, die vervolgens met trommels 
liet omslaan, dat alle de soldaten, welke onder hem bescheiden waren, voor 
aijne herberg zouden verschijnen. Zoo baast als de burgers dit boorden, 
Inramen zij op de heen, en dreven den Hopman, met al ziju volk, kloek.
moedig de stad uit. Meteen vlogen zij naar het huis daar de Admiraal 
~■-1111.111 in was , namen hem gevangen , eo stelden hem op het stadhuis 
m bewaring van de burgerwacht. Ook haalden 1ij het geschut van beL 
hoofd eo van twee oorlogschepen , die daar lagen , in de stad , op deit• 

Digiti;:ec h; 



.ll'flL !il!illS 

lelftlen " kwam het Am11erdammer 'fllNGlûp, ~n met 'Vijf en 
llert.ig tonnen bmkraid en eenige honderd geweren 'Voor de oorlogschepen , 
aan : maar de borgen braglen deae voorraad binnen hunnen at.ad. De 
men aldus staande , Inramen er ondencheidene ballingen ia de si.ad , 
die de borgen in hun 'fooraemea , 'Van sich in nijheid te stellen , stijf
den. Zekere PDTlll LmT11111 Bvnua moedigde hen onder anderen seer 
daartoe aan , ea beloorde hun den bijstand' van den Prins van Ou•a , 
het.'ll'el.k hij met het vertooneo 'Van eenen brief, door dezen aan hem 
rschreven , bevestigde ; ook deed bij , • door aijne kloekmoedigheid , 
een schip met. kriJgnolk, door den Kastelein van Muiden der'll'aarls 
gcbragt , terug wiJken. De Admiraal Bosam11a werd met den Burge
meester J.a.a Vunu.1111 van hel raadhuis sehaald, en op de l.etenpoort 
in· eeae naauwe venekering gesteld. De Burgemeester werd evenwel nog 
dien aelfdeu avond ontslagen , en vertrok naar Amsterdam ; ook vond 
de regering eeoige dagen daarna middel om Bos■m1111 los te krijgen , 
en hem met eeni.re schotten naar Amsterdam te gelei~en. Vervolgens 
stelden de OYerige Burgemeesters allerhande listen in het werk , om 
aanhang te krijsen , trekkende de Roomscb Katholijk.en aan hunne 
aijde , aoodat het geschapen stond , dat het \ot een bloedbad zoude 
komen ; maar een vrij groot getal vlogtelingen van Emden en elden 
in de 11ad komende, gaf den Onroonischen nieuwen moed, soodat aij 
weder de overhand kregen , aich van het geschut meester maakten , en 
1let Oranjevaandel no de Stadsmuur deden waaijeo , aijnde , behalven 
den voorgemeldeli Pnna Bnua, D,u J.a.aa. Baonna met aijne beide 
aonen, J&c:c,a Pr.oma., J.a.c:c,a Dmu1. en lAR Vann11u, hnnne voor
-■amate Un'foerden. De eerstgenoemde nam omtrent :mo burgers 
in IOldij, •aarcmr hoplieden werden aangesteld. Hierbij kwam weinige 
~ daarna eenig krijgsvolk en levensmiddelen uit Brielle , door 
Lnn geaondrn , en daarop werd er tentond nrandering in de Regc-

. riag gemaakt , wordende nieuwe Bargemeesten ver~oaen daar _B11111.u een 
~an wu. De Spunschen wendden sedert Tenche1dene pogingen aan, 
om E11UV1m wederom van partij te doen uranderen , doch het ia 
llun nimmer plakt. 

Tea tijde van L11cana , ijverden de meeste W elhouden "1ln En
nna 'foor het fHaf der Staten , des bij aicb , in het jaar 1 IS87 
n■ de stad JICIOlde te nnekeren. Ten deaen einde op den 18 October 
nn dat jur binnen Boom gekomen, waa hij reeds op weg naar Eu
DIIIIU , wanneer hem eenige afgeaondenen uit de regering den ingang 
in de swl nadrukk.elijk bamen weigeren. Hij was pneod11akt in 
de Streek te vernachten , en vertrok des anderen daags , naar Me
demldik. 

Deo S Jana,U 160i gevoelde men te Bna1111111 den schok eener aard
liniog, -lke de boiaen deed schudden, en eene groote ontsteltenis onder 
de ingezetenen te weer bragt. 

Den i6 September dea jaan 1608 sprong de kroidmolen 'fan Ros
.. J•co•••• Vroedschap van Enaman , even buiten de stad staande : 
welk ooplok, den 14 September 1837, ook die van P1nza Sw.a.noooa 
OYerkwam, die, na berbciuwd te 1ijn, den 7 Pebroarlj 1640 nogD111als 
ia de lucht -.loog. 

In de kerkelijke geschillen , welke Holland niet lang daama beroerden , 
heef\ Easa1111n de C.Ontra-Remonst.rantsche tijde gehouden , en zich 
neven Amsterdam en Edan1, in den jare 1617, gekant tegen de 
rnolotie , hij het meerder gel.al der Leden van Uolland tot bP.houd nn 
Bea nede der kerk pomen. 1 

IV. Dur.. 11S 
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Vele lnkhuiMr ~ ia N11 jtn llSJ T•D de ~n 
pnopicn aijade • Tolpe hierop eea aa,imerkelijke o~d i.ii de 11-l , 
die door de Schut.ten met. moeite ptilcl werd. 

Op den 21 llei da jaan 1611 had Dl&Hl t.e EunlNl!I ,- neeslijk 
onweder van donder en blikum. Het 1ref imouderbeûl seker pdeelte 
der stad, aanvallf nemende bij de ~keete■ ea loopepde tot un bel 
NooNieinde van den Wienlijk. De nee111de uitwerktelii 4aaryaa. sijn d.tor 
sommigen om1tancli1Jlijk te boek psteld. 

In lunij des jaan 16U3 ia er te EuaVIUII eene aanmerkelijlLe op
sehndding ontataan , ter gelegenheid dat de tamboer, die gebn1ikt wercl 
om volk te werven , niet wilde roepen , om Zijne Hoogheid den Prins 
van Oranje te water en te lande te tlienen. Het graa- plund• 
het huis van den Oud-President Schepen W1Lt.1■ Wm,u11 Houu.o•u, 
dien men verdaeht biel:l , Terhoden goederen aan de Bngelaehen selevml 
te hebben. Uit '• Gravenhap ..-ml eenig krijpvolk te scheep naar die 
plaats gezonden., om het oproer te 1t.illen ; doch het graan biel~ de 
poorten gesloten, en aeh~ met 1c:herp op tie 11aderendo vaartu,pn. 
De Heer n.11 BaunON en aadm, G~ van '• LtndJ Sta~. 
die , na verloop vaa eenige dalJID , voor de 1tad k,raoien , w~rden er 
ook buiten gehouden. Eerlang werd echter de opscbudding gestild, 

Toen men, in het jaar 167i, ia het Noorcb:rbartier Toor de iran
tchen bedueht was, ,ren. er in1onderlleid 1M &um111 IJllt aeo 'Veel 
ijver aan de verbetering der vesteo ,rurbeid , dat de stad. lliaueo 
korten tijd , aboo de "Vrouwen , HO wèl ah de mannen , aan de wal
len werkten , in behoarlijkeo staat 'Van tegen•eer gest,ild wu. 

In 17 (7 ging • de staabomweateliDJ te E111,av111,, sonier eeoip 
bewllJUlg en ·zelfs aonder eeaige buitenaporigbed,n , bij het ~en 
der pachten, door. -

Nadat de inw. der statl &um1u, den 1' November 1771 ~ .den 
geheeleu dag , door ee.aen geweldisen 1torm uit het W esi-Noorclwes.te,a 
en Noordwesten , zich voor te tluehten oaheilell bekommerd hadden 
gemaakt , werd clie 'l'reel nieL weinig 'Ve,Dleierclerd, doordien het. 'WaAer 
zigtbaar aanwies, hetwelk aelfs ten tijde der eb , die ten 8 ure 
moest invallen , ICIOdanitr vermeerderde , dat reed, VOOI' 10 •re IGID· 

migen der inir9eteneu , di.e de laapte gedeelten der stad, doors .... 
het Noord e1.n de se)ieeten , bewoondeo , 1eaood~ werden , t.er 
berlJior van lfOCd eu leven, aidi op zolders en "Vlieringen te be,ceveu , 
tea einde boYen de kruinen der dijken en waterwerinpn in 'Veiligheid 
te aijn. In het eent bes,ond er geen aapmerkelijke 'l'l'ees, dal. ile 
uood 1eer pranrnd worden zou ; doch welbu,& aag men de bOOfrk 
van het water dermate toegenomen, dat het over de aluize.u van de 
Noorderhaven, 'Voorbij de Galeitjes en het N oorderspui, 
heenstroomde. Aan de eerst.ge1J1<Clde plaats begon laet sijne '1'erking 
des nachls omtrent half twee ure; men was daar belLommerd ..-oor 
eenen deorbraak in den Vissehendijk , :waardoor acker -vele huizen 
groot ffl\'aar zouden hebben geloopen nn .in te storten. Op hel luidea 
der alarmlLlok en het slaan der trom iwam nu ieder ter veriqg 'l'H 

het water toeschieten , en verleende 100 veel hulp eb bij maar kon. 
lntusschen bleef het water al meer en meer aanwassen, en liep, over 
den Sybrnndsdijk heen, IJllt eooe pweldige 1Lorti11J den Nieuwen
RietdijlL in , waar het a_ulk. een gat in de straat maakte, dat de ua
~ijslaaode huizen 1net nrzmking bedreigd werden. Ten 1elfden tijd 
liep het ook over den dijk bij alle de overslagen , en kwam met on
cemecne 1Delhcid in het binnenwater. Hierdoor werd het gevaar nie\ 
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•als •~- Ov,aw ,_., mu kiltinpn, Jm h!lt piotate 
pweld Yan dep 11.&.wm af t.e le!irep. Allen~k,t atond bat 
pte~ aan ~n o•enlaf bij •• Tuimt,raat ; .want, des.ijl het water 
oit de Zuiderhaven •reat in eue regte lijn dfarop ml , wu er 
•u boven C!elil pt of aleuf in ,pkelkt , .waant.oor die ■trut en de 
Ruitental wel ter bootte 'fllll .-.4e,bjajvea vqet o,entroomd raakten. ' 
Vele lieden , die daar woonCH41, ylugtaea op hull,Qle solden I en men 
pc,ogde de paarden te beYeiligen door hen op .Jen dijk te brengen. 
bewijl men aan 1Ue ·kuten gevu, ~peurde, ••ren de schrik, v.er
baudheid en vlll')IJarrio1r in het eenL llllU lr"'°' en algemeen. ~ 
deed aija ~te beat , om het overloopen ''° het water voor te 
komen e,i te leeren , 40!>r middel no ku~gea, welke door de ge
laeele stad paet werden, Elk ijy,erde , JOO 'f.eel .zijne krachten toelie,. 
ten , om alle '1ogelijke hulp te venelaa,Fen , w11vdoor onderscheiden, 
oupluiken wecdeo voorgeko11181J. Doqla te,wüf mer,a heiig wu, ~m 
liet dreigeade gevaar af te wewlen , b.r!ak de dijk 11811 de W eatencheep1-
limmenrerf' door , welke ~~ , 41ie wel vijf roeden groot wa■, 
alpmeeae ~mme,ring vel"OCl,..üte, Het hlaiteawater stortte door 
d~ opeaiag met aullt eea Yerbaaend geweld in het binneflwater , dat 
velen voor eeae geheele oventroomiag aer rondom lig1rende landerijea 
miiesden. Ten einde bei gat te de~ , deejl wen drie haringbui
sen daanoor ainken ; toen men echter ug, dat deze 'fOOr1org het 
8ff0l1 niet had , die men er zich eent •an beloofde , liet men bat 
Owgat, bij de SJDalle hru1r (.Ie eeoip opening, waardoor het 'lfater 
ia de buûhann komt) cloor eenen dam toemaken. Het water vloeide 
zoo sterk in , dat er reeds twee of drie gaten in den Nieuwendijk ge
kolkt wuu. Nadat deae weder f•topl waren, liel men eene urioir
bau voor het gemelde Oorgat 11û.en ; doch doe te digt aan luid 
gebaald aijnde I ger8'lkte met den voor- en achtersteven op den wal , 
aoo dat het water in het midden onder de harinpnia , wel ter hoogte 
no aeven of ach~ Yoelen , ILaan bleef, hetgeen de schuring aanmer
lelük vumiDIJerde. Men liet ve"oJaem aan deQ buitenkant van de 
.harinrbnis een 1teentjalk ainken , en bepa toen , tuuchen de hrQfJ 
• de buit, eenen dam van wier, hooi ea 1t.eeoen te lefrgen. Bier
cloor wu de 11tuke ... drang in de b•i■barea wel niet geheel bel~ , 
mur echter ÏrJ eene ~kelijke IQl!lte veraiadcrd, en men geraakt.e 
toen in de mogelijkheid , om de bo'Vlnpmalde ,,._rbraak te 1toppea. 
~• men &e Yorea ,,:edt, dOOI' het leggen nn aeitea , w diea staat 
W Pf11e8 t.a ~ , •a■rin •U wu tiD be& groow wonlea te be
~- .Door de wubaamheid "'° .cle achatt.erj ea YllD ecaige Heerea 
dar llepriar, bad ~n laet ., •~ aoo ver_ 1ebragt, cl-.& alle 
Yne■ nor overs&roo.-it(_ Yoor ale md en den nabö ,elegeo polder 
1eheel verdweND wu. Jut water wu hiw 8111k d• n;i.chts omtreat 
half 'fier i,,e sterk t,egi~IGBn te nllen; daar DJCD, volps het geLij, 
■iet nor ,,,. nree op Jaet hOOtPt• water koi, •'■•t maken. Aan de&e 
on.,.,.,rachte osmtqdigbei.& h.A men aekerlijk 1w behoud no E11r.a11111, 
loe &e schrU.en, de;wijl bet water omueot drie uren reed• negen voer 
1m hooger stoad, d• op Dood.eràg miS November, bij hetspriog,, 
tij, op aija hoogst werd wau-geoomen. Op sommige plaat.sen stou 
laet Yijf, op eeaige ae,en . .,/ achl, eo op adtte wel tien duimen beo,. 
pr dan i• W Jaar 17l7 pweee& was. Sommige henedenbuiaen op de 
OD.lerhnea t• 10 den paktuip , an eenige au:h&erhuiaen aan den Wier~ 
dijk , op de laai , ,raren t.u bOOfle van vier voeten 011dergeloopea , 
aeeà& 4e llnaen n•r honnvenn:klien meestea ,lugten , terwijl 
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ook het water in lie meeste regenballen, nevens zeer vele levensmid'
delen bedorven was. In de si.ad bad men gedurende eenige dagen volk. 
noodig, om hetgeen onbruikbaar geworden was en schielijk hersteld moest 
worden teregt le brengen. Te dien einde hield men de scbutters
kompairnien ieder op hunne beurt aan den arbeid , tot den volgenden 
zondag , waartoe zlj sicb, zonder eenig loon te vorderen , gewillig toon
den , niettegenstaande er toen geen gevaar meer te vreezen was. 

Den !W November des volgenden jaars , begon het des morgens zeer 
hard uit het westen te wuijen , nemende de wind bij aanhoudendheid 
hevig toe , lot dat die tqren den Hond , in het Noordwesten schoot , 
waarop het water met geweld begon aan te dringen , en de buijen zoo 
hevig werden , vermengd met bagel en regen , dat men de stralen niet 
aonder gevaar kon begaan , van wegen het afvallen van pannen , en het 
instorten un scboorsteeneo. Des avonds om 11 ure was het water op 
zijn peil ; aoodat men de sluizen digt maakte ; doch de zee, die aeei
geweldig op de bnitemraterkeeringen aanrolde, deed vreezen , dat deze
aouden beZ\,ijken, ,raarom zij nn binnen met stutten, van buiten met 
zware balken , en daarYoor nog een zeil , voorzien werden. Deze ar
beid was van een gewenscbt gevolg , vermits dat /cdeelte der stad , 
hetgeen in het jaar 1771 geheel onder water ston , daardoor droog 
bleef. Tegen den morgen van den 21 , bqron het water ten lS nre 
100 vrcesselijk t.e wa1111n , dat alles scheen te 1ullen onderloopen, gelijk 
op vele plaatsen der zeeweringen ook zoude geschied aijn , indien deze 
allen niet reeds in den afgeloopen zomer, mèt zware kosten en overleg, 
waren verhoogd geworden. Het water klom, op twee en een halve duim 
na, 100 hoog , als in het jaar 177S , zoodat men vreesde dat de ge
maakte werken zulk eene aanperssing van water niet zouden lun·oen 
wedentaan , terwijl eenige naanwlijks sedert acht dagen voltooid wa
ren. Hier kwam nog bij, dat het water wel 2 uren staan bleef, zoo
dat. het zelfs door de dijken heen drukte. Hoe groot de angst oolr. 
was, 100 betoonde zich echter ieder hnrger even moedig , om alles, 
wat tot behoud gedaan kon worden , werkstellig te malr.en , gelijk dan 
oolr. vele plaatsen door afdammingen behouden bleven. Een der Lni-

· tendijken, gelegen binnen de stadspoorten voor de zoutkeelen, dreigde 
op -.ier plaatsen door te breken , doch dit gevaar werd insgelijks door 
de vlijt der burgers gekeerd. De dijken buiten de stad leden mede 
veel, doch bleven aonder doorbraken. 

Na de omwenteling van 1787 had er te En.1111110 eenige opschud
ding plaats. Den 8 Maart des volgende jaars , 1ijnde de verjaardag 
van den toenmaligen Stadhouder W1LLu V, Prins•• Oronje, trokken 
de scheepstimmerlieden , met bijlen , sagen , en andere gereedschappen, 
van bont gemaakt, en met oranje-linten voonien, in vier smaldee]en 
verdeeld, op, onder zeven verschillende oranje-vaandels , op welker 
eerste aan de eene aijde de Hollandsche tuin , en op de andere 1ijde 
sijne Hoogheid te paard ; en op welker tweede een schip op stapel 
en een schip in het water, met de masten daarin verbeeld worden. 
In den eersten optogt ging men de huizen der Bewindhebbers van de 
Oostindische Kompagnie, die der Burgemeesteren, en van genoegzaam 
alle -Raden niet voorbij 1onder stil te houden ·, en de muziekanten Oranje
liederen te laten aanbe&'en, afge111·isseld met het geroep: 11 YiMt de 
Staten ! riNt Zijne Hoog/,nd l" besloten met een driewerf herhaald 
• llouee !" Dit geschiedde insgelijks voor de buizen van de Leden 
".•n den r,roolen krijgsraad , de opperbedienden van de Oostindische 
(,{llnpagme en van twee der Stads-Predikanten , staande de onrige 
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niet in pedea reak. ·Bijunder wu men seheLea op den Leeraar 
I111UW1 , die wel 'rerre 'r&n dus nreerd te worden , dermate het 
'rOOnn!rp was 'ran de onzinnigheid des graanw, , dat hij de hedrei
Plr vao opgehangen te sollen worden ter naauwernood ontkwam, 
eo door het onbeteugelde graauw 1ooveel te lijden · bad , dat bij de 
dienst te dier slede moest nederlegseo en die standplaats voor Wie
ria_r_o nrwisselen. 

Bij de omwenteling van het jaar 1791S, ,;erden eenige aanhangers 
'r8D het buis van Oranje, dcior de toen heencbende partij, awaar he
leedigd. Ook moest de Predikant bij de Luth. gem., D. R. Ucuuu • 
binnen tweemaal vier en twintig uren de stad ruimen; terwijl de Herv. 
Predikant J1ocovs T11DD1o11, 'ran aijn ambt ontzet werd. 

Na de landing der Engelschen en Russen , in Noonl-Holland , in het 
jaar 1799, wenl E11umu1, mede door de eentgenoemden beaet, welke 
aldaar vele geweldadigheden pleegden , de stad in staat 'r8n defensie 
stelden en toen sij 1ich gedron{en aagen baar weder te verlaten , de 
aan de Oost-Indische Compap1eswerr liggende Oost-Indï,che schepen 
en kameelen, ia brand staken. · 

Bij den watersnood in Februarij 18215 bad Easw1111n weder groot 
gevaar te duchten. Hare uitgebreide waterkeeringen, legen den op
gezetten doed niet bestand , liepen op den middag, gedurenae wel twee 
uren bijna geheel over. Door deze geduchte oventortinr 'rielen op 
:aes of zeven onderscheidene plaatsen diepe scheuren en wijde gaten 
ia de dijken binnen de stad. Doelt de burgerij , Toorgepan door het 
.liealuur der stad liet, den moed niet 1inken. Door inspanning nn alle 
kracht en 1&111enwerking van menscben uit allerlei stand , gelukte het 
niet slechta de overstrooming te 1tuiten , mil&I' ook de scheuren en venin
kingen te stoppen. 

Het wapen van En111111D bestaat nit een Teld Tan uuur, beladen met 
drie silYere baringen, onder elkander pteld, en daar tu11Chen twee 
pdea stenen , beteebnende dat de Enkhuisers als harinr;n door de 
zee wadea zwemmen, en dat met 1ekere kennis van de beide polen en 
den loop der eterren. De stad , nadat sij met muren of wallen ver
sterkt was , aoo ab wij hierboven gezien hebben , uooit door eenigen 
-rijand oTerwonnen zijnde , 'roert als zinnebeeld, dat hare vrijheid aan 
DJemand is oyergegeven of Termeesterd, eene maagd bij haar wapen. Op 
de T.-oegste afbeeldingen nn dit wapen zijn de baringen gekroond , ter
wijl de lfaagd er niet bij wonlt ge•onden. - De vlag der stad Eu
■v1z1111 bestaat uit veertien horiwntale streepen van rood en geel. 

ENKHUIZEN, eil. in Oo,t.Jntlii 1 in den -S-da,elm Archipel, op de 
Jhffle .,_ BataflÏa. 

ENKBUIZER-K.OGGE , naam , welke wel eens gege-yen wonlt aan 
de Oosna1tMC11 , 1ijnde eeo der Yier koggen , waarin vroeger Dregte,,. 
lan,l, proT, Jfoortl-HollaJ&tl 1 Terdeeld was. Zie Oosn111.o,u. 

ENKHUIZERZAND , sandhank in de Zuiderue, tusschen de stad 
Eokbnisen en het eiland Urk, ten 0. 'r8n de stad Enkhuiaen, van welke 
zij door een eng narwater gescheiden is. · 

Deze bank heef\. eene auidoostelijke lengte Tan ruim 4 uren en eene , 
noonlwestelijke breedte van 1i en i uren. Zij heeft aan _de wel••~~~ 
stad· geen pring nadeel toe,ebragt , door de belemmenng welke ZIJ 1a 
de vaart nroonaakte. :Men ÎI wel bedacht geweest dit onheil te 'fer
minderen , door de werking Tan een nieuw uitgevonden water-sandmoleo ; 
doch te vergeefi. Dit groote werktuig, dat op twee breede vlotsche
peu rustte, en door acht of tien paarden werd omgetrolken, hoe zwaar 

D:gitized b,Google 



ENK:. 

met tetttinpel'i dolt vclOnlen , l!rt vooral met iaat ~l· leslapu • 
•a• echter diet 'l>t!stilnd ~11 liet nl'biral~ vá'il het ilincl , sooltat het 
telkeni onllaitr 11'enl , eir d'e tiitvindel'I , D'a' er ♦ele' duisendea aan le 
kosten gefegd te hebben , genoodzaakt waren , het werk te ltalen·. Na 
langen arbeid onde"onden •U , dat de uitgemalen li:olkeil door deu 1troolb 
tellens met zand gevuld werden. Jlet son tfonen eeuwigdurend, vruch
teloos werk ge"eest aijn , daarmede te volharden. 

RNN'EMABORGH, Bniteopf., me't aanzienlijke veenffi, in liet Old
ambt, prov. tJroni"gen, arr. en 1f n. N. ten W. van F in,,:Aotn, kant. 
en i u. 0. ten N. van Zaailtlroek, gem. en in betel. •idwx,(J,e, IJ min. 
W. van de kerk. 

Het is van rondom door hohehetl omge,-eo, e'II &eilaat, rnet dti claartoè 
liehoorende gronden, eene oppe"l'akte van 4511 bund. ~ v. r. 90 v. eH., 
waarvan de opstrelkende lieerl. ,reheel met boatb is &.!plant , behalve 
een klein gedeelte bestaande' uit louw- en weiland, en eenig behuisd' 
land. Al het overige is veengrond , wümri jaarl~ een aanaienlijk 
gedeelte tot turF 'ltordt gestoken , hebbende dit vèèn eene eigene slnil , 
om iremeenschap met het hoofdkanaal te onder1ioàden. Deze buit. ,rordt 
ll!dert het jaar f817 iri eigendom beaeten· door de Hieeren h,äc Tà.Tla& 
u Con., woonachtig te Franeker. 

ENNEVELDE, bnun; ió Zallinil, pro•. Ormjael. Zie .b1nu,.·• 
ENS, het auidelijks\e ~eelle van liet dil. Stkol.lrml, prov. 0.,,... 

ij11d, arr. ZtDOlk, kant. XamP'!!, gem. &liotlaml. _ . . 
Het bevat het d. Ens en de Zoiderbuurt· telt 49 b., bewoond 

door 117 haisge1., uitmakende eenè bevolking van 289 inw., die meest 
bon bestaan vinden in het visschen in de Noord"- en Zoidenee , ell 
arbeiden aan '1 lands1terk. 

De Hen., die bier 180 in getal aijn, behooren tot' cfe géin. Eu-H
Bmmeloortl. - De 1\-. K., '\'ID 1telke men er 100 aantreft', worden 
tot de de stat. E111-en-.I!mmeloott:I gen,kend'. 

Het d. EH, ook wel de Jlolentinnrf genalmid, ligt S 11. W. N. 
W. van Zwolle, il u. N'. W. van l:ampen, in• den "Znidoostelijken 
hoek van Sehoklancf. 

:Men telt er in de kom Yan liet d. S8 h; en· IO& inw. 
De Herv. kerk, welke buitendUls, aan den Znidoostelijken lloel 

d~ eilands staat, stond vóór de Reformatie ter begèvinfpan het ka
pittel van Deventer. 

Men heet\ er eene dorpschool , welke gemiddeld' door een getal van 
40 leerlingen bC10Cht wordt·. - Bö dit d. staat eene wurliaak , tot 
gemak der schepen, welke de Zoidenee- bev11ren. 

E~S (UITLINGER-), pold. in de prov. Zud-Hollantl. Zie U1Tt111-
an-F,Ns. • 

ENSAGUBSON, st". in ..lfrilm, in Opper-Guinrt11 aan de Oorulluit, 
hoofdst. van het land Tufel, it m. Z. van Coumassie, it m. N.N. 0. 
no de Kaap der Drie I'unten. 

ENSCHEDE, kant., prov. O,,mjilel, arr • ..dlmelo; palende N; eó O'. 
aan het ka11t. Olden&aal, Z. 0. aan de Pruissische prov. Rijnland, 
Z. aan de Prbissische prov. Rijnlat1d en aan het Geldersche kant. 
Groenlo, W. aan de kant. Goor en Delden. 

Het bevat de 3 volgende gem.: En1.:hede Haaksbergen en 
Lo n n e k er , beslaande eene oppervlakte van ilS,6119' bond'. Ml!ll telt. 
rr 266,i h., hllwoond door i839 buisgez., uitmakende eene bevolking 
van rn1111 fä,!SOO inw., rnn ,i•elken zich vel,n 11p liet fab1-ijlweaen 
tn~Icr,-;-;-,·n. 
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ENSCJDDB·, l.lid. l'Ûlf, ptoY, ~. llul. YaD IhNlfln', 
._taànde uit de 'J'Olfrèbde 8 pm.: Bn1chede, Delien, Diepen
heim, Goor, Raai,hergen, Hengelo, Lo11er en Oldenzaal. 
lleu lel& er 10,008 sieleli en 8 kerken , hedjend wordende door 1 l Pre
ctilalllen. 

ENSCHEDE, gem. ia Tent.w, pro•. lhtrrijuel, arr. Almelo, 
kant. BJl#lwtle (i k. d., 9 m. k., 3 •· d.), rondom in de gem. Lon- , 
aeier icgesloten. • 

Deze gem. bent de plattelandsl.. Enschede en eenigé ventrooid 
liggende h., beslaat eene oppervlakte van 158 bond., telt 700 h., bewoond 
door 7110 hnisgea., uitmakende eeoe bevolking van ruim S'700 inw., die 
meest. in de vol«ende lalrri,lken hun bestaan vindel\ : 1 1loomkatoen1pin
irerij , die een ràlmbat aflt:Vert , dat met het Enr,lsche kan wedijveren ; 
1 damuttafeilinnen- en pellmfabrijk ; bomba1~nf'abrijken ; gekleurde 
•ttf'goedereafabrijken ; linnen- en· katoendrallenjen ; kunst- en· andere 
l,Werijen ; verwerijen; keltinpterkerijen en ealicot.aweverijen , welke 
Jaatate aoo aauienlijk &ijn, dat de grootste deratoomspinneriJID •• weke
lijks meer dan 5800 pond. rn1fe katoen tot twist verwerkt, hetwelk met 
dat der andere spinnerijen gpumenlijk voor de behoefte der Enschedesehe 
•!verijen ongenoeg1aam is, 100 dat er nog aan&ienlijkc partijen twist 
uit Eniet-nd over Zwolle herwaarts gebngt worden. • 

De flerv., die er mim i!IOO in gêtal 1\jn, maken met die van de 
hrrerlijke gem. L oander eene gem. uit, ·welke tot de klau. van . 
.lhiinatn, tint van BrueAetle behoort, ruim 7i00 &ielen telt, en door 
twee Predik&nten bediend wordt , van welke de oudste beroepen wordt 
duor Goedsheeren of Eïgengeërl'den en den kerk.eraad, en de tweede 
dool' de Regering, den kerkeraad en Gecommitteerden uit den boeren
stand , terwijl de pastorie van den oudsten Predikant Troeger aan 
Goedsheeren en die van den jongsten aan de ■tad toebehoorde. Even
eens werden •roeger de jaarwedden der Predikanten uit venchillende 
fondsen betaald. Beide ontvingen wel een gedeelte uit de provinciale 
ku, doch het supplement van den oudsten Predikant kwam van 
koorn en omslag over de landerijen buiten de ■tad • terwijl dat van 
den twefde nit do ■tada inkomaten Letaald werd. - De eersle, die in 
dae pm. liet leeraarambt bekleed heeft, is f!"ee,t, PillO Ov1T1u1 , 
die in het jaar tlff)S herwaarts kwam. Tot 10 laet jaar 1684 had 
&rscnr,1 slecht■ éénen Predikant, doch loen bekwam zij eenen tweede , 
zijnde de eente tweede Predikaut seweeat , Enaw11u11 ST01.•H , die 
in dat jaar herwaarts kwam, en in het jaar 17i7 overleed. 

De ~-, die hier tiO in getal 1ijn , maken eene gem. nit , 
welke door éénen Predikant bediena wordt. Het beroep geacbiedt door 
den kerkeraad. 

De R. K., van welke men er ongeveer 1400 aantref\, onder welke 
900 Communicanten , maken met die .van eenige bunrs. onder Los
•er, eene par. nit, welke tot het aarlsp~. van T•imthe behoo~, 
door eenen -Putoor en eenen· K.apellaan bediend wordt , en ülSO s1e
len, onder welke tlSOO Communicanten, telt. 

De Iaraé1iten , van welke men er 110 telt , worden tot de ring
~agoge van Ollim:aal gerekend , welke te E11KID■ eene bijkerk 
heeft. - Ben beert in de1e gem. S scholen. 

De plattelandat. Bncm■ , de voornaamste fabrijkplaats van Over• 
ijnel, ligt 4½ u. Z.O. van Almelo, !il n. Z. van OldeDIUI, !il½ u. 
0. van Delden, aan d.en groeten wes van Deventer op .llunster. ZU 
wordt, naar men wil, aldu genoemd naar de land- of eind,cheiding, 
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d•wijl aij dia'l op de pmea 'fan de proT. Overijlael, aabij Pruia
sisch-Rijoland, irele«en il. In de perkamenle br.ieven der Utrecbtlels 
kerk. wordL het ovli. l11zz, eu bij oude schrijnn ook. wel E11111 l[eooemtl. 

Hel waa eer&ijds eenigermate vent.erlr.t, doch is thans geheel o■&
manteld , maar beel'l nor twee poorten. Door bare ligging van ille 
gemeenschap met het water afgescheiden , moet bier alles per u ver
voerd worden . 

Men heeft er eene ruime marli.t , waarop vier jaarmark.ten seboa
den worden , van· welke de eerste ionlt den eenten Donderdag ia 
Fehruarij , de tweede den eenten Donderdag in April, de derde dea 
eersten Donderdag in October, en de vierde den derden Donderdag in • 
November. De kermis nlt in op St. Maarten. 

Het Stadhuis is een 1eer doelmatig iogerigt. gebouw , dat met de 
beeldtenis prijkt •an H1u.t.11 n1 Locua, die mei 1ijnen broedu Ju 
n.11 Locau , omstreeks het midden der achttiende eeuw , de eerde 
ondernemen waren vaa de sedert 100 seer toegenomen fabrijkea van 
bombazijnen aldaar. 

De Herv. kerk heel\ ecnen hoogen toren. Zij wu 1'00r de RefOl'
matie aan den H. •un11us toegewijd, Het regt om er eeneo Pastoor 
aan te stellen is door GoolliLDVI, den vie-1 en twintipten Bisschop un 
Utrecht, aan bei kapittel van St. Pieter te Utrecht PIJeYeo. 

De oude R. K. kerk, aan den- H. JM:OBUI toegewijd, is in. het jaar 
1841 verkocht, nadat er eeoe nieuwe wu Jebouwd, - De kerk der 
Doopsges. is klein, doch oei. - De Israëlitische Bijkerk is een 
seer li.leio gebouw, dat niets merkwaardi~ beeft, 

Men bed\ te B11CDD1 eeoe llaatscbappij van Moederlijke 
\t eldadigbeid, in het jaar 1831' opgerigt; de Eoscbedesche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en Koophan
del; en een Departement. der Maatschappij: Tot Nut•• 't 
Ai§erMlff I dat den 1 April 18i7 opgerigt is, en ruim 40 leden telt. 
Ool. is er eene La tijnsche 1chool, waaraan door eenen Reet.or on
derwijl wordt gegeven. Voorts heei\ mea er eene Fransche school 
voor Heeren, me& de Latijnsche sebool Terbonden; eene Jonge 
J ufvroa wen1chool en eene. S taduehool. Ook heeft men er eea 
Postkantoor al1mede eene Station der paardenposterij. 

In het jaar 1ii8, werd E11ac:uD1 door Ono II, den vier en der
ti1rsten Bisschop van Utrecht, in den oorlog welke bij met de Gelder
schen en Overijuebchen voerde, geheel afgebrand. Ruim twee honderd 
jaren daarna , te •eten .in het jaar 1437 , werd het li.asteel nn 
E11sc■1DB , toen -nog overig , nevena gebeel Twenthe , door RnoLHus, 
den drie en Yijftipten Bisaehop van Utrecht , voor zeli.eren pand
penning, die naderhand werd afgelost, aan Ju nw WBLnu1 ver
bonden. 

In het jaar 1331 heel\ .f.t.11 n11 D11S'r, den vijf en veert.ipten Bis
schop van Utrecht, de regten"en inkomsten, welke de Graaf ns SoLD 
te Enc■1D1 bad afgekocht en de ingezetenen van die stad daardoor 
van verscheidene lasten bevrijd. 

In den jare 11597 , kwam Print M.u1■1n voor de:,;e plaats, toen met 
een aardenwal en twee !lrachten nrsterkt, ééna van liinneo en de an
di•re ,·an buiten. De Spaansche bevelhebbers daarin li1rnende, geen 
geweld durvende al'waebten , zonden , na gedane opeisching, gemag
tiarlcn naar het leger van den Prins , om met hem wegens de overgave 
t.e handelen , diensvolgens werd hun en bun volli. den vrijen uitlogt. 
lorgeslaan , onder 1'oorwaarde I Tau in d1: eerstvolgend!' maanden, den 
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•-, •an S,-., aan dae lijd, na deo llijo,' niet t, mopn dienen. 
De plaats gioÏJ du aan de Staatseben over, maar om niet genoocl
aû.t te zijn er bezetting in te houden , werd zij na een besluit van 
de Gevolmagtigden der Algemeeoe Staten en deo Raad nn State , 
abmede van de provincie Ovecijssel, van bare vesten ontbloot, Meer 
oagemaklr.en beeft deze pluts gedurende de Nederlandsche beroerte• 
-ten lijden, en is meermalen gewonnen, versterkt en weder geslecht. • 
Oader anderen werd zij ook in laet jur 187i, door de :Muosterscben 
bezet. In 171SO leed aij croote schade door eenen zwaren brand. 

Het wapen van EascDDB bestaat uit een schild van 1ilver met drie 
dwanbalkea , waar overheen een St. Andries k,ruis , formerende te za
meo een alagbek, alles van rood. Het aehild gedelr.& met een gouden 
kroon en ter wedenijde vutgeboudeo door eenen klimmenden leeuw. 
Dit wapen aehijat Eascam1 eent in het midden der zeventiende eeuw 
verJr..rern te hebben , want op oude gedenkpenningen , 1iet men een 
uder wapen , in alles gelijkvormig aan het stadsaegel , hangende aan 
stukken op perkament geschreven ia 1477 , 1488 , 1491, 1498 , 11S38, 
!1188 , 11S99 en 16". 

ENSÇHEDB , oud adell. h. in het 1rraaf1. ZwlpM,I, prov. Ce'ldn
lau. Zie EscuDB, 

ENSCHEDE (KASTEEL-VAN-), voorm. kut. in Tton1tlw, prov. 
ONrifa-1, in de platLelandsl. Bfld«I,,. - Dit kut., i1 reeds lede" 
lang afgebrolea. " -

.BNSCIIEDER-BSCH, geh. in TwlllM, prov. thitrijael. Zie&CDilH. 
ENSÇHERANGE, Fr. naam van het d. Ea1e111&111au, in de beerl. 

Cln/T, groo_tb. I,uzr,,Jn,rg. Zie het volgende art. 
EltSCillilllNGEN of E11CDB1Hu, in het Fr. EncBEHHB of EKc■B

aan1, d. in de beerl. Clnff, grooth. LuzemJ,,,rg, kw., arr. en 3i a. 
N.W. van Dieiirda, bot. eo 11 u. N. 0. van IPill:, gem. en 1 u. 
N. W. na IP ilwe,vill., op geringen afstand van de W oltz. 

De inw., diealle R. K. zijn, hebben hier eenebijkerk, un.deu H. L.a
llDTIIII toep,rijd, welke tot de par. ,an Piwl,ela behoort, en door eenea 
Iapellaan hediend wordt. 

ENSCHOT, d. in de •eijmj •• '• Hertagenho,cla, kw. Oütmoijli, 
prov. JroonJ-8,aJ,ond, arr. en 3f u. Z. Z. W. van'• Hertog,,J,oidi, 
laat. en 1! u, N. ten 0. van Tilburg, distr. en i½ u. W. van 
Bozul, gem. Berlcel-Bnid&ot-en-Heulielom, aan den Nemer. - Dit 
dog,je komt reeds,in 1186 voor onder den naam van E11nuc11r. 

De inw. vinden meest bun bestaan in den landbouw. Ook beeft 
men er eenen wind-lalen, votmo)en, waarin ook 1too111werktuigen aan
gewend zijn. De grond ia over het geheel boog en undig, maar ean 
de zijde vau Tilburg wordt •ü leemachLiger. Rogge, boekweit en ha
ver , voederkruiden en keukengroenten worden bier gewonnen, ook een 
'll'einig vlas, erwten en boonen. 

Dt: inw., die bier alle R. K. zijn, maken eene par. uit, welke tot het 
apost. vic, gen, van '• Hertoge,J,o,cA, dek. van HilNre116eel 7 behoort, 
en door eeneo Putoor bediend wordt. Berkel •erd eertijds meermalen 
tot deae par. gerekend ea daar 011 dat d. ,oorheen dikwijls O o, t
Tilb•rg genoemd werd, ter onderscbeidinc van het tegenwoordige Til
barg, hetgeen ab dan We1t-Tilburg gebeeten werd, is daaruit mocelijk 
1let gevoelen van sommigen ontstaan, dat EKsc■OT de :Moederkerk of 
Parochie van Tilbare-_~• geweest ; welk gevoelen niet schijnt gell'rond te 
.1ija. Integendeel schijnt het uit eenen git\brief van H111D1111t II , Hertog 
MA Brabantl, van 1!H8, dat Hascao, alsdan eene vikarij or onderhoo-
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rig deel dfr par. •• Tilbuft w11, •• io de Y8!fende l\fden is IIIIIIHr 
meermalen met Tilburg deor eenen Putoor bediend ~t. De ,-.. 
torij behoort 't'IID ouds un de Kanunniken 'fan Tonprlo. - Van de oade 
parocbieli.erk , aan de H. GICll.u toegewijd , die pbeel Ter'fallen wa • 
sijn de boaw.allea in het jaar 18S9 geheel opgeroimd, bebal•e de tin-en, 
die er nog staat. De scboorkerk, die mede de H. GICILl.l als p•tro-

• nèue Tiert, is in het jaar 1767 vernienwd, en in het jnr 1859 aan
merkelijk nrbeterd. - De dorpschool wordt gemiddeld door ee■ getal 
nn 70 leerlingen be1ocht. 

Er plaf bier •oorheen een buis met een bnrggraebt en ophulburg te 
•ezen, 11jnde een leengoed van den Hertog van Btaband ; de eigenaar 
d1arY1n beaat het. reirt, om vrij geleide te ge.en aan misdadigers, 
aldaar ge•lugt , zoo als onder anderen gebeurd is in het jaar 1468 ; 
than1 ia dit hoi■ ■lechts eene boerenhoeve. 

In den nacht , tuuehen 1!1 en 13 April 184!1 t ontstond er brand ill 
het d. E111c■OT, in de boiaing of 1chuur van den Borri-ester der 
gem., "ellLe len gevolge had• dat niet alleen hel huis, hetwelk tevens 
tot rudhui1 en berginir van het gemeente archief werdt gebmgd , ala
mede de schoor en verderen aanbouw Yan genoemden Borgemeester , 
maar ooit eene daaraan belendende hoi1ing en schuur , met bijna alle 
de daarin gevonden wordende archieven , meubelen en bouwgereed.schap
pen, benevens drie stuks vee eenc. prooi der Ylammen •Un irewonh!n. 

De kermis te EascaoT uit in Zondag na den i9 September. 
ENSELAAR, geb. in de ll1tïerij Nt1 •, Hmogtnboula, kw. Peel

laatl, arr. en 1 n. N. 0. van Bindl&o9•, kant., gem. en½ u. N.W. 
van Helmond. 

ENS-EN-EMIIELOORD, kerk. gem., pl'01'. Oeerijnel, klaas. en riug 
1'8D KamJ)ftl. · 

Men telt er 190 aielen , en heeFt er ééne kerk te Eos. De eer
ste , die in de&e gem. het leèraarambt heeft waargenomen , is geweest 
P1n111 A1■1Lms • die in het jaar 11S98, 1ijne dienst te Oldendorp 
-.erlatende , aicb bier aocht in te dringen , dan hoewel hij 1icb eeni
gen tijd staande hield, is bij er geen vast Predikant geweest,- en 
snib geworden te Broek in Waterlànd, in het jaar 1601. Het klas• 
aikaal bestuur van Kampen oefent het regt van rollat.ie uit , doeh 
die klassis venoekt dan aan den tijdelijken Ambachtsheer van Em
meloord , welke altijd een Lid der Regering van Amsterdam i1, dat 
het traktement van Emmeloord door den beroepen Predikant mag 
worden genoten. 

ENS-EN-EMMELOORD, R. 1. stal., prov. o"fflJ·,1el, aatt.spr. Yan 
Zolland-en-Dre,,tlat. 

Men telt er 1SOO zielen , onder welke 350 communicanten , die eene 
kerk te Emmeloord hebben, welke bediend wordt door eenen Pastoor. 
Onder de vroeger bier gestaan hebbende Pastoors vinden wij vermeld 
den door zijne schriften bekenden B1auan11s DooB111w1uu" die van bier 
naar Kampen verplaatst is , alwaar bij voor eenige ,jaren is overleden. 

ENSLENS, geh. in F,",,elgo, erov. Groningtn. Zie Ennns. 
ENSONTA, st. in .,/fn"/uJ, in Upper-Guinea, aan de Gou,lku,t, kon. 

411iantee, ti m. N. W. van Cowma,1i'e. 
ENSPIJK, d. in den Tielerwaartl, pro,,. Gelderland. Zie E11s,11. 
ENSPIJK (BUIS-TF.-), adell. h. in den Tiekrrmartl 1 pro,. tleltler

land. Zie E11sP1& (Ho1s-r1-). 
ENSPI1K. (POLDER-VAN-), potd. in den Tiele,u,aa,tl, prov. GeJ. 

dcr/a11d. Zie EKSPI& (PoLDBB•YAa-). 
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1118Plt, lleeri. m dea ~, P'"· th~, IIM«IH
M-at, an'. 'l'i,11 bat. Be~, «9Di, Jha; paleàde N. au 
de J,iDge, O. aan de beetl .• Deil, Z. nn de lieerl. Waardenburg, 
Tail- en Raaftén , W. un de beert. llumpt. 

ZiJ bevat den Pol4er nn E111eik en· IM!nip aiterwnrden, ea 
durin bet d. E n1pi k, benevens eeo1r 1'et'ltroeld ligpnde woningen, 
hesl■at eeae ~nlakte 'fan 814 bun • IS8 v. r. H1 •• elt., telt 4:J h., 
bewa11nd door 48 huiap., uitmakende eene beftlkiag van i40 in,r., · 
die meest hun bestaan vinden ia laadbou,r en Yeeteelt. 
· De Hett., die biet ruim iOO in getal zijn, behooten lol de pm. 
Dnl-n-Bt1,pià, welke in deze heerl. eene kerk heef\; terwijl men er 
a\echts ffne La\laerrehe aantreft. 

De B.. Jl., na welb mea er ougeyeer 40 imatref\ , worden tot de 
11at. nu B,ut gerelend. - 11en heef\ in deae beer}. ffne school. 

Het d. 11'ffni:, ook wel '&11,ra or Eu,mt geeebreven , Hr :Jf a. W. 
vn Tiel , 1 n. W. ftD Geldermalsen, f 11. W. van Dei • 

De kerk heft eenen fraaijen spiaen toren. - De dorpschool wordt 
gemiddeld door eèn ,etn na ilS leerlingen bezocht. - Ook heeft 
men ereeóseet Oild hni, gehad, het Hui, te Enspilt geheetea. 

De ltetmis te Ea,ur. , valt in den tweeden Zondag in September. 
~ heetl. wordt tegenwoordig in eipndom lleJeten door den Beer 

Gl'rfe v,w Bn.oa, woonachtig te llvienwaarcl. 
ENSPII (RUIS-TE-) , voorm. adell. h. in den Ti1"1'flllMWJ, prov. 6,ldff.. 

,.,ui I Ben«lndütrikt I arr. en 3½ a; W. Yan T,W, kant. en 1 u. vt. 
••n 6,W.n'llafna, gem. en fa~ W. •an Dril, lf min. Z. van het d. 
B"'Jll'I, 

Dit b., laet1tell twee schuine opgaande trapgevels en eene •••te bmjt 
hac1. , wu rondom door ec!lle gracht omgtifen. Op hel midden der 
'fOrige eeaw seer •enallen 1ljode , was het, in het jaa\' 1794, aanmet
le)\jk. vernieuwd en nrbeterd , doch in het jaar 18i8 is het afgebrc,;. 
bn , aoodat men er thans niets meet ••n liet dan de ve"allene 
pc:htea. De daartoe behoord hebbende gronden , eene oppervlakte 
•an i8 &and. 44 •• r. 76 v. ell. beslaande, worden thans in eigen
dom lreieteu door den Heer Grave YH BnAIQI, ,roonaehtig te llarienwaard • 

.ENSPIJC (POLDER-VAN-) , ook wel Por.na-vu-R111,ra genoemd, 
potd. ia den Ti,lfflllttOrtl I proY, tJ,ldnlrmJ, Ben,d,ndütrilt, arr. 
'l'i,11 bnt. (hltlnmal,nc 1 gem. Dril; palende N. aan de Uiterw~r
deo, tegen de rivier de Linge, 0. aan den pc,ld. nn Deil , Z. aan 
den Polclel'-YaD-W aarclenlmrg, den Polder-van-Tuyl a den Polder-Yan
H1eften , W. aan den Polder-van-Rumpt. 

Deze pold. beslaat 'fOlgen• het kadaster eene oppenlalt(e van 914 band. 
18 v. r. lff "• ell., en '4fordt door eenea watermolen van het over
tollip water ontlut. - Het polderbestuur bestaat uit twee Polder
meaten. 

ENSWEILEll, geh. in de beerl. Cr.uu, grooth. Luz,ml,urg, kw., 
arr. en IJ½ 11. N.N. W. 'fan Di,kircA, kant., gem. en ½ u. N. W. 
UD Ckr/f. 

ENT.f!'fU; •oorm. laai• in Bunnngo, prov. Oroningm, gem. 1rarf-
1-i=n , dat reeds voor jaren is afpl,rolu:n. 

Bl'ffBll, d. in T.,,.r.l,, pro.-. 0emj11,I, arr., kant. en !il u. Z. Z.W. 
•an .4lflwlo, gem. en tf u. Z. van .,,.,,._.,., aan de Remre, •en telt er in de bm van het d. 17' h. en 1100 inw. en met de 
daartoe llebdortdde pit. lnterbtóek en Upelo, welk laatste eeh
lèr kèrltelij\ tol Rijnen behoort, 3H h. en i!OO inw., die voor ten 
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aao1iealljk deel iD de achipperij hou hell.aaD 'fiodeo , dur llier meer 
dan 60 Schippen wonen. Voorts wordt. er de landbouw heoefead om 
in eigene belioeften te vooraieo. Aan1ienlijk ook is het. aantal klom
pen , dat hier vervaardigd en bij duiaeode paren naar elden, ÎalllOD• 

derheid naar Friesland, venonden worden. De schuiten, die hier 
gebouwd worden , 1ijn bekend als de ,oortrell'elijkste van Tweothe. 
In 1834 is er eene weefschool opgerigt, welke nu in eene fabrijl 
nranderd en ruim 20 arbeiders telt, hoewel ook aan vele memehea 
te ],dis werk "Verschaft wordt. 
-'be Herv., die hier ongeveer 1100 in gelal 1ijn, maken eene S-· 

uit, welke tot de klass. van Dnenln-, ring van ..ll11111tlo, behoort. 
Reeds voor de Reformatie bestond hier eeoe kapel, aan den H. A.a

n111111 toegewijd , met eeoe pastorij. De Spanjaarden 11\akea bij hua 
bezoek dit dorp in brand, waarbij ook de kapel en de pastorij vu
woest werden. De klokken, die buiten hingen , blenn gespaard a 
1ijn naderhand naar VeldbuÏlllen , in het graafschap Bent.heim , ver
kocht. Jaren lang was toen de Herv. gemeente als een onderdeel 
nn Rijssen te beschouwen, doch door gunstige medewerking van 
U111co n11 R1PPDH, Landdrost van Tweothe, werd op eenen land.
dag , gehouden in het jaar 1707 , besloten , om te Enaa eene 'kerk 
eo pastorij te bouwen , waarmede den 6 Mei 1709 een begin wenl 
gemaakt , wordende vóór dien tijd de godsdienst. in eene boerenwo
oing verrigt. Het houtwerk voor kerk, toren en pastorij is IJ'OOl-
deels van een , te Schuttorp afgebroken. kloost.er. De eerste , welke, 
na de atichling der Hervormde gem., te E!ITD aldaar tot. Leeraar beroe
pen werd, is geweest A.IID&us Fu11c1scus M.i.acuu , vroeger Bnlppre• 
diker te Muteubroek en Kampeo, die den !19 Januarij 1708 bevestigd 
werd en omtrent het jaar 17fll4 schijnt overleden te zijn. - De kal 
wa1 in het jaar 18i4 :i:oodanig vervallen , dat men sedert ruim drie 
jaren daarin de godsdienst niet had kunnen waarnemen , in dat jaar is 
1ij echter aanzienlijk hersteld. 

De B. K., no welke men er 740 aantreft, maken eeae slat. uit, 
welke tot het. aartspr. van Ttllffltlae behoort en door eenen Pastoor he
dieod wordt. De kerk, aan den H. A11To11111s Abt toegewijd , ia ia hel. 
jaar 1819 gewijd, en in 1841 met eenen toren voorzien. 

Men heeft. hier eene school , welke gemiddeld door een getal van :SOO 
leerlingen be1ocht wordt. - Ook ligt onder dit d. de oude havez. Kal
te laar. Zie dat woord. 

ENTER BROEK, buurs. in T1tt11the, prov. Ot1trijml, arr., kant. 
en 1½ u. Z. Z. W. van ..llmelo, gem. en 11 u. Z. Z. O. van 'WÏl!r-
den, i u. 0. ten N. van Bnter, waartoe het behoort; met 1il5 h. 
en 780 inw. Ook heeft men er eene school, welke gemiddeld dOlll" 
een r,etal van 30 leerlingen bezocht wordt. 

ENTERGRAVE , watertje in Tw:tntAe, prov. 0flt!rijuel, dat in het 
El,enl('htbrotk ontstaat; met eeoe noordelijke rigtiog door het Enter• 
veen en voorts lanlJS Enter loopt , benoorden welke plaats het aieh 
tegenover Rekkum m de Regire ontlast. 

ENTERVEEN, mneras in Twntlie, prov. Ot1erij11el, gem. Fiff-
Jm, Z. van Enter. 

ENTINGE, voorm. have,. in Dinerderding,pil, prov. Drtllllw 1 10 
min. ten Z. W. van ~ingeloo. 

liet huis van de:i:e haTez. is in het laatst der vorige afgebroken • 
en het regt daarvan is door Ausunn Cun Graaf n11 Bnnu , Dro.st 
van Kocvordeo eo Drenthe aangekocht. Het is ve"olgeus door deae op 
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tta ander goed gevestigd , en thans is het de naam van een buitengoed 
te Zuidlaren , nor eenigc jaren gebouwd. door den jong~ten 1.000 van 
l'noemden Graaf• die voor weinige jaren als Lid der Gedeputeerde 
Staten van Drenthe overleden is. 

ENTREPRISE (LA NOUVELLE), verl. houtgr. in Nederlands- Guia"", 
lol. Sun'name, aan de Boven-Saramacca, ter regtenijde in het af
Taren; palende bovenwaarts aan den houtgr. La Ressource ; ISOO akk., 
groot. Thans is i.ij met H' i llem, hoop nreenigd. 

ENUM • d. in Fiflelgo , prov. Groningen. Zie Euu•. 
ENUMA-TIL, oudtijds Euo-TIL, en Elim-TIL, doorgaans genaamd 

En-nL , of EtJ11-T1L , r,eh. in het 117 esterkw,artin-, prov. Groningen , 
arr. en l u. W. nn Z•id/aom, gedeeltelijk gem. Zuidhorn 1 gedeeltelijk 
gem. en 1f u. N. van Je Leek, l u. N. van Lettelbert, waartoe dat 
gedeelte behoort, aan de trekvaart van Groningen naar Stroobos ; met 
3i h. en 180 inw., un welke 8 h. en 41S inw. ten 0. de trekvaart, onder 
ZwidJwrn, 24 h. en 1fä inw. ten W. de trekvaàrt onder Lettelbert. 

Het is er i.eer lenndig door den doortogt van schuiten , schepen 
en rijtuigen. De bodem onder dit geb. is aan de oost&ijde van het 
diep klei en daaronder derrij ; het lage land aan de westi.ijde van het 
diep is eenigermate moerassig en bestaat meest uit roodoorn. 

Men beeft er eene school , welke gemiddeld door een getal van 1 ~ 
leerlingen hei.acht wordt. 

Ook is er eene -.al- of llapbn1g , over welke de daar ter plaats be
poinde postweg van Groningen naar de Lemmer loopt. Ten 0. van de 
Taart slaat een pel- en korenmolen, en ten W. een pelmolen. 

Voorbeen plagt E11unT1L nrstcrli.t te aijn door eene schans, welke 
in dea Spaanschen oorlog dil.werf werd belegerd en genomen, ten 
einde den toCYoer naar Groningen of te dekli.en of te belemmeren. 
Onder anderen werd iij, in het jaar 11S88, volgenderwijze, door WILLE■ , 
Graal ,an lfaua•, met liat ingenomen. Hij liet ten dien einde een 
schip , bono met mastkonen, beneden op de denningen met eene 
schootvrije bontwering, toerusten. Hopman Guan Coauuu. Scn.n, 
die voonier jaren de schipbrug over het Niei.ijlster diep li.walijk geleid, 
en alzoo den aanslag op Groningen bedorven had , venocht nu , ten 
einde dien dek uit te ,dsschen , dit schip aan te voeren , hetgeen hem 
hqfestaan werd. Hij kwam daarmede aboo den 10 Maart digt voor de 
acbans , door toelatin6' Yan die van het garniioen , 11·elli.e meenden , dat 
het een lorrendraijer wu, hoewel zij daarna bunnen missla& bemerk
ten , en riepen om af te houden; doch bij voer tegen bunnen dank. plat 
tegen den wal, schoot van beneden, en wierp van boven dapper in. 
Hopman l11c■11:L Hot1HLn, te lande hier oppassende, begon nu ook te 
stormen , en overweldigde de schans. 

ENZE , oude naam Tan de plattelandsstad E11sca1:D1 in Tw,entM 1 

prov. O.erijnel. Zie E11scnna. · 
ENZELENS ofE11u111s, ireh. in Fii,elgo, prov. Cron;ngen, arr., kant. 

ea 1 u. W. ten N. van Appi"gtdam, gem. en i u. Z. 'O. van Lapper
-, l o. N. 0. van Garre1-e-r en I o. Z. W. van WirJ.,., te■ 
N. van het Damsterdiep op eene wierde; met 6 h. en ruim 40 inw. 
lten Yindt in den omtrek zware li.leilanden; de landen tot E11111L1111s be
boon:nde liggen, 1.00 als men in een oud ,ijlboeli. aangeteeli.end vindt, tea 
N. en ten Z. van Je Delft, thans het Damsterdiep genaamd. 

EPA11A, voorm. staten, prov. Friesland. Z11 En■.i.. 
EPE, gem. op de •idtkl-Yeluv.1t, prov. Gelderland, distr. Pelawe, 

arr. -',.,..,._, kant. Apeldoo"' (~ k. d., & m. k., 2 1. d.); palende 
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N. aan de gem. HeeNe, O. aan de pr,v. O,erijsael, z. un Voorst e■ 
.l~ldoorn, W. aan Ermelo •. 

Deae gem. bevat de d. Epe, Oene en Vaa11e111, ---ede daartoe 
behoorende buun. de Brrnk, Broek, Dijkerrot" Bijkh.uiua, 
Achter-Enk, Bmst.er-Bnk, Wester-EnJt, Gortel, O•er
de-Grift. Horthoek.errot., Hegge, J,aar11t..r•at, Lollui1en, 
Norel, Ooster-Oen, Schaveren, Tonger.ea, V.emde, Wea
tendorp, Winel of Wijuel en Zuuk, benevens het adell. la. 
Kannenburg. Zij telt 877 h., bellJoond door UiD huisges., uit
makende eene bevolking van ruim 1S900 inw., die 111eest hun beat.aan 
vinden in den landbouw ea 1ich ook veel op de ~i,-.eiderij 1.oe
leggen , t.erwijl men er vroeger ook. veel hop plagt. t.e teelea. V oorta 
heeft men in dese gem. i4 papiermolens, van welke 9 onder het d. 
Epe en 11S ouder Vaasseu, twee kopermolens, éénen te Epe ea ééaen 
te Vaassen, van ,relk.e die te F,pe een stel cylimlen oJ ee~ pletma
chine, eene staventrekk.erij, en eene cenenknipperij, en die te Vauaea 
eene pletterij, doch van mindere 1waarle, hebbea. 

De Herv., die hier ongeveer 0000 in getal 1ija, maken de pa. 
·nn Bpe 1 Oe.e en Y ••uea uit, ,relke ieder eene kerk hebben. 

De R. K., van ,relke men er bijna 800 aantreft , makea de atat. 
van Yaauen-en-Bpe uit. 

Men heeft in deze gem. 4 scholen , ab : één.e te Epe , ééne te 
0 ene , . ééne te Va as sen en eene baurt1chool aan den Eau ter -
En k , onder Epe , voor ,reillige jaren gebouwd , welke gezamen)üJi. 
gemiddeld door een getal van 700 leerlingen bez.ocbl wordea. 

Het d. &11, ook E1t genaamd , ligt 8 u. N. van Arnhem , 2½ u. 
N. van Apeldoorn , un het Grift.kanaal, waar langs hier veel door&ofl ia. 

Men telt er, in de kom van het d., 84 h. en IS30 inw., en me& 
de daartoe behoorende buun. Lohuizen, Wiuel, Gortel, Sclt•
veren, AcLter-Enk, Norel, Vemde, Dijkhui1en, Emat.er
Enk, Over-de-Grift, de Brink, Westendorp, Laarst.raat 
en Zuuk, ISOi h. en 3300 inw. 

De Herv., die hier ongeveer lJOOO in getal 1ijn , maken eene pm. ai&, 
welke tot deklau. van Hardnv,ij1', ring van Halln11 behoort. De eerste, 
die hier het leeraaramht he.e& wurgenomen, ia geweeat LollOI.Nut Pou.a el 
Pia, die in het jaar 11S9i berwaar&a kwam an ia het jaar 1~98 il afgeael, 
om dat hij de leer van den Beidelhergschen Catechismus aie~ "WÏWe 
oaderteekenen. Hel beroep geschiedt door deo kerkeraad. 

De kerk , een vrij oud en groot gebouw , ,raaraaa mea veel duil
lleen 1iet , wa1 vóór de Reformat.ie aan den H. Mnn1111 f.oe1Jewijd. 
Zij kreeg destijds eenen Pastoor op de benoeming TAD den Vont ••• 
Gelderland. Er was slechts ééne kerkdienst , waanan de Bedienaar 
gehouden waa alle feestdagen en Zaturdagen de eerste miuen te leaen. 
Ook waren er nog de vier 'Volgende v,karijen , als : de vikarij 'fU 
het H. Kr,us, ,relke ter benoeming van den Pastoor ea vu de Kerl
meesten plagt' te staan ; die van Onu Line Y ro•'IIHI, wurvan de 
Do•,s1ua111 liet regt van vergeving hadden; die un den H. A1To111as, 
,relke door den Pastoor en de broederschap van dea H. A■ro111us 
nrgeven werd, en die van de H. Cua.11111.1., welke in het jaar 1671 
ter begeving stond van den Heer n■ KBPHL, De kerk is van eea 
fraai orgel en eenen spitsen toren voonien. Ook heeft men er eenea 
steenen doopvont , welke echter niet gebnaikt wordt. 

De dorpscbool wordt gemiddeld door een getal va■ iSO leerlingen 
bezocht. • 

Diginzecl by c:oog [ C 
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Br r.ija OotJ een cliatribt&t,iekantoor voor de brievènpotte,ij , en een 
Departement der llaatschaPJIÜ : Tot Nut .,_ 't 4lge,,ttt,, 1 dat den 
j() Auguttus 1820 is opgengt, en 10 leden telt. 

De kermis te BH valt in d!,!n derden W oensd•g en Donderdag in 
~ptembu. ' 

E.a was gedurende ettelijke jaren de woonplaal.l eener schrijfster , 
welke grooten roem onder bare landgenooten ,·erwierf, Euauan Posr , 
echtgenoote van den Predikaat Onaaou. De gevoelige en godsdien
•tige schrijfster, welke hier, in 181:i, na een langdurig lijden over
leed, rust, yolgens haar verlangen, op het naburige landgoed 'foi,ge
ren , waar nog dikwerf hare eenvoudige grafstede door den eennmen 
wandelaar be10Cht wordt. 

Van E,a vinden wij gewag gemaakt in het jaar 1410, toen Gi111Ear 
YAII IuaUII en aijae hu.isvrouw geregtelijk opdragt deden ten J:,ehoeYe 
des Hertogs -.an het erf Op-Hinkel , gelegen in het kerspel van E,a , 
hour•. EmsL 

Nog in het jaar 1712, moe&t een gewapende magt, op last van het 
Hor, naar het Gortelschc boseh , onder E,a, treilen , om aich van de 
daar nncholene Heidenen meester te maken. Eerst in het mi,«Jen 
dier eeuw &cbijnen • de Heidenen deze oorden van hullftc tegenwoordig
heid verlost te hebben. 

Bel wapea deiier gem. bestaat uit een schilll van unur, beladen 
met een hert , sLaande op een terras eia OJDgeven van eenen krau 
nn eikenloof, alles van goud. 

EPE, riv. in Ooit-Indië", op het 4rnbon,ehe eil. Ceram 1 dat met 
ecne auidoostelijke ri3tiug in de Bogt-Nra-Blipapoele'lt uitloopt. 

EPECOLSGA or E,uotSG•, d., prov. Fr,:e,la,fJll, ki,. IYe,tergoo 1 

1riet. Wyrnbrituratl.el. Zie Y,uou&•. 
EPELDORFF, d .. in de heerl. Felt11, grootli. Luzernb•rg. Zie 

En1LDOan. 
EPEU, Euu of E1u•-srna, voorm. atate, prov. Fri11laatl, kw. 

11'e1tergoo, griet. Bemelumer-Oldephaert-ea-Nooi,lu,plde, arr. S,,,e,1' 1 

lp&. Hirulelt,open, ten N. van Hnulum1 waartoe 1ij behoo,de. 
EPEMA, Eun of EHs.uun, voorm. state, prov. Frie,land, kw. 

ll'e1tergoo 1 griet. Bemel#mer-OUqlaaert-en-Noord1H'ltk I arr. SMd 1 

MD&. HinMloopn 1 Z. W. van Ko,ul,un, waartoe aij behoorde. 
Dit eertijds fraaije huis is afgebroken , aoodat er thapa slechta nog 

eeae arbeidenwonllll • met moestuintje , gevonden wordt. 
EPEMA, E,.uu of E,u•-auu, state, prov. Frie,laa,l1 kw. ,r,._ 

tngoo griet. Wymbrit1erodeel. Zie &an11•. 
EPEIIAPOLLB. stuk lands, prov. Frie,lantl1 kw. '/Yestergoo, griet. 

Beael#,,.,.,..OlM,J,o.ffl-en-lfoord1110'ltk, op de scheiding t11sschen het 
Heegermeer en de Fljuesseo , welke wateren eertijds door de&e polle , 
tham een gering , doch toen een uitgestrekt stuk lands, van elk.ande
ren werdea gescheiden. 

EPEMASTATE, staten, proY. Frie,lantl, kw. W'11tergoo. Zie E.1111.&. 
EPEN, d. in het Lantl 1111a Yalunhurg, prov. ~i~ 1 arr. ep 

:5½ u. Z. 0. van. llao,trieAt, kant. en 1½ u, Z. &en O. van G,Jpq:, 
gem. en 1 u. Z. Yao '/Yittea. 

Men telt er 90 h., uitmakende eene be,-olking van 400 IÏf'leQ, die 
JDeest ban bel&aan Yinden in den landbouw. 

De inw., die alle ll. K. &ija, maken eene par. uit, welke tot ,ui, 
. apost. 'tic. 'tAD Li.,,_!I, dek. van O.lpM behoort, ea dopr _.en 

Puteor en eenen XapeUaan hedieDd wordt. 
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'EPERHEIDE, d. in hel Land win Yallenba,g, pro,. LiwJ,i,tg1 
' arr. en :Si u. Z. 0. van Jlaastric'/it, kant, en 1i u. Z. ten 0. vad 

Gulpen, gem. en 1 u. Z. 0. van Wittem, 11 u. Z. 0. van Bpts, 
waartoe het behoort; met 33 h. en 140 inw. 

EPHRAIMSZEGEN, hontgrond in Nederlandl-Guiana, kol. Sarinaae, 
aan het Pad mn 1Y anika , ter regterzijde als men komt van Poele
Pantjeshmg; palende zuidwaarts aan de verl plant. Nieuw-W eergevon
den , noordwaarts aan de militaire-invalidenpost. Ephraims-zegen ; 
600 akk. groot ; met 8 slaven, 

EPHRAIMSZEGEN, militaire-invalidenpost, in Nedtrlanrl,-G•i11u, 
kol. Suriname , aan het. Pad "°" 1Y arrica , ter regt.enijde als men 
komt van Poele-Pantjesbrug , palende noordwaarts aan den i.ostgrood 
de Goede-Verwaebtintr, zuidwaarts aan den hontgrond Ephraims-zegen. 

EPHRAIMS-ZEGEN (J,AND-VAN-), verl. kostgrond in Nederlanih
G11iana , kol. Sicriname , aan hel Pad mn 1Y a11ica, ter linkerzijde 
als men komt van Poele-Pantjeshrng; palende noordwaarts aan hel 
Land-van-Tout-lui-faut, zuidwaarts aan den boutgrond Blijenhoop; 
1200 akk. trroot. -

EPHllATA-EN-LEMMERSKAMP, suikerplant. in Nederlandl-Guiana, 
kol. Suriname, aan de Cottica; ter linkerzijde in het opvaren ; palende 
bovenwaarts aan de koffijplant. de Nieuwe-Eendragt, benedenwaarts 
aan de koffijplant. Geertruidenberg Li41S8 akk. groot; met 149 slaven. 
Men l1eeft er eeneo watermolen. 1Je negers noemen baar Juoa. 

EPPEI,DORFF of EPELDOUI' , d. in de heerl. J'elb , groolh. 
~emb11rg, kw., arr., kant. en 1 ll. 0. ten Z. van Diekircla I gem. 
en ½ u. N. 0. van Brm,dorfl, nabij de Erenz. 

De inw. vinden meest bun bestaan in den land- en ooftbouw. - Zü 
zijn allen R. K., en maken met die van het d. Bf'fflldorff eene par. 
uit, welke tot het apost. vie. van Lru:embu~, dek. van DieLirci 1 

behoort , en eene kerk te Eppe 1 do r IT al»mede eene kapel te Eren &

dor&' heeft., waarvan de kerk door eeoen Pastoor en de kapel door 
eenen Kapellaan bediend worden. 

EPPENHUIZEN or EPPIIIGHUII.III' a. in HNnaingo I prov. Groninger&, 
arr. en lJ u. N. W. van .Appiagedam, kant. en i u. N. 0. van On
derrhndam, gem. en 1 u. N. 0. van Kantens. 

Men telt er, in de 'kom van het d., IS h. en lJ4 iow ., en, met bel 
daartoe heboorende geb. Startenhuizen, 38 h. en 21S0 inw., welke 
zich meest toeleggen op den landbouw. - De bodem bestaat er uit 
zavelgrond , dat is , uil nodige klei van IS lot. 8 palmen ; vervolffens 
komt men op leem en daarna op zand. 

De Herv., die hier 160 in getal zijn, maken, met die ,van het 
westelijke gedeelte van SLarlenhuizeo , eene trem. uit , welke tot de 
klass, van Jliddellt11m, ring van Uitltui:er-Meden, behoort. De eer
ste, die in deze gem. het leeraarambt beet\ waargenomen, is ge
weest l,vcu W 111TEIIWOLD1Ns1• , die hier in hel jaar 11S91S ,tond , doch 
ia datzelfde jaar reeds vervangen is door W1LDuavs AuuT1, die ia 
1640 overleed. Het beroep is eene collatie in )landen van den beaitter 
van het huia Klin4e,worg, te Kantens. Djt kleine d. ~boorde onder 
den regtstoel van Kantens, . In den toren der kerk, die vóór de Re
formatie aan de H. Muu was toelf""ijd , hangt eene klok, gmaamd 
Maria , welke in bel jaar 1479 1rctroten is. ·- De dorpscbool wordt 
gemiddeld door een getal van ilS leerlingen bezocht. 

Men heeft hier eene wierde eu drie andere terpen , waarvan de eene 
het Kerkhof genoemd w11rdt en zulks ook is, 

Diqiti::n~ 
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EPPBNRUIDR-Mlill, water ia H~, prov. ~, dat 
lleauiden Oldenaijl ontstaat I in eene auideliJko rigting , lanp Eppoa
laaiaen en Stminghuizen loopt , om aieh bij Garshuiaen in het Hoose• 
pand1ter-maar l.e ontluten. - Het is sehouwbaar 9ador Winsumer-eo
Schapbalater aijlvest. 

:EPPENWLDER of EPP11110ua, hoon. in TI08at1ie, pra.. O.nij,
,el, arr. en 4 a. Z ten O. van .A1-lo, kant. en if u, W. Z. W. 
van Bflff'lt«k 1 pm. en i u. N. W. van Haalnerg,n; met 8IJ h. 
ea 400 inw. 

Deze boon. heet\, met de baan. Boekelo en Hohhaiaea, eena 
sclsool, welke pmiddeld door een ptal van 120 leerlingen bezocht 
wordt , die in .Ie paegde boon. te buis behooren , terwijl nog 60 leer
lingen ait deae bounchappen op scholen, buiten de gem. Haaksber,en 
gele,en, school gaan , als wonende daar nader bij. 

EPPINGBRUIZBN, d. in H"nwgo,prov. Oroningni. ZieEn11■m1111. 
EPSE of Bnu , baan. in het gniafs. Z•lpAna, prov. Gelderland, 

arr., laat. ea i u. N. van Zlllp_,,, pm, en i a. N. ••n Gornel1 
met 78 h. ea HO inw., aan den grooten weg naar Deventer. 

Mea heet\ er eene sehool, die gemiddeld door een getal \'an 76 
leerlin_rn bezocht wordt. · -; 

EPTBllNACH, at. in het balj. ftn Beltm,,aclt, grooth. Ltr.nrdt,'J, 
Zie &:nnna. 

EPTEBNACUS, Lat. naam na de at. Ec:nnncw, in het balj. van 
&ltn-.od., grooth. Ltn-"-'J• Zie Bcnaucw, 

EPTEBNIACUM, naam , onder welken de abdij nn Bc■nauC11, in 
het balj. Bdlernada, grooth. Ltu,.,,_rg, voorkomt, in de acte van 
~ •an Lotharingen, taucben Kou. tlna Kal.e en Loa1w111t tlna 
Dt,ï,-1,,,., op den 28 Julij 870. Zie Bcnsanca. 

EQUART of Eq&1u, geh. in Fiwl.go, P'°"· Ororcingm. Zie Eu
WIIT en E11wa111■0NT1 en E11waoau.t.1. 

EllANG , d. in Ooat-lndii, op het .,1_,,,d&e eil. Ceram , aan de 
weslkmt ftll het 1ebiereil. Hoearaolel, gesp. Hnneoe'IIM. 

Het laad hier omstreeks wa1 Tro_eger bij uitstek bekoorlijk , door de 
menigte nagel• e11 notenboomen, die er groeiden, Ook was het boseh 
.,_. Bran,r met allerlei fraaije vruebtdrapnde en lommerg8\'ende boo
men , soo rijkelijk 'fOOr&ien, dat. men aicla geen aangenamer landstreek , 
dan den omtrek \'an dit. d. verbeelden kon. 

In het jaar 1642 werd Ea.&1111 door den Land•oogd Vr.Hswa bezoeh&, 
die er oudencbeidene pr■aawen in den grond seboot (1 ). 

EJlATA.MA, voorm. borgt in H-.ingo, pro•. Gnntingn, arr. en 
!Si u. N. W. •an .AppiageJa., ia. N. W. van Oru/m/,e,ada,,a, gem. 
en 10 min. N. W. ••n Bnn,•, aan den oenr van de Aagt. 

Ter plaatle , waar deae borgt gestaan beet\ , -rindt. men nog duif
lleeDeD in den grond , welke , 8\'en als die \'RD de kerk te Eenn1m , 
:SIS Ned. duimen lana: • ii breed en 10 dik zijn. Ook worden er vele 
heeaclerea nn mensëhen opsedol,ren. 

EllBED • plaall , welke Termeld wordt in eeneo gil\brief van Iei
ser Bnaaas. m , nn 1048 , als ligende ta■sehen Lovena en lila , en 
..-elke mea vennoecl gelepa te hebben ter pl■■tle , waar DIi d, buun. 
Es•- ' op den r ,1-.,.._, pro•. Q,ltl,rlo,ul' IJC"Onden wordt. 
Zie Enau. 

(1) Zie P. ,. looaaA 'U■ IITSIRCA, na...i1, .. 1 d,r Land- "' ,,., ...... na,, a, .. Aw., fllal-, 
.A..-dri;.,_• Sloolkt1nd•, D. 1, bl.•IU 
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BRC1'ENSTEIN, Toorm,. ba'lw. in ..,,..,, , ptfl, o..ijllel. Zie 
Aauunmr. • 

ERDERSCHANS, naam , onder welken de Er.naa1.a, in s,-,.. 
Yl,,araJrnn, prov. Ztelantl, op sommige kaarten voerkomt. Zie Kr.
»1asca&11s. 

EREJISDORFF, ook wel EBD1n1n geepeld, d. i■ de heerl. Feltz, 
· gróoth. Ls.rtrnburg. Zie E1u1»olll\l. · 

ERENS, riv. in het grooth. La:ttmh"f, Zie Eam. 
ERENS (SCHWARTZE-), riv. in het groot.la. L.ze.hrg. Zie &aa 

(Sc■wun••). • 
ERENSOORFF, gem., pileeltelijk ia het halj. va■ Ditiiff/a, pdeel-. 

telijlr. in dt beerl. Fnn, grooüi. Luzemlittrg, k,ir., arr., en bat. 
DieÄnl; plllende N ~ aan de gem. Diekirch , Betteador4F en Rmdor&', 
0. aan Beaofort, Z. aan llederaaeh, W. aan Ettelbruck. 

:O.Segem.bevatde d. Erentdorff, Bppeldorffen Stegen; de 
geh. Brucherhoff, Folkendingen, Keu•e lbacb, :Moain!fer
boff, Neamuhl en Reisermuhl, Men telter1'0 h. en 41roote 
pachthoeven, hebbende eene bevolking TBn 71SO inw., die i■ dien lutl
boaw en de veeteelt INto ·bettaaa viaden. De •oortbrengselen van den 
grond zijn : tarwe, rogge, haver, prst , boekweit, erwten , aardappe. 
len en bont. De •eestapel tekeot mea op iOO paarden, 380 ntnduen. 
en 120 varkens. 

De inw., die alle R. K. zijn , maken de· pár. van Bpp,ildorf en 
Sltgt11, uit , en hebben in deae burgerlijle pm., twee kerken, als : 
Hile te Eppeldorff en Hne te Stegen, alsmede eeoe kapel, te 
Brensdorff. · 

Het d. Ea1nDOUJP, E11DIIOBt of EaUDOu, oolr. wel Eaunoán en 
EHnoliH gespeld, ligt 1¾ u. Z. 0. van Diekirch, aan de Brem. 

I~n heeft hier eene kapel , welke tot de par. ffll B11r"1orff Jie. 
hoort en door eeoen eigen Kapell1an liediencl wordt, 
· ERENSHHB:M , Es111n1• ef &usun•, •roeger ook wel Eull!ITIUIIU 

gespeld, geh. ia Humffgo, prov. ~, an. e■ 8 11. W. ten N. 
van ÁPfi11gdlJnt 7 kant. en 1¾ u, W. N.W. van o-rtlen"-, ,-oor 
een kletn gedeelte gem. en 1½ u. 0. nn L«rr, en o\'eripn• ,em. 
en ¾ N. ten W. van 11' innt11 1 teu Z. aan den weg tu11cben Ieusia
geweer en Baflo. 

Het bestaat uit twee fraaije boerderijen I met 1i11gela en breede grach
ten omgeven, beslaaode te :r.amen eene oppenlakte van 11 IS balld. 
513 v. r. 60 v. ell., waarvan 4 baud. 60 ,., r. 20 v. ell. in de gem. 
Lf'en,, en al het overige in de gcm. 1Pi~ is gelegea. Eene dier 
boerderijen , behooreode geheel tot de gem. ,r i11111a, 1,eslaat lSlf hurid. 
78 v. r. 60 v. ell., en wordt thans in eiirendom bcaelen on bewoond 
door E1111 Juoas K110L. De a,ulere boerderij , waaronder de 4 batid. 
60 v. r. 20 , .• ell., ÏII de irem. Leen, geleiren, bebooren, beslaal eene 
opper-rlakte van 60 bund. 41S v. r.-, en wordt than1 in eigendom be
zeten en bewoond door Ktus Jl&a•s Wmt, . 

ERENSHOFF, lfeh. in de heerl. Sein.re, grooLb. Ltr.fffllbarg. Zie 
EnsuoPP. . 

EI\ENSTER, geh. in het balj. van Lu:r:ewdntrg, groot.la. Luzn,J,,,rg. 
Zie En,sTER. · 

EIIENSTHRK~I, r,eh. in H11t1ri11go, prov. Groningm. Zie Eunn1111•. 
EllE:'iTIIAL of Gnoor-Eaa111'1TEL, laodg. op den Y1l•111t:r.001n, prov. 

Gelde,·land, distr. Ytluwe, kw., arr. en 8 u. N, W. van .4miem, 
kant., rem. en 1 u. Z. 0. no /Jijktrk. 



lt·&J. 

Dil ..... JllalMI ... .....,...h·'8 '7Md.-U 11,r. 18 v.ell., 
• word& tlaus ia eipadoui1-tea door den Heer ll. R. W. Barn 
•• Goum•1 Mia...,_l\111ideat bij de Hanllllllden te Hamhurr, 

DENTZ, rir. ia. het ffNOtlt. -'~• Zi!! lau1. 
EBENTZ (SGHWAB.TZ&-)', rir. ia het potlt. LumJmrg. Zie 

Bn■11 tSc.w.anu-►. 
IU\ENTZKN , Euna of Ea■a•, geh. in de hm. Feil•, groc,th. 

La.r.,..r,, ar. en 4 u. Ji. N.O. no Luem6urg, kant. en 11 u. N • .... •-1, pm. ea 10 mia. Z. •an Fe~, aan de Ereoa. 
BllENZ, Bau,, Baan, Ba111 ol Ea111, kleine m. in het Brooth, 

-'--•1, 6 ia lae& ~, .1 •· tea N. 0. van cle st. Lt,z,.. 
6-J , enbpli11ft1 een& ia -e IUMN'delijke l'ÎtflÏllf nur bet d. Eisen
liom loopt J nnelfea• in eaae .....iwealelijke strekking lllff het geh. 
Alt--Limter- vloeit , IINIU sieh daa wede, noordwaart■ wendt , en ileze 
riftia1, uil~aderd liiij eeaip krommiepa, liehoadt lot aan hare 
aitwa&ering 1a de S-., tepa.ter llel d. B,eisdorl'. Behah•e Eisenborn 
en Ak-Li■■ter ~ bespoell .&ij. ooli BrDND , Jelta. , lledernaeb , lren1-
-0: eo Eppeldorll". · . 

De Bun is .-lal lloor hoop rolaea Jiepaald; bat .ehihterachtip 
dal , ter weftlllijlle der ritier , is derhalre na t19riage breedte, doeh: 
..., Yl'Ueht_., Onde he& twaalftal lleken, die, i& dè E■111z vallen , 
ü er pene ff■ os>merkelijke grootte. De aaaaienlijkste daanaa is de 
Fisehbacb (aie dat -..ord). De .r.c.ad, •• èa oonprong toe aan 
tien -d der Baua, heilru,i, ia eeae NIJl.e 1treli.king,,6 aren. 

EBENZ (SCH WAB.TZE-), Scaw.una-Baas 41f Sc-una-Ean, kleins 
m. ia heL groc,111.. L.-..h,g, die ia het Grii._W, een weinig te11 
O. •• llostuL , eadef' an aum ••• LlftffUAtll, ontspringt, doch 
clme heaaaiDfle Jq•.Üllllel' me& diea •an Scaw.uT1S-Ea1111 verwi-1t. 
Zij stroomt steeds in eene noordelijke rÎflÏ8B, behalre bij haren oor
'f"8!11 , wáneeet aij •• llalf anr laat ib eene eost-aoordoostel\jke 
nst-1 ~L Zij. wlaait àor ee• .Su aebihlenehtipte dalen des 
.............. ,. ...,.._ aldaar Enu&e,., Goaclel'Ïllgen' Juns
Limter; Aeuland en lliebelsho&', bij welke laatste plaats zij ia de 
S.- ••· De- leofte w Saw.una-Buu liedrutrt raim I½ IRlr. 

ERESBURGH, plaats , die .mea lea lijcle Yaa 'l•■u. htJ Groote , 
ree.Is •eraelcl tinM , en •elke , naar mea •ermNllt , aoude gelege11 
Mbbea Ier, plaatse, war .tepnwool'llig het. IAldljtt 11Hnnn6e,g, ia de 
a...l. Berg/a, pro•• Geldnl.,ttl, lÏIJt. Zie Jl■n- ('1). 

EBESLOCU, -, onder welku het d. Eusu, ia de Jl1i,irrij •• 
'•H~, kw. ~, pt'fl, IV-'-B""'-ntl, wel een, 
flOJ'komt. Zie &au.. 

BBPDJJ1'., dijk i11 het 1-tl. Na 11,,we,lfta, pror. Noortl-BrahanJ. 
Het is eipalijk eea gedeelt.e no den Binnendijk, onder //erpe,1 en heeft 
aieli •roepr IIÎtjJeltrekt tot •n de IOOffllllUDde Schans, toebehoorende 
MD a Beu Pn■a luUIDI • Ban■, te Over-1.rangel, alwaar deze' 
dijk aich •• den •-- li1Jpnde11 IIMldijk aansloot. Van den 
JE■nua w■"• , ia bet. jaar t8i7 , _,, Naip overblijfsels te zien , 
doela deae lijn , ka gevolge clw 'ftrheterde uitwatering van de 100-

paaamde 11Nnclae-lla■1 ef Beenc,Ja.orerlau , · alllloea we1meruimd ; 
terwijl het -·· "8D het rroeaere n-echelte da E■Hll!LS' volgen, 
fllll'lewri111 is entst•• omlrellt den lÏJd, dat de aoogenaamde T,an
pl,me dijk • llaudijk -van de I.11gebche sluis tet. Grne is daarge-
1..W , aocteode noepr den Eu11a. al het water, hetwelk uit. de 
mis -, Lu l&roomde, keaea. 



BI\F. 

BU den watervloed vu JanauU•,18), W mea --• ä mand~ 
met onirclooflijkeo ijver en • moed deo Ean1a ,rtkist en bebeudeo , doek 
in den avond bealfcken alle dijken. Teo·gevolg't·eeaer ijl'fenloppiDff te 
Neder-Asselt in de !laas, .joeg het water tot 21 •oeteo hoogte. Bare 
oterstor~ing •as _ireweldig i · Er. '!'ielen wel,lra 6 ir-t.e en 4 • kleine door
braken m den dûk , met aeer diepe pondgatea en kolken , waanan er 
t.wee midden i'n het. dorp Herpen t.uucben ·de bui.en , ter dieple vn iO 
voeten ontslond, die de gebeele bNIIJ over. ,de, Weteri11fr, met elt.elijke 
buizen deed wegspoelen, en het land met een, awanm last van &a8' 
overdekte. Bij het bezwijken., va■ den Klei11111 Biesdijk, ontVÎl\lf het.d. 
Reek den gest.adig. :wassendeo vloed. als eene snel a~cadc. rmer over 
den gewoneo, weg. Behalve de bereids ..-erlaude ·ea toepwerkte, be,. 
staan er langs deaen dijk IIO!J 9 wielen eo kolken , wunao ,er 4 •og 
eene oppervlakte wat.er hebben, ieder ten· minste ••n i lmnd., als : 
de Sis-Kusters-Wiel, de XOllw-Wiel, eeoe■ aonder naam, eo de Pot~ 
ter-Wiel, welke laai.te ten minste 4 buiden .f1001 il. ·, 

ERFKA.MERLINGSCHA.P, ph. op de .Lijm,n, prov. ~,1, 
arr. en IS u. Z. 0. van ÁrnMrlt, kant. en 11 u. Z. z. 0. wan z
-r, gem. Hel'fHR-ffl-J.onll, i o. z. 0. •ao,H-, iO mill. ten 
0. van Lobitl, waartoe het behoort; met i b. en iO ï,nr. 

ERFPRINS, · fort ia het balj. van tln-HeW.-HaÎtldaÏflfla, prov. 
Noord-Holla■J, arr. en 8 u. N. •an .JU-r, bot. en IS min. W. 
van clen lleltler I gem. i.n-Jl•,-,..._.H...,--.. 

Dit. fort. is eenen regelmatigen gehutionoeenlen vij~l:oek, uihnakende 
een gedeelt.ê der linie van defemie. . . · 

Bet. is door de Franseheo ia de jaren 1811 en 1811 aangelegd, • 
meest door Spaausehe krUPJrevaogeneo pbond. ·Bet werd toea. l.1.1.
S.u.1o1 1Jenoe1nd, maar hedÎ iia da. omwenteliDJ ,van het jaar 18U •ünea-
le!Jenwoordigen naam bekomeq. , 

.llen heeft in dit Con : .1 "mvrij· kruidmalflltin , i bc,nmije pGDl'-
ten , li bomvrije Ct~ en S dep6t.llolktuidmatruij111&jee, ,ia lle ~ 
lijnen, Het ia s bewoond 4oor eeaea Mapaijomeester -en eenea 
Portier. · .1 • 

ERI , riv. in Ooat-lNii" op het ..4•6e•"1e eil. c.r.., die sich 
met eenen westelijken loop ia 11e atort. , · 

ERICHEM , A■ICIIU of Ea1rU11, d. in het. pa&. B-'1 P""'· 
Gelderland, Bentdendütrü:t, arr. en ½11. W. •an Ti~l, bot. ea !h. 
Z. tl van Cu~, ,rem. en ½ o. Z. van •B-, aaa de Linp., 
Sommige meene11 , cfat. het, onder den IIUlll •an Aa11H in eeaea gifl.
brief van het jaar 1134 voorkomt. Ook wordt. be, doGI' eenigie, -hoe
wel t.en onrcgte, gebonden voor het Aamuc11111 bij T1.c1'flll vermeld, 

.Men telt er 73 h., uitmakende eene beYolking van ongeveer 430 inw., 
die meest in den landbouw hun bestaan vinden. 

De Herv., die hier 420 in getal aijo, JDAkeo eene gem. ait, ,welke 
tot de klass. van 7'.iel, ring van Calemhorg, behoort. De eer11te, die 
het leeraarambt in deae gem. beeft. waargenomen, is geweest· Hs11oa11t 
SwuTs., die in het jaar tW laenraarta kwam en in. het jaar 16:54 
afge&el is. Van toen tot aan het jaar 1641S ia deze gem. gecombi
neerd geweest met .AacA eo bediend door JoaAIIIIU DB V111u; doch 
sedert het laatstgemelde jaar heel\ zij weder eenen eigen Predikant 
gehad , &ijudc de eerste, welke daartoe beroepen is ceweest, W 11ot11• 

D1Enu1111t, die io 1663 naar Werkendam vertrok. Het beroep is 
eenc koninklijke collalie. Van de kerk, welke Toor de Reformatie aan 
den ll. Jon1s was tocirewijd, ia het achtent.e gedeelte vervallen, waarom 
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ll4lt voonte alleen 'lot de frOd,dièastoefening gebruilt word&. Zij h•l\ 
eenen •pitsen toren. 

De dorp,chool wordt ,emiddeld door een getal van 60 leerlingen 
belocht. 
· BRIBLA, oud d; in Oott-lntli'i, op het .Ambor11the eil. Cennn. 

ERINGA, voorm. state, prov. F,ie,land, k.w. Oo,tergoo, griel. !Aeu~ 
~I, arr. en kant. [,HUt,,artlen , onder het d. Britm.m. 

Thans ia daarvan niets meer aanwezig, soodat men niei een• meer 
de juiste plaats , waar zij gestaan heeft , weet aan te wijzen. 

UINGA , voorm. hofstede, prov. Friulantl, kw. Ooitergoo , griet. 
SmoUiflgerlantl 1 arr. Heeremem I kant. Beet,tenw,ao9 1 in liet d. Zui_,...nr.,,,.. 

Ter plaatse , waar deze hofstede Troeger gestaan heeft, zijn thans 
amlere h. aangeheuwd. 

ERISBURG , plaats , welke men ten tijde van K.uBL Jen Groote 1 

reeds vermeld vindt, en , naar men Yermoedt, zoude gele,rn hebben , 
ter plaatse waar tegenwoordig het stadje '• Hzn1111n11 , 10 de heerl. 
Berg, J"'OT• 6elderlma,l 1 ligt. Zie Bznz1111ae ('1). 

ERK.Bl1KDE , oude naam van den Aas.111&1HIMllllPOLDD , op de Y ,
,__, prov. 6elda-larul. Zie AH111nnscn,0LDH. 

ERKBNS, aeh,, prov. Frü,lantl, kw. "Jreit,rgoo1 griet. Frat1t1üra
d«I. Zie Au111s. 

BRKESTEIN, voorm. havez. in Zolland, prov. Otierij,nl. Zie 
Aasn.nnir. ' 

ERKU.11, d. in het graafi. Buren•, t>rov. fhldmonJ. Zie EA1CU1J, 
EB.LBCOM, heerl. in het -Rij1: mn tr~m 1 prov. Gelda-land1 

lw., diet., art. en kant; JfijrlU!!Jl!fl, gem. ll6krgm; palende N. en 
W. aan de Waal, 0. aair het'd. Leuth, Z. aan Ooy. · 

Deze heerl. bevat · de buurs. EAL•co• , eenigc uiterwaarden en 
Ymtnoid ·liggend h., beslaat eene oppe"lakte van 629 bond. 69 v. r. 
73 v. ell., telt 21 b., bewoond door 26 huisr,ez., uitmakende eene 
bevolking nn ruim ·t80 inw., die meest hun bestaan -vinden in den 
landbouw. • 

·Dein•., .tie hier aHen R. IC. •ün, worden tot de par. van HaU.ui• 
--Doornnhrg-e.-Gent , Otty-n1-Pernn9m, Leut/& en Kekerdom , 
p-ekend. .• . · · 

Men heef\ in deze beert. geen school , maar de kinderen geniet.en 
Gltdenrijs te Keierclowa. · Vroeger stond hier een beetenhuis, het Huis-
te-Erlecom geheeten •. Zie liet volgende art. · 

Deze beerl • . wordt tháns in eigendom bezeten door den lleer Pon, 
woonachtig te NUmegen. · · 

De b. Eauco•, Bu.uos, Baucn or Eaus:.. ligt !I n. 0. ten N. 
'Yin Nijmegen, i n. N. 0. YBn Ubbergen. 

BRLECOM <PEN), ... Euno• , IIH HBLICIIJI or DU Ea1.111:11J1, uiler
WMl'den in hetRijl: fJGfl Nijt,uglfl, prov. Geltkrlanil, kw., distr., arr. 
ea laot Nij-,n 1 ,r,m. Ul>bérgna. 

Dne niterwaanlen , waarin 4 boerderijen staan , worden door ééne 
1lai1 op de Wui van het overtolliae water ontla,t, en staan onder het 
hestuur van twee Leden. 

ERLECOM (HUIS-TE-), Yoonu. adelt. b: in het Rijl: eon ~ifme,en, 
P"""· fhlderlau, kw., distr., arr., kant. en !I u. 0. ten N. nn 1Vij
--,ea, gem. en i u. N. O. van U61,,rgen. 

Dit adell. h., i, reed, vóór ern aantal jaren in de riv. dP- Waal 
gestort. 



IRL.· 

ULBKOJI , J,. ia 1111& Il.ijl .,.,. Nij_,,,,. , pnw. Qlllûrt1,aw,I, Zi• 
Eaucos. 

ERLEKOM (DEN), 11iterwaard• in .hel· lliji " .Nij,a,g•, -ptoY. 
• GelJ,rland. Zie E11L1cos (D111). 

ERLEKOM (HUIS-T.E-1, adell. h. ia tie, 'llijli ,_ 'lfijmrg,n, ptov. 
G,ltl,r/and. Zie Ea.r.1cq (8111.,. T.1-). 

ERLICUM, b.in het. Rijiflfinlf~ pro•. 6eltlerlw11l. Zie&t.acoa. 
ERLICU.M (DEN), uiterwaanlon .in het Rifo Ma Nijm.,~, prov. 

61IJerland. Zie E111oscQ (D111). 
ERLICU.M (IIUIS-TK-), adell. h. in bel Rijl - lfij,n,gn, pro,.. 

GelJerland. Zio Eu.lCO■ (Hu111-Ta-), · 
ERLIKUM, b, in het Rijk tH111 Nijmevea, proY, G,IJe"lorul. Zie 

Euaco■• 
ERLIKUM (DEN), uiterwaarden in het. Bijl - Nijmegeta, prow. 

GelJmantl. Zie E•r.acoa (Dn), 
EllLIKU.M (HUIS-TIH, adell. L.ïs in het Bijl NII Nij•,g,•, 

prc,v. G,1Jerla11tl. Zie En11;1t11 (Rua"T•->· 
ERM of Ea■a, oudtijd11 ~ !aau ceheeteb, geh. in het dingsJ.ril 

Z11idmt1eld, prov, Drwllll,1 ,lll"r. ea 6½ u.. Z. 0. van .Juea, jad1c. 
kant., en IS u, 0. ten N. Tan Hoo,e.,ui, adm. kn■t. eo 1½ u. 
N.N. 0. nn Dok11, gem. en ! u. z. ten O. vin SleeR; met li h. 
en 31SO inw. 

Men heel\ er eene vaa&e bijlehool , welke IJ9lliddeld door een getal 
van 60 leerlingen bezocht wordt. 

Het was te Ba■ , c411, de dappere acbaol'8eoater IIITIIDUT ., ... Dn 
Tauu, den i7 of ~ Dectmber 1671, in. etaen krijprud, un den 
Luilenant-1.olonel Enaa,u en venlere ,Ofticierea der leprbeade, tot 
herovering van Xoevorden -1,est,emd , het plaa "Mn ■anival op die -vest•r 
ontvouwde en aan ieder ~.IMP op de kaart ■-wem. 

EUE, geh. in Id . . Zuwl,,,,NW, prov. Dnade. Zie he, 
voorgaande art. 

EllMEL of Ea■u.a, "'-· op de 0.,,.,.Yelvroe, prov. 6.U.z,,.L Zie 
het volgende art, 

ERMELO, pu, op de o.e..-r~i-,, proy, BeLlmllllll, distr. Ye
lvw 1 kw. en arr.-""'•, kant.. H•rüni,ij" (t k. d., 4 m. k., !ih. d.); 
Jllllende N. 0. aan de gem. Harderwijk, N. aan Doornspijk·, 0, aan 
lpe ea !.peldeoni , Z. -.n Barneveld ea Pu\\en , W. aan de Zuidenee. 

Deae gem, bevat. da cl. Eraaelo, Nu1apee\ .a Elspeet., waartoe 
behooren de huun. D,ie, Jloophuiaen, Horst, Hout.dorp, 
Hulshorst, Leuvenum, Oost.einde, Speulde, Staverden, 
Telgt, Tonsel, Veld wijk, Vierbolten en West.einde, ala
mede het. geb. de Zoom, Ook liggen in dae gem. de landgoederen 
den Essenbnr1 en Leuvenum; liet &en deele resloopte kasteel 
Stave r d ea , in bet jau 1841 , in een &aai, aaar den laedendaagschen 
smaak aangelep, landgoed benellapeR; bene-.ena het Spe 111 der bo 10 h, 
het Elspeterboseh, het. Vierhohel'hosch en het Leuvenum
merboscb. Vroeger had •••n er ook de· adell. h, Huhhoru en 
Zeeburg, de kloosters Ema,u an St. J,uri.an, alsmede eene kom
manderij van de Duit.sche orde, 's Hee ren Loo geheeten. Zij beslaat. 
ee11e oppervlakte vau i04i bund. 9i v. r. 80 v. eU., telt ö84 à., be
w.oond.door 71St buisgea,, uilm.akende eeue beYolking un 4000 iaw., die 
.meest in landbouw, veeteelt en ho11Lbandel hun be1taan vinden; terwijl men 
er ook drie papierfabrijkep lleeA, als twee onder Ermelo en - onder 
Nu n speel, welke zich bepaaldelijk bezig houden met het verTuNlilJU 
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.,.. rollaal f'onaaat vu vanchilleD!fe hoecJanÏfheid •• daanan jaarlijks 
wel 38llO riem aftneren. 

De inw. welke hier, behalve een twintigtal, alle Berv. 1ijn , maken 
de gem. van Ermelo, Ehpeel en Nunspeet uit, en hebben in 
due. J,lll'J. pm. S !t~rken. 

De 11 R. K., welli.e men bi~ aantref\ , behooren tot de stat; van 
Ha rele r•\ilq terwijl de enkele Israëliet, welli.e er sevonden wordt_, 
mede tot de bijkerk van Harclerwijlr. gerekend wordt. · ·· 

Jlen beet\ in deze pm. vier scholen , als ééne te Erm e I o , ééne te 
Elspeet, ééoe te Nunspeet, en eenete Leuvenum, welke ge:&a
menlijk door een gemiddeld setal van 380 leerlinrn be1ocht worden. 

Het d. iu1Lo. Eaau, Ea■na of Aa■BL, ligt u. N. 0. van Arn• 
hem, 1 u. Z. van Harderwijk, te midden der heide. Het moet eene 
seer oude plaats zijn , want men vindt reeds op het jaar 81S8 onder 
de .bewoeade plaatsen aan den zeekant laa111LO of Eaa1Lo , in pagu, 
fel1111. Men telt er in de kom van het d. 38 h. en 260 inw. en met de 
clurtoe behoorende buurs. Tonsel, Veld wijk, Horst, Telgt, 
Drie, Speuh, Staverden en Leuvenum iOO h. en 1400 inw., 
die, op 7 na, allen Herv. 1ijn en eene gem. uitmaken, welke tot de klass. 
en ring van HarJel'IIJÏji behoort. De eerste , die hier het leeraarambt 
heet\ waargeaomen ia geweest G1oac11us à CoOT, die in het jaar 1691 
lienraart1 kwam en in het jaar 1698 afgeaet werd. Het beroep g~ 
Kliiedt door meerderheid der mansledematen. De kerk en toren · zijn 
aeer oud. Over de kerk plagt de Abt van St. Paulusabdij te Utrecht het 
,:eg& vu patroon1chap te hebben. V oorll was er in die kerk eene kerk
dienst se5ticht ~an St. Ano111us en eene vikarij van de H. WT■.\11111.1, 
die bij beurten door den Abt van St. Paulus en den Hertog van Gelder
laad begeven werden. De bedienaar van d11e vikarij was gehouden het 
koor bij te wonen en de zieken te troosten. De dorpschool, die in het 
jaar t8Si pu,rd is, telt gemiddeld Fin getal van 60 leerlingen. 

Het wapen dezer gem. bestaat uit een beeld der gererrtigheid , om
rin,rcl nn zinnebeelden , betrekkelijk den landbouw. 

lRIIEN, oude naam van het geh. Eaa, in het dingspil Zuil,nwlJ, 
pn,v. DrerttlN. Zie Ea■• 

ERIIKINA , plaats ia Gelderland I aan de B,n11ntMal, die met meer 
anden plaataen, volgens git\e van aekeren adellijken Heer B.àLD1a1c■ , 
is ten deel gevallen aan de· kerk van Utrecht. 

Ben weet echter niet te bepalen , welke plaats daarmede bedoeld 
wordt. 

HRMSDORFF of EauTOu, d. in de hecrl. Feit:, grooth. Luem-
hrg. Zie Eaus1N1aH. · 

ERNANNENG, oud d. in Oo1t-lt1tl1'ë, op het Ambon,che eil. Ceratn, 
aan den oostkant. Vroeger stond het onder Krf!ing. 

ERNERENSES, naam welken E■o geeft aan de inw. van liet d. E1!1111va, 
in H■r,1ingo, pN1v. Groni•ge,t• Zie voorts E111nu■. 

ERNERUM, geb. in het Trol,l,.Oltlambt, prov. Groningen. Zie 
.Euav■• • 

ERNS en SCHW ARTZE-ERNS, kl. riv. in het grootb. Luznnburg. 
Zie Ea111z en Eau1 (Scaw.una-). 

ERNSEN, geb. in de heerl. Feit~, grooth. Luznnburg. Zie Eaa11nu. 
ERNSHEEII, geh. in H■ftlinga, prov. Groningen. Zie :S.1111.-.1111. 
ERNSHOFF of Ea1111■0H , geli. in de heerl. Solerrn-e , grootb. Lt1:rem• 

hrg, l,r., arr. en S u. W. ten Z. van Lu:remburg, kant. en 11 •· 
W. ten N. van B,ue,,J,11,g, gem. &neni. . . · 
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BRNS•A, voorm. atate, a,rov, p,._.,., kw. piet" 
Oo.t-DongeraJeel , bij het d. J,,..,,.iff,. 

BRNSTER of Eau1T1111, geb. in het balj, van Lwze,,J,ar,, gn,oth. 
~, kw., arr. en it u. N. 0. van Lu.n.Jn,,,g, bul. en 1½ •· 
Z. W. Tan Bet11tll,rf, gem, ,en 1: u. N. N. W. TU lfÎHff.-_,l._, aaa 
de Sehwart1e-Eren11 , welke in ïle nabijheid ftnen vijTer voedt. 

BBNTS en SCHWAll'l'ZE-ERNTS, twee ki, ri,-. ia het IJl'OOll-. 
Z--""r,. Zie Eau11 en Eam,11 (Sc"9AUU-). . 

BI\NTZEN, geh. in de heerl. Fells, srooLb, Lun,l,wg. Zie Euwn.. 
BRNZ en SCHW ARTZE-ERNZ, twee kl. riv., in hel pooth • .1. ...... 

6ti,w. Zie Eaus en Ea1111 (Sc:aw.a.a~). . . . 
iRNZEN , geh. in de heerl. Fells, f'"tli, L.--,,. Zie~-. 
ERP,. gem. in de llteijenj ,an . , Bert'f:,6od, .b. P.U.-, 

,prGT, Jfoo'nl-Bral,arul 1 Bent, dist&'., arr. '• ~, but. Ye,
Ael, (6 k. d., '1.7 m. k., 1 1. d., 1• ged.); palende N. aan Udea, 
0. aan Boekel, Z. aan Beek-en-Donk., W. aan Veghel. 

Dae gem. bevat hel d. Eq>, benevens de geh. Boerdonk, Bolst, 
Dieperskant, Dijk, HeuvelbeqJ, Boek, Hurkake., Keldonk, 
Laren, Loijend, Morschoeven, Oudevelt en Veluwe. Zij 
beslaat, volgens ·het kada11er , eene oppervlakte van 3IS60 bund., ,,..... 
onder 34:11 hund. 81 v. r. 30 v, ell. achotbaar land, teil 41!i h., 
.bewoond door 4'1.8 huisge,., uitmakende eene bevolkiDIJ vao onse
iiOO inw., die meest hun bestaan •inden in den handel, den land
l>ouw en de J,uent.eelt, ook voor een gedeelte in de vee&eek. ._ 
heeA er eenen aclioonen watermolen np de Aa , en eenen windkma., 
~~D. ' 

In deze gem. liggen veel woesle gronden , welke niet.a dan. IClarul · · 
heideveld opl;nren , en nle onkosten zouden vorderen , om in eeaea 
ataat un nuchtbaarbeid gebragt. te worden , doch dureotep heek 
men er een 1choon uitgestrekt broekland, de L e i n t genaamd• 
hetwelk uit. zich ,elven eene • goede weide oplevert., en in de Leste 
groesyelden zoude kunnen heracbapen worden , 100 men de ~ 
mestspeciën konde aanvoeren. NOIJ vindt. men ten W. en N. no 
dese plaata een schoon broekland , clat. mede door bemesling &eer p 
acbikt aoude kunnen gemaakt worden , om op de voordeelÏIJl&e wijn 
te worden bebouwd. De granen; welke bier geteeld worden, bestau 
in haver, zandhaver of eve, boekweit eh vooral rogge ; kluer wordt 
er &eer weinig geaaaid. llen wint er veel vlas , en door de goede 
wei- en broeklanden maakt men er nog al veel boter. 

De R. K., welke er ruim '1.100 in getal zijn , onder welke 600 
Communicanten, maken eene par. uit, welke t.ot het apost. vik. gen. 
'fan 11 Hertogenbou:la 1 dek. van Helmo•J, behoorl, en door eenen Pas
toor en eenen Kapellaan bediend wordt. Vele jaren na de reductie 
der 1tad '• Hertogenbosch onder de Stalen, wanneer een schuurkerkje 
te Boekel , op de grenzen van het Ravesteinsch grondgebied , gebouwd 
Jll'as, werden de R. K. van Eu, even als die van sommige omlig
gende plaatsen , bediend of van tijd lot tijd buocbt. door geordende 
Priesters, bijzonder un de orden der Predikheeren of .Minderbroeders; 
sedert het jaar 1672 beeft Eu eenen eigen vasten l1astoor, benevens 
eenen Kapellaau , gehad , van de ongeordende geestelijkheid , 11ijudc 
de eerste Pastoor geweest, H1aa1ccs DooLTOBT, die in het jaar 1691 , 
door den Deken LAHEBTUS vu DE!l 80GAEIIT, is opgevolgd. 

De Herv., ,·an welke men er 32 aantreft, worden lot de gcm, Pey
~l-Erp-cn-Gcmul, g~rckcnd. 



B·l·P . 

... -a iD .._. fllll·· thl ac:holén, ala? Mlle te B'rp, en éénc 
te Boerdonk, welke gezamenlijk dóOr een getal tan !il60 leerlingen 
l»eaoelat word.en. , 

Het d. E" ligt 15 n. 0. Z. 0. van 'sHe,togenbosch, '1 a. 0. Zi. 0. 
vu Vlfbel aan 118' Aa, over welke bi.er eeoe brug ligt. •. 

Jlea lek in de r.om un hel ,d., best,11'Jl4le uit de geh. 'Brqg. f11 
s traa '·' p la., welke aeer . 'fènpreld •taan , en' ruim 159() inw'. neh 
i1 eene 1roote, hoewel ~• ftoa~; l'llf&l$. lleti hee4 er een -ll-,a,4-
~ ~' ~~::~;~~. ~.,,n~~~ 1i~, ~e·. ~e~ch~ lr~IJ\:~Lff-

De a: K. kerlr.' aan den. H. SiaY.lTIVl ,oefl'ewijd ;' werd,- -~àdit.& ,,ij;-' 
..,_ cle ,Bd,,-liè f hl \Ie •Bm,i ÎI in tJebruik geweest, in LeL jaitr 
1798, uo de a .. 1. · ~ven , tot oeFeo~ng van bonne god•
diemt, waartoe aij ltaar met vele kotten hebben in staat gesteld. 
Het was eea tamelijk groot gebouw , met eenen ·•waren maar niet 
lioopn toren , -waarop eene tamelUk booge spita stond , terwijl men 
op het middea 4ler kerk noir een •rij hoog en spits torentje iafr• De&e . 
lerk. ia, even als de toren , in den loop un dit jaar (1842) afgebro
ken , om door eene nieuwe fraaije kerk , met toren, Yervangen te 
word.ea. Vóûr dat de parochiekerk aan de B.. K. was terug. ge,even, 
hadden 11j bier. flllD8 zeer geringe schoorkerk met de eastoorswonin1 
aan de llna& , Jfaor Ael Bof genaamd, omtrent ten Oosten van , tle 
,-..e)aiekerk. '. . 1 • • , 

De dorpaclaool wonk r_middeld door een getal 'VBD tiO ·ieerlinpn , 
llaeeht. . 

Dele gem. ia waanchijnlijl in •roeirere ,ijden eene beerlijkb. gew~, 
or• laeel\ een -kasteel gestaan, welks bezitters den naam van us 
Eu pvuerd hebl,en , en waaruit het adellijk geslacht van dien naam 
ia gaprotea, onder welks leden bijzonder bekend is geweest W UIIAVU 

'f.U Eu. Ook ÎI het niet onwaancbijnlijk , dat de Geleerde Ta".u 
E■l'll1111 ol T■OIIAI 'VH E .. , die in 11S8(, te Gorinchem geboren, en 
te Le:,dea, ala Boogleenar, in 16i4, is overleden, ook van dit d. 1ijnen 
naam oDlleend heeft en :aijne vooronders daaruit afkomstig zijn geweest • 

.lu ÎI de ,-oorteplaata van den Godgeleerde B11111cu1 v.&11 E■11., 
t 1478, ea •an de Geschiedscbrijfater H11'D■1u V.61' Ea,, t 11S~ •. 1 

Mea heeft er Tier jaarmarklen , als: op den tweeden Vrijdag in April , .. 
den tweeden Vrijdag in Mei , den eeraten Vrijdag in A oguatns en de~ 1 

_._ V rijdar in Seplelllber, •ünde alle beeslenmarli.t.en. ~ 
Het wapen uo En bestaat in een veld van uuur, beladen • 

Sr. S.ann• •an goud. . 
IRPEJ.DANGE, Fraoscbe naam un het d. EUUJ111&111, in de 

heerl. BoaneAeitl, grooth. Lunml,urg. Zie E■Hldllllllllo 
EB.PRLDANGB, Jlranscbe naam van het geb. EBPnD11111111, in het 

balj. va■ B.naiei-n-6rnaallfllier1 regtsgeb. RerAü:la, groolh. Lazem-
6arg. Zie E"11.DIIHI. 
· ERPELDANGE, Franscbe naam van het geh. RaHL11111111111 , in het 
graaû. lf'ill: 1 groolh. Lu.remhrg. Zie E■PILDIHU. 

ERPELDANGE (CHàTEAU-D'-), Fraosche naam no het K.unar.
n11-Eu111.1111111111, in de beerl. Bour,cheûl 1 grootb, L..rembu,g. Zie 
Ean111111G111 (l.11nu.-n1-). 

ERPELDINGEN, in het fr. E■HIJIA!llll, d. in do hcerl. Bour
-Aeid, groolh. Lu.nminirg, kw., arr., kant. en ½ u. Z. W. van Die
/,;irv:l, gem. ea ¼ u. N. van Buel6mek, op den linkcroevu der Sorc 
gelev.cn. 
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De i111r., die alle a. K. •Un, wakeo eene ~- uit, welb '°' liel 
"ic, apNt, 'fau Lwn,,.6•,g , dek. "taa Dielnn:i, behoort, ea door 
eeoen -Pastoor bediend wordt. - Men heeft hier eea kut. Zie .Ea"1,. 
•111o111 (ll&n1&L•••11•), 

ERPELDINGEN, in het Fr. Eanr.0•11G1, geb. in het. balj. nn Jû.. 
t1Ui:1'-na..Crnenniatlaer I regtar, Bemich I grooth. Luzmtl,""f, kw. ea 
4 u. Z. W. van Gre11enmaclatr, :S u. O. ten Z. 'fan Latte-.1,-.rg, kant. 
en ¾ u. W. van Remü:h I gem. en ½ u. Z. van Bom. 

Dit geh. is de reboortepl. van N1cou.t1 B.1111Tu, Prooa& der St. 
Pie-1.erskerk te Leuven, en der St. Bavokerk. te Haarlem. Hij volpe 
P11aas oa Ro11c:a1couar, die iu 1499 overleed , ia de waardigheid van 
liuchop vaa Atrecht (Ärra1) op, aijnde hij de acht ea dmipte Kerk
voogd vu dat Sûcbt. Bij overleed in 11S09, ua een collegie 11118 de 
Leuvensche boogeschool gesticht te hebben. 

EIIJ.>ELDINGEN , in het Fran,ch Ea,11.•A11u , ph. in hét ,rraafs. 
'/f'ilt~, kw., arr. en 4 u, N. W. van Ditiirei, kant. en ½ u, N. 
N. 0. vab '/f'ilt1, gem. en ½ u. z. van Bdwiln. 

ERPELDINGEN (KASTEEL-VAN-), in het Fr. C■àTu11-a'&11au1111■, 
kast., in de beerl. B'!'"'_sclvitl. 1 grootb. Lun,J,•rg, kw., arr., kant. 
en ¾ u. Z. W. Y~.a Dieisn:/a I gem. en ½ u, N, N. W. nn Bttel6rvr/r, 
in het d. Erfl!lldingeu , aaa de Sure. 

Het ia een fraai gebouw, dat, door aüne 1childeracbti1J8 li,rging aan 
de Sure , opmerking verdient. Het was lang in het bellit van de Ba
rons DU Pt11., maar is in October 1839 door koop in andere handen 
otergegaan, Het beslaat, met schuren , stallen, scbaapskooijen, toin
Jmi&en en .-ieN gebouwea , tuin, bebouwde akkers en weiden, eeoe 
oppervlakte van it bund. i1 v. r. 23 -v. ell. 

BRPENSTRAA.T , reh, in de Meijmj •• •,Her~, kw. 
K-,enlaatl., proy. 1.'('0ffll.BraNN1 Derde di1tr., arr., kant. en 2i u. 
Z. z. O. na E~; IJUIII• en i u. N. vaa 'lf'ellerhowra; met 
14 h. en 70 inw. 

BllPRIE , eit. in Oo,t-lndië, op het -"rnion,cA, eil. Noee,o,-La.t 1 

aan de Noordoostkullt, 
ERRENTEL (GROOT-), landf. op do YtAHm!aQIOfll, prov. Geltln

llutd. Zie E11111T■AL. 
ERSANGE, geh. in hel halj. van Luz_,,,,rg I grootb. Lrutea..,.,. 

Zie &1111411111, 

ERSEl,E , vroegere naam van het d. Euur., in de Meijmj -
',Hertogn,6o1ch, kw".i'.'empewla.tl.. Zie Eaau,. • 

ERSINGEN of EDAHB, leb. in het balj ... n Luze-1,arg, grooth. 
L.znnburg I kw., arr. en u. z. 0. van Luzembarg, kant. en i u. 
N. W. van Remid& 1 gem. en i u. N, van '/f' a"ldbredimru 1 12 min. 
R. W. 'YIID Frintiag,., waartoe het behoort. 

EBTVELD (HET-), pold. in de Jl.eijerij Nn •, Hertor11bo1tla, in 
de Yrijdom Nn •, Hertogenbo,ch, proY, Noortl-Braband, arr. '• Her
'-g~o,cA I kant. '• Hmogenbo,ds, gedeeltelijk gem. '• Hert,gn,,l,o,cA. 

HET EanlLD staat met de polders de Y liert I tie H taf, de •••· 
tel en het Binnenlanll-•an-Ortlien, onder het toezigt nn l.wee 
Gecommitteerden en eeoen Penningmeester. 

ERVE (NIEUW-), heerl. op het eil. Tralclaeren, proY. Zeeland, 
arr. Mi"'1.tl/n,rg, kant. Ylü,üsgen, gem. Rittlaem-Nie••-Bne-era· 
IYehinge. 

Deze heerl. beslaat. eeae oppervlakte •an 176 bund. 6 v. r. IS8 Y. ell., 
en bestaat uit drie van elkander gelegene stnkkeo gronds ; palende 
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lNC ~• dat 111 lnuad, 1 "• r. 8' 1', ell. poot ÎI, N. W. UD 
.te heerl. Ooat-Sooberg. N. •ea 0, UD Wcbiap, z. au llit&h-, 
W. aaa i\iU.hem en :Oos&-Souha'lr; het tweede , b•laande eme 4lfl"at'
wakte 'fin jl) ,bond. 156 v. r. 115 "· ell., •paalt N. o., o. enz. aan 
de hcerl. Bitthem , W. NO Vli•ingen ea N. W. aan Oeat-Soobul'fJ; 
terwijl h• kleinllle eene ~r,lak&e \'All it nad. 48 "· ,r. 118 "· ell. 
bnlaande, W., N. en O. door de b-1. Rit&hem is iogealoten , Z. 
•r het Viakl.e \bespoeld wordt , en io be& jaar 1178 gedeeltelijk is 
iqedijkt. . 

'bae heerl. bnat d. noob geb., maar llechu eeaip 'fen"9oid ,taan
de la., waaNDdu 'fflMl8W hn thaDI ptloopte .slot Nieaw-Erve, -
•en te1' er IS h., bewoond deer 6 haiegu., uimiaunde eeae be
'WCllkinlJ nn 40 illw., «ie raeeat hun beataaa 't'Ïnclen in landbouw en 
Teeteeh. 

De inw. llebooren kerlelijk oader B.iUltnt, alwaar ook 4le ÜMelen 
Ier salaool pao. 

De eente 1tamhee,m 't'aD dese heerl. aijn •oonnaal& oade Zeeuw
aehe Edelen ..,..-, 'YID welke men vindt àNlül eo Coauua n11 

Jianw-E•••• die, in hetjur 144.f, un den Graar wenor.hte111 opalas 
ea aeeijna te stellen 't'an twee groot Vlaamsch (li cent) op iecleN 
un bier , laetwelk lnan werd toegalaau, 

Thans •Ollk dae laeerl, ia eipaclom beaei.en 4100&' cleo Heer ar. 
H. 1. Baron., .. Doou, Beer•• 11'1,tappelle, woonaeh&ig te '1Gra
'ffllhap, 

Het wapea 't'll■ N--Ea'H bellaat uit een achild •an ubel (awart), 
heladm met eeneu toren "•• llilHr, ....._ twee llel'l!ell Tau pai. 

ERVE (NIEUW-), Yoorm, slot op ltet eil. 11'.W..,,.., prn. Zn
,__,, in de beed. /f.....Erw, 1 mi■• N. W. van 11.iubem. 

Dit slot .ia reeds lan1 pleopt; ter plaatae, ••r hn (ellun heeft, 
llÎet men t.baDI hoatgewu en cwerbli,i-1• der "8d-e■lefj ; aij■M 
dit stuk gronds, eene oppe"lakte •an IS v. r. 80 "'• elt • .bealaande, 
aog geheel clotr 't'Ïjffrl inraloten • 

.ESBUK, ph. io de llnjmj•• ·,n.,,,.,,.,,._, k,r. Oûln1/lijll, 
,...,.. lf,__B,.,,_, Dmle distr., arr.•• 15u. W. ten N. van B,;,,,J
Aoma, lant.en ifu. \V. &ea Z. van Oinew, pm. en½u,z,.,.aHil,, 
Nn11W, un de Bilver, welke hier onderaeheideae beekjes epnaemt. -
Dit pb. ontleent zijnen naam van eene beek, welke het deon111ijdt. 

ESBEI~, heek.je ia cle Mtijmj ..,. •, llmognl,o,d,, kw. Oûtn
lennjl, P'°". lf ---~, pm, Bil--11,J,;, hetwelk in de heide, 
bezuiden liet •1. Hil.,.reobeek, ontataat e■, met eeaen noordelijke■ kron• 
kelen• loop, zieh bij het geh. &beek in de Hilffr onilut. Het ont
leent zijnen naam un den loop in cle gedaame _. S , waarmede 
4it beekje liet geh. Eaheek doonnijdt. 

ESCAMPS-POLDER (OOST-), pold. in B,lfk-, proY, ZIIÏtl-Bel-
111,ul. Zie EH.AD-l'OLDH. (ÛOIT-), 

.ESCAUS-POLBEll (WEST-), ,-111. ia O.lfl-tl, proY. Zaiil
/lollau. Zie F..u .... NlóDH (Wa1:-). 

ESCAUT, Fr. naam van de ,i,-, de Scnus. Zie dat woord. 
EtiCJI, pa. ia de Jlrifarij - •, H1rtog,,al,o•, kw. Oi,1.,.,ifo, 

fHW. tfOON•Brua,, T_. 4liatr., arr. '• Huogea6014:Ja, kant. 
-.odd (.& fi.. d., 1 a. k., i ._ cl.) J paleade N. aan de gem. V111Jht, 
O. en Z. aan Bostel, W. aan Haren. 

Deaegem. bnat, behalve het d. Esch, de feb.: Kraaijenbroek, 
Nerrena en Oureind, altmede het adel. b. Baarschot. iij 
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laesJaat, volgeu het kaclaster; eene -opJlenlakte •an 441 bu'ntl., •aar• 
ODder 4i8 baad. 17 v. r. 41 v. ell. schetbaar•land, telt 71S h., l,e. 
YGODd door 81 haiegea., llitmalende eene he"folkieg van 4HO inw., 
-die meest in den landbouw bun bestaan vinden. De voornaamste 
Toorthrengselen van den grond , welke hier nodig en op ,·ele plaat
aen 1eer slecht is , grootendeel1 uit heiden bestaande , lijn rogge , 
uad, boekweit , haver, aardappelen en -vlas. 

De iaw., die, op één na, alle R. K. aijn, en onder welle men IOO 
Communicanten telt, maken eene par. 11it, die lot het apost. vie. 
190. van •, Hmog,ri6o•l, dek. van Ort,.,_, behoort, en door eeneo 
Puloor bediend wordt. - De eenige He"•• die men hier aantre~, wordt 
tot de gem. va■ Bo:rtel-B,clt.,...Limtpdffl gerekend. - Men beef\ in 
,deze gem. aleehts ééne school. - Deae gem. wu eeriUdA eene heerl., die 
ala IIOOdanig door Fn1N II, Konintr NII Spa.11je, bij brieven van i7 No
vemLer 111S9, aan den Heerm• Boztel ve~ werd, doeh de pandpen
oingen ia het jaar 161S8 irelost 1ijnde, werd Eeca weder een statendorp. 

In het jaar 1768 vond een boer, onder dae gem. 1fJ111 land om
ploegende , tusseben de 400 en tsOO 1ilverea Romeinsehe renningen , 
hier en ginda van elkander venpreid , wordende elk vijf atoi-ven waar
dig geschat (1). ' 

Den 16 Jullj 1831 aloeg, hij een venchriUelijlr. onweder, een groot 
atuk ija door het dak eener bouwmanawoirinB', tot deze irem. hehoorende. 

Het d. Eeca , ondtijda Bucaa, ligt 3 11, Z. ten W. YllD ', HertogM
ul, 1½ o. W. ten N. van Boztel1 aan de Ron of Nemer, die hier 
vrij breed en vischrijk is , ter plaatse waar ct.e de Heerle opneemt. 
Het is eene kleine, doeh tamelijk welvarende , plaats. tien telt er in 
de kom· van het d. 13 b. en a6 inw. 

De lerk , aan den H. WmmoaDVS toegewfld, is tamelijk groot • ea 
heel\ eeoen toren,. welke met een dal i1 tGeffeleftd. Nadat deae kerk 
aedert de Reformatie bij de Hen. wu in gebruik ceweest , i■ zij ia 
het jaar 1808 un de R. K. terniriregeven. • 

In het jaar 1191 is hier, door 1ekeren MAllTIIIUI ·n11 ELDT en I0.1 
Ronus, een Gaathoi, voor Oude-Mannen ireaticht, hetwelk in het 
jaar 180:S wederom herbouwd en than■ nog in weaen is , zijnde daaria 
tegenwoordig een getal van 7 oude mannen opgenomen. 

De dorpschool, welke in het jaar 18S6 irehoowd is, wordt door 
HO leerliniren heaocht. 

Mea heeft in deae gem. 3 jaarmarkten, de eerste Woensdag na halr
va1ten ; de tweede Woensdag na den eersten Zondair in A11gustus ea 
de derde Dinplag na 11 lovember. 

Het wapen van Eeca bestaat in het beeld van St. W ILLID0H. 
ESCH of Esscinarnoox, riv. in de J/eaJerij •• 11 Hert09erabo,cl 1 kw. 

Oi,tenoijl&, prov. Noorá-Bmbarul1 dat, uit de beide tnsscben Ravels 
enTnrnhout voort.komende, sieb, meteenen neordelijkcn loop, ten W. 
van Esch , in de Rnn ontlast. 

ESCH, op sommige kaarten R11C11 gespeld, heerl., r,rootb. LH:rtm• 
burg; palende N. aan het pafs. Willz, N. O. aan de heerl. Boor
scheid, 0. aan de heerl. Feit& en ·Meissemburir, Z. aan de beerl. Pil
tinr,en , Bons , Useldingeo en Bondorft", W. aan de heerl, BondorlT. 

V rocircr wu dese heerl. veel uitgestrekter dan thans , zoo dat aelrs 
Diekircb , lot in het midden der dertiende eemr, daaronder behoord heel\. 

(1) lit oautrcut •kll mu11b,•n; J Il,. U1u:,M.t:.&. (ie,clocdl.1t11J,g Jl.,,.,,J,u,la. v. J. bi. l:.J. h·~ 
-.c·n-; d1· ,t.i.r ,Hn~·h,1.1;hh: Wl'rkra. 
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,..... hnat dae hemil., ."tlia, tQdeas ._, Ûtltlenrljbehe best.unr, 
WIi elke 1000 flor., wurYOOr het Luumbuteer land aaDIJt!ilapn werd, 
11 dor. 1S ll. 9 den. opbragt~ de vl. Eseh"aan-de-Sure en 
Euelbrüek, de d. Berr, Cru.chteo, Dellen, Eschdorff, 
Goesdorff, Heiderscheid, Meraeheid, Neuohausen, 0ber
Fea)en, 0ber-llertaitr. en .Tadler, benevens een aantal geh., 
tri1makende guamenlijk de gem. Bsch-aan-de-Sure, Ber(J, Hei
tleucheid en li'ealeo, benevens deelen van de gem. Ettelbruck, 
Wabl, Nomeren, Gro1boa1, Neunhausen en Folscheid. 
Deae heerl. beslaat-alloo het noordelijk pleelte van het kant. 0spe
ren, het. neordwes&elijk gedceke van. het kan,. llersch, het zuidON
Mlijk pdeehe 'fllD Jan, bat. W ilta en.• het a:aidwestelijk gedeelte 
nn het bal •. Diekirch, •llen lelt er oopveer 9600·zielea. · 

De beert. Esca is een bCNIIJ plegen , aeer boschrijk oord , dat van 
de Sare in lae& .NOOl'dan , :van de Abeue en Attert ia het Oosten ea 
vu de W an:k io hel midden doorkronkeld ,rordt. · De grend is er 
over het alpmeen aiet ·-11 vracblbaar, . uit hoofde mea hier nog vele 
heiden en boaehen aanb'eft. Het -'9Jük. fJedeelte nortans , beboorl 
tot de IChoonste -landouwen 'fllD het rroolh., en DIIIÛt een gedeelte 
-van het IChoone Ierachdal uit. Landbou•, ncteelt, · boschwnea 
en Jaoolbudel malen het hoofdbestaan der inpseteneo uit. 

ESCH, .d. in de beerl. Bd, piot.la, lMzntlJur,g, kw. IJÏflÄffi. 
Zie Esca•Ad-...Suu. . 

ESCH, d. ia de heerl. B,a/&, groetb. IMnnthrg , kw. Lu.um6-,. 
Zie &ic:...,.,.....,..Aynn. . . 

ESCH, beerl. io .het lfl'Mlh. Luzntl,wg; palende 0, aan het balj. 
no Lu:semha,g, z. W. en N. un. de heerl. Soleune. Zij bevat. 
eea pdeelte der pm. lhoh-aan-de-AbeUe, kanl. Beet,--,_! 
ea ftldt door de riv. de Äl&elte àon.-leo. De grond is er bij 
ui&aemeatllaeid .vraeh&baar. De laeerl. brart, tijdens het 0oslenrijk
sebe bnind, van elke 1000 Oor., die over heL hertogdom werden 
verdeeld, j ftor. 1!il at. & dell', op, · 

ESCH (D.ELDENEll-), buun. in x.,...,-, prov. Onnp,rl. Zie 
Da.DUu-Lca. . 

ESCH (ENSCHEDEll-), huun. io TINIIIM, pm, .. O..rij•rl. Zi& 
Eec■uau. , 

F.SCll (GORZEN-BN-AANW ASSEN-VAN-HET-LAND-VAN-), gor
zen ia. laet 1-J. - Strij•, prov, z..,_Hol/a.J, Zie :&c■ (Lue.iu-
v.u-■n-LUD-n■-). 

ESCH (HEIDE-VAN-), heideveld in de Meijmj t1011 '• HrriOllffl],o,d., 
kw. OidcrtllÏjlLprov. 1Voortl-BNhrMl,. Twud. distr., arr. 1,flmo,e•-
6-d, ,edeeheltjk kut. Bedel; gedeeltelijk kant.•, llmognbonl, tus
sch•m de d. Elch. Vught en Helvein, en onder die drie gem. gelegen. 

ESCH (LAND-VAN-) of Lan-vn-Eucu , pold. in het· Laad. •• 
Strij-, pl'OV. Z•il-HoUtmtl, arr. Dortlreiltl, kant. '• Graund,1rl, 
gem. Slrijn; palende N. 0. au den Strijeosche-polder, N. W. aa11 
het Oude Land Tan Strijen , Z. aan de bekade gorzen van het Laad 
vaa Esch, W. aan de Nieawe IJem. 

Dae pold., ia het jaar 11S99 bedijkt, btislaat, volaens bot kadaster, 
eene oppenlakle van IS!Mlbund., waarvan !iliä bund. belastbaar, meest 
nucblliur bouwlaad en eenip weiden ea IJl'Ïendeo. HeL oYervloedige 
water onllut aich, door eenen watermolen, op ien gelJH!enteboczem, de. 
haven van SLrijen, op Strijensas. oit,rat.erende •. Het polderbestuur 
best.aal uit eeneo Dükrraaf, vier· Heemraden en eenen Penninameester. 

Dign:zf:C 
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ESCH (L.UGJ'i8-VAN"JIBT-LAND-V.ll-.) ef Goaa-D-.&.aw...-.. 
V.llf•OT-Lan-n11--Esa' in het IAnul -sen;.., pl'ff. Zrdtl-ll.U.al, 
arr. Dorlm:k, kant. '• 6mt1e.Jul, pa. Slrijera. Zij •tààn uit 31• 
boud. beaomer-kaclen, weilanden, griet- en biealanden ea dikken , 
gelegea voor den polder het Laad ftn E.ch , ladp het llolludaeb 
diep, Z. O. het HoHaodschdiep, W. UD1Jauen l'IUl CroRJSt,ijeo, N. de 
Nieuweklem, N. 0. de11 ·Polder 't Land'""' Elch; watert uit door meer
der kleine sluisjes of slaUco op het Hollaadsdiep; behoor~ 8811 pa
meolljke eigenarea in portiën , genaamd me.o• , Tetd..W•; oodt!P het 
bestuur -Yan eenen Reutmeesler, en "an het t.oeaÏft van het polderbe
stuur van den polder het Land vn &eh. 

ESCH (KAUVAIS-), DUIR, welkn men, ia 4le sestieNe ea ....... 
tiende eeuw, wel eens uo het vl. La-.u■--~, ilt liet poot)I. 
~rg, pf. Zie Ksc■•AA.,.. __ Ats1TH. 

F.SCH (ZERDIJ'K.-VAN•HET-LAND-VA!li-) of z.■• ............ , 
dijk in het J",l •• Strift•, P'fl• Zatl,.Jlollntl. 

DMe dijk loopt t.oescheo den poldu het J.-.1 •• :B.à- 11D' de J..aar-
Jee van heL l.,and van Esch door. · 

ESCH-AAN-BK-ALZE'fTE, pm., gN8teollleels ia de heerl, Bacla, p-
4ieeltelljk. in het. hnlj. •an Lwznnln,rg · en gedeeltelijk in de heerl. 
SaleuflrfJ 1 grootll.,/A1ftlMtlrg, k., en an. LflM'lllllnt,,g, kant. Il• 
,_.,, t palende N. aan de gem. Sa•m en. Jloooerich , 0. aan 
Bettemhorg en Ka?I, Z. aan Frankrijk, W. un Frankrijk en Sanem. 

Zij bevat bet vlek Esch aan de Ahette, het 111. Schifflin1en 
en de geb. Lallingen en Domoogshof, Lenevem he& fraaü• ..-teel 
a·erwar-d. lleft telt er lff)O, b. en wee pachthoeven~ be•AHMde 
eene betolkillJ nn rnim 1900 inw., die mees, haa NltNII vinden ia 
landbomr en veeteelt. lleo •VerLnwl t!I' ·taNe , rogge , lia•er , hooi 
m vrachten. De veettapel beltaat ait 3i0 pui,den, 600 rondaea • 
ongeveer 400 •arken,. V ou,ts heef\ men et ooit i leerloaijwijeo , 1 ,.... 
nenbakkerlj , 4 kmenmolena en 1tcenpoeve11 , llie blhtn& eple'feNB. 

De inw., die alle R. K. zijn, maken de par. 'tau M,o/t •- '- ~J
wtle en &Aifflir,gea uit. - M«-a bt"ef't ia deae gem .. !il sehole■. 

Het vl. Esca-u11-D1-A1.nrn, in het Hoogd. E-«:a-1o11-ou-A1.llffft, ia 
hal Fr. Esc■-1ua•1.'A1,111ns, en ook wel ep lt8DBIÏp kaarten &.c.:.... 
111-Au1TT1, Esc■-0P-D1-E1.za of enkel Esca geheeten, ligt 3f o. Z. W. 
na Loxcmbnrg, Il u. W. Z. W. 1'1DJ Bettemburg, aan de AlzetLe, 
welke, weinige minuten W. VllD hier, laet tfreo&la. bioomlreedt. 

De limriog van dit vl. tusachea hel gebergte, ia hij lhfANIDendheid 
frni. Men IH!eft e, een gemee11wh11ia en eeue tchool. 

De inw. maken eene par. uil, welke tot het vic. apo1t. na Lu:..
hrg, dek. van Betttmbu,,, behoor&, en 4oor eeaea Pu._. en eeeea 
Kapellaao bediend wordl. · 

Esc• had vroeger den rang vaa stn en beaat vele privilegiitn , 
welke no:r door F11.1Pf H, KoniDIJ,,.. Spa•j~, den ii Nettmber 11577, 
beYestigd en 11it,rebreid sijn, 

De plaat• beef\ door oorlogen veel geleden. Bij tcbier eiken kri.Jr, 
die Frankrijks legerbenden op het grendgebied 4er veormalige Spaaa
sche of Oo~teorijksehe Nederlanden voerden, werd Esc■ door den •ü· 
and belaagd en niet 1eldea geheel en al ia de uob gelegd ; vanda:ir 
dat. dit vlek ot' steedje , in de le'\'ent.iende en achttiende eeuw, w,1 
-• onder den naam van lllAIJVAH•EICII (St1e■.,..Etc■) voorkomt. 

1h den oorlog, welken 1!'11.1n Ü GOltle, Herb>g son Bourgo,ulii 1 on
demun, om sieh iu he, heait vaa Luambarg te atellea (1443) , -rd 
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Jilai grootencL,eb -terwoetL - In 11118 werd do atad door den Hertog 
Y.111 G111• Yeroverd , pplanderd en yerl,rantl. In 1677 werd zti door 
den Graaf v.a11 LouY1H111 vermeesterd , ten pTolge waarvan zij werd 
aa&maateld ea beroofd. In 1794 namen de ingezetenen deel aan den 
wederatand , die de bewoners van Düdingen en omliggende dorpen aan 
è Framcbe Republikeinen boden , hetgene, ten slotte, door de ge
heele Ternieling vao Eac:. gevolgd werd. Seden dien tijd , en •oaral 
aa de omwenteling van het jaar 1811S, is Esc:a zeer in bloei gestepn, 
m neemt uog van jur tol jaar in groote en schoonheid toe. W cinige 
jaren ..-6ór den Bclgiscbea opstand is, op kosten Yan Htc■ en de daarbij 
belanabebbende gemeenten, een weg tU11C1hen deze, plaats en de hoofd
atad Lo:1embul'IJ aangelegd , die 11,91S9 ell. lanr ia , en io 1838, aan 
pusegiepld, i,7SIS franken. heef\ opgebragl. 

ESCH-ilN-DE-SURB, ,em. in de heerl. Bd., groeth. Luz,ml,,wg, 
kw. ea arr. Diriircl,,, kant. IPilt.; palende l'f. en N. 0. aan de gem. 
Go.dorl', Z. 0. en Z. aan Heidenehcid, Z. W, aan Neunb■usen, W. 
aan Jlecber. - Deaegem. be•atnieudan held, Bscb•aan-de-Snre. 

Hel ..-1. Eac:s-illl••s-Suaa , of Esc■•OP-D1•Su■1 , ook wel enlet Esc:■ , 
ia het Jloosd. Esc ......... s ... of Ksc••.lff-BU•S.llllll "n ili beL Fr.· 
EIICll-tua•u.•S.U. geheeteo, lip S¾ a. W. len N, ftD Diekirch, 1¾ 11. 

Z. vaa Wilt1 , te midden no ui1gestrekte beidnelden , wier eentoc,. 
-,beid alleen, door booge •teile, naallte bersen wordt afgebroken. 
Br lig& hier eeae merkwaardige brug o'fer de !iure , van welke lben 
een aeer fnai pip gediet. 

Jleu telt in dae plaats 1'0 meeat wel gebouwde h., bewoond door 
eeae Jieyo)kiug vaa 890 in,r., die hua bee&aaa Yinden ia dén laud
boa,r , alsmede het bearbeiden na wollen 1to&'en en den handel daarin; 
ffelral aija bier -,ele lakeinreven , die eertijds de voortbrengselen hon
DW aijverbeid tea dienate der Oosteorijkscbe en Fransche legers afzet. 
teden ea daannllie belansrüli.e aommen hebben 1Jewo11nen. Thans 
ecbaa is .het fabrijkwezen er kwijnende • 

.lr worden bier vier jaarmarkten gehouden, al1: ééne den 16 lllaart, 
ééae den i Junij, ééoe den i7 Augustus en ééne den 27 November , 
welle ie.lu eeneo dag daren. - De landbouw levert rogge en haver. 
Ool kwedt mea er .aardappelen. .Mea heelt er iö paarden, 130 1taks 
hoornvee , i:so zwijnen en 170 geiten. 

De iaw ., die alle R. IC.. •ün , maken er eene par. uit , welke tol 
Let vic. apoa1. ,ian Lazn,l,arg ., dek. 1f ûtJn. 1' iJls, behoort en door 
.... Pulool bediend wordt. 

Br ia bier een &eer fraai schoolgebouw. O>k aijn er nog twee bouw• 
vallige &oreas OV8f1JCbleven van het oudtijds aanzienlijke kasteel der 
Beeren v.u &c:a. · · ' 

ESCHilREN, d. in het La,;,l Nn C-,1', JJ"O"• Neortl-Bra6antl. 
Zie Bsc■uu. . 

ESCllU.D.EN.EN•GASSEL (POLDER-VAN•), pold. in het Lantl 
_,. c.y1r' proY. lfOIIJ'd-BralM'Ml. Zie Bt&i.lBll'!l•III-G.lllEL (POLHB•'U!C·) • 

.ESCli-AN.l)KB..A.LZETTE en BSGH.AN•DER ELZE, Hoogd. namen 
na het Tl. BNa•üll•.Dll•ALans, in de de heerl. BacA, grooth. Lruem• 
6•rg. Zie Esc••uW•Dl•Au1n11. 

BSCH.AN•DER·SU.llE, Hoogd. 11■11111 Yan held. Esc■-1à!l•D11•Su11, 
ia tie laeerl. B•, IJfOOlb. Luzera6arg. Zie Eeca•üll•H•SuH. 

ESCIUREN, gem. in het Lau • .,. C.ylc, prov. lfoord.•Bro6oatl, 
Berde diw-., an. •• Hn109.,,,._,.; kant. GtaN (i k.. d., 7 ID. k.., 
S •· d. i pl.) ; paleDtle N. UD de gem, Gta.e en de riv. de lhas , 
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o. aan dé gem. Gàäel, Z. aan 'lle eem, .Ganêl eri llm-en:st.-lfabat, 
W. aan de fCDl• Zeeland .en &ek. • 

Deze gem. bevat, behalve het. d. Escharen, de geh. Hal, Hoog-
' bal, Langehoom en Lagepoel. Zij beslaat, \'olr,ens het W. 

ter, eene oppervlakte van 2016 bond., waaronder 19:SO hond. 10 v. r. 
71 v. ell. scbotbaar land; t.elt. 114 b., bewoond door 130 huisrea., uit
makende eene bevolking van ODftCVeer 770 inw., die meest h,an he-
slaan vinden in den landbouw en veeteelt. . 
· · De inw., die alle R. K. zijn , en onder welke men 600 Communican

. ten telt, maken eene par. uit , welke tot liet. awst. vic. gen. van •• Hn-
• genbo«h I dek, van C..yi I behoort , en door eenen Pastoor en eonen Ia

pcllaan bedieiJd wordt. . , . 
Men heef't in deze gem. twee sebolen; .als ëéne te Escharen en 

l'éne te Hoog ha 1 , welke laalsl.e onder den naam van noodschool 
bekend, in het jaar 1840 is opgerigt geworden, en waarie alleen 
in den winter onderwijs gegeven wordt. Dese achol1111 worden pui

' 01culijk. door een gemiddeld getal van UO leerU,gea bezocht, 
Het d. Escuan , Esca.u.11111, Eac■un of E~u, lil' 7 •· 0. 

van 's Hertogeohoseb , i u. Z. van Gr8't'e, Men telt er in de kom 
'\'an het. d. een klein aantal huizen, echter iûet. me1r er de. R. K. kerl, 
aan den B. L.t.aaDTUI toegewijd; eene schoone pa.-.orij, ~• _...., in 
het jaar 1840 nieuw phouwd , uir.muntend fri&ai 1ch09lh!QI , .-elke 
dorpschool door een gemiddeld get.al van 80 leerlingen hnoçbt wONlt. 
~ ~llt.,._wapen dezer gcm. bataat uit het beeld vaa de Mapls God1. 

ESCHAREN-EN-GASSEL (POLDER-VAN-), po1'1, in het, Lcu.J __ 
Crtyl. 1 r,rov.. Noortl-Brabaatl ,! arr. •• PmognJ>etda, '5ap,. a.,.w, 

· ,rcdeelt.clûk gem. B,d,arn I gedecltelijla. gem. 6..sel; palende N. MD 
den Eschareoschen- en. Guse1schen :M8llld.ijk , O. aan • Gaaa.lacheo 
dijk'., z. aan den dijk der beide gem., W. aa" den EscharensoliCll dijk. 

llcze polder bealaaL , volgens het kadaswr , 4JCDe oppiervla\te van 
-119 bund. iS v, r. 96 v. ell., meestal goed houw- OA weiland, waar
van onder B,cAarea iH buad. 81 v. r. 6i "· ell., 110 oa•r '1,uul 
184 bund. 38 v. r. Z4 v. ell. 

Men hcef'L er v.,,le h., waaronder groow beel:clerijcn. Het polilerlie
•tuur. best.aal uit eenen Dijkgraaf, - Heemraden .en eClll!D Dijk
schrijvcr. 

Jo .de dijken van deaen polder, vielen hlh lien-watenloal van-UliO, 
'\ ic~ grool.e en vele kleinere doorbraken, onder , u·clu ceae .die zeven
tig roeden lang was. Vele gehouwen 1tortcn daardoor in, terwijl daarbij 
ecu aantal van niet minder dan 69 stuu rundvee , .HS .schapen en drie 
paarden omkwamen, , " · · 

•· ESC!I-AUF-DER-SAUER, lloogd. naam van he\ cl. Etca-.u.arDE..Sns, 
•~ de heerl. B,cli I greoth. Lu.xemhrg. Zie Esca-uK-H•Sns. · 

ESCBDONK, ffllh, in de souvereine heerl. Gemnt I prov •. Jfoorl-
lJrabanJ.. Zie :&110111., , 

ESCBDORF, d. in de hcerl. B-1, groo&b~ Lu.6""J, arr. en i1 u. 
W. van Dieiirck, kant. en i u. Z .. van 1Y ilts., IJOIB, en 60 min. 
O. Z. 0. van Hewa-,ckeid, door _.D ompvea. · De inw, 'VÎn~en 
meest. hun beslaan in den landboaw. , . . , · . 

Vóór het jaar 182'7 was dit d. de laoofdploatl ,oener .b11rprl. gcm., 
waartoe ook. )iel d. 1 n sen b or n, heoeveos de IJCh, Bo D na l , 
Ilourgfricd, Grundwultlen, Kalhergr11n4, ·Lultahausen en 
Ncunhauscu behoordeu, doch die toenceoe nieuwe on1sthrijving oot
,ing, lcnrrcvolgc waanan Esc■uo11Hbij lleidericlteitl gevoegd werd, 

C. i 
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•de Dteftf• pJaaueo de aieuw opprigte gem. Neunhauua hidlpen 
wormen. 

De inw., die alle R. K. aijn , maken eene par. uit , welke tot he& 
Tic. apost. van LuztmlJurg, dek, van Nierkr-W ilt:;, Lehoort, en door 
eenen Pastoor bediend wordt. De kerk is aan de H. Bu1u. toegewijd. 

ESCHKDK, op sommige kaarten ook Easc:asDE gespeld , oud acfell. b. 
in het graafs. Zlllplen, prov. Gelderlau, kw., di,tr., arr., kant. en 1 u. 
1'. Tan Zwlp1e,a, gem. en .f u. Z.W. van Goruel. · 

DiL adelt. .h. beslaat meL de durtoe behoorende gronden eene opper
-,Iakte van 148 b1111d. 18 v. r. HIS -,. ell , en wordt thans in eigendom 
beaelea en bewoond door Vrouwe Ei.11u1Ta Fuc:■11 , eehtgenoot.e Yan 
den Beer J. Su,1111 GauYBSTEIII. 

ESCHEDE, of EsSG■1o■, havez. in T111tnllae, pro'f. 0,trijuel, arr. 
en 2 u. N. 0. van Almelo , 1½ u. W. van Ootma,,.,11, gem. en 1 
min. N. van Twlkrgea. 

Deze .havea. beslaat met de daartoe beboorende gronden eene opper
wlakte Yan 190 bund. 82 v. r. 42 v. ell., en wordt thans in eigendom 
bezet.en door· den Heer v011 H11DE1 , woonachtig te Abaus. 

ESCHKID of l1e■110 , in het Fr. Ec:Hnl of Esca1n1, geh. in de 
heerl. Bontlorff, grooth. Luzembarg, arr. en 4 u. 0. z. 0. nn Diekircb, 
kant. en 1 u. N. nn (},peren, gem. en ½ u. N.W. van Fol11Cheid, 
te asiddea 'fll1 boog geboomte. 

Het laad vroeger eene leeukamer, nn welke ondencheidene leeaea 
afhinpo. 

ESCllffl'B, Pransebe naam van het geb. Bac: DID, in de heerl. B,n,dorf, 
poo&h. L,,nml,arg. Zie Escurrs. 

ESCBHOF (DEN), buit. ia de O-Betu111t, prov. Gelderland. Zie ..... 
ESCHIIAllT ook E1CDU&B, en ten deele Enc:■-DH-Eaca genoemd , 

aandealijke haan. in T_,.tAe, prov. <htrijuel, art. en Hu. 0. Z. O. 
no ~l•elo, bot. lfuiMtk; en deze stad aan alle a\jdeo insloitende • 
gmi. en 1 u. Z. ten 0. T8D Lonniln; met lSISO h. en ruim :SOOO inw. 

Men hteA in doe buan. twee scholen , welke gezamenlijk gemid
deld door een getal vu iHO leerlingen beaocht 1rorden , terwijl DGf · 
neo uo vele kinderen te E1111CbD• tèr achool pan. 

ESCIID!R, meertje in het dingspil Noortln.,,ltl, proY. DmttA,. 
Zie Bnna. 

ESCB-OP-DE-ALZITTE, d. in de heerl. Btu:A, grootb. L..rnt-,. 
Zie Elca-u■-•1-Aunn. 

F.SCB-0P-DE-SURE, d. in de heerl. :B,Ja, grootb. Lwz,,,.,,.,,. 
Zie E1Ca-•u-M-Svu. 

ESCH-0P-DE-ELZE, d. •in de heerl. E,cl,, grootb. Lwn,,Jn,rg. Zie 
lla-uw-•a-,b1nn. 

ESCHOTEN, baon. op den Yel•lllfll-, prov. Gelrkrlorul. Zie 
B11CSOTD. . 

ESCBPLAAT, plaat, in het Holloná&J,, prov. Z•id-Hollartl, 
,em. Strij,a, Yoor de uow1111e■ van het Land van Esch gelegen, ea 
aan ._, land hehoorende. Zij ie met bie,en begroeid. 

~TR00II, ""· in de •nJtrij - •,HertogenborcA, kw. Oû
l#tnJi, prov. Noord-Braho.J. •Zie Esc■• 

m!CH-SUR-L'ALZBTTE, Fr. naam Yan het d. lsa-.u11•H•A11nn; 
in de beert. Balt, grooth. Lutmln,rg. Zie Esc■•.UR•DB•Aunn. 

BSCB-SUR-L&-SUll , Fr. naam van het tl. E1ca•uR•DB•Suu , ia 
de heul. Bd , rrooth· Lv.remhrg. Zie &c■-.UR·H-S1n. 

IV. Dm. 17 
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ISCHWlll,Ka ,· ~- ia hll ~•· 1'tlt1 1 peetb. L .... ~ T 
arr. Dieiircla, kant. 1'1îts; pálende N. aan de gem. Bogen, O. aaa 
Witwerwill.l en Alucheid, z. aan Wilu ,. W. aan Winseler en Cl,er-
Wampacb. · · 

Deze gem. bevat de d. Esebweiler, ltnaphoaebe id, beaevea1 
de s:eh. Erpeldingen, Seheb.eid, Xleia-Boscheid en Schart
hoff. Zij telt eene bevolking nn 880 inw., die meeat hun bestaan 
vinden in den landbouw i terwijl meD n i looijerijen , die jaarlijks 
IHJO à 600 hmden bewerken en 1 kounmolen heeft. •en ve,beuwt. 
in de11e gem. seer nel aardap~len 1 verder ··tarwe, rosge , haver ~ 
gerst en boebeit. De 1eeatapet beataal uit 100 paarden, !170 ron-
"deren en 160 schapen. ' 

De inw., die er alle R. I. a(fn, maken de j,ar.' 'fa" Ettli111eikr em 
KRtJ~uit. · 

Het d. E1c■w11LH , op sommige kaarten ook Eanr11L1■ gespeld , e11 
ook 1fel G■LBNII genaamd , ligt 4½ u. N. W. na BiekircL, 11 u. N. · 
van Wilta. · 

· De inw. make• eene par. uit, die tot •et -vie. apoat. -van Lvzem6■tf, 
del. Nietlerwilt1 Lbeboorl en .!oor eeneo P•toor bediend wordt. De 
ketk is aan den H. Jl.1,nicns toegewijd. · · 

ESCHWEILER, op som111ip kaarten Bnri111.n ór Ec•s1mr.1a ge
speld , boog gelegen d. in liet balj. 'fan RnaieA--eti-6--Aer, 
l'l'IJlsfJéb, tall Gtttntnaeln, IJl'OOlh. IMnahrg, lw. en i •• W. ten 
N. •an GN11tnntaeAw, arr. en S u, N. 0. nn L■zttnh!_rg1_ ~ant. en 
! o. N.W. nn llmtlorf, p111. en f u, 0. ten N. -van llodnlnlrg. 

De inw., die alle R. lé. zijn, hebben liiet' eene kapel, Hn den H. 
Iacu.a: toege•tid • welke tot het nc. apo.t. 'VID .La&.unebu1, dek. 
nn Bet:dorf, behoor\ ea door eenen eigen Kapellaan bedien wordt. 

HSDONK of BlcaDOn, ra· ie de aeanreine beerl. Gemert pro-v. 
llàord-Bra1Hrnd 1 DtNl, d111r., arr. en 4 n. 111. 0, van Bin~ew, 
kant. en 1½ u. N. ten W. van Helmnd, pm, u I u~ Z. -van ~ 
lltfff; met 14 h. ea ruim 100 in,r. 

Ook heen. men hier eeae kapel• •an a. B. •.aau M.11iw.111~ foegewijd ~ 
waarin echter llaaa, geen dienst ... , pd"a wotdt, 

ESE, voorm. schoutambt en heerl. ia YollnÀoNtt, 'pre•. Oeeri) .. 
Hl. Zie E11■; 

ESE, adell. b. io het graat.. Z•tpA111, prov. Geltlwlanl. Zie Baa. 
ESK (DE), havez. in Yollnlit,-, prov. thmï-'• Zie Baa (Da). 
ESE (DE), geh. en -voorm. edele heerd in het W'e,terhartiff' 1 

prov. fhonfugea. Zie Eur (Da). 
ESELEMABUREN, in het Oud-Friesch YILHIVHI, geh., prov. Fn'n-

lrlntl, kw. N' 11lergt10, griet. FraMkfflJderl , arr. Ltt11-rden I laat. 
Harlingen, tO min. N. W. nn Aellum, waartoe hel behoort; me, 
8 1i en 40 inw. · 

ISENWEILER, naam, onder welken liet d. Esc■WULBI , in het 
balj. -van Jt.,,.'-:la-en-6rtt,IÎ'ltfflMAer, regtsgeb. van Grt!llenmaclaer, grootb. 
L11-6urg, op 101nmige kaarten -voorkomt. Zie E1C111t11u1t. 

ESHOF (DEN) of •111 HNnoP, buit. in de Ot1tr-Bet.w, prov. Gel
lrllanil, kw ., distr.; arr. en 1½ u. N. 'Vh llijtAegen, kant. en gem, Bl,t. 

Zij beslaat eene oppenlAkte na 7 bond. 7S v. r. ISO v. ell., en 
wordt bewoond door den eigenaar den Heer A. W. -vu IJ1uu11a., 
Oud-Burgemeester nn Elst. 

W aancbijadijk. ÎI DBII Ea■OI' -vroep eene der plaatsen geweest • 
waar de llarsaen bnane houtstapel• hadden ter •erbranding hunner 
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liJD:'I, ,-.-.,. (Mehlioopen) pn.-md, en lieel liet •"•• aijoen 
11Um oa&leeacl. 

BSINGA, 1ta1e, P'"· Fnnlo•d, In,. Oortergoo, griet. &-,.,... 
-'• Zie :i'IIIIU. 

BSINGA, d. in het 11'e,tlrh,a,tïer, · pl!Ov. Groaingn_. Zie E11H■• 
BSINGK, mie, P'"• Friu1-,,I, b. Oa1t,rgeo, griet • ._, __ 

4,el. Zie Bn111H. 
ESINGE, d. in het ,,,_,__rli,r, C Cro11•1n, Zie Bn11••• 
ESI.AIIP-POLDEI\ (OOST-) of Oen- ....,..u, pold. ia Delf

~, prov. Zrwl-11.oU.•d, arr. '• GroH11laqe, kant, lfaa/Jtlliji, pm. 
Le.afltii-~eocle N. Ub het 'Eentje, 0. aan den Zuster-polder en 
den Noud er, Z. aan dea Noor4-polder ea den Wilppolder, W. 
•• dea •1-B■kamp-pohler. · 

Dae peW. liealaal • 'fOlpta het kNUter , eene oppenlakte 'f'aa 
438 liaad. 8i v. r. 91 'f'. ell., ea wordt door Unen molen, staande 
eade,, W ateriogea , · -van het overtollige water ontlut. Het polderhe
alaur ,lieataat nit éénea Ambachtsbewunler, éénen Volger en drie 
11:roosbeemraden: 

ESl.ülP-POLDER (WEST-) of Wur-E■ca■11-,ouaa, pold. in Delf· 
'-', pl'O'f', Z.;,J.llolln,l, ..... ',IJ.twNrir.-,,, bal. lT~~
Lo.it,Ïflna '; p,lende N. ua Zegbioek-polder, O. aa■ den Oo,t. mp
polder, Z. ~!l den, Wip-pelder, W. u■ den Uitlior.-polder •• het 
Zwaft-poldutp. 

Dae pold. bul•l, 'fOifea• hll bcluler, eeae oppenlakte '1811 

181 hacl. Si 'f'. r. 49 ". eD., telt. IS boerderijen, en wordt dOOI' ééaen 
mola op de Oo■l--■ijde 'fan het overtollige walll' oatlul. Het polder
lieataar lieataat uil éénen Ambaehtshewaanler, Unen Volp, en drie 
l.roosheemradea. . 

BSJIBEll., ook :&c■ma ~ meertje in liet. diappil Jroonln..U, prov. 
DNacle, pa. an 1½ u. ten z. na N,wg. , • 

ISONSTAD, 8llde stad, prov. Fna,lond. Zie S..na. 
:I.SONS'J;ADIU!l, ~t • ...._ ftn de oude ■t. S...1no, prov. F,__ 

l-,l. Zie E"n.t.•. . 
ESP# ,rè.fa. ia de llnrj ... •,B~, b. l',elloû, prov. 

JV,,.,...Brvl,aad, DnJ. ilistr,, arr. en 4 u. 0. N. 0. vaa Bi"""'--, 
bot. ea 1 11. N. van .1,,_, gem. BaW-na-•iU...., l u. W. tea W. ••a Bakel. · 

ISP, ph, ~•• •e;;.,, •• •,B,,,.,,,.h,,l, kw. hella,ed, prov. 
1'oonl-B,.,,.,,_, DerJ. diatr., arr., bat.. en tj u. N. ten 0. van Eind
lo.., pm. Son-n-Brnpel, .tlS miD, O. van Son; met t t b. en 70 inw. 

ISP.lL"lN , buan. in ZaU.ad, pro't'. Oeerij,ael, Zie la,uo. 
ESPEETLOOP • watertje in de ••farij •• '• Bertog,n6o#l, kw. 

l[...,,..i.,u,, prov. 1'Hf'fl-Jl,,a6',,ul, dat in de heide, omaln!ek■ S\rijp, 
•bprillft met twn adertjea die, na een half nur noordwauta p
leopen te ,...-;ben, ■lah Yereenlpn. Venolsens neemt dit lieekje eene 
Noordelijke rÎgt.ÏDf, en o■l.la■t irich, ½ u. beauideu Nederweuea, ia 
den Dommel. 

ISPILBACH , voonn. adell. h. ia de at. Lffu-nk•, pro". Frie,
,._, op de BNGI I ia de a.l.iende eenw door eenen Jonkheer n• 
luuuca ft!hoawd~ e■ ledert door 't'eracbillende Fneache adellijke fa
•1iën bewoond , 1.o, dal het , in t 791 , afgebroken en dour een modern 
hais 'f'ff'fa'!lfll we,d, , 

ISPEL-OOSSCHBN, hotcbjea in Rijttlond1 prov. Zaitl-lloUand1 on-. 
der .. ,-. lfoortlnji:1r_,,, ia den Hoogfffffl#he-,olJtt. 
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Dne hoechjee onlleenen wunehijalijk. h11naen,DU1D vaa dd apa
boom , waaffllede sij sek.er oudtijds zijn beplant. geweesl ; tbus uel\ 
men er essen en waterwilgen hakhoul aan. Zij bealaan eene opper
v lakle van iO bund. 41S v. r. 76 v. ell., en hehoo,en legenwoordif 
aan Jonkhee1· MB&Ha.t.C■T n11 ÛOBTCAPBLLB. 

ESPELO of Enua11, boon. in Zolla,11l, prov. O•mj11el, arr. en 
3 u. N. 0. nn Der:mter, ILaat. en i½ u. Z. 0. van R,,alte, IJCID· ea 
1 u. N. N. W. vaa Holten: mel S4 h, en iiO inw. 

ESPELS of E1PBLBN , namen der vier kwartieren, waarin de st. 
Kampe11, prov. O-,erij11el, met betrek.Jr.i11g t.ot. de policie en pzworeee. 
gemeenle plagt verdeeld te zijn; als: het. Boven•e•pel, het. Celle
broers-espel, het Broeder-espel en het B11iten-e1r.el. 

ESPERANCE (L'), koffijplant. in Nederlatul,..G,ua,.., ko • s.,,_._7 

in het nederdislr, N~k,ri, aan de Niokeri, ter linkerzijde ia het. 
opvaren ; palende bovenwaart.a aan de koffijplant.. Nieuwe-Aaalqr, 
benedenwaarts aan de koffijplaut. Litt. I ; ISOO akk. groot. ; met 18 
,luen. 

ESPERANCE (L'), suikerplant. in NetlerlanJ,-GuiaRO, kol. S.ri-
110,1111 , aan de Surinmne , ter regtenijde in het opvaren ; palende bo
ven waarll aan de verl. plant. Namrik., benedenwaarb aan de verl. plaaL 
Eikenhoop ; iOOO akk. groot ; met. tö7 slaven. Hen heeft er .eenea 
suikermolen , welke door sloom gedreven wordt. 

ESPERANCE (L'), verl. houtgr. in NetlerlattJ,-Guia"°, kol. S•n._ 
11Gt11e , aan de Parolcreek; ter linkenljde in het opvaren ; palende bo
venwaarts aan hel verl. Land-van-Oaoribo , beaedenwaarls aaa den 
verl. hout.grond Concordia ; UWO ill. groot. Het. beneden~lte 
deaes houtgr., 600 altk. groot, noemde men vroeger Petit l B1pe
rance en de Neirers gaven het den naam nn Droljatie. 
. ESPERANCE (L'), ,erl. plant.. in Netkrlaatl1-Guiana, kol. Sm
riame , aan de BOJ1tn-Comfltffnjne, ter liakerzijde in het opvueo ; 
palende bovenwaarl1 aan de verl, plant.. Nieuw-Ro1e11burg , henedeu
waarls aan de suikerplant.. Destombesburg. Thaa1 ia hier een militaire 
post. van dien naam, liggende aan de Botlelskreek, 

F.SPERANCE (L'), vroegere naam 'VAD dea verl. hou&gr. Esnat.1111', 

in JV,derlant'4-Guiana, kol. Sanu111e. Zie EnULIJIT. 

_ESPERANCE (LA-NOUVELLE-), verl. plant. in Nederla~. 
kol. S11riname, aan de Cotlica, ter reglenijde in het opvaren; palende 
bovenwaarts aan de suikerplant. Perou , benedenwaut.11 aan de verl. 
pla11t.. Va-Comme-je-te-pouue; 898 all. groot, hij de Negers BstUISla 
gcfieeten. , 

Op den 29 Junij 177i overvielen de Bosehnegen, onder aaavoering 
van ee11en gewe.1ene11 alaaf, &ao11 genaamd, de drie naast elkander 
«elcgene planlaadjen w Nounu.1-E1Pn.uc:1, Ptroa en d.e Zuiaig
/ie id, vero1oordden de daarop aijnde Blanken, en staken de 11eboowen 
in braud, gelijk ook de Blanken hunne hut.ten en kampen iu de 
ho~•chen l'erbrandden en alle vruchten vernielden. 

F.SPERANCE (PETIT-L'), benedenr,deelte "an den verl. houtgr. 
l'.E1pe1-am:e, in Ned.rland,-Guiana, ko • Suriname. Zie EsPEuaca (L'). 

füil1ERLOOP, riv. in de Neijerij Nn '1 llertogenbo,rh, lw. Peel
/a"J, prov. Noord-Brabantl, dat zijnen oonprong ocemt uit twee ader
tjl!ll , waarvan heL een ½ u. N. va11 Milheeze in de Peel ontstaat, en 
he~ aJHlcre uit e<'n moeras, ¾ u. benoorden Bakel, ontspringt. l\a aboo 
h,eulc we,twaarts ,restroowd te hehlien, vereenigen zij aieh bij hel geh. 
E;p , \laan.in heL walerljc zijnen naaru onllee11t, om, uoordwaarts 
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riieteo~ , de- grenuabeidintr tussehea de pin. Gemert en Beek-en-Dook 
te Tormea en aicb , ½ u. Z. W. nn Gemert, in de .Jl.a te werpen. . 

ESPRA.NSIB , naam, welken de Negers IJffeD aan de verl. pi.n1. 
r.&-Nouvsr.s.■-Es.aua, in Ned.erlatul,.Quü,-, kol. S.rina"'•· Zie 
F. .. n.lllCI (LA-No11nr.r.s-). 

ESPRIT (FKRIIIIB-fiB-ST .-) ,· Fr. àum •"■ D .de hoeve J.&B•LnH1•0F, 
in het balj. tan Ltu.,,.l,urg, grootb. Luzrmln,rg. Zie l&11-L1111.1110F. 

HliS.A.N , oud d. in' OOll-ladii, op het .Jl.mbo,,,ek eil. Cerana , 
op het schiereil, HOfllJO'RllJlwl, in het 1uiden van dit schiereiland 
•• de westkasl. - Men heeft fll' IJIMlde aasde 01n potten en pannen 
•an te -kea. ' · · 

KSSCHK (LUGJES-V AN-HET-LAND-), pnea ia het LatUl "°" 
Stnïn, pn,v. Zsitl-Hou.nd. Zie Esca (Lu111u-n11-■n-LAn-v&11-). 

ESSCHB, d. in" Mn.farii IIGII 11H•r1of•uo,da, kw. Oûttmji, 
prov • .Noor4-Bn,'1antl. Zie Eec■ . 

.ESSCBE (LAND-VAN-), pold. in liet .I.a.ul,.,«, .. Strijtn, prov. Zwûl
Holla,,J. Zie Esca (L&111>-vu-). 

ESSCHE (ZEEDIJK-VAN-), dijk in het 1-d - Strijn, prov. 
Zaitl-H.UOnil. Zie EICII (Zun111t-na-). 

ESSCHEDE , 11aam , onder welke het allell. b. Eac■aa , io het graa&. 
Z•i,,l&n, pr9Y. Geldwlo,ul , wel eens voorkomt. Zie Esc■na. 

.ESSCHEDE, have1. ia T111ntlw, prov. Owriju•l. Zie Esc■na. 
ESSCHEN, geb. in het Land-r,an-1' al/.nb■rg, prov. Li,,,J,,,,,g , dislr. 

en Il u. N. o. iraa Jlaadridt, kant. en 1 Il, N. W. va■ a-z., 
...._ en ½ u. N. van l'Offndaal; met 33 h. eo 180 inw. 

BSSCHHSTROOM, riv. in de Mnfarij tr1111 '• Hmog,,,l>o,d, kw. 
0.-ijl, prov; lfoord-BrG6a•tl. Zie isc:1. 

ESSE-KN-GANSOORP, pold. in Scl&ielantl, pNT. Zuitl-Hollantl, arr. 
llottmlnl, kant. Hilleger,berg, gem. lfitaffJffkerk-op-d,n.-lJ11el; pa
lende N. 0. aan den Kleiapelder, Z. p. aan den IJssel, Z.W. aan 
Blurclorp, N. W. aan den Wollefoppepolder. 

Dme pold., welke alleen bedijkt is tegen den Goudscbi; IJuel, bestaat. 
eigenlijk uitdrieafzonderlijkepold., aijndede Voor-Essepolder, de 
Acbter-Buepolder en de Gansdorppolder, geaamenlijk beslaande 
eene oppe"lakte ••ltreos het kadaster, van 649 band., waarender 
&1-1 band. 43 v. r. aellotbaar land, wordt door eeaen molen en eene 
slnis op de■ IJ11el van het overtollige water ontlaat. Het polderbestuur 
bestaat uit eenen Poldersehout P.n twee PoWermeesters. 

ESSKLBORN, pb. in de heerl. Clulf, grootb. Ltczer,J,wg, kw., 
UT, en öt a. N. W. van Diekirt:I&, kant., gem. en 2ö min. N. W. 
"8D Ckrff. 

HSSELUJlEB-WOUDE-EN-HEER.JAGOBSWOUDE, heerl. in Rijn
'-", -,.o•.Zaitl-Holla•tl, arr • .1AgtU11, kant. en pm. Woûr•gge; pa
leade N. aan Alkemade, het Braassemermeer en Rijn1aterwoucle, 
0. aaa' La■ger-Aar en Oodshoorn, z. ,a1111 Oudshoorw , Gnephoek en 
Koudekerk , W. aan Boogmade en Le,derdorp. 

llen wil, dat dae heerl. al vroer/ bekend sou ll'ewee1t zijn. In 
hel verdra, van W 11.1,a■ , den een en twintigden Biuchop van Utrecht, 
met den A.bt van Eeb-oacb , in het jaar 1063 gesloten , leest men 
dea n•m van .A.111,sanwu•, dat anderen echter houden voor 
eene kerk in Kennemerland of Amstelland ; zelfs aou dit heerlijk IJOl!d 
,..... aanmerkelijk vroeirer en wel in het. bègin der veertiende eeuw 
onder den naam van Wou■, bezeten geweest aijn bij de Heeren n11 
NII Wwn. Nogtbut •iudt men met weinig sekerhlid ieta vaa de 
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•-- u■ ... w ... _..w, ~ Heom.J1GOS na ... w,..,. 
die ..arent dea jare 1i80 ,..Cd .heeft. . DCle sou de elfde vaa diea 
mam flllmlll aija. laa ,4111dere Baer ,J~ . .«111 Hl ~ •
sijae aelaaile. eè varliea ia tie ooclqpo, ten dieDMe dar Gra,ea, 4GGr 
Fu.DI n11 Bova101D1i, in het jur 14i7, begift.ip aü• met lae& hooge 
Nlfllplaii,d Offr Wou•. · Nie& wn enregte acbij•t 111111 dea eentea 
CIOllp-« d• WIIIIIIS deaer lleerl. t.e vinden in àe. ou.tle .-tellenà der 
landstreek , die met aware lioucbea of weude• belet .-.. , aaderhaud 
il aij Looawo11a■ geheolN , ..... den DUm van hwe lleereo , die 
dOOlpllU den naua YU J.a.eoa 'foerdeo. Hoe den nacbea -
dweoen sijn , valt duister· te pseo , en de gestelteait da laada 
i, ~ aaamerkelijk •erandd, doer be\ droatr••un vaa eeoe 
wijd ui&pltrekw plM '! die C1f omtreat 980 morre- (8" bund.) be
.,,.i wordi. Dese clreeplakerij, welu 'fil1,-. ocilroGÎ van dea 
l1 Januarij 1736 bepnoen, en eallreeu tien jaren danaa ta 
aiade gebraft. was, heef\ den. aallll un den Vier-àmbacht■ pol
de:r, omdat :i:ij over een gedeelte der ambaohte• ..... E&Ml,.u&a .... , 
Lanpr-àar, Olllhlaoera en llijauterwouclc faal. , , 

De heerl. Euai.uuawouo11-u-Bua.JACONWIUll beslan 8'lle. appet
•t.ba •H rUU.. SNl .._,, en bevat 4e IJ49II-, . F.,,...,.,,.. - 11en 
w,lt, da.aria Ui7 à., beweond door ll76 h11i,ps. uiluaakeade •• • 
•olkilJI yaq .1IIIO iaw., äe meelt bllll bea1&111 villdeo i11 den Laodboaw. 

De Herv., cbe er 940 ia setal aija, blllkea peetelijk de. paa. 
,, .. ,-.. u.it ' en behooren Hel'Îpll ~ '°' desem, ll.ija
.. , .... .;,i,, ea hebben i• due heerl. .... , k.u111~ en ,--.'81 ( .... 
• pilaar lleUNI} sebaawde kerk te .,,, • .,_,,,. 

De R. X. • van welke 111911. er 1590 alllllnlt\., hebbea Îll den heell. 
aade _.. kerk, OIUHI&' W OWJl'UIP • welke tffllll d.oor ,tlic ,ua &o,-
aade wordt .beaocbt. . . . 
. De laraë.liteu , 'l'U ,relke er• ICII tie•lll ..,._41ea ,ro.rd-, llelaeDra 
tot de rinpynagop v'°' Alphea., . . ,, . , • 

Mea heeft ia dlA heerl. eene aehoal, •111.ltt, .. ~lt\, clOIII', een 
ptal vu 100 leerlia,eo huocht. wordL , , ,, 

Than1 wordt 6leH beerl. ia eigeado._. ~ ~r . ..- lleea\ •• J. 
W. :u11 Hooa--.wn c. s., wooPIICàiif te '• Greveuap. . , 

He, wapen deaer hee,L 1-taat in een "eW , .. -uuar, ... -' 
.. balk • veraelcl mel Me ligeuclc Wff maoe■ ~ allOI ,... IJOlld, 

ESSEN, bu11n. e, de .lf,--Y,,._, proT. <h~., ,dim. Ye
z.,-, arr. eo 8 u. N. W. vaa .4,..,,,,_, kant, ca 4 11. z. W. ,an 
.lfijun, gem. ·ea i u. 0. van Ba~l4, ii u, Z. vaa ~"""'-• 
waartoe het behoort; met i7 h., alle bo11whoeven, en 160 inw. 

ESSEN, haan, i11 Z,JlanJ, .prov. °""ii•l, arr., la•t. u 1 u. 
O. vu DtJNflUr, pm.. ea i a. Z. 0. •an Diq,en..,. # un du ttrMI
•• ,aa Deventer naar de Pruissiac.lae 1r111zcn ; met U la.. en 10 iaw • 
. ESSEN, ph. in het Goort,l,prov. Grf1Rûtge11,, arr., kat. ea i •• 

Z. 0. van Groningm, gem. en ½ •· N.O. nn HtJre■ , aan deooataajde 
llUI dea straatweg, ia de afhellïas 't'la cleo Heodarug , aan de llo
lie•loat; met 1i h. u 90 inw. 

Bier etend ita ,roegere tijden eeae aan1ienlijke Beraardijner-&bdij 11D 
NonaeoU-ter - de Giittersienserorde, die in het jaar, 1216.dllOr • 
Groaiogw Priester Tdo--.ua pt.i.c:li,t. w~., en ia het jur l4l8 011w 

het hesttmr - het, l.~ter te Si.bçkelo, ita Overijuel, sebragt. ••, 
welke eadert.righpd, ita het j• 1483. dOff dea AJit ,a~ Cisteau 
,ocdg,ekeua,11 is. W klooster , hetwelk Nl'tijda Y" ef .hul , .ea ~• 

rnqH,,d ",Goog ic 



•••• -._ ~ .,,.. ,' ~ ,- un)e aaldjbeût 011 0 ... 1..- • ha de 
lieroerteo der aestielMle eeuw wel ae)eden. Zoo muktea de Saben.1 
._ 8 No.ember 11SH, 11ieb ·ineeat.w vaa dit klooaler, betwlk -, 
aoclaten te -.erslerke■, doch door 4leo saellen aaomancb cis Geldflrlllbd 
moesten aij het weder spoedig nrlaten. In dit klooster vertoeftle 'ft 
Gnaf' Ya Rudi-• eioitfen t!td, kert riûr -U•n "Terrafer1gken lil'val 
:van de 1ijcle4er Statea en de teruggll'l'e der 1tlld. Grooingie■ aaa du Kooinir 
qu S,panje, ia 1188; Na ft reductiie tier etad GrMingien va■ 1tS94 is M 
....,.~ lieewel de gnndvelll!a tkT lterk ~ min of meer aïutba•r •.ÎD· 

ES&KN , d. iu' U,,,,../uiE 1 · a.od.-. .A-.1111 , ep het eil. .,,,.__ ~ 
kust van Hitoe, gesp. Oeli-Hotoe-/foeloe. 

:ISS&N <DB), in de landtaal ~- 8enoeJllcl en op -de kaarten ook 
-1 ■'B•" gespeld, heep grond, P'fl• Frw,luJ1 b. Ood,rgoo, griet. 
Tiet~lfflldttl, 11ft'. en 5 n. 0. van Len,r,ar,/,m~ kant. en 1 u. N. 0. 
T•n Merg,,1t1, !' o. W. -tan .,,.__ 1 bestande uit eene oppervlakte 
'HD boawland , waardOlll' in lle& middea een rQ,reg en veetpad loopt. 

Dne oppervlakte ia vooneker de schil41eracbtitp&e va■ pheel Tie
tjmulenW, lel'wijl het bc,ep 1ta■tlpant, 'Waarop men laier pplaall& 
ÎI, 1ehoone vergr.aigten oplevert. 

·ESSmlBIJ'&G (DD), land,. ep à o,,,..-,,,._, JII'"'· fldrlulad, 
distr .. .,._., kw., arr.. en O a. tea N. N. W. Yan ,J,..,,,,., bat,. 
•· 11 •• 8. tu lfalWltDiJi, plellle1Uk gem. B"""'-'Jl, se
tleekeilk pm. ea 1i •· 1(. N, O. ffn Jl,-t., 1f u. W·. Z. W. 
Tan · 1'•1Upfff, waartoe het behoort. • 

Dit .laadg.., ._...,,el -.i -V■e i>ndlaeW al, we,eu l\fne eitgestnilte 
NMCMD Mdt ~ gel,oomte eo walerwerkea merbwfig, tenijl IN& 
huil of ._. liet bsteel · 11111 twee tel'e8 prijkt , llesl1111t eiene o!l:; 
-.lalte no 78 -.d; 1 v.· I'. 50 •· ell., i!D wordt thana in ei,e 
..__ ea lleweond door•• He. S.J. Baron s~n-- vn Bss1av•. 

!SSENI., na.-, Ollde. iwelken de hava. Br.stnr, in l'seat,_, pn•. 
o-n;,.1, wel een1 verberdelijlr. ••rkamt. Zie Laas. · 

BSSUPA8, adelt. h. in de o.r-••-, prM. Odürlatel; 1:w., 
distr., arr. en tf u. N.N.O. un .Ifï;-,- 1 li.allt. en 11 a.·Z, Z.W. 
Y■1t llllll, ge,n. eo l u. l'f. 0. ua •--· 

Dk b. lialdl aet tie ._,.oe beheereue peaden ee■e opp8ftlabe 
. .,.. ff hm•. 11·•· ,. 4IS •· ell., en wordt tlmt1 i• IÏIJead- belet.en 
ea bewoond door den Beer P. l. S■tn. . · · 

118ENSftlN, ~uit. in lklfl-tl, -prov. Z--11.ll-"', atr. e11 t u. 
• O: -.aa ·'• tJ,..,tlrap, knt., ff'Jllft, en l •• N. 0. 'fan J'--,. 

Dit balt. beslaat, met de daartoe bebooreade ponden, eene oppenlal.te 
•aa Il hntl. 1 •· ·r. C8 •. ell., en wetdt ti... in eigeoc)om beVJlm 
cleer de Preole C. S. uw Lnn■ , woouch&iir &e Utreebt. · 

ESSBPOLDM (M:HTER-) , polder m Sc,_,_d, prov. Zt1i4-l/ol
llltl4f, arr. &ffnwmt , bat. B~,rg, gem. lfinnrllert-..,•-1-,, palende N. 0. aara dea llle:i■polder, 0. aan à Kesepolder, 
z. •• ll1■■rc1orp, w. aan deD Wolle&ippepolw. 

Dae peW., bene'fen1 een ~eelte van den rott-B,drller, en 
de. Buiftf'ler1npoller, • eene aitp'ftll!lldil plas, -&e Hl.,_. . 
...... , terwijl die pold. yoort, M band. wei- en booilallll befflttea, 
,...._ door 18 Wit.._ bebond wonlen. liet water werft door twee 
..._ • twe ■-en tp den IJael ontlast. He& ~tuur bellaat wor 
Wereo-~der uit Hoen Schoot en twee PoNenneesten. : : ' 

Th 4eo lloel'ftest1,lijua laoek ._..._ peWer Ugt· held. ilhea-wet-
l•rl-op-.. n-lJ1~•I. · ·· · , .;1: 



18 s. 
' BS9EPOLDBll (fOOR.-), poltf. iri Sdtlelá11il /' proT. %11id-llollntl, 

arr. Rottertlam, kant. llillegettbffg, gem. lf,0ell'll'~-tlf>-MJ1-IJuel: 
palende N. 0. aan den Klt!lnpolder , Z. 0. aan den 11,sel, Z. allà 
Ganeclorp, W. aan den Aéhter-Es8epolder. Zie Toorts het voorgaan-
de art. · 

'BSSBB.GROEV.8 , op· de l:arart4!1t wel onder den· lialtm 'nn Rffl'IOOllt 
-,oorlomende, oud meerstalletje in het Gaaregt, preT. 0f'Oflmgen, Z. W. 
Tan hel f othelstermeer, tnsschen dit en het Z'Gidlnmel'IDeer, ten :N. 
ftD' laatstpmeld meer, waarmede het vroeger iremeemehap schijnt le 
.hebben phad langs eene sloot; Het behoort 8111 'lte stad Groointrm en 
is thans vot riet en kreupelbosch. · 

!SSBII.-NIEUWLAND, · landstreek in· het fJtHMgt, JIN>". tlrtJrciagen, 
.al'I'. en kamt. 6"'11ingffl, gem. ~n, bestaande llit de geh. Helll"' 
men en Dilgt. · · · 

Zij beslaat eene opper,,lakte van 160 bond., telt 10 h,, ,raaronder 
8 boerderijèn , met eene bevolkioll' van ' 11SO ibw. · · ' 

ESSINGEN, geh. in de heerl. lll,y,e""1urg, gNKltb. LILfflllh,y, kw., 
arr. en 3½ a. N. nn Laze,,J,wg, kant., gem. en ½ u. N. W. vu 
Me,,rA. · · · 
. BSSUfW, nll'8lb, ·onder welken de Toorm. bue1. Btsu, in f'eettlM, 
prov. Orltmj11el, -.el t!ens·'"erkeenlelijk voorkomt. Zie Hr.sn. , 

HSSOP, bo!ieh op den Yelan-Zuam, P""· fhldmantl, distr. -,,e_ 
l•w, kw., arr. en kant • ..lrnAem, gem. en l 11. O. van ·IIWett, 
gremendei N. aan het Onzalige boreh. · ' · , " ' - · 

In -dit hosclr', hetwelk eene oppervlakte van· SISO bond. , il •• r. 
80 .,, elt., eb thans aan Jonkvrouwe R. ll. L. E. BollBICIUS behoort, sija 
■or-· heden teo dage twee hoo«fen aamni1ir, welke gemeenlijk de 
Offerbug en de 1\fgadsberir genoemd worden; terwijl bare ge
daante erl inwendige gesteldheid duideltfke blübn sohijlten te drap, 
dat·oude bewonen dezer gewe1terr die eenmaal &ot rdedienstige verrig
tingen afaonderden. Nog TOOr weinige jaten il, aan ·den ~ del 
Oflerberg1, eene, met aseh en-overblijfselen Tan beenderen ge-
qfde. il1'De of lijkhm opgegra"en. · · 

EST, heerl. in den Tieler.aard 1 prov. 6elderlallll, Benetk,,dgt,üt, 
k-.. en arr. 1'NI, bnt. 6eltltmtt1ltt11, gem. B,t-ftf-Op-Y.n;•J!llldnde 
N.W. aan de beerl. Meterèn, N. voor een klein gedeelte aan Gelder-· 
malien, O. aan Wadenoijen en Ophemert, Z. aan Op-Ynen, 

Zij betat niets dan den Polder van E'sl en daarin het d. Bit en 
eenige venpreid liggende h. Zij beslaat eene oppertlakte van 146 bulNI. 
18 "· r. 3( "· ell., telt 70 h., bewoond door eene bevolkinr van 
SISO inw., die meest b11n bestaan Tinden in akkerbouw en veeteelt.· 

De inw., die, op 4 na, allen Hen. zijn, maken eene gem. àit, 
welke tot de klaas. van Zalt-Bommel, ring van Tffil, behaott. -
Vroeger was deze gem. met llltteren gecombineerd, hebltende dè 
pm. van M~ere•-en-Bht tot eersten Leeraar gehad GiHo Taso1111a1 
vo Bun , die in het jaar 16!i0 herwaarts kwam en in het jaar 16!&1 
naar Schoonrewoerd vertrok , d~h in het jaar 17 48 werden dne plaal
-.en Tlln elkander gescheiden , en 1lj hebben 1edort elk bunnen bij1oa
deren Predikant irehad , zijnde de eerste, die na deze afscheiding het 
l~raarambt te Ell't heeft waargenomen , geweest Co1111sL1s V E■.,.,IIH , 
die in het jaar 1778 alhier is onrleden. Het beroep is eene collatie 
van den Heer der heerlijkheid. • 

De 4 R. K., welke men er aantreft; , worden tot de 11at. nn Tiel 
gerekend. - Men heeft in de1e heerl. ééne school. • 



Hel d. •t' liffl i-,u, W ,,ten z. nn:Tiel, f 11.,-t. "9n O. •• &elder-
maben. Het. be-.at. in de kom •an het.id. 29 ... eo 96 inw. ,, , 

De kàk is een IJOCd ffehoow, mtot eeaen teren .en orgel., welk laat
ste een getebeol is -.an den Beer J. '.ll1Hu1, wiens graf111mhc. .JDllde, 
fo de kerk ge•onden wordt. , . , 

De 41orpsclieel •-Wftdt. gemWdeld,, door, een pta1 van 90 ·leethree 
bea~bt: , , . . , . . . . .. , 

Bij dit d., in,welu-.ala\jbeid noeger een o~ beerenhui1, het Huis , 
te Est gevonden werd, weN den i:i Septemblr 1607, de Ovenlo H Bots.,, • 
Bitmeester en Praidea& ,qn den krljpraad~ een dapper en,,nntaadilJ t 

man , nadat bij met zijn huisgezin te Geldermalsen te kermis was 
gewfelt, doof eeni«e 'Vijanden evenallen , doch ziola niet •• beo willen" 
de 0Vel1fe'"b, werd'hü d11811 geteboten, en zijnen 10C1J1 sev•npn senomen •. 

Van deze beert. beeft het beroemde geslacht van vu EsT, hetwelk. ,, 
aan dat -.an P1• -.ermaagl4!bapt was, zijoen naam ontleend. De L-.. 
tijnscbe Dichter Fu11co VAW Bar (Fuar.c, Bmw) en clua Geleerden.W1L1,q " 
vu &T (G111u.n•11S BsT1vs), Proo,t van St. Pieter, en Ka.atelier det 
Hoapsehiiol lfe Douai, slallllden -41aarvan al. . . , ... 

BST (HUIS-TE-),· voorm. adell. b. in den Tül.,...onl, prev. fhl- . 
d"lartcl, ·•lftllHl,._,,..;e,, kw,, arr, en !il,■, W. ura T~l, ••1.-,eia 
¾ n. z. ten 0. •aa-611,ln,nal,n, gem. B,t-na,-0,,..JJ-, en.11,mia,.,,. 
ten ·Z. na R,1 1 waartoe het behoorde. - Dit li •. is seclut htt,jaar 
1798 pl,opt. · · · · · .. ' 

EST (POl.DER VAN) of Esna,euu , pold. in den Tie,.,_.r4, 
pro•. 9dtlb-lantl, Jh,udntlilfriü, kw. en arr. Tiel,, bat.•,;,~ 
-'-", ~m. Bn; palende N. ,0. aan dr.n ·.polder 'Vllll •eieren-, N ..... 
aan den Jk>le va Geldermalsen , O. aan lllen polder 'Nn Op--Hemert, 
Z. 11n den polder van Op-JJnen. W. aan den polder van Neer.llnM,•, 1 

Dne peld, IINIHt, .1,olgea1 liet kadaa., eene oppe"lak&e vaa., 
348 baad. 18 v. r. 34 •• ell., waaronder 340 bwMI. IS6 v, r. 4 T, ell• , 
seholbaw·land,•.telt,70·111.,,wurouder 10 hterderijen, ea wordt door 
4 1lui1ee op·de,wetaing.•die bare 11itwatering op de Linge heefi,, YaD 
liet OftrtoJlip water ontlast. Het polderbettuur hea&ut uit wee Le,.. 
den en eeaen St!eretari1. • • 

ESTBLING~ look• wel Slder deti naam.van Ena.110 VOQl'lomeade, , 
ae}i. itr 4'è MeiJrnj""" ',H,,.,.,,n6o,d, 1 k.,r Oüt.ffv,ä~, pro•. Noonl- • 
BNIMtlCI 1 Bme. 1iistrr., arr. en, 4 11. Z. W. van '• Hmog,,J,o,d, 
kant. en '11- u. lcm z. van #'tU1,l•iji, gem. en i u. tea N. 'f.llll 
L.-.,_z,,.,1; met. 18 h. en 80 inw. . , 

EST-EN-OP.UNEN, gem. in den Tie1-rcl, prov. Gelànlou,,,1 
BnedfttiinNt, k,r. eo arr. Tiel, k.ant. G,1,ü,._,,,_ (8k. d., !13 m"k., ,, 
8 en 9 •·ll.); palende N. aan de gem. Gelclermal1&n, 0. aan Op-Hemen, 
z. UD de .... I w, HD w aardeoballJ. ., 

D1!1tfpm. llevat. de,beerl. Est en Op-Unen .• beslaat eene op.,..... l 
,-)akte ran 70t ltnnlll. 18 •• r. 87 v. ell., telt 169 b., benond doo,, :1 
175 ha:spz., IIÎtmalcnde eene bevolkin,r van 900 inw, 1 die meeat hua , 
beslaan '\'Ïnclen in lllen akkerbouw on veeleelt. . 1 

De J,ry ., die biet- en3oveer 870 in plal aija, maken ,redeeltelijk- , 
de IJl!II, Est uit, en behooren iredeeltelijk Lot die van Op•fJneo-en,. , 
Heesul t, welke ia clae laurger,1. gem. twee k.enen hebben, al,: 
eene tt Bo en - te Op-lJaen.. ~ , 

De 3. K., van welke men er ruim 50 ulllreft,. worden toL• het• d, 
T •n1l ~d , en het tiealal Ieraëliten , . dal _. 1toon& , behoort 
wt de'nnpyn1goge te • r.,. , , , , . · , , 

(_,' 



-llila lel, ia-. gem. i ...... ,, wAe .........,._ pmiddelhloor 
een getal ••• M leerlillpD baecht we.-u. 

ES'fBB.BROEKSCHE-liNSLOOT, watertje ifl llea T.e,.,.__, fM'I>"• 
6elJ,rü,,.,l, dat in he, z. "fan den Palll.r---'i,t oot.tal; met eeac 
bogtige, •eetelijke stttli.king naar den tt.Wer ·van Nee,..IJae■ ..tiet; 
wortll ■tOl'4wuPl1 &-chea· die 16eide polders heen ecbiet , Olll ia· dca 
Metffffllllle-n-B,.,.,d,,--,,,gaw!I ait te loopen.· · · 

ESTBB.I,UST, verl. plaat. in lffl'lerlà,,d.-Otáaao, kol. S.ri...,. 
Zie En■aLIIH• ' • 

KSTEBNAGR, IL in luit Wj.'•anB_,.,.•, ptla.~. 
Zie Bcm111.K11. · 

.ESTBlllUCO (VIU..à DB), Lat. aum •an de ,t. Bann.1uar , ia 
bet balj .... Belt-•' p,otb. ~,,. Zie lk.n"llACII. 

iSTERPOLDER, poW. ia de■ I'_,..,...,,.,, prov. ·6ew,,.,..J. Zie 
EIT (PoLDH•YU•) 

· BSTERRUST, btonplat. ia Nffffldfl~•, k.&. Sumc-.e. 
Zie En.an,.,. 

ESTHERLUST of EaTBar.vn, \lffl. --,r. ia Jfokrln•tlt~, 
.lel. &mna-, am de S■rin_,, ter- lin!Hnijde ÎII be, -.p9tffll ; pa
lende Lovenwaarta ua de "ferl. plaat. Bamby, beöelleaWUl-tl aaa de 
.,era. ~at. Lillano■; IIOOaU. r-ot. Vroeger laeette •ï 1.•& .. uca. 

ESfHBllRUST, katoenplant. in lf~, kol. s.,,,.._, 
aan de ,r arappakttelc, ter linli.en\jde in het opvaren ; .... cle ...., 
d•,...rta aan bei .cri. La■ cl van Bdat.ensrou, beYenwaarll aan 4e kat11ea
ttlant. Broedersboop; 687 aU. groot; met 175& dá"eo. Vl'Clégel' beeaa 
Let de Gaon YAIII & .... , · • · 

ESTIUII, d., -p...-, Fri,,J,,ntl 1 kw. 0..,.., •piet. Tiel,;er.,,-
-1m. Zie O.,n.,.. . 

ESU•ERZIJL, 1lui,, pnw. FriMJa,wl, kw. ~, tl'ÏR- O..t-
~I. Zie 1&1111a11a1o. · · 

F.SVELD, buors. op àe }f,-..y__,, p~v. 6,,-,.,._,,, ätt. 
I" elaw, 1rr. eo 81 •• N. W. 'NB Ä,.,,,,,,_, bot. -en' Si 11. Z. W • 
.... lfijini, pm. en t •. N. o. Yall ..... w; met 71 b., alle 
buuwhoeven, en 440 inw. 

ESVELDSGHE-BEEK, watertje ep de ~y..,...y "-, fl""'· tkl,J~ 
_.., dat, oneer de haurs. Stroe onuprittgencle, met eeoe ,relllelijke 
l'ÎIJ'"'I!', lage Esveld. loopt, en 1ich l •• W. '911D cláár me\ de Zaail-
••teri~ nreeuigt. · 

E'fCHA, grootd. in Afri•, ia Opper-Ga,..., unde ~,In 
het rijk 'fan Fsalee, ½ 11. van .A.~1 

ETEN, d. ia de bar. 'fin Rmlt,, pNY. Jroorwl-..,,_4. -sic Enu. 
ETEN' cl. inhetLattJ ... a,..,., proT.Noord-BNNfld. Zie~. 
ETENAKEN, geh. i• het Laad, - · Ya,._,,.r,, pro•. IA.l,arg, 

arr. en S½ 11. 0. van Mautridat, kant, e■ 1 u. N. ••• ~., pm. 
en 15 •in. N. "fU '117,m; met 81 h, ea 410 iaw. · 

E'IERSHEUI, bewl. ï. H7 attrla.,l, prev. ifHN-Hollawtl 1 ■IT. 
H,,.,.,,, kant. Bda•, gem. Ete-----Z'did-&liardaM; paleiade N. 
aan Schardam, O. ua het Hoomerhop, Z. au Wanler, W. au de 
mrl. Ooatheizen. · 

Deze beert. lle,at het d. E1er1hei•, de h. Zuid-Schar..tam 
en eenige verstrooid liggende b. Zij bealaä • eeae oppeT"fhikte Yilll 

., boad. 8l5 •· r. !U "'· ell. Jlen telt er iO b., bewoond door IIS 
• ..,.., .ïtmek #«; eene 11[1,volkiar ,... 1if i..,,, m. --" ~un 
bestaan •inden in den tedbbllW·• de 'IÎIHllel'ij. , ' 



1 , ... .,. 
JJe inw,, 4lia Mier .U. .... +1 W.-0• &ol 4e pa. • .,.,_ ---s-rda.. -Men .hee(I ia ._ beerl. 1eene ■obool. 
Het. 41. E~au-- oî inuua ligt. i u. Z. Z. ·W. 'Ril Hoorn, 1½ a. 

N • ..-.o .Edam. Het -wordt. vaa tie landlieclen 1alaier nooit UNlers du 
•• Busa ef P 1111, geb .... , ea .._, ziell no hel noenerdeel -
Oo■daaisen. ~ .let auij 4e Z.idecaee ui\., .. telt. er, 
ia de um •an het d., 0 h., beweood door 8 haiafea., uitmake.am: 

~•He! t!i 1toncl,. -Ud.t . llaiteadijb • doch _-., ~ o~ 
■traomcl ... , hee6\ men" in llet. jaar 11819, de tep11woowdige op eeae 
voepamer plaats, digt. aan den Keukendijlt, gebouw-d. · · 

Tllla• word& den. lleetl. in ... um beaelen door .ten Be_. llr. 
P .... ,.. B.-n - V1CQ, .-.....ebtif te ·HOWII. ' 

ETEBSHIIJl-EN-SCHABD.lM,. brk, PIi·• prov. N-4-Hollttatl, 
Ülls, eD rÎDI ftD .B"--• ~ 

».e ,em. lelL a8 .aielea • Jaeen i laerlLea, -Moe te Et.eraheim 
en ééae te Schardam. Vroeger wu •ü vereeaifd met Qutl•i.
H ,- , &\Inde tie •nte., welke ÎII uae combinal:ie •et leeraaramlit ·hteh -::f 1m111 ~ 19wewl ».. Sunwn Pt1111 ~ -die in het jaar 11S77 •• 
7 hanaarts k.wam • in iaet. jaar 1186 ... , GN■llani•n vellllo~. 
doch, ia het. jnr 11S87 van 0011/&•iua e-ebeiden zijade •. !Mk--. 
de pm. EUNama•-ScaH,... to& Leeraar H•rm Wattotlfls, die 
ia 1ö88 ,aijnt, dieDII bn :,erlie&, -=la in 1590 weder te Noerdéa he-, 
roepea it. Het benep eescbïedt door den ltetulud, onde, ~ 
• ftD dea Amllaaltbheet YIID Et.tbeim. . . . . . 

BTEBSIIElll•EN-ZUID-SCHAllDAJI, pm. in 1"'o""'-', pnw. • 
lfoonl-B.U.,,l, 11tr. a-,, Wt. • .E•; palende N. an de pa. 
8ebudam, O. un het Boonaeniop, Z. au tfe gea. Warder, W ... 
-Oonhaiaa. . ' ' ' . . ' 

Dae pm. beTat aieb dan de heerl. Bt.eNJ.eám, waaram wij ·Wer 
ftlWtl'..., 11at,art .. ~jllln, , · . , ' 

ETERSHEUIE&.BRA.ü.y .,.w. in 11' •rlnfl, Jlftll". ll-4-&,lla,I, 
..... a..., 1-& . . .&..,..-. M.--,...z.~, pal_. 
N. aan het d. itenbeim, 0, aan dea z..-..,..Ieuken4'ïjk, Z. • 
w ........ ,..... •. z-. .... ' ' '' 

Dne pold. beslaat, wolgeat het bdatler, eeoe oppe"laltte Taa 48 .,_.. 
Vil •• r. 60. •· ell., waaaacler 68 baad. 7i .11. r. _, •· ell •. ■cbot.baar 
laad, telt gaae h. • wordt deer eeaea watermolee , ia den· PeWar, 
de Zenaa1, 'ftD bel. OYerlollife •~ aallut. Hel peld,erbemaar be-
llaat uil de ~e lagelaoden. . · · - 1 • 

. :ITEBSIIEil, beerl.m N'ticnl,,rul, PI"· N-4-H.U..fl) arr. B,,.,., 
Zie Braun■ • 
. &TEllSIIEI-EN-SCll.llUUI, ·kerk pa,, JRM• Jfeonl-lJ.oJl,,,ul. Zie 
1nas---Sc-.--. ' ' 

.BTEBSHEII-EN-ZUID-&CHAllDMI, ,-. in F aterl.rul, p-. 
1' oord-B.U.wl. Zie Enu■11■-u-Z11111-Sc:11ilDA■, 
, ETU.S&EIIIBRBBOBK, pold. ia 1Yv1,,...,1, prow. lf-4-HollM,d. 
&ie. .in-■a-~. 

ETHEN, d. in,bet-Land-Bnuln, prov. lf ,,,,,.Btwl,,,wl. Zie K■-. 
I.TBINGEN, ••- ader. wellia het d. B#Jiar•, in het balj. TN 

.l.,raeJa:1, ............... .,, op ,-ige.bart.en.WtlleeDI TOOàOllll. Zie...... ·I, 

ETSUBG, s-- ia ~, prtl"f· ~, an., bal . .en 
9 a. z. 11ao .............. , ..... Y.~- · 
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E'M'ELBBUCK, gem., pleel~IUl in de beerl, .....,,._, ged"eer
telijk in de heer!. Biel, ffedeehelijl in de heerl. F,lts, gedeeltelijk. ill 
het balj. van DieLrcA, grooth. Luz,,,,J,•rg, kw., a1T. en kant. Die
ltitda; palende N. aan de gem. Dieli.irch en Bouneheid, O. aan Brens
dorf en Medernaeh, Z. aan Nomeren en Berg, W. aan Feolen. 

Deze gem. bevat het vl. Ettelbr11ck, benevens de d. Borden, 
lngehdorff, Brpeldingen en Nieder-Schieren, alsmede de 
geh. Colmar, Lopert, Grenhingen, Neubof-Draut, Neuhof
llleder, Sebierenmuhl, Ober-Sehieren·, Warken, Nied.er
Warken en WindhoEr, alsmede de groote hoeve Thibeuart oC 
Thibeshoff. 

Men telt er 440 h. en IS grc,ole heeven , bewoond door eene bevol
king van rnim 3600 inw., die veel handel in hontsehon drijnn, 4 loo
jerijen en onderscheidene graanmolen, hebben. De voortbrengaelen vaa 
.ten grond bestaan in tarwe, rogge, haver, gerst., boekweit, erwtea 
en aardappelen. De veestapel rekent men op S paarden, 909 run
deren en ISO() varkens. 

De inw., dit: alle R. K. aijn, mak.en de par. Ettelbrnek, I ngel s
do rff, Erpeldinweà en Flieder1cbieren nit, welkeiadezegem. 
4 kerken en eene kapel hebben. - Ook heeft men in deae gem. 
3 scholen. 

Het vl. EnEuaucll ligt in de heerl. Bonrscheid, ¾ n. Z.Z.W. 
van Diekirch , aan de vereeniging van de Alaelle met de W ark en ••• 
de Aliette met de Sure. 

De inw. maken eene par. nit, wellr.e t.ot het vic. apott. van~
~. dek. van Di,.tin:A,,.behoort, en door eenen Pastoor en eenen Kapel
laan bediend wordt. Men· heeft in deae par. eene fraaije kerk \e Et
telb rnck, aan den H. S.1uT11,vs t.oegewijd en eene kapel te Bor
den, in welke de H. Hv■EIITVS bijzonder vereerd 1tordt. ~ Ook.is er 
eene IChool en een armhait. 

Het beeft fraalje huizen , logetnenlffl , buiteepluuen en ·tuinen • ea 
i, berucht door eene 1100,renaamde Patriol.tische vergaderinir • ,relke er 
ia het jaar 1839 ,rebouden is. - En1u.aauc1. is iu vroegere tijden docw 
den Keizer aan de abdij wn Ecbtemaeh terpand getreeat. • 

Men beert er voor eeniae jaren belangrijke oudheden gewonden uil 
dea tijd der Romeinen. . 

Br ..-orden te ETTELl■VCll twaalf jaarmarklen gehouden , ieder ,,aa 
eenen dag , als : eenen op den 18 Jannarij; eanm op du l februarij; 
eenen op den 8 Maart ; . eenen op den IS April ; · eenen op den 10 Mei; 
eenen op den 7 Junij ; eenen op den 1!il Sulij ; eenn op ilen 16 .lugns-
tus ; eeneu op den 19 September ; eeaen op den tl October ; eenea 
op den 18 November en eenen op den 6 December. 

ETTEN , bij sommigen ook wel eens Barn of ETER gespeld , d. ia 
de bar. van Breda, prov. lVoortl-Braband, Yi,ra dist., arr. en 2 u. 
W. ten Z. Tan Brtdo I kant. en i 11. 0. van Otld,,a"-/& , gem. BUen
,n-Le11r. 
· .Men telt er, in de kom van het d., 1118 h., bewoond door 207 

hui,rrez., uitmakende eene be~olking van 900 inw., en _, de daartoe 
.heboorende geb. Molen ei ud, Klappe u burg. N eeratraa t, Haans
herrr, Douk-en-l'alingstraat, en een gedeelte van de geb. Bil
en Vaartkant-on-Bremberg. 41SIS h., bewooud door ö21S buisgez., 
uitmakende eene bevolking van 2738 inw., die meest hun bestaan vin
den in den landbo.w • ,terwijl men oader dit d. ook eenea beender
molen ter bemesting der landerijen heeft. 
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De R. K.., clie bier Olltfl!"Nr SOOO -in ptal aija , onder welke iilOO 
Gimmaoic:aat.en, maken eene pv. uit, welk.e tot het vic. nn BrJa, 
tlek. ..-an Breda, behoort en door eeneq Pastoor en eene11 Kapellaan 
Wieod wordt. De kerk , aan den H. LuauTUs toegewijd, is in het jaar 
179i geheel vernieuwd. 

De He"·• van welke men er 140 aaotret\, behooreo Lot de gem. 
Bltn-ea-Hoer,ff&, die hier de oude parochiekerk bezitten. De kerk 
wu voor de llJormatie un de H. llacgcl Muu toegewijd, en is een 
100 oud gebouw , dat men de tijd un 'hare 1tichting niet weel op te 
snen. Zij wa1 voormaals een anhanpel van de moederkerk te Gilze, 
waa"an 1ij, in het jaar 1316, afgescheiden is, door ADOLP, Bisschop 

. no Luik. Na de Jlef01111atie en tien overgang van de stad en laade 
un Breda , onder be& gebied tier Staten Generaal der V ereeoigde Ne-

• derlaeilen, werd •ij door den: toeomalipn Souverein en Baron van 
Breda, aan de Henormdeo overgegeven, welke in dat bezit •ün ge
blevea , tot dat- 1ij , nit kracht van de 1&aaLsreseliDtJ van 1798 , weder 
aan de R. K. werd toegekend , doch welk besluit niet ten uitvoer is 
1elegd, omda de R. K. nog niet in het bezit daarvan wareo, toen , op 
den 13 Sepl.ember 1801, eene.nieuwe l&aallregeling werd afgekondi,rd, 
welke in art. 13 , deze bepaling bevatte: • leder kerkgenoo&scbap bfijh 
• onherroepelijk in het heait van hetgeen met den aanvang deler eeuw ~ 
• door hetaelve werd baeten. " Dit heeft toen aanleiding tot een 
pNICOI gepYen , hewelk ten oadeele van de R. JL i1 uiltJel"alleu. 
Den 11 Jaooarlj 17H, wu de tonio dezer kerk met eea 1root p
deel&e ,an de kerk ulve iop&ort, waaraa de &oren, io het jaar 1771, 
cloor de gemeenle , • 1Mder veel. fraaijer it opgebouwd , wordende den 
11 April Taa dat jaar de eente 1teeo daaraan gelegd , terwijl de klok
ken he\ eerat. plaid 1ija •, den 17 September 177i , ter gelegenheid 
't'an den doop det Erfprinsen van Oraaje, later Koning W11.u• 1. 
Van de kerk werd alleen het koor, dat. 1taan was gebleven, ·tot de 
predilulieut cler Hervormdea ingerigt , die ook t.han• DOtf hlinoe rd•
dien1t verrigteo in dat aeer ruin,e gebouw , hetwelk door beo 1'80 eea 
err,el voonieo is. . 

Ook heeft men hier een Oude-Vrouwenhui1, wunan de oor
tpronkelijk.e naam is St. Paul 111-H ofk. en , gestieht in het.jaar 1681, 
door J-T •• No111Lua , Toor 13 arme vrouwen , welke er ieder. eeue 
"Yrije woaio1 genieten ea daarbij ieder twee karren turf '• jun oat
t'anpa. Op eeoen ,teen in den voorgevel 1taat het volgeade uitgehouwen: 

Tu H■111 Goirn u T.t.■ Gon1 nnu11:oau Vu 
Sin P.t.nvs, TOT GuuJc11: vu DDTIU Aa•11 Vaoawu, · 
Ha. Joos-r· •• Noeu.ua 11ft' G.Htaan DDT 110111 IOllWU, 
G11.Tc11: Vaonr Bun1s vu Hasn■ ■IHTDI 11.t.ft. 

Sn HOII H1u J,.. DOll11 ur..t.l'f 11' Coauaa.1.1 , 
Di1 11'11111 -· •• Doon V.t.11 D.t.T U IIO&II BILBT , 
Voaam, STIi VADa lNIS lill :an.u Gom WILLI, 

E■ e.t.• 111 G■o■n 1'.t.■ '-r nt1 w&HOP an 11 GIIBT, 

Er bedond hier 1'rot:gerjmede een gasthuis , hetgeen door. Beer J d u11 
Ha Ron, Ridder, en aijne -.rouw, plicht. wu Ier eere -r-,i ST. JH 
Baptist eD Etangelist, ST. Cuua111.t. en Bua&■.t., om daar zeven wer
ken vu bumhartigheid ia t.e oefenen , Tijf armen in t.e onderhanden , 
mitttraden alle mehtu twee rei1igen te herbergen , Tolgens h1111aeo uiter
Slen wil, pmaakt den 7 April 1'1S4. Dit ffUthuu wat reeda op het 
einde w aeventieode eeaw t. •t ea de foadaeo lijn la&er aan het Al-
gemeen armbestuur 01erge1aaa, , , , 
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· Jltn heat\ itl 1'it dt11p twee acbóleW, all: ._.. dors,loliaol , tlie re
miiWeld door een ptal no 80 leerlinpa baoclat worclt , ea een 11.oat-
1Claeol voor Joapjnfnoawen , op het Hu ia Ad a III a, met SO leerlinpn 

Ook beet\ men er een fraai raadliuia, met eenen dubbelen stoep s 
alsmede een diatrib11lie kantoor van de brievenpeaterij. 

Enu is een aer oud, (rooi ea "Wolkrijk d., in de Salische wetten 
reed, bekend, alwaar het als eene der m1al1teden of ve~derplaallell 
de, ir•keu , omtrenl de vljf'd11 eeuw, wordt o,treooemd. Hel voer
de den DU111 vu vrUfaeid , hoewel' hel pn laoolJ IJffllli had en 
helaooNle van overoada tijden aan hal Land nn Brecra, ~ waaronder 
ha• eok bij • "Werdeeling, tuuchen 41e Heeren 'Y&D 8reila en Be..- , 
ia bat jaar 1i90 gedaui, mede pt.ald werclt. Naderlland is :gnu . 
bel erfdeel un het oade geslacht van na 1n Boni of UT111aoan 
pweea, waarin hel vele jaren pbleven is. Ben der leden na het 
JICllacht, J.1:1 TAI DU Hon1 of frn11aun, heel\ 1icl ala 'krijpmaa 
lienemd gemaalit in den eorlog ,_hen Braband ea Gelderland , 
ia het jaar H88 ; •üne dapperheid koste hem P.•ogenu en den 
dood. Doch dea 8 Ootober nà het jur HIIO, wCNI due hee,J,ijk
heid -.. Bun11, Sn111nnca aan Ju, ·GNaf •• Na,,a■ , verli.ocbt , 
CIIMler ,........,_ dat 11.1 na -. Bom, bel l'llfl aoude behoudea. 
om de kapelaaij en het gaatbnia aldaar te begeven. Het gemelde 
_. ridderlijke placht beet\ 1ijae woonplaats mede te Enu IJebad .., =het alot door hen aldaar ~tieht , hetwelk deswege OOIJ tot de 1,, ia het~ 18115, het 'Kasteel -Yan clen Jloute genoemd 
w• . a11on na 1-1111 en B1o1uana • 1ijne ltamNuw, Hee• en V rou
- BrfllM, wrkoch'°8 in beL jaar 15177 , de gehaele lieatlea na ETTD 
ua Ga, , AWia van Thoer , waal"ORI die tieaclea tot !P de l'nnache 
oawlllllelini, ia het Int.at der Torlge eeaw , bU de Abdis ea het Con-

. ffDI TIID Thoor , Leaeten wenlen. ' 
Bftlll i1 de pboo,leplaata -.an de11 Oodgeleérde An1W1 n11 Wam., pb. 

t11t1Ch• de jä.- 18'1 en MIS , t 18 Junarij 1710 1 al, Predi,ao\ 
Ie A1111tewdam. 

llen heeft te Enu twee paardenmarkt.en , eene den 1 Maart • 
eene den 1 Septem1ier, terwijl de kermis er dltil eetatAHl ZondatJ in 
Oetaber invah. 

&TTKI, o"e naam -.aa het d. &mmr, ia bel r...J .. ,.a...,_, 
~- NHf'fl-"-'-"l. Zie Bnnw. 

:ETTEN , beert. in bel gNÛI. z.,,.., prov. fJelckrlaatl, arr. z-,.. 
,.,., kant. r-s.,,,, gem. 6-'"n9n; paleatle N. o. UD den 
Ouden-lJuel, die bel van de llannt,U Wiach Hheidt, 0. 'aan de beerl. 
Gendrinpn, Z. ua 4le ·heerl. Jlelterden I W. aan het graaû. ~h. 

Deae beerl. linal de d. Etten, Unel-Huatun, Rafelder, 
Ziek en Warm. 7.4; telt l80 inw., 411e lbtlelt bnn beatam vinden 
ia den laodhauw. 

De Ben., die 1- wonea, ·hnooren tot tie gem. van itfn-ett
lfettml.n, welke ia due lleerl. 19118 kerk a-ft. 

De R. K., die mea • ....tn&, maken eene ltl.t. uit , welke tot 
laet aarlip, "YM 6elllerl,mll behoort. ..... Men beet\ in 4'tae beerl. êéae ....... 

Bel cl. 'Bftlll ligt IS½ u. z. 0. -Yan Zutphen , 1 a. Z. -YaD Te~BoriJ, 
1i 11. - Gendringen. Mea telt er, in de kbm Tin het. d., aene b&
ftlking 'YID ilO aielen. · 

De H"". •k , welke an eenen spitsen toren voonien ia , was v6ór 
de Reformatie aan 41en B. lhan11Us toegewijd. De Padear werd op 
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-de ..,... ,,. dea Gnal ,,,..,:'•!Il a..,. ...,...,,W. lr w"a 
fl nkarijen guticbt, als: 41i, 1JAR o •• L;n, r ...... , 11U"H de 
Bedienaar met twee wekelijbclie miuen belast wu, en door dee Baan
derheer na Wi.cll tot 4lat amlit heaoemd werd; die vaa S&. Nar.01,u.1, 
welke ia het jaar 1379 door W ILUII en ÁPM, Jonkvnuw tra• Tl' ÎIM, 
gest.iebt. e11 begiftigd is , en ,door gemelde11 Grilt€ veqreven werd , eo 
die van St. hut11ua , daar wek.elij.lu twee miasea aan verbonden waren. 
De eene moest alle Dooderdai;en ~IJ worden i hel luen wan cle
tweede atond ter keuie van dea-V1earis. ir -... ook eeae kerkdienst 
c,p den naam van den H. Eoapgelid lNAUu plicht, md den lasl • 
- alle Donderdagen de go«Wielijk.e dillllll te doaD , IDMI" die kerk-
-dienst waa met het kost.erscbap .Yei:eenitJd. 
• De R. K. kerk is aan den H. M.t.U111u toegewijd. 

Te En111 ootslond den i3 April 1841 lirand, waardoor binaen 
één uur tijd1 •even bui&en ea eue boerderij werd111 in de ueh gelegd " 
en no, een huis , awnede het oo,telijk. pdeelte vaa de llenonwle 
l.erk. grootelijb be.chadiad ia porden. . • . . 

J>e kermis valt i!J den derde" W ~qadalJ ia Sept.elDNI'. . , 
ttl'EN (KLOOSTER-VAN-)., ruwn,. wclke,a IJIIG thu• w de wu-, 

deliPg geef\. aan Jiet llo11 Aa.-.,, iit de bar. nn .Bre,4F paw. /faal,. 
Bro/Jar,.,l, Zie ADA■4 (Hn-Hu .... ). . . . 

ETl'EN (OOSTPOLDER-VAN), oabebuiade pold. ia de bu. 11111 
Bretla I prov. lfoorrl-Brabond, Y;.rJ. distr., arr. Bmla, kut. 0.. ,_.,,_cl&, gem. Btmwa-L,»ri palende N. aan Zwàrtenllers, 0. UD 

11 Princenbage ,. Z. aan de Attelakemchea&raal, W, na cle Leuncbe 
Bavea. . 

Dele pe,ld., beslaat eene oppenlakle uo 387 baad. i ,. r. 78 w. ell., 
en ,rordt door tlrï. 1lui1eo op de Leanche Haven, ,an laet ovu&ollip 
wat.er eatlut. Het land ligt I à 6 palmen boten A. P. He, poldar-
.heatoar bes\NI oit twee (inworeneo. . · 

ETl'EN (WES;I'J>OLDER-V AN-), oobehuilde pold. ia de, 1-. .,.. 
JlnJ,,, pro,. Jf-,l-BraJ».ul., YierJ, distr., arr. IJmlo I uni. 0-... 
6oleA, pan • .Btlnwna-Lnr1 paleade N. aan luylea•'IJ, 0. Uil .de 
Leoraclae llave■, Z. ~ die llöop1roadeo, W. aan lle Laabcbe vauh 

Dhe pold., beslaat ' Yolgen, 1- ud.ter' eeae •ppenlakt.e .... 
887 bund. 98 ,. r. SIS T. elf., waaronder 718 bond. 10 •. r. 81 T. ell. 
ldaotbaar land , en word, door 6 àiun ep cle Leuncbe laa,eo en op de 
Laabche nart. van het 0Yert.olli1e water oollast. Bel land ligt 4 à I pal• 
aea lloven A. P. Het poldetlill&oar heauat ail eeaea Dijkpaal' ea 
twee Gea.are-. . 

E'M'EN-EN-HOEVEN, 11,rk. pm,, pro,. Jf..J,.JJNllll,ul, kl .... u 
riag na Brtda. , , 

Men telt er 11SO aieleo, ea, beeft er &wee ker)i,eo, üne te Eu,n 
• "" te Honen, De eerste, clie in deae gem. lalt leeraarembt. 
i.een •aarrnomen, ÎI se?eell BuneLOav, 'Yil WuaL, die in het. 
jaar 1648 herwaart.s kwam ea ia he.l jw t81S4 nw WillesN&• n.... 
t,ok. Het be~_p_ is eeoe koniuklijk.e. c:oUalie. , · 

ETTEN-EN-LEUR, gem. io de bar. ••• llreda ,. -prow.,Jfoor,J,.:B
•tUl, Yiertk di1tr., arr. Bmla, kut. Ouu,J,o,eli, (tS k. d., 11 m. k.., 
& •· d.); paleade N. aa■ de •n, iiahur YH a. pna, .J.neaber
pn acheidt, 0. aan •• Priocenliap, Z. ..., Rucpllea-Vorenseiade-ea
Sprundel , W. aan .Rijsbergea en Boeveo-en-Sl,-......_.,lcle,, · 

Deae pm, he'fllt de d. E tien • L eu , beDeTea■ 4le claattoe 
behoomNlegeJa. Boleneiad-ea-Graauwep.older, llappeailfff, 
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Hil-en-Vaarkaat, Baai-en-Neerslraat, Bremlter1, A.Ue
laken, llaan1bcrg, en Dook-en-Paliog.straat. alsmecle de 
pold. den ZwarLenberg, den Westpolder, den Krijteubertr, 
den Oo1Lpolder, het Goed-van-IJk.el, den Booge-enLage
Hillekea, Hoos~eo-Laa1-Ae.ht.erboerkeD1 en het Trippea
polderke. 

Deze gem. beslaat volireoa het kada&Ler eenc oppenlakte van 60ü hund., 
waaN>Dder ä801S buu!l. 73 v. r. 70 v. ell., achot.baar land; telt 86i h., 
bewoond door 1084 i...issei., uilmakeude cene bevolli.iug van ruim 
IS400 inw., die weest huo bestaan vinden in den landbouw, sleen-, 
pannen• en pottenbaUerijeu hebben, tei:,.ijl meo in due sem,, aan de 
grenzen van de gem. '• Princpbage, mede eenen bcendennolea ter 
bemesting der landerijen heeft.. 

De R • .K., die hier ruim älOO in gelal aijn, malen de par. nn 
Etten en Leur uit, eu hebben in deie burg. IJCAI• i kerken. 

De He"•• van welke men er ruim 300 aantreft, en die in deae 
burg. gem. i li.erken hebben , maken gedeeltelijk de gem. R Le• r 
uit, en behOOl'ell gedcelt.elijk lell de gem. Elteti-ea-Hoe~n. - IIcn 
heelt. i11 deae pm. 3 1cholen. , 

Het wapen van der.e gem., waarlOc vroeser ook het d. Sprundel 
.behoorde, bestaat uit een veld nn uuur (blaauw) , beladen met drie 
INuglen van pud, piek, met eene kroon van tJOUd meL vijftien paarlen 
van 11ilver. . 

ETTEN-EN-NETTERDEN , kerk. gem., prov. Geltkrlarad I klus. 
van Zatphn , ring van Doet11u:hem. 

Men telt er 30·aielen, en heeft er twee kerk.en, eene te Et.tea 
en P.CPe te NeLterden. Dese gem. was vroegu mel Tu Boac ea 
S.ue1.11a nreeoifd, na de schr.idiotJ van die gesn. had &ij eeoen a&oa
derlijken Predikant, aijude de cente, die alhier het leeraanmbL waar
nam, geweest Taaouoau, Pna1 , die in het jaar 1613 hiu kwam ea 
in 16!iS overleed. .Deatijda behoorde het cpllatieregt faD den Heer un 
Wisch en den V orat Hohen1ollem-Siegmarin'8n. Sedll(t het o-r,erlijden 
van den Predikant A...aü B.u11us, hetwelk 10 het~ 1680 plaats liacl, 
wordt de diemt in der.c gem. waarje®mCP 4,oo,: de Predikanten vaa 
'• Heerenberg, Gendringen en. Ter-BortJ. 

ETTER of W 11na, eil. Îll O.,t~lradii I tot de . Zaidtcf!ster eila,,,ka 
..,. Ba_. huhoorende, N. v40 Timor, 8 mio, N. W. ~n Kisaer; 
7° SIS' N. B., 14/l' 91' 0. L. . . 
. Bal ia bijna vier.uni, na het 0. aaar, het W. iO uûjlen lang, ea 

"an het N. naar het Z. 7 mijle11 breed. - De hoofdpl., daar de Ko-
aio_g woout, heet Amasilly. . . . 

.KTTERNACH, st. in het. halj. van Echternach, 1Jroot.h. L11..rc1116.-,. 
Zie Ecmnu.&e11. . . 

ETTERSEM, d. in Waterland, prov.1f11ord-Holland. Zie Enasaaa. 
EUDENBOOT, oaam onder welk.en het d. U111111non, in de Mnjeri; 

•• '•H"'f",ndKncl,,, k.w . . 0ûtmDij1'1 prov, lfoorà-Brobantl, voorkomt, 
in eenen brief, van Zaturdag na Hemelvaarlldag ,·an het jaar 15119. 
waarbij JA11 I, Jlertog - .BtiJH,.,-, 11a11 :Wu,UL■llS, Heer 1H&II n,,.,.,.~, 
Leon-op-Zand ,·erpaudt. Zie. Uuzuoll'I', . 

i:UGKNIAANSCHB~GB.AFT, &Glll14Ali1CB•i.•••u., in het LaL Foss1>.
hB11sn, in het Fr. Fosu-Eua1u11aa, bepnaen, doch later ue5t.aakl" 
. .kaoaal in <>,,,,,,~Gelder, prov, Lirnlw.'1, · . 
.. DiL>,kaua1; we.rd. tijden• het.beat.uur d~r Aartsbertosen F11D1~11• en 
1tSIILI.I oatworpen. .In .IM:t JUi' .16i7 , bcpo 111en bet, beacdrn Rij•-
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\erlr • te grafen •, ..-an dür moet\ het voorbij Gelder , d,ran door het 
ri"iertje de Niers, tot aan Venlo, ell aldaar in de Maas loo_ptm. Het. 
lloel daarvan wa,s , de vereeniging van de Vau met den Rijn , ten 
r.inde -.oor de Noord-Nederlanden de gemeenschap met Dnitscblaod 
af te snijden en daardoor den grootep handel , welken aij op dat land 
dreven, te hederven. Men noemde het de E11H1HAA1111Ca1-euc■T, om
dat. de infante l&AHLU CLAB• Ba,m• , Aartshertogin n11 Oa11n&rijk , 
daaraan den 1 September van het jear 16i7 , den eerstea steen had 
doen leggen door "11111»■1&, Graaf w11 den Bergl ,- Gouver11e11r van 
Gelderland. 

Bij den Munsterschen Yrede wisten echter de Veffl!nigde Nedetlanden 
de staking van dil, reeds aanmerkelijk gevorderd, werk te bedinpu, 

• daar de voltooijin1 ongetwijfeld wn nadeele nn den Nederlandselten 
handel aoude gestrekt hebben. Sedert heeft men dit kanaal geheel laten 
-vervallen, aoodat he& 1111 op o!Mlenebeideoe plaatseu 9roOIJ en naaow
lijks kenbaar is. 

EOGENIANA (FOSSA-), Lat. naam van de Bu1uiu11SC■1-G■nT, ia 
Onu-_Grldn, prov. IJ'itnb.t'fl, Zie Bue■111u111CH-Gun. 

"EUGENIENNE (FOSSE-), Fr. naam van de En1:111U11sc■■ ·Gun, in 
Oppn--Gffiirr, prov. Li,,.,,.,g. Zie Eue11111u11scaa-G■An. 

-EULE, On1 of E1L■, geh. in TtHnthe, /rov. Onrijurl, arr. ea 
31 u. Z. Z. 0. van· ÁlrMlo, kant. en i u. . Z. O. •aa lhldnt, p. 
en 1 u. Z. W. •an Hn,geleo; met. eene schoei. 

EULEIY, geh. in he& b■lj. •aa ~Grnn-_,., regtsgeb. 
Gl!fflfflm«litr, grooth. Lw.zrr,Jn,rg. Zie EnuT. 

· BULT (DEN), lleerenlmiaing en boerderij in Bfllllland, prev .. Uttfflat, 
arr., kant. en I D, w~ N. W. f8D -"-,,-,, iJfflll· en½ u. z. ·w. 
"fan Baam, · ro~dom in de goederen Yan Z. ll. den Koning der Neder-
landen liggeade en daartoe behoorende. · 

' EU~~ING of Bu1•e1 , geh. in Beilmling,pil , prov. llrmtlw, arr. 
en 4 11. Z. ia11 411na, bot. ea !i o. N. van n..,,,.,m, gem. en 
1 u. Z. van 'Beika; met ii h. eo 11SO inw. 

EURSING ol BnlOH , geh. in Brilntlittg,pil, prov. Dma1A,, arr. 
en J.f Z. ten O. van .Jun, bat. en I o. k. tea 0. nn HOOfJffff'I., 
gem. ea i u. Z. vllil 1rf!dfflHtri; met 9 h. en 80 inw. Dit ph. wordt 
doorpans genoemd :Enllffs-.. ll. ter ondencbeidillf nn het nrige 
art. liet.wlk[dooraaaaa aanplwd wordl door den naam vanBurl.••1•· 
luile■• · . . 

BURSINGE-BBILEN en EUBSINGB-BORK, tweepb. ia Bnl--,.. 
,pil, pro•. Drnl/,e, Zie de beide •orige art. 

EUSCHBAGH, kleiae heek in het grooth. L..,..,,,,,.,. - Zij 011t

slaat nabij de greote hoeve Bucherhof, in de 1em, Sta,ltlwedia" 1 ait 
eenige vijven , die den nHID vaa Bade11 • Y ey,n dragen , en werp& 
11icb , 1 u. tea 0. van Grneldingen , waar sij dea naam •an H.t.n■uc• 

• aann~mt, in de Jfonel. • 
EUSCHEN, cl. in de heerl. C/Airefordait&f!, grooth. Lutr,tl,wrg. Zie 

:BtlCRIII, 
EUSTACHIUS (St.) , eil. in . Il' ue.I11dii, een der If«lerlt,xd,e/t, • 

.4-,il/era. Zie het volpnde art •. 
EUSTATIUS (ST,), ooit wèl St. Eti1T.u:■1u1resch1eTen; ei1. ia '/l'e,t-

lflllli#, een der 1'Nfflattd,el,e..Jatilln. · · · · 
Het ligt 7 i m. Z. ten 0. van St. llarten , 61 111. Z. z. W. van het 

Dèeasche eil. St. Bartholomeus, IJ! m. N. W. van het Bngellche eil. 
St. Cbrislolel , ISf m. O. leo Z. u■ Saba. · 

IV. Daar.. 18 
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Het 'terhef\ aieh steil uit aee , heef\ op eenipn afstand de aednnte 
no twee woeste, uit zee oprijzende, bergen , naderbij ech\er ont.waarl 
men dat deze bergen , waarvan de r.uidtlijkste de hoogste is , door ecne 
\'allei nrboodeo zijn. 

ST. Eusunu1 is langwerpig rood, \'an het 0. naar het W. ruim 
ongneer 41SO ellen lang , en van het Z. naar het N. op het breedste 
ongeveer 280 ell. en dp het 1mal■te mim · 180 ell. breed. Het strekt 
trieb in de lengte nn de Witte muur of het W iUe punt, naar de 
Jenken1baai, van hèt Z. 0. ten 0. naar het N. W. ten W. uit, 
en no de stad, dwars over het eiland , door de vallei naar de tegeo-
0\'er liggende Conardia-baai, of no het Z. W. ten Z. naar het 
N. 0. ten Pi. is het ruim eeo uur gaans. 

Op het Zuid-Oostelijke gedeelte van dit eiland , heeft men eeoen 7 46 
el hoogen berg, welke de gedaa11te beef\ van een afgeknot aoikerbroocl , 
en op sommige• plaatsen zoo steil 11it &ee oprijst., dat men er niet 
om been kan gaan. Deze ber11 was vroeger een vulkaan , welks krater, 
doorgaans de Punchkom (Punchbowl) gebeeten, van de reede af 
kan ge&ien worden. Een andere berg op dit eil. is de !Ut ell. hooge 
Sign al-H ill. Het. gebergte, waartoe deze laatste behoort, heeft een 
mer,igte hooge naakte punten , welke door ontoegankelijke kloven van 
elkander lijn pheiden. 

De •allei , tnaschen de,e bergen , die het midden des eilands uit
maakt , beeft aan de zijde van de stad eenen hoogen steileo oe,er • 
doch loopt aan de noord-oostaijde ncbt 9'lo.ijeode, aeewaarts, zoo 
dit men daar op sommige plaatsen met kleine booten landen kan : 
riTieren , beeken of bronnen 'WOrdeo op ST. EveTAfflll niet ffe\'onden , 
aeer moeljelijk zelfs ia het graven \'an waterhoudende put.ten. Men 
•indt er echter eeoige van tiO tat 11ID voeten (40 tot ISO ell.) diepte, 
wurio het water evenwel slecht en· ter naauweroood drinkbaar en 
alleen voor het \'ee geschikt is , waarloll deze put'°8 dan ook. gegra
<ren 1ljn. Veel aoiverder waler wordt, ,re"endeo in Ko el sak , eene 
bermrrot bij Signal-Hil 1. Goede regenbakken ia eehler eeoe eente 
behoe&e op dit eiland. Op de plaotaadjen alJn· aad de hellingen der 
bergen B'°Ote vierbute "flakkeo gemetaeld, \erwijl het daarop vallende 
retrenwater in ruime, daal'loe iaa de benedeneinden dezer 1dakkea 
gemetselde, llakken , OPlfl"'angeo word&. Somtijds, ia men geooochaakt 
water van St. Christoffel te gan halen , 1m meermalen -worden de sche
pen , vooral zij , die hoornvee en muilezels aan boord hebben , •'Wanneer 
zij op ST. Eusum11 water willen innemen, afgewe11CB. 

Men -vindt rondom dit eiland seer \'ele kapen en uit&pringende hoe
ken, benenns groote en kleine *Uen , waarYan de voornaamste zijn , 
de -Jenkens-baai; de Cochons-baai; de Ven1u-baai, en de 
Coneordiabaai. De reede -.oor de ltad ia geheel open; zij vormt 
«nen bal ven cirkel en levert eene goede ankerplaats, uitgenomen in de 
orkaanmaanden , daar zij, met de zuidelijke winden , zeer gnaarlljk. ia, 
en men aladan uithoofde men op lager wal ligt, voliltrekt niet onder 
seil kan komen. Het i1 d111 verkiesllaar voor de baai te ank.eren, om 
met alle 'Winden onder seil te kunnen gaan. Het aan wal komen is 
almede niet gemakkelijk, uithoofde de branding 1teed1 tegen het strand 
oploopt , en men er geen aanlegplaats "findt, men moet dus op eenigen 
afstand de sloep 'toor dreg legll'en , en zich in eene kleine kano insche
pen, welke door twee Negers bestierd wordt, die zorgen, dat de.kano 
altoot1 regt op de zee, blijft. liggen , welke het vaartaig naar het skand 
toewerpt; zoodra het groad raak&, •prinsen de Nesers er uit, en halen 
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• lano aoo '"' op het·svand, dat men er droogvóets kan Ilja uibprinpn ; 
_.. dae lieden kan mea zich IJl'Ull teevertro11wen • en het pbeurt _, 
aelden, dat men eenitJ le&sel , zelf, un zijne kleederen , bekoml, 
Het klimAM is er niet ongezond. Over het algemeen waait er ee■ 
friaehe wind en daardoor heeft mi,n eene zuivere lucht. Pla1N!fJeó1 
worden als aeer aadeelig beschouwd. De orkane■ zijn hier minder ho
•ig dan op St. :Marten, eu de aardbeYinge11 vinden van half Julij 
tet ultim• Oetober plaatl. Epidemiache ziekten worden er niet waar-~-· De beftlking bestend in 1780 uit !.11,000 aielen ; io 1818 uit 2&68; · 
terwijl zij 10 jaren later in 1828 slechts illl7S bedroeg , als : 179 blan
len • 196 nijc lieden van de kleur , 89 vrije ,wartell , ~ kleurlinpn , 
en 11546 zNrle ,laven, · 

In het jaar 1819 werden er op dit eiland 16 1uikerplantaadjen ge
vonden, welke geumenlijk. niet meer dan 800 vaten vaa.1000 poadea 
opLragteo , terwijl de katoenbouw, door de lage prijzen van dat pro
dact, reeds voorlang wu eppgeven. Ook de ,uikerplanwdjen · nr
miaderden , Yoonl door het verbod YH den slaYeiahandel, van jaar tot 
ja■r. In 18i9 telde men 14 1aikerplutaadjea welk■ 400,000 ponden. 
of IOD vaten '1'1111 800 à 900 ponden 1aiker en 180 Ollhoofden rum en 
•roep (melaue) opbrapen. De veerbeelden aija echt.111' niet zelduam, 
dal, tea pYolp van fangdnrige dreogte, de oopt aefieel misluli.~ De, 
raamenlijke planten ,-an het eiland worden berekend il46i allen grond. 
10 ei,readom te beaitten , waarftft 77i aU~n dOOI' hen gebuisd, woriden 
lol hel 'terND-• van lllik■rriel ; he, nuchlhunle gedeelte uanaa 
wordt in de mlei achter do ,led en in het IKIOl'dwesLelijke gebeqto 
11noaden. Ben derde Jecleelte van dit uolal aUers ia echter ■og oniie
lioowd. Bondenl dne e■ veertig akken worden , meereodeels door 
li.leme landeipnaan , tol den verlao- nu yam1 • -patates· of &oete aard
appe'lea , maÏI , k .... n·, moeskraiden en groenten gebezigd; 101SO ak
l.en 1ijn weilanden en 496 akkett oavracbt.hare -velden. Er wordu. 
elf veeplaldaadjen op het eilaad pYonden , hoewel in 18i9, al het 
aMwezige Yee slechts beatond ail : 1:Ji paarden , 130 muilezels , 90 
aels, IOi 11aks rundvee , 91 kalveren , 170 1ehapen , ISi piteu I U 
Yarkens , er zoade voor eene «reotere hoeveelheid vee Yoedael word11D 
...,..eten , flftaeer er in droop · tijden lleolal.l clrinkbaar water te via• 
4en wue. De 111ikermolen1, woa;de■ deor een paar 1pan auulesels p. 
tnlken I die in eenea cirkel van 18 a iO voeten middellijn loopea. T" :::!J.roei' op dit eiland evenmin als op Curaçao, ook. 1ijn hier geeno· 

ea , 1cllà ■iet ftW , brandhout , , nel 111inder voor , de n"aardi~ 
fÎDI vaa taikerYaten. De runderen sijn biet .&waarder ea meer vlezig 
-.. de Surinauucbe.· W1111neer er een ru-1 ui· geslacht -.ordea 
1-' ,er vooraf eene lijst ter iateekening rond, , om' •aeker te zijn , dJ, 
- hel -vleeseh da4elijk zal kanaen Yerkaepen, Do eehapen aija lig~ en 
hehben korte en haarachtige• wol; de geiten tieren 11• oppmeen ped ; de 
paarden lijn klein maar 1terlro, en word• vaa Noordr-Amerilui, Qiragac,, 
en Bnailie aupbragt. ll11il- en 1J,eenuels wordeu vu de $paanscbe 
ml en na Pertorico uapveerd en Yoer de nik~ns gebuigd. 
V '6r de karren , om lae\ riet naar dea molen te breqen , ea do 1u,ikel' 
.t te schepen, bnift men •eelal ouen. . · 

Botèr wonll hier zeer weinig semaalLI , ll!D ll wil na Il.leur, t.e~ijl 
cle laaiden• boornea hier ook pen arlikel nn handel niLmaken, Pluim• 
päerte is er "fHI en in -.enehiHeDde· g1GO,t.e ; • • wonllQI er tamme 
ee •wilde 'Uen gennden; ·•bijenteelt• hier eHD'f'll sehrel oabekead. 
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Vienoetig wilcl wordt op dil eiland niet gevonden ; daarentegen veel 
onirl"dierte en vooral eene meniate ratten en eenige soorten nn kleine' 
doch niet giftige slangen ; alsmede eene groote hoeveelheid lastige insec
ten , waaronder vooral de groole boseh-spin bijzondere melding verdient. 
Verdl!I' •indt men birr mu1kieten, kakkerlakken, aeer lange en breede 
dnizendbeenen , en d& cbiea of zanddoo , die in '• mensehen TI>eten · 
of teenen kruipt , daar onder het vel een nest met eijeren maakt, het
geen , wanneer dit niet zeer zorgvuldig wordt uitgehaald , eene allerge
vnarlijkste ontsteking en kwaadaardige wonden veroorzaakt. Onder de 
mieren Tindt men de l.leine roode brandmier , en de zwarte of bonds
mi4'r, •·elker beet eer pljnHjk is, en eene ondraaglijli.e hitte veroorzaakt. 

De kusten van St. Eun.1TIV1 zijn rijk aan visch , doch doordien er 
velen onder gevonden worden, welke \"ergiftig zijn , hetgeen reeds aan 
menigeen het leven heeft gekost , worden die weinig gegeten , en de 
versehe viacb • nn eider■ aange'foerd. 

Boom- en tuinvrnehten wusen op dit eiland zeer goed. In het wild 
groeijen een menigte doornheesters, aloë en cactusplanten; onflerde bloe
men 'findt men vele wilde bastaardsoorten van de ipecaeuanha , alsmede 
vienea's of olmaid'a. De bemm van ST. Eusnnus is algemet'n beroemd. 
Het is het blad .-an de baytree, eenen niet hoogen boom, het.welk. op 
rum gedistilleerd of' nergeh•ld, een zeer heilzaam uitwendig middel 
is tegen gevatte koude I of voor aeelieden , die eenen geruimen \ijd 
doornat geweest zijn. 

Het delfstoft'elijk rijk levert weinig belangrijks op. · Alleen klip- eo 
arduinsteen wordt gebeai!Jd lot het metselen van muren , het bestraten 
nn wegen en&. Ook •mdt men hier een ,eer goede cement. Zout
pannen worden bier niet pvonden. 

De 11.oopbandel , waardoor dit eiland vroeger ontaggelijke 1ebatten 
heet\ gewonnen , en den naam nn geldbel'ff der Caraïbische eilandeo 
verkreeg , is thans gehl'el en al vervallen. , Alle vermogende en on
dernemende eilanden aijn , of overleden, of naar elden vertrokken, 
en de Deensche eilanden St. Thomas en St. Crua , alsmede het aao 
de kroon van Zweden behOórende eiland St. Bartholomens; zljn thaas. 
de hoofdmarktplaatsen dl'I' Klein~Anlilles •. Reeds in het n1iddea der 
worige eeuw waren de Denen van St. Thomas onre sterkste mededin
wrs in den handel op deae eilanden , hetgeen het Nederlandscbe 
Gu11vernement in 17116 besluiten deetl , de één percent, regten op de 
handels'foonrerpen , op dit eiland gehl!\'en wordende , op · te he&'en , 

'waardoor no St. Eusunn de aliremeene markt van deze geheele groep 
eilanden werd , en tot eene verbazende welvaart en rijkdom .geraakte. 
De noodlottige gebe11rteni1 van 1781 , welke hieronder vermeld wordt• 
,·ernietigde erhter in één oogenhlik alle bestaande welvaart , en benam 
in de Loekomst alle voor11itziat, . De un toen af kwijnende handel 
verviel meer en meer, toen de Engelsehen in 18!i!i de havens hunner 
Westindieehe bezittingen voor de Noord-Amerik.anen openden. In 18i8 
,loten eèhter de Engelsclwn l1anae havens weder , en de handel op 
Sr. HusTATtus bt-gon aieh weder eeni!Jlins te verheffen, zoowel meL de 
Noord-Ameriknnen als door eenen kiemen slnikhandel met de Engelacbe 
eilanden: In 1M7 werd tusseben ons rijk en Zweden een bandelstrae
l11at rresluten , waarbij overeen werd gekomen, dat de te St. Bartho
lomeus aankomende schepen van beide natiën op g,lijken voet aouden 
worden tnr:;elalen , terwijl de inkomende regten zeer laag gesteld wer
d1-n. Het nn meer en meer bezocht wordende St. Bartholomeus , met 
zijne veilice haven,• trok nn &oen af den handel gr.heel lÓt aich. 
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Bi hesluil van !18 liaan 18!18 no, i, van· da l.ommissaris-Generaal 
l'Nr de WeaLindiscbe haittinpn, den Beer Joauns (na Graaf) nN Ha 
Bosc:a wem ST. Eusunu1 l'eor eeae vrije haven nrklaanl. -Er wenlen nu, 
handels beueklûatren- met St.. Christoffel , Nins , Antigua . en Monl
aeraL, welke 'fier Engelsc:he eilanden ge&a111enlijk meer clan 100,000 
iaw. tellen, aa-,eknoopt., een drietal laoopliedea kwamen aieb van el
den op dit eiland neder1eUen , en. de reede wenl weder meer en meer 
door nnchillende vaartwgen, vooral door Noord-Amerikanen , be1aeht. 
Een later besluit. van den 13 Jnlij van t.at. jaar, waarbij een nieuw 
alebcl van belaa&ingen werd inpvoerd , druk\e de pu heropende uit
aigteu wederom neder , deed de Amerikanen wegblijven , en de van 
ät.. Bartholomeaa over~ekomen vreemdelingen , die de één percent , 
&onnegeld van de aangebrljJte IJOederen 11ieL genegen waren te voldoen, 
nrLn.kken weder derwaarts. 

Jlen vindt hier &eene fabrijken , dan de aoodanigen , die in bet.rek
lia, staan tot de suikerteelt, en wijden eeaitJe vrij wel geoefende 
Laadwerb- en ambaehblieden. 

De aebruikelijke tul ia bij uit.sluiting de Bngelsehe ; &eden eu ge
woonten aijn mede op den Bngelacben voet geschoeid. De inw. aija 
heovaardig , doeh hebben een vreedlaam karakter. Beae te ver IJt!• 
dnveae wiaaucht en de gewoonte ·,an het drijven van sluikhandel 
maken beo oaeerlijk ,an aard, terwijl aij eene groot.e geneigdheid tot 
at.erken drank hebbeo. Het grootste gedeelle der bevolking belijdt de 
leer der MeLbodisten , welke . door Eagelsc:he Zeadelingen wordt p
leeraard. Slechts 190 penuneo belijden de Hervora1de en Episcopa
le goct.diemt, .terwijl het getal der R. K., Luthenehea, lsraëlilen 
en aoderen nog geen twintig beloopt, Er worden 4 scholen op dit 
eilud gevonden, ia allen wordt de Engelsc:he taal onderwe1en. · 

llea weet niet juist te bepalea wanneer de Nederlanden hier het 
eerst aangekomen aijn. Zeker is het , dat de Zeeuwen het in 1619 
reeds ia beût geaomen haddea. Bij huane aankomsL was het onbe
woond , vervolgens werd de eigcudom daarvan door de Staten vergund 
au eeuige kooplieden van Vlissingen , die 110r1J droeiren dat. het be
Yollt ea bebouwd werd. Het beail daarvan is onaen landgenoola meer
malen door de KageJacLea betwist geworden , die er a.ich ondenebei
deae malen mee11er van gemaakt hebben. Zoo werd het in 1681S door 
de Engellchen van Jamaica o,erweldip, aiellegensLaande ouae beroemde 
•• B•1na het. even te voren van bnskruid had voonien , maar kort 
daarna werd het. door de onsen, m8' behulp der Fran1eben, heroverd, 
en wij in het Lait daarvan , bij den vreie van Breda , in 1867 , be
veatigd , hoeaeer het nog niet door de Fransehen voor 001 ingeruimd 
wu. Het. werd echt.er door dea beroemden Zeeuw , Coa11111111 En■Tlllll , 
aooo van den Admiraal van dien naam, die in den vierdaagschea 
aeealag , ia 1666 wu gesneuveld , op aijnen t.eru(ftogt. van de bemagLi
lPllf na Nieaw-Nederlaud, au Nieuw-York, den 9 Augustus 1673, van 
het Fran1eh 9eaag benijd, waanp de onzen er het fort Hollandia 
hoawden. 

In 1689, wenl ST. Eaanwn op eene verraderlijke wijze door de 
Fraaecben hema,iird, doch met behulp der Engel1cbea, oadei· aekerea 
Taou■w. , door de onaea , in het. volgende jaar , weder hernomen , 
terwijl wij , bij den vrede no Rij1wijk, in he\ 'tolkomea heli& daanaa 
weder bent.eld werden. 

Op den 3 Februarij 1781 , werd Sr. Eu1uT1us door den Eugelscl1en 
.Admiraal RNHT bij verra,sios o,enreldigd en geplunderd. De ou,chul-
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dipiqeaetenen•1fffliea .t.aat,ij.-..n atlei·beroafd, terwijl-41e&tplaafaen 
lineerèlen, dat -in dit,rooCoeat pen enkel OMehuldig fthepsel aanweág 
wu, en dat de 'achatten van dit eiland door den aeerooF en sluikhandel 
Tenameld waren. Geheele pakhui1en Tan partiknlieren, werden metd• 
daarin geTonden wordende geederen , ender eenige apeei&catie, bij 111111A 
ffrkoeht , hetgeen '°91chen de 'fier en vijF millioenen ponden ■tffling 
opbragt , ongerekend de menigte andere· ptolene en nrdonkerde roe· 
deren, llen kan hier uit opmaken , welke sebatten dit alles waard 
soade lijn geweest , ware het op de ge,rone wijae nrkoeht , en dus 
welke onlaeLtende nrlièaen de eilanden daardoor Jt,ramen te lijden. 
Vele dezer ongelukkigen . nn have en goed beroofd,· -werden , tqJen wil 
en dank , naar het oabijgelegene eiland St. Christoft'el O'fetgeToerd, 
ftltra) de Joden en later ooit Amerikanen, F'ranschen , · bennen• ::;t 
Nederlanden , terwijl de koopwaren , die meerendeels, Toor een · 
der waarde , door de Deenen waren opgekoeht , naar het , thans no 
bloeijende , eiland St; 'fhomu werden venoerd en aldaar met over
winsten omgeaet. De hemehte ,regvoering der Hllen had plaats dea 13 

• Febmnrij 1781. De En3elschen lielen, na de vermeeatering des eiland■, 
,de Nederlandsche "Vlag van het fert waaijen I waardeor 1ij DOif 17 koop
nardijscbepen, die 'fan aUs onhewatt, de haai inliepen, buit maakten. 

Nog in hetzelfde jaar·1781 , en wel in den nacht ,unehen i4 en ilS 
·NoTemher , werden de Engelscben op hunne beurt , ten ffUVOlge ben
·ner achteloosheid. door de Franscben overrompeld. Drie fregatschepen 
Ollder het bevel •an den A<lmiraal Dl BoutLd, Gouverneur •an het eiland 
llartinique, zetteden met de meest mogelijke stilte, op twee vel'IChilleade 
plaatsen I hunne troepen RBD land , waarbij echter vencheidene baaner 
sloepen verbrijaelden , 100 dat er 1lecbts 400 man aan wal kwam. Dae 
slopen na door het dorp , •errastten d& wacht van het for1 Oranje, ea 
namen het in bezit , alvorena •U den tijd had in hel ,reweer te komen , 
terwijl de "erige bezetting , uit ISOO of 600 manschappen bestaande, 
meestal in den slaap werd ff1!1'Bngen gemaakt ; ook de dbor Roawn 
aehtergelaten bevelhebber Cocuu111 werd gevanR'!n rrenomen. De onr
win naar gedroeg zich 1eer edelmoedig, bij liet de ukken met geld, 
welke Coc1:au1111 de inwoners ontltolen bad , aan de eïv.naars wederom 

• ter band stellen , en ten,g geven wat de En,relsehen bun verder ont
nomen en nog niet naar Engeland ponden hadden.· Hierop ,-er-klaarde 
·bij het eiland , geen11ins voor den Koning 't'Cln • Frankrijk , maar '1'00r 
de Algemeene Staten in beait te hebben genomen, terwijl bij de Ne
derlandscbe rerrering hentelde en de Nederlandsche vlag deed hij
_sehen. De Fransehe lteaetting ,rerd ook eerlang door de Nederlamlers 
afgelost. · 

In het jaar 180i werd het nogmaals door de Engt>lscben vermeesterd, 
die het inhielden tot na hel jaar 1814 , als wanneer het, hij den vrede 
van Parijs , weder aan de onsen werd toegekend. Toen nn, in het 
jaar 1816, de Nederlanden kwamen om het weder van de Engelschen 
over te n,men, vonden 1ij dit eil1t1d , dat in 1780 een stapelplaats 
van den W estindischen handel was , waar talrijke koopvaarders uit 
ons nderland aankwamen, om hnnne ladingen tegen Wl.'ltindische 
producten in te ruilen , geheel van gedaante veranderd. In plaats 
"Van een mastbosch nn schepen , zagen zij er kleine knstvaarders 
limren I de pakhuizen langs het strand stonden ledig en dreigden in te 
storten; alles was in eenen vervallen staat, en •men kon gerust zeg· 
gen , eer in eene armoeditte dan in eene bloeijendc kolonie te zijn 
aangeland. 



BUS. Ml 

. Het pl'DÏlloell NlloDd. ia t819' ~t. een detaehemtnL 'fllD alechts eeaea 
Oflieier en een• en twinlif man11:bappen. ftD het ltataillon Japrs N°. i7. 

De Teelenaar en Plaatsnijder Juoa Eu1T IIUC1111 ia , den 19 .Maat& 
1774, ep ST. Evtt.&mJa pbonsa. Hij t iO Feb. 18i6 (1). 
, EUSTA.TIUS (ST.), ooli. wel STr E1111l'M:a1aa 1eepeld, en meestal 
Owua trelaeeten , at. of. liever d. in 1' e,t-lrulii., op het ..lnûllüc/w 
eil. St. B-,tati-,; 17° !19' N. B. . 
~ wordt verdeeld in de Bnea,lad, .en de .Beneden1Lad.; 

laatatgemtlde ligt. .op een vlak . aeeatrand , un de haai , en word& 
daarom gewoonlijk de Baai ee-md- ·naar de woningen kor& op 
elkander plioowd aijn en de aonneatraleo van den rotswand , waar 
t.egauij .piepa aijn " terupaatsen , ia men er aan eene boveDmatige 
warmte biootpteW. Zij beatMi ait wiakels en puhaiaen , die , op 
eene ruÏIDli,. van DDpveer 100 leed• breed eo l · u. pan• lengte, 
~wd•U•· , 

De Bove utad ÎI .ûaaijer en laehtipr gebouwd. 7.ij heeft twee of 
diie Nlfr&e en breede 11r■• 1· de buiae■ •ün meestal van hou&, maar 
maken •r cle belchiltlerintr eo Delbeid veel verlaoo , en aijn, aur 4e fl 
laellt1lre&, in •elke aij pi,oawd -U• t i111erÏf', De geheele stad , 
waarin vrij groote huiaen. gevoadea wollllen , vaa roode of gele lif" 
àielsc.nen, ef,ook. vu blaauwen kli(llleen., ·opgetrokken , ver&ooat vele 
aponn w.an .,..naai.po rijk.dom en V""'IJ8re wehaart. De aanle, ÎI 
_. oareeelma&ig en het .geheel ia un eenen doolhof gelijk.; terwijl 
de haiaen der bov1utad pootendeela van een klein tuintje voonien 
eu door eenip tamari■debeomeo hesebad1wd aiJa. Iu het midden der 
ltad lif' het.'"'' Hollandia, ook wel OranJe genaamd, waar het 
nadhn11 ÎI ea de vlag waait. V enebeidene li.roi,wegen loopen van 
hier laodwurta in nau.d1 plataadjen. 

Linb 'fUl het fort . Holluulia liggen de aterktep N as aa 11 en de 
Win4, reiru hel walerfort Amsterdam en hel fortje FietehJ, 
-■anaa eigenlijk. aleehts de naam is ove,webleveo. 

De. 8-de kerk ia een laq , half kroÎlgeboow , aan het west
einde amt e1111en nerkanlen , 70 v. hoogen toren ; het bovenste derde 
deel des tonu is van Jaont , 1net een aeht:&ijdig .blaaow dak ; hij is 
Taonien Yaa een uurwerk ea- vier wijaerplaten. In de kerk vindt mea 
aoeh o.gei, noch eeaif aader sieraad, en sedert het jaar 1817 is er 
pen. dienst ._.. in Yerrifrl •. Op het kerkhof siet men, tossehen 
'linea'• en bloeijende distela , aeer veel gewelfde en l(Ît gepleisterde 
pvea ; onder .aaderea nut bier de dappere Schoot-bij-Nacht W1LLU 

C....., Heer..,. B•rgd, die den 4J?ebrnarij 1.781, in de nabütieid 
van het eil. Sombrera , aan boord van '• riju fregat Jlan, sneuvelde. 

Het li.erkgeboow der Methodisten , ongeveer. 200 ellen 0. van de 
Hen. kerk gelegen, wordt sedert 1823 door eenen Brit.schen Zendeling 
Wiend, die door h8' EngelseheZendelinggenootaebap wordt onderhouden. 

Vroeger ba&ond laier ook IIOfJ eene Lothenche en eene Engelsche 
l.-k , millpden eene laraëlitiache •Jnagoge , doch diL allet vindt men 
thans niet meer. 

In het noordweatelijke gedeelte der stad is een klein onbeduidend 
hospitaal Yoor het ga~iaoen. 

(1) Boa , die_,_,,.,.. _, dit .n. ea dl ia bel •olpnde an, belianclelM .Ud, wlGKbfll 

ta • lacel~t, ......... Wij uar ■. D. Ta&RSTU, IJ, /1"..,.r/aodteA• 11••lilldi11Ao ri/adlll '"' .....,_ ,.._,,...11 ..._., ll. D, M, llt-lGO. 



l80 1.uv. 
·lr is Ie Sr. Bin.ma ook. eea111 markt, .-_. eiiàp nu•ten ·ea poer,• 

t.eo te koop worden ,.i,ra,t ; op het midden •taal een irroot• •tide· 
laLoenboom , die bewondering waardig is. · 

EUVELGUNNB, h. in -.ea Gooregt, pro.,.. 9ro,,i,,ge•, arr., kant. ea 
i u. O. van Gro•Ïflfe!', voor het groot.s&e pleelte dat ter ~• 
"Ya■ het Scbuitemliep ligt, p111. en i ·n. Z. .,. .. Noordi.ijk I i o. W. 
teo z. nn Mitlulbnl, waaatoe dat gedeelle helloort , •oor eeo kleio 
pdeelte au dea linke10e.ver 'W1D bet Sch■itieodiep plegen, pm. ea 
i u. 0. van Ham. - Men telt er lli 1,. en 300 inw., van welke 
18 h. met 1i0 inw. onder •ultlelber,, eo 1' h. meL 180 inw. on
der H-. 

Men heeft. er eene edaoel , welke gemiddeld. door een ptal 't'U 38 
leerlingen baocht wonk. Veor1- et.Nd hier--• oever der Home, 
welke de11ijde 0011.elijk en nrvolpu. uoordelijk buiten de •;ad · , 
het ka11eel der Gaoa11111&1U111 , heLwelk in den twist \allchen·dat 
eo de G■a.&DHII, ten jare tilJI , kert uadati het weder wa1 wd, 
door de nreenigde Humiopën en Fi-.lpënaanpgllen eoliet grond 

• toe galechtie. Ter plulle, wurhel"lUD ..rt, lutn111eodau1•or 
duidelijk de •porm 't'8n de wallea IIÏea ea - dea lbop .... - nor 
aanweaigeo oudendijk deo loep der Ha- upm. (1). · 

EUVELWEGEN ofEn11.wau, ph. in de, Mlijmj..,. '•Hfffof
lio«A, kw. p"u,.,u1, arr. ea ii u. z .. Z. 0. no li~•, kant. 
eD lJ D, Z. Z, W. 't'AD 4,w 1 gem. en 't U. Z. 0, 't'aD H-1 met 
9 h. en 40 inw. 

EUVERBEül, geh. in h• L-tl - Y,.,__,_,, P"'"· LirJ,w,g, 
arr. eo 3i u. 0. tea z. van •IIIJdricil, kul. eo gem. fhlpe,a; met 
'il h. en 1i0 inw. 

EVEN, plaat.t, Ycrmeld in een haclvat •an W ertleo, als eeles
io de proY. Drnllie, omtrea, Zaidlareo, 't'8D welke meo echt.er de 
juute lirginr niet wee.t. op te geven. Deae plaau , welke tot. de ver
beurd verklaarde aoede,eo •ao Uuo eo aijne broeden beheerde, ia bij 
KÜ&e yan Keáaer ll.1111aa111: Ill sekomen aao Ba■ou , den twin&ipleo 
liuebop ••n Ut.recht (!il). 

EVENAAR , kaap in lio,t.Jflllii, op liet s..•- eil. CJda, 
uo de Oost.kuat.; ()" ti' N. Br. 141° 151' 0. L. " 

:EVENBELD, pil. in Jolla,trl, pro1'. lheri.i-l, arr. en 1 •· N. 
N. 0. nn Dneraw, kaot.., gem. en i u. Z. W. Yao 8-lte, -
pdeelt.e van de huur,. Tij••- uitmakende. 

BVENDIJK (DE-) , vvlgeu het Zeeuw.che luleiffen veelal N N■-
'Y-■,.,11: uit,esprokeo9 aoord.-ellelijlr.e dijk ftn den Yierlto,,b,,olót,r, 
in s,-,..Plaa.Jern, pro•. Zce1-rl, dis&r. S•, arr. Jlit/.lkll,-,, 
bat.. eo rem. OOll#n,,y. 

BeL ie een overblijûef YaD deo4todea /Jwrulijl& (1ijade de Vierhoeb
polder in oude tijdeo het eent.e begin der IJvewaterinr pweeet), .i
verbasterin_g van den oaam ald111 pooemd. 

EVENLO, voorm. havs, io T.,..,Ae, prov. Owrijnel, arr. 4ltaelo. 
Zie Enno. 

(1) ■ee 1fe de aanleiding tot ,-enlrlgini nn dit gebouw meer (,mtûndig OPP'@t,en door 0111ea p-, 
1---Mr. H. O. l'a1TD, la do Korto S.Mlo ..., do oud, 16"""'•1<, om i• Ao,1f•• ge•-•11 i. -- •• ... ur..i..r _.., ;,. - .......,... • _,.., "' Gm•...,.., medegodeel4 
ia dl Bijdra,- _, f'Gdorlanütlle ,,.oelli,d,tolill ,. -illlPdo, •traa•rld ,. ,..,,,,...,. d

is, ÁJI, limo., , ». 1. 1,1, 141. 

(1) Zie D11-.., N°"u"""la Gro•i•g111a , f'I;, 111. \ 
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. EVD (D&-), . ...-•• .,.or teD•Z, W •. .,. Znl•Bet'elad, dia·in 
à twaalfde of dat.iade ieet11r hmijlrit. weid,, welke bedijÜUff tba119 
E.-asmn. heet. · 

.EVRIDES W ~LDA eD EVlil\.DiSWOLDE , name■, onder welke 
hel. YGGnD, ph. füalWGUB ,,, Ï. eet .l,,,.,.gt 7' P""• 9rortirt!Jft 1 in 
brieYen na ti81S • ll32 •OONomt, Zie E111111W11LN. · 

EVERDINGEN, heerl. ia.de Yijf-JI.,.,_dn, Jll'O•· ZuiJ.Rol•rul, 
...... Goriadwa, .••• ,. 1(..,., s-~tl~ eD (l'Ïfll
.... ; palende .N. a111 ,de Lek, o~ aaa • trraals. f,ulmiborf, •Z. a11 
Sahooarewoenl, .W •. •D 11■,resleia,,,, .• ,, , · , , , 1 ,,: 

Deae heerl. beHt het d. l11erdiagen en eeaip 11entrooitl, ·iig!tende 
1a. Zij heel\ fll8fl be9lÜJlt. vaa"ruim "ISO. iaw. · · 

De Hen., wellu,. ,_. ,130 ,ÎIIJ getal sjo, muea eme gem. eit, 
-.elu t.ot de .klaa. na 0,,,..., ri-, •an Y ian• 1 behoort. Deu 
pm. •• eent. peomlueerd met Zijtlenel,. De ·eente, die in 
dae ~ pm. _ ,het. lae111■remllt heeft waargenomen, is ·r
•eeet J.u w .............. Lo11M, die ia het jar 1603 ·hier stond en 
ia het. jaar. l608 1111111' Heukelum nrtrek. In hel jaar 1619 werdew 
ecbter dea gem. na elkander ~, en de eerate-, welle· toen 
te .EYDIIIHU Predikat. ••, ia .-i ...... •a llu, die ia het 
.;■.!- 1687 Offllaed. Het. ~ il eene kooiaklijlle collat.ie 

• Do R. K., Y& welke meo er• ruim ISO uatret\, onder welke i80 Com
m1111icaatea·, aakeit eeae stat.. uit, .welke tol het aarllpr. Yaa Utl'ffld 
behoort en door ééaea Put.oor bediend wordt. · 

Jid, d. EY1U1111111111, -velpm •IDIDÎtfltD tilv■-1H, oudtijds 8naD111e , 
Jir 4½ u. N.N. 0. YIID Garinehem, 1 u. O. 7.. 0. vaD' Vianen. 

De Hen. kerk, welke hier vroeger plagt te staaa, -is in •het. jaar 
1i9( Yereeoigcl aet. de kerk •• Grupertlen (Haptein). De1e is 
al.er 'foor'-tJ 11.....U. en daor eene·aodere 'fel'vanpn, welke er thans 
DOi daal, ea Y4iór de lleformatie aan de H. M-,tl .Lau toegewijd 
-.u. Het ia - -vrij ·pot sebomr, vooniea nn eenen ,waren toren, 
met eeae verheYen spits· pdek,. - De R. K. kerk ia aan de H. ·Maagd 
.M.aau toegewijd. · 

De urmis .-alt ia tien il) llei en den 'ilS September. 
Onder Ev1UJHU ia plegen de ridderhofst. E u en hu 'Il' ; voor 

eea-wen 1tencl bier het. Slot-te-E11erdit1ge • en later het 1terke 
u.&eel Knralein, dat eebter ook rems verdwenen is. Zie het 
TOqende art. 

:111- wu -noeger ,een• Hollaodacb leen en 100 ond, dat mea 
den oonpN>Og claarftn niet Ji.ao ontdekken. Rctä1 op het jaar 1i89 
'Yindea wij gewag gemaakt Yin eene evenenkomst , t111sehe11 W ovna 
UTBHOu1, Heer G111n1ear Unaeou1, Heereo Nn Bwrd.ingt1& en1., en 
Heer S.Uu n• Bos111ca.-, Ridder, Jher ea• /leet.loot (d. i. Vianen), 
.nlu111de llebeaweo YIIII de oitwetering •,an Gasperweerde ; zoo dal Ena••••u tGeo reeds eene vrij heerl. en leen van de Heeren n.11 Cvn: was. 
In het jaar lW is hij de kerk of op het kerkhof te Evun1llHll 
eeae 011ereenkomst gemaakt door Ju, Heer tran .Ar1'el 1 wegens den 
watergang beneden de steeg ki Evun111H11 tot Schoonrewoerd en -
-venulgens in de Zederik, Het schijnt, dat uiL deze aloude beerl. het 
aeer aamienlijke geslacht u11 Evun111e111 gesproten is , waarvan in 'l'ele 
onderhandelingen en oude brieven wordl. gemeld. 011der abdf'ren 
hlCYeo Heer WalCIIT v.u EvDlll!le1111 f'n Heer WauRT 1ijn 1100n, mede 
borgen voor het. goed gedrag 11an W 1u11■, broeder des Heeren Gusaazcn 
T.ui Aa'IIL, Preost yaa St. Jan te Utret:hL, no G11111K■'I ~ Heer.,.. 

.. 



EVS • 

.tlwutel, ea van Aauon, broeder •aa uw A--., un.lllNJI V" 
Graaf - Hollarul, ia den j- 1i8"- Nog waren gemelde Graaf 
en de Bisschop vair Utrecht, in het jaar 1!i87, borgen voor Hau■ • 
Heer tillA Il' rJni.~a , Heer W BICIIP u■ En■DIHH en Heer Hn■IICIIT 
zijn soon. In hn -.redeatraktaat tuuehen Fa.oua, Graaf traA Hol/aa,l 1 

en Joa.t11, Bisschap van Utrecht, in den jare tilM gemaakt, wordt, 
onder de borgen . -van Graaf Fa.oa,s , mcdegeteltl Heer Hunac.ar v.ui 
Enn111n■, Riàler. In het jaar 1304, op den 1i October, -werdroa
ken ia de Lek, bij Beu1iehem , Heer J,.. \lil Enaa1"u; Heer w-
111. v.11 Enao1"u, benevens Beer J"11 u11 lb11an en ÄIIIM' •.ui 
Buun. HuallCIIT na EnamHu droeg aan Üllll81CB'I' Sm111111:, Beer •• 
Crckn'-,, de heerl. ZijdeneW op. De opdr■,11,rief ,ia peiJeld deer 
hem en 1ijoea broeder Daimnu Sn.111TD n11 BvDDla- , in het 
jaar 133i. . 

Het wapen un dit placht. ia rw-t als dat Yan Bemiehem , doch 
in kleur -veranderd, \'Gerende drie, Rhain• •an :de "'IJ1el' aaar de linker 
sijde nederdalende , balken van aabel (1wart) , op ,een goud , acbild • 
. De heerl. •an Eft■DI- w~ in het jaar 1Sii doer Omtu1Cun 
ter leen gegeven aan Jonkn. lloeaUTD vu Uftlleol'■• la liet. j•r 
tSS3verkocbtW11.1.1a, Graai- Hrug-•Zeeland, aaaWw.111 
n!I DV1nnoou1 , Heer - Ooderhmat en Hma-r Sc:■111s. , Beer -
Cwltm6org , de heerl. Gupaerden , EYerdingen ; Gollierdillgen , 'fulle , 
T,aail , Honawijk en Jaen•eld , met al de weerden , en VÏllcberijeD, 
landen , veeren , tienden en renten in booge m lage gerirte, IOO e11 
in dier voege als Jonkvrouwe..ltn- na Unnou, clie m leea baden 
bad, om deae lauden en heerlijkh. bij de ftOl'Doemde en diena.mkome
Jingen ter er8een te houtlen van de Gravea en Gravinnen vm Holland. 
Over deze heerl. is naderltaad twist,ontataan, t.osselaen Heer Bnucn 
Santt en ÜTn> ft Heer - .tl,,_ en Hsg,,_, welke voor 8111 

groot gedeelte ia bijgelegd door tuuchenkomat. ftn JoaAR , Heer -
.tlrkel , ten gnolge waanan Everdingen , Golbenlingen en Honawijk 
un CulenborlJ bleef, en Heer Hn1H met sijn gedeelte .ia beleend doer 
den Graaf van Henegouwen en Holland , en na dien• afsterven , -voor 
de tweede maal door zijned aoon W11.1.1a, op den ii April t:S44. 

EVERDINGEN, pold. in de Yijf Hfff'ffl Lawdr.a 1 p,ov. Ztull,,llol• 
lotul 1 a,rr. Gorinc1-a, kant. Yümtm 1 gem. Bwrding,m-M-ZijJ.neld; 
palende N. aan de niterwa■rden tegen de Lek en aan den Golberdinger
waard , 0. aan het Zeisdai, Z. aan Ovenijde.eld en Outena, W. un 
Gonwenes. Het polderbestuar bestaat uit eenen Polderschoat en vier 
Heemraden. • 

EVERDINGEN (HET-LAND-VAN-), een der Yijf Hnrea Lawtln , 
dat vroeger tot Gtldlrlan,l behoorde, maar thans tot de pro't', ZaiJ.. 
Holland, arr. Gori'""- , kant! Y iaun gerekend woa,lt. Hn grenst 
N. aan de Lek , 0. un het graafs. C11lenborg, Z. aan Leerdam , W. 
aan het J,and van Vianen en aan Hagestein. 

Het bevat de gem. E-verdingen-en-Zijderveld. Zie dat. art., 
.. aar men de oppervlakte, bevolking enz. vindt opgegnea. 

EVERDINGEN (SLOT-VAN-), voorm. adel. huis in het 1-fl •• 
BHrdi.gm, prov. Zuid-Hallarul te Bffrtlingera, 

Jn het jaar 1304 maak.te Heer JA11 na Cvr.a111oaa aieh daa"an meeater 
ea d-i bet tot den IJl'ODd toe slechten: Naderhand ia het veel sterker 
weder opgebouwd , en Evns'l'lllf genoemd , doch , aboo ,het digt bij 
Bageate.in , onder de heerl. van dien naam, in de parochie van 'Bvn
llllllilll gelCf11!D , en de Beer van Aattu. ook hienan baiUer wu I beeft 
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BVI. 

6el een ,rellk lot·moetéa onclerpan al, het slot Jla&estem. N:nnelijk 
,-Is in bei jaar HOi , baclden Hertog Ar.n~T en aija zoon , Gnar 
WILl,D YAJf Oounnn aan cle Stad Utrecht beloofd , dat indien •ü 
BagHtei• oCEYDlftlll innamen, sij die vestingen ten ponde toe 
slechten ,• en nimmer of nergens weder opbouwen uuden ; diennolgens 
héef\ Hertof Win■- 'YAII Baun1111, Graf mn Hollnd, dit slot be
legerd. De Heer n11 Aaur., bad daarop gaooden de• Heeren •u 
-B~1111U1U11, HooeaTHTD , W,r.r.a■ n11 lhaT en HnH1& n11 Nn
ftllll, bastaardbroeder ftD lA11 na Aaur.. He~ W1r.r.1■ liet drie 
rroote blokbuisen opslaan , het eene bonn .Evunma op de Lek , 
welke hij daar bad doe'll toepalen, om den· Yijaad allen toevoer te be
JNNDeD ; de \'lfee anderen Yoo ... dc stad Gupareu en het &lot Hagestein, 
latende eene diepte gra•en , -.an het eene blokhuis tot het andue ; 
ook leidde bij -veel Yolks op de bolwerken , daar de stad en de ku
teelen dikwijls mede werden aangetut, doch met weinig irnol,r, waarom •v 111d .Fannnt "VAII '.Br.uu.... be,lniten IDOelt , die met meerder 
magt aan Ie tuten. Het ,lot· un Evn1D111 werd derhalve door Br.A■• 
&-■ , -van de U\reclmche zijde inpslotm ; terwijl Hertog Wina 
de .tad Gaparen en het ,lot Hagestein mede belegerden en sware ,tuk
ken daarvoor deed brengen , ten BffOlp waarvan &ij 1ieh in zijne 
handen o-verp-ven. De Bnrgvoogd van E~nl'DI■, die met zijn volk 
soo ioplotea was , dat ·•ij paarden , katten en ratten mosten eten , 
pf durop mede, den 1'1 December, het slot aan den Bisschop OYer, 
welke het terstond deed aan kolen leggen. - Dit kasieel werd •oor 
een cler sterkste uit geheel de Nederlanden gebonden, terwijl de mu
ren na den IJrooteD toren , staande in de Lek , achttien voeten dik 
waren. Reeds 'VOOI' het einde der -vijftiende eeuw, waren de bouw
nlleu , welke er na het in brand steken door den Biuchop van over
seblenn waren, door de Lek ingezwolgen. 

EVBIDINGIN-BN-ZIJDERVELD, bedijking in de Yijf Hnrn 
l.taNet, P""'• Zwi,l.Holland, arr. OorinMflflt 1 .kant. l'ianen, pm. 
Bwmli,,.gera-ea-Zijtkneltl; palende N. aan de uiterwaarden ~gen de Lek 
en aan de Goilbeldingerwaard , 0. no den Diefdijk, welke haar van 
den Tielerwurd scheidt, Z. aan K.or&tJerecht , W. aan Bolgerlje, On-
tèua ,m Goowenes. · 

Deae bedijking bent de poleien Enrdiogen, OYer-Zijderveld, 
Neder-Zijderveld en Zei1dal, beslaat ~olgem Let kadaster eene 
eppenlakte ,an 836 bood., telt 74. boerderijen, wordL door het Zede
rillanul ••n het oYertollige water ontlut , en staat oader het bes&uur 
van eeneo Dijkgraaf en eenen Hoogdijk-Heemraad. 

EVERDINGEN-EN-ZUDBRV.Kl,D, gem. in de l'ijf-Heere/4,atkn, 
pro•. Z•i,l.Boll4nd, arr. Gorinchem, li.aot. Yian,m (10 k. d., i m.k., 
4 •· d.); palende N. aan de Lek, 0, aan de Goilberdinger watering, 
welke haar van de gem. Culemborg scheidt, ·Z. aan de gem, Schoon
rewoerd, W. aan Vianen en aan Hagestein. 

Deze gem. bevat de voorm. heerl. EvercHnge■ -en-Zijderveld; 
beslaat eene oppenlakte -van 1095 hund. i8 v. r. 9i v. ell., en 
telt 180 h., bewoond door 190 huisga., uitmakende eeoe beYOlking 
-.an 990 inw., die meest bon bestaan vinden in dea landbouw, Ook 
heeft - er eeneo roekorenmolea. 

·De HerY,, die er 740 in getal zijn, ·maken de gem. no Bwnlira
gn-n-ZijMIWIJ uit. 

De R . .K., vu welke mea er naim ilO aan&reft, maken de stat. 
nn ~ uit, 
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llen heeft. io deze pm. twee scholen, welke pn111enlQl doot ee,r 
geniiddeld getal 't'Ml 1i0 leerlingen be1UCht worden. 

EVEREKESTDORPE , Ollde naam van do gem. ACIITTIBIOIO'fEl', in 
het N~rtin der prov. lftr«lit. Zie AClln1111nron:11. 

EVERGUNNE, b. in het 6oorer;t 1 pro't'. Gronmgen. 2ie Eunt• 
41DJIIIZ, 

EVERINGE, beert. in het eil. ZIÁll-Bfff!'-'l1 prov. Zttlatt1, arr. 
6ae,, kant. Hmalr,m,m"d, pm, Bllniout,dijk-en-B,,erirtge; palende 
N. 0. aan Baarland-en-Bakendorp, Z, 0. en Z. aan cle schorren tegen 
.de Bont , W. ua de heerl, Ellewoutsdijk. 

Deze beerl., welke •roeger veel uitgestrekter moet geweest zijn , 
maar in het jaar 161!il met een groot deel zijner gronden •erzwolgen 
is, bent thaa1 niets dan den pold. ·ftD Bnriagen en daarin noch 
d. noch geb. 

Zij beslaat eene oppervlakte van 15115 band. 91 •· r. ISIS Y. ell., telt 
lS h., waaron41er S tioerderijen, en eene 1ebaapberderij, bewoond door 
ä huisge.., uitmakende eeue bevolking •an Slf inw., die meest hno 
bestaan vinden in den landbouw. Ook hehooren er nog aan 19 bond. 
18 •· r. 70 v. ell. schorren, genaamd het Schorre-Yan-E•eri nge. 

De inw. behooren kerkelljk onder BU-0■.Jijlr, alwaar ook de 
J.inderen ter school gaan. 

Van deze heerl. ontleende het oude geslacht vu E•n111n, •ermoe
delijk uit dat van Boauna voortgesproten , zijnen naam; 't'BD welks 
leden wij nrmeld vindea : Do11m1tr u11 Euamos, die al zijne IJ'Oede
rea, piepa in Baarland, Rakendorp en Oudelande, in het jaar 1298, 
overdroeg &Ml· F1oa11 VA!I' H11uoouw1tr; Cun, Fto■1s en Ju ntr En
a111C1, welke de VH Boass1tn bijgestaan hebben in den oorlog, welke 
dit geslacht, in het jiar 131S8, met de ■tad Middelburg had ; alsmede 
Otmn VAII' Ena1111111, die, in l47i, Raad en Kamerling van den 
Hertog no Boorrrondië was. Aangezien men na daeo laatste niemand 
•an dat ~lacht meer 't'e111leld vindt, is het ■eer waarsebijnlijk reeds 
voor bet Jaar 11S90, nitgcstorYen, 

Thans wordt deae heerl., in eigendom bezeten doorde enen 't'an Vrouwe 
lllu1.& J u11G , ceb. Barones P1■ ,011c■111 , allen buiten het rijk woonachtig. 

Htt wapen dezer heerl. bestaat . uit zes elkander afwi11elende ban
den van p1d en ■-hel (zwart). 

EVERKREEK; watertje in de bar. •an Breda 1 pro•. Norml-Ilraband, 
dat omstreeks V roenhout , onder de gem. Roo1mJaal-na-Nirpen, zijnen 
oonprong neemt , noordwaarts aanstroomt en. zieb ia de Roosendaal-
sche-Vlict ontlast, ' 

EVEBLANGE, Fr. naam van de heerl. en het d. Evr■1.1111111tr, grooth. 
Laze111bur9. Zie het volgende art. 

EVERl,INGEN, in het Fr. Evnu111111, heerl. in ·het grooth. L11:nnt
bllf'9, arr. Ditärr/&, kant. O,peren 1 gedeelten van de gem. U.eldiwgen, 
Redr,19en en Beltb- uitmakende ; palende N. aan de beerl. BondorO', 
0., W. en Z, aan de hcerl. Useldiogen. 

Zij beval het d. Everlingen, Bettborn en Sehandel, benevens 
de geli. Pra tz en Reichl i ogen; en telt ee11e bevolkinn:, van ongeveer 
1300 iraw., die in landbouw en veeteelt een bestaan vinden. 

De inw. die allen R. K. zijn, maken de par. Bettbarn en Bflerlingen 
uit, welke tot het vie. apost. nn Luuml,urg, dek. van Ospertn 1 be
hoore11 en te Bettbo rn en Ever) in gen ieder eene kerken te Scha n
d e I cene kapel hebben; terwijl zij door twee Pastoon en twee Kapel
laucn bediend wonlen. 
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Tijdem he& Ooatenrijuehe liu&aur., IN'llgt deae heerl, Il ftor. 1~ 1l. 
:S den. op, van elke 1000 flor., waarmede Luaen1burg belast werd. 

Het d. EvULIIIHII' , liffL 3½ u. Z. W. YBJI l,111emburg, 40 min. 0. 
no O.peren, 1i u, 0. N. 0. 'fan Redingen , aan de Attert. Het 
maakt. met Sclaa.nd.el eene par. uit, welke ruim 400 Communican
ten telt en l,ier eene kerk heefL, die aan den H. Mwa111u1 is toegewijd. 

De Heeren nn Enar.11110 , hebben vroeger belangrijke pcN1ten bekteed. 
Heer JH ua E,ar.111,n wu, in het laatst der 18e eeuw, Preaident. 
van den proTineialen raad te Lu1emburg,' Hij t in 1639. 

EVERLO of EnBLoo, geh. ia Oppn-GelJer, La,uJ..,. Ke11el , prov. 
Lir,J,arg, arr. en 3 11. N. nn Roeraoade, bot. en 3·u. Z. van Hont, 
sem. en ½ u. W. van Heldn; met 40 b. en ruim 190 inw. ·He, 
behoort kerkelijk onder Panaiagn. 

EVERl,O of En11Lo , voorm. bavez. in T_,,-, prov. <hmj•l, 
arr. en 4 u. 0. van .4lr1tela, kant. en i u. N. van a--1, pm; 
en· i u. 0. no ll'eer,elo. - Deze havez. is voor cenigejaren galeopt. 

EVERSBERG, hHs. ia T.,..u,,, prov. ONrij,nl, arr., kant. en 
if u. \V. Tan Almelo, gem. en 1½ u. W. van ll'im/n; palende O.· 
aan de· riv, de Regge, die dit goed HD het Nijverdal seheiclt, N. UD 

den straat.wei nn Zwolle naar Almelo en onmiddellijk. aan de greuen 
der gem. Helleadoorn I omler welke gem. ook nog laaderijen an dea 
Evenberg beboorende , gelegea zija en nn welk d. hel i u. auid-
waartl iitrt, · · • · 

Dit goed , beltaande. uit een heerenhuia en 7· boerenernn , bellaat , 
me& de daarloe behOOl'ende • onder Wienleo, gelegene gronden-, eene op
,enlak.te van 70 buucl. (0 v. r. 10 v. ell. en wordt t.ban1 in eigendom 
beaet~n door den Heei: Baroa Wu.Lu H111H11. Y.111 HaUDT, woonaeh
t ig te Zwolle, 

EVERSDAII , op aommige kaarten teo onrqrle bekend ala een forl, 
voormalig militair punt in SIDal,-1',_tukre., proY. Zn/Gatl, arr.i 
Goe,, kant. bel, diatr. Jf,J,t, pro. IYe,tdAJ,pe. · 

Het is meestal bekend geweest onder den naam ,ran Acn1.111&1Mll'&eff, 

omdat de op dit punt aurle,de redoule , door eene militaire wacht 
werd huet, die om de acht dagen door het garniaoen van de.één Da\ 
v110 daar gelefeoe. vesting Sas. nn GenL werd afgelost. Daar dil puut 
op geen der oude kaarten ,. . aelti niet op die bij T1a1U1 , te Amatenlaa,,
ia 1747, ai1gekomen" -.rumeld ,wordt~ ia het waarschijnlijk dat' de 
redoute eerst later, .. denkelijk io 1793 of 1794, Tóór de ll.om1t d• 
Fran1ehen, aal aangeletJd aijn, om, in ,etbarul met het nabij dit punt, 
best.aan heW>end fon den Zwartenhoek , den weg aldaar met kanon 
&e kuunen Le.kijk.en" tea einde eene overrompeling, ffk ,ran den bot. 
nn Zuiddorpe , af&oweren. . . • . . . 
. Tijdeu de Belgi1eh11 oalusten, aijo un den EHUD_.. .eenigo venle
di1lopwerken aa11geleÎJd. geweeat, welke .4loor ~- mililaire waehl 
werden bewaakt. Vao deae werk.en is Lhana niets 1Deer. dan een p-
deelJe der galoopte bont.weringen te zien. . . 

EVEBSDU1'., heerl, io z"ü1-B111elaml, prov. Zeela.llfl, arr. en kant. 
6oe1, .gem. Karlla-Bï.ulinge-n-Bt1er1Jijk; palende N. aan de beerl. 
.Kapelle,.O. aan cle beer~. Vlake, Z. aan de Kont, W. aan deheerL 
•• Gratcnpolder en KloeLioge. . . · . .· . 

Deze heerl. tievaL beL geh. Eversd.ijk en eenige verstroeidliggende 
buizen, be.slu;al eene oppervlak&e, van 413 bond. 40 v, r; 13 v. ell., 
telt H h., bewoond door 17 bui11ger.., uitmakende eeoen hevolkins vaa 
.80 inw., die alleen ban .bestaan -.indeu ~n den. landbouw, , .. ,., 
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De inw., die op vier na. allen, Hen. lijn, belaooren tot de pm, 
Bi-li•ge-n-BllffWlijll. - De 4 l\, K., welke men er ■aótrel\, ftl'den 
tot. de 1lat. van GN, gerekend. 

Men beeft. in deae betrl. geen ICbool , maar lle ündereo genieten 
te Bieaelinge onderwijs. 

Het geb. Ena1e111t ligt 1 11. Z. l.en 0. no Goes. Vroeger wu 
het een d,, met een fraai kerkje. dat eeneu dikken toren bad, die 
Tao klok en uurwerk 'l'oonien was. Deae kerk is in het jaar 18it 
ingestort. en later geheel afgebrolen ; terwijl de toren in 1840 gesloopt 
is. De kerk wu geaticbt door eenea Heer uit het geslacht •an 
En■1 , dat afstamde nn eeoeo jongeren 1000 der GrHen n11 Enaus in 
Vlaanderen. De nakomelingen 't'an•deae Edelen hebben later de stam
naam nn Ena101a aangenomen , welke naam onderscheidene malen 
op de . regerinplijsten der slad Goes te vinden i1. • · Onder anderen• is 
lh1T111111 i,111D11a , Burgemeester van Goes , bekend in de Bfllclliede
nia al1 een 1lagtofFer der partijschap , ten ge'l'olge waa"ao bij in 1691 
i,ebanneo werd. In dit geslllcbt 1ebijot de heerl. 't'erbleven te 1ijn tot 
op het laatst der zeventiende eeuw, als wanneer lij in dat van '1'.t.11 •n 
L.u.11 1ehijnt te zijn overgegaan; want. in het jaar 1688 werd 1ij yer,. 
heven op JonUaoer Jon1111a """ DD LUR, De heerl. behoort thn 
aan oadencheideae partikulieren on.der de benaming •an ambacbtsheereo. 

Het wapen •an Ena1D1n: bestaat in - veld •an 1il•er, belaclen mei 
een wild zwijn van sabel (zwart) ; hoewel de latere Heeren •an het 
pi.acht vu EnasDJa, die door huwelijk met de geslachten van S11.u.
LH.t.UU, na DD Aua1 , n■ E" en vu lhavun 1\jn vermaapehapt 
geweest, bel -pen h1111ner YOONmderen gekwal'lierd bebhen met den 
gelaipaarden leo11• van HeeD'l'liet. , met teng en- klaaeweo 't'an uuar 
(blaauw), op een veld van keel (rood). 

EVERSE of En&TIIH' geh. in de lllnjmj NIJ ,, Htrtognbo,cl,, 
kw-. P.U.u; pro•. Naord.-Braba11tl, Eerlle dietr., arr. en 3f u. Z.O. 
no :,Hertognabo,d,, kHt, en 1½ u. W. z. W. nn Yegltel, gem. en 
IS 1111n, N. 0. •an-St.-~,h •. , 

EVERSTBIN, voorm. kut. in de heerl. E•nn1H111. Zie Ena-lll'f (K.t.sn11.-n■-). 
,EVDSW AARD, oudtijde EnuwAUI', en nog Troeger Eoa1W11a1t1, 

Yowat. ambacht . en d. in het eil. ZNitl-Bnelcnd, • prov. Z,elan,I, 
Hét.,d. moet. gelegen hebben 0. ten Z. vaa ,Romerswol,, ea· z. 

van Steenvliet. Het. amb. wa1 ruim 1190 ,gem. (ruim 346 band.) 
1root , en werd den IS November 11SIO door Jaet 'lfllter M'erdekt. 

· Er is ook een- adell. geslacht geweest van den1elfden naam , welke 
dit ambacht baeteo beeft; soo noden wij Pina En11twAlliT, tea jare 
1478 als Rentmeester van den Heer van Ra-ve,teio vermeld , en Heer 
H■-■.t.11 lA111 n11 E•nswnn bediende in -het jaal' 11SiU eene 'l'ikarij 
aan. St. Sebaeti•a• outaar ie Romemraal. .Het . ecbijitt. -echter · dat 
met dezen laatste het. mannelijk oir van dat- ,geslacht. is -nit.gesto"en, 
en dat de beerl. door het huwelijk van E1.1&HITR D.t.11cu11S u11 Rn
lllUW.t.LB, genaamd van Enainrnu, met llllcaan G1111.1s , Secretaris 
van Keiaer Ma11111,1u11 1, in-diens 11"5lacht i1 ovel'ffègaan, alt.hans 
baar zoon. M1cn111, G11.,1s bee~ er een gedeelt.e van hèaelen ; hoewel 
het ons voorkomt , dat bij , even ala de volgende be1ittel'II, weinig voor
deel van deze 1teeds ondergnloeide hecrl. aal gehad hebben , als 
minclûen alleen de verpachting der vi11cherij. Later vindt men Bau\"
■m, \'.t.11 W utCnllDU , de lulstc Rentmeestc,-Geoeraal · Beooster-Sehelde 
onder de Grafelijke regerintJ, die ia he& jaar 1601 overleden is , als 
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Beer na Buuw4,Wt ..-ermeld. Sedètt stonden daaffan als eigenaars 
bekend Auáon DE Hi:naa~, Jo11a •• Hnuu en Joakheer H1Do
mu1 Hnuu. De Luitenant Generaal der ruiterij Ju D& HnnaT, 
die in 1701 overleed, IODller kinderen .na le laten , ÎII er mede eige
naar van gew.eest., en op het einde der achLliende eeuw kende men 
ala Heer van Evuaw.a.u,i, :rtr. JOJU■ ADIIIUll na DU Paa-1, .den 
8 April 1790 mede luaderloos. overledea. 

EVERSWOLDE, voorm. geb. in het GOOIVl(Jt, prov. G~n, dal 
bij W oliiibergen, onder: en ten z. vao KrepftDOlde ,. moet. gelegen hebben, 
en nrmoedelijk, sedeeltelijk door hel Ziaidlaardermeer venwolgen ia, 

Het komt in eenen brief van USIS en 1332 (1) nog voor onder den 
aaam van E,DJ11i-W .U.DA en EvaaDawoLDI, , De achrijvn van de levens 
der Aduarder Abten (la) verhaalt, dat in Ul62 of 1268- alhier eene kapel 
ia sesLicht , welu, bij de inwijding door den Biteehop Tan UtrecÎlt, 
wegen, hare aangename ligging, deu naam ontving van Hortue St. 
Berna rdi (3). . · 

EVER.TSEN , geh. in !ic JJleijerij a,aa '• Hertogtnboula, k.w. Peel-
land 1 prov. Naard-Bru.band. Zie Evuu. . 

EVER WENNI'NKHOEK.' op sommige kaarten Ev■aWIHIHS■OD. se· 
speld , l,uors. ~ het gtaafa. Z utpAen , prov. GelJerlotul, k. w., distr •• 
arr. en. 4 u. 0, z. 0. van Zu1pl,e11, kant. en 1½ u. z. L8n O. vaa 
.Locl,e,11,, gem. en 10 min. N. W. van Ruurlo; met 130 inw. 

EVEB.WQ.KS-MEEll, meertje in het dingapil van ZuidenHld, prev. 
Dm1tlw, gem. en IS .mw. W. 'l'an Roan. 

EVEB.WIJNSBEI\G, naamt_ welkea men, in de aeatieode eeuw, 
veelal gaf aan het adell, h. B•u11zaa, op dea r,i..,soom, ptov. 
Gdderla•d. Zie BAUHEH. · 

EVEI\WINNINKSHOEK, buurs. io het graaf.. Zatphen, prov. Gel-
dcrla,.,l, Zie E,uw1u111111U10BB., . • 

EVEllWIB.DT, oude. naam van het. d. JoaWE■-, prov. Frie,i...J, 
... • IY e,t,rgoo • griet. /JHnkradeel. Zie Joawaao. • 

EWELWEER, .vA>orm. plaats in het. z. O. van de prov. Groningen, 
die door den. Dollart moet .qjn ingeawolgeo. 

EWENI, oud d. in Oo1t-ltsdiii, op het. 4'/IWOn#u eil •.. cffll.....r...,, 
EWENO,EB., 4. in 0011-Irulii, io. den JloWdM .i1rclnr' ,· 4>p het 

eil, Vordate. - BeL is. het. .mimt.e bevolkte en middelste der drie d1 
-.an dit eil. . . • - · • 

EWER (DEN) , geb. ja Huminga, pro•. Groningm. Zie Enu (DaJ. 
EWEllDEB.TQGT, wat.er ~H•JIIUtfll, proY, Groaii,gea. ZieEawa

•-..1on. 
. EWE.SX•,. ow.le o.,.an van tlea buqJ .Ewan in Hauittgo 1 proY. Gro-
•~en. Zie Ewaua. ... . . . 

EWIER (DEN-), 1eh, in.B..,.n.,,,o, pro,. Gron..,.., Zû.i .Einrn (0.-). 
EWlEllDERTOGT ,.watc:ri.a Bu,,,,i,ago,prov. a,_.,.,., ZieEnna-

an-roat. . , 
EWUK, pm, in het. Riji Hn JVijm,gn, prov. GelJn.land, Ji.w., 

distr. en arr. JVijrugen, kant. D"'"" (7 k. d., 18 m. k., 8 •• d,); 
palende N. aan de Waal, 0. aan Beuni.agen, Z. aan dep'. Wycben 
eo Burghareu , W. aan Druten. 

(1) Da!SNB1', Monut11fft,_ Gn>linpoM, p, 48 _, HO. 

(t1 Bill. F.p....,,. ç,,......,..,,., P• aa. 

• (JJ Dat- , •-• G""'•""• p; 110. 
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, Di:~1fl!Ul, "'".,_· de.,d. B"~ H W iauen.,,,alllaede •de ,llee-rl. 

D11lltl~d•11l. 1~ 1,,q,iu1,,eene 111ppe,,lakte ,aa ~i8 ._d, 99,,.,, I'\' f: , .. ~u .• tel~W:1. J,., J.,uiw;qd.door 308 hnitgez .• uitmakeode,elme 
vo~i• u~,tf!IÎJP,1600.irw~ #ie,qaeest. i..a,.besaau ••Ïallen· -in ,dia· 

11ndl,011lf-,, .. , ... ,,.1 '"·' ,· ,•1d1 .... , · , , " 

., .:Qel :Q.,, J{ •• ,. ... ~ Jai~,. U{iO,.ia ,pt.al aï•, eàer ,.wélke" oageaer 
1100.,~ulliqanil'A .,, .ua.ikeao dt,.pa11 .. ,yaa ·Baji ea,,11.ïaun iuit·, 
.w11lkç,.h~,:;1ied,;11 ~Q,.lul,khoWwa •. tt. ,,.~.,.1;, ··· ,. 
:, .. »e, ,Pei:v.., \'41U~elke ..,. e1:..1 rusn ,lO.aantreft, 1'eboorèll• ••t ,het 
,#vrp ~w,ü,k .,be,r,;t't.Jpi\,de.ge.a..,a....-..,... NrE-fjl,, wwiJL w__., 
fcoo,.;af1.$41w;rl,Wi.e ,1emq1111e& .ui.QnealLt., " ,,,. ·,,. "• ·· , • • ·: 

. ~o .~,e~. "1. . ..t~ re-. i,ac)JIJlen, ,M1alkei.f1Pll••lük •a-iddeW 
d,oqr"W,lll, _rl«L v111,,j()() ,leerJiage,i belU)dlt..'lioNell, ,, , ,,, ,, · ·· • · 
., ll~ d.i.E1t"'~' Ea,,r.ua1,1 o""'-üà..A•1a,.,, lel'r~illf -..an Swa• 
.i'lll'~Jt.~.\wel.Jl11u,E,ir,a,1e111Ge1114, lip.,.i"11, W .. ,.ta11r ,N;;.er-, 
i u., .0. ;y-.,& !)ruien... 1kt. il etP ,vrij qud. 4.-,.dat-,meda 1venneld woNk 
~°' .~q, p\brief v•. Gra.vio AN1.■1iea,, .. ia,1 ,bit. _,-u 1188. .. 
tel~• Îfl "li,,J. 4-1 Ui b. co 41a1ener 670 . .iew, eo ,111et de daMll>e. W.... 
rende heerlijk.heid Dodden daal, Ui h, en ruim 7-l0 i-.• 
, J~e. B,,, .. J. Ji,e,:\, aaq"d4,D. B. Jouns "- »-,,er toapwijd·, ia. in 

,b,:t ~af, lll}O -1~tifbt doçh in 1~ -bijna gebed v•oituwd.,, lo,l&'J9 
is ,ei;. e~a~ie1n1e. .paÄOrie gebouwd~... . .1 ., , , ., "... ,. ·, ., 

. T~ ,1\fu~.., ia,. bij. !leu. 1lorm van .29 November :l8:S6,, de mala 
omgewaaid. - De kermi" op dit d. valt iA den~ s.p...._,: ... "' 
. .EWIJi,,,».11,X.S-), 41. ju bet lüj4,.,.. Jfij,,,.,., ·fJO•·, fhWer1at,,t. 

Zie bei_.voqr,aande ut., . . , .... ,, .. , .,, . -. . , ., •, ., . , ,~ 
:t;WVK. :,{SLI,ll.-) '" d., ia. de O..r-Jlet,...,,, ,pmv. Beld«load., .. V.ie 

&u.1t-Ewu"- , ,, . . t .11 ,..,: • r • )J•. i, " , .:·, 
EWINIYil, (UEN) ,,&eh. io.heLLalllltrMrCayi"ptov. Noord-B"""""4 

Benle diatr., arr. en 9 u. O. van. 11 H11rt,gnl,Mol,, kaaat. m,.i, •. ,.fi. 
&en W. YAQ,B~, fPIPI· Cuy1'-a..S1.,.,,lr~a-.,½•u •. w..,11ai1.C..1lr. 

EWITSWEER •. vOGrl\1, d. in het Nw~ NU·, /irvminpt;, Qt 
bij den , •~rvloe,;l valJ 1i77" cl.oor • .den.,~ xwwQ)ge11 •. , , , , 

EWOUT};~W A4.IU), stuk. buîtenlfl'OJlda, be ... ,.._ VIIIQllllalip _, 
ven nn ll'erimd.m, p~v. N""4-6""'-,t,,TtllfMellli•ki, .n,,,,r,B
'89~. ~n, .. Hetiada, -waarv&Q, e1111, >kwin.,gadeelte. ,i1, iaguloten 
eo,ler, d~, qe~ÎDf win de &OOpP"111"8 ,HNik11114., llet.Jau. ligt., til 
11 ell. bonn A.P.. . . , • ., , . , .,,, . •\ ., , 
,, . .KWSU .. ,. -1ijds ook ~ ..... ,..bu'1J,.Ï. ""',,_,o,.-pmv.,.Grotti•
!/Pli,arrl..en ~.u. W. te11 N. vu. . .4ppi,n.g-•• bui. ee,11, u"O. treb 
N. ,l;4Jl,.V~denlea«a111, flllll•' e~ IS, lllli41• }j, 0. 'IJID,.JlNfi..,,,_,__,,.wn O. 
v~o de µ-ekv1U1rt 11;i.v .Uith11i&en • .in de Oo,teri,,_,.. . ·, · 
·" J)µ iiaqaÎllDlijlL pu ..,,ao Zt1U di~ IQ.IIU•W11tk"0Nelaaald • ea ~"' 
.,_ ,.ligging., ,.,QWlheifl 1111, liouwo~11, 1J1•rk•••tWff;1 .i,. 1'4nd.m ,-dftllt 
water ~gev,en,. en heef\ bij,· den ~KIJl'IJ. ,.c;c;neo, .\agon. ~-1tpqm , 

'Welke O.11■o u11 Ewn■ , ten Jaré 1479.., a4laar , -wil~i; <111trek~e11,,, t,;r 
dikte van. lfes voeten muurs • waardqor ~. üv.e~u.elit .Ya,t <.iroo,inpms 
'.l\aad dermate werd OPIJewekL, dat men dien llççr ,.h,iP,ge11, lfflt;le ,de 
· 1outtio niet dikli,er te maken, dan van drie voet, , De,~ tegelJkM~QJ 
beelL waarsehijntljk de verdere optrekking verhinderd. Ter ffMÇllgeo;.. 
daarval\, heçft men i~ den .,oren eea steen geplaatst, D)et ,dit op~br;ft : 
".A". 'J,479. /leeft_ Jr . . Ono VAJ'I Ewsu11,, dit gehoust tegenf,de ftlil Ntf 
Groningen, Yi.de Schotan11m." Het bijvoegsel. eohter ~an &4,,tllfll# 
nrraadt ,Je ~lere plaatsing des 1leeqs. , . . . , .• , ., . ., . 
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---~Jir; ....... iloÄftaf-ÜV~~•P-
'lraffkelUk., -Ml laet. plicht-il door den, Hoofdliag Ewa ••• nu O.t:, · 
aadat dieM alo&. de O.en, deor de Greningen, •• verwoest; dat ~ 
toen de■ DMIII vao ·.i,.... drGet[·; - dn•vao dien lijd af tie Heeren 
'\"aD de Oert bekend werden al, ll.eere11 van .Ewsu■, dat. it Ewa.; 
-- of hel Hua 'ft■ En" Zeer nrino,entl • ook dil ·b11is EWAII 
in dit kwanier ,--, , IOO- ut. de- eehepperij ••• llicldela.wm , 
Doorawert., Weater-Wijtwert·, 1.a■-e, &ita'lt'ffl' ~a llolturu nog. 
laeet .de idaeppe,ij na Ewlft. In be, Weswkwarlier uig dit. hllÏI 
laï .Mid-lde-tlie awa,e tnrfgrnerijen a•n, ,lithue aldllll( ftft trouch 
gebouw, onder den naam ~an hel -Nije-Oèrt, .en verkMeg :lddaar 
de enpieteaij ,. .. Vredenweld. ,Ja, -over de konm.oderij. -van Wij~ 
,erL beeft. Wit&&, .... .i ..... , Heer ...... lfijewoort " r~, 
Dreasanl- ,., ,K_,_. ea de. laàdlebapl l>maf/w, met ·de Statea, 
v• Sud e• Lu'8 eao ...... , -p~IIIJ peeftl, dat ffeclUIIA'li heel\ 
M& dat de Slaaea diea Heer f op den i4 Aup1tu1 -18i4, eeae geno9«• 
uae aeliadeVWf••iliar•ppMD ,h....,., wan■Nr bij, op den !il6 diet1 
...,...d , . .U. aijoe -NtJleD , -aoó ten petilore ,- ah tea poueaore , aan 
gemelde SIMen heefl. overpcbap. - · . 

De·bdllg...,._t, 1met ,4e,dlffl0e behooreadeJro'9dea, · eene opper
•ln&e ..-an 18 Jia■cl. 84 •. r, -90 v. ell., en wo t. tha111 in eifN!dOID 
i..aetea d_oor et. Barop 1 ..... J&101 J,nni u1 M1811.td•, Ridder der 
onle •u den Nederlaodaohen,Leeo,r, Lid •• cle llielclet-lehap e■ der 
C.~~e ,Stat• der -p,ovhcie : Grooinp■• -. , 

B SUIi, . BW•· olMkr .elk• het Jaadpecl Dl N111100A'I, in bel 
1_Y nm..,,rCier, prot .. ~, -,..el eens 'fOorl.01111. Zie Nan11oes-r ~Ds) • 
. -EXBL.- ,eb. io ~l, pl'O't' • .Drtin/w. Zie Eno. 
· EXEi, of E....,, bolU'I, ·ÏD het. paar.. Z..,,,_, prvv. Qtl,krlafltl, 
kw,, ditt., arr. en I u.'•O, lea N. •an z.,,,._, kant. en ½ u. N. 
'1'111 ~, _..., ;Mftltl-·:'.met• :560 'inw. . · 
· • BXJU.SGBEB&OEI.- tf Eaaeucn,aoa., 11i1aettrekte weidegrond in 
w ,...r.. z.,,,,,_, ""· fhlJdlaittl, p.a. :i-. 
. EXIBNSii C{VITAS, -aam, welke' 4'e Latijntcbe tehrijven geven 
_. • .,.._ &ielelae •tacl · UiNoN, die •gelepo heelt tèr plaatire, 
waar , 011, Ba&aaa liga. • Zie "foorts Bn1.1s.11a. 

EJILO·of E ........ i■ o.,,,,..,,.rfli..,.,il, pro• . .,_,_, arr., 
jatlia laM, en 4i u., Z. o .. •• ,,,4,_., adnrin. kant. en 4 u. N. ten 
0. van Dokte, •plll• ea t u. N. &en 0. van 0..,.,.. 

Me••~ er G&lt.~ bf:weedd deor Minw. In delioogegroodernlllbij 
dil pib.,, w•Nleu -vele attal'e keiateenea ansetroft'en, De Drentsehe-A■ 
of IÏ•11se-GIIQtaaMen ,z: O. \'llD Eno: In de nabijheid aal men miaehien 
eerlang • door OPlfl'l'"Dr.■ , · de g,oncl•etten !Ier aloude 1tacl B11nsouw , 
_.ke, " .... cle,kl'IUliJk ·1'111 Pracm,, in het begin der negende een• , 
bij eeoeo -deo"°lfl, 4e, o.■en Yll'1r0elt wel'd, &-racbten op te ueken. 

·EXL-OBRVERN, hoos 'fetn in Oorfw.bmmtlir,gtpil, pro•. Dt'ffltlet!, 
in het 0. •• de pm. OJoorn. _ 
· Bie, ..-oorat worden wortels •an •erbaaenden om•ang P-n stammen nn 
lr1'00lé dikte i11 het •een ffl?"°nden , welkil' aanwezen en oorapronir , bij 
èie nlitmi,.;. • o•heialtandig'en , 1teecl1 een belangrijk naagstuk blijft 
•"ea'ffl' . ' 

EXllORRA, d •• pro•. Frie,la1ttl1 kw. 1P't!1ltrgoo, griet. Tf'01Uffll-
htl, àrr. r.tl' 3½ a, W. ten N. no Swttk, kant. ent u. W. •an 
Boltwanl 1 b1J het lfakkomcrmeer, voor een gedeelte binnen-, en voor 
een aede,elte buiten den binnendijk gelf!g«'n I welke door dit gededte der 
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rft!t.\strtlit,.r .lli!Mshz•r tNb,tetq,de 1:-liailh1Ng.,.. .... t1i'J.U.-__., 
Oftlilll'· f!~ o&k••at1<hreltllltllrtjnr,i Mltal•"llilt. .......,..,~n"..ao~1.di1-
d. beheo-;• ·lhn•-telL•lll'j,in•• UIIII ..... ,he&d.; ifJ.Ja.,ea, auo ...... , 

• fll;' 'Riet 'de •dafloe,be~ Nllttjll SillaND«kMN'DI_,; fa4de
,hai'tl en•Vl'deAbof,t.eoéte,, ,iOO,,mw. ·, · · ~· ., .•. , .. , , ,.,. , . 
' ' :Bt, lltff,•; ctie• er·,....•'? ,.hailiOWfll• t.i • ......... ..,. • ,...,__ 
gdlffl'r J. ~lie · ooll ·in ditl 411 etme'l· u- beef't, .. we1H-\9pr• dtD · unneld,en 
•• of se1teWtat .....-.., • W..-.leel-biHe-"iu en · Woa1eradeel
· llftitendtfks irebonwd, iw., V4ór'• lle ,lefonlttie· lllll9L llet : pastOMlelap 

· ch!zet•kerk 110•r:difwldi ·(UIU,pht,)·etf• Neg-•• er eeoe-prel,Nde 
· '"" 48 gon-'!'d • (lè galtl-.), ~ ...,_, ,d• hleri wH,·, De •P..ost 

· Yan St. Ja111keill-'te IJtrecltt,•"peot. Mt!l-illdlllilde•· (1.tpld,,i8 oeaa.,; 
Dtin i7 Octobilr t818wercl·bie«-1 dooa,de,l,oila,aewoae lnebteèlleriwilld
hoos; ~e kèrktcllen tan•lie& _.,,en1 aftilligt. l&Ut·4hlht~ •fkeeolae11N~•~ 
lllok-' l!Rbalhetk, ·op fll!llip■ afitaadffll'lietJ lullek1J11Muw ~ •ecferire
,rarpen, ·In d- ,zelfde •mp àelde\de,owa .... olen•nftl.teo, .. n._ftl 
Kun JA!fs T11111sTu, -.itelke mede omt'flrgewt,rpea·~i,,fti....._,,_. 
·, De ftt• Il: -rdtn-1tttile -.1t11rt..-.·B.,,__ptl!Mad.··.....i ~ 

'hiet ee.ne sêhooll 11 , ,, 1 ,,,,,, · , ·.,, 1• Y,. ,u\ 

• 1 • BltMOR.&A.-KN-.ULINGAWillm ,"kerit. ~w•pM . .,.,_.._.,, W... 
'fan Harlingen; l'ÎnO'·vaw •---·· • 1,, •'··• .. , .... , ,. , •. •· ,.,,.,. • 

· ,. Jlt'li:·ihèet\11ht-'dei,I! •gtfllK -t•ee -a... ;·- •lf' ·&s .... rll'a•••~eene 
te "Uli•ff;4•i411'1f e1t telt er MOl•liel~· ,;, , ,: " · .·• , : , .• 1 · 

·De eerste, die, zeu vel' Wend ·is, ,_.. dltze. S-• • 1hát 1...,..,_t,r 
heeft wa~en q is ,-.. •- h11111\ 1 •••i• le,-jaal' ·1800 
hier in dienst was en fn btt jaar 1604. ,..., · Mtegaliuite• -.ertlllk. 
0ndl!r de ·Leer~ welke"hjer i.ttr •ptaaw...._, •ftlllien• meldin1 
WrtHtSVI à o-..,.,. Sehrijwri·rvan,ode A,J,Uju &Mttli-,, die IWID 
beL janr 198i tol 1661t hier PMlikllát •was. ·' il , .. , ,; 

EXMORSTERZIJL, •UI ef ,alllii, •pro•~· ,p,_,.,w 1 .k•: . llf ~i 
griet. fl'ot.lfflJ""81; i a, N •. -..11 Bamorr•·, i m·•·••R L..~ouw. 

Zij ligt in den h9venpmelden · Slàchte<- of• lli■--dUk , , die<'&. J,e.. 
,temming' beeft., om, , wanRee.• de ._tel\111* teedi,jlr·m41Bi, 4etrfft,bl'Olen 
sijn·, ·heL aeewater te verbibderen ,.,.,.,het;,rerdeNJ,ef ... ll!lfle-1Jeileelte 
der griet. ert · prov; te oftntrdom1111. ~-De•••!"' ·•■- •·:Belsw~ ••r 
lf11lik11m atort zich door-·dezlP lffli1 in• het. Jlhkk.....,..,.---. ' , . 

EXTERHUIS of 01J11-Exnu1111 , veorm. d .. in· hèt N. O. qo ,; dé. 
pro•. G;onittgtfl, dat 'door, de11 Mlart .is inpawolpo.. ·, ·:, · 
· B-Y«1' ; · verkol'tlt•nanm van-• d. ,Biia"&rt~ 4n .itt "!ltifa.rif• ~ Mer-

1oge_;.bo11elt ,' h•. KeMpffflnwtl I ymm lfdottl-lJMllmrd. ' Eire Bat-EYII.. 
EYfflC (DEN); buitl'in hllt if td,,..._tiil,j•pr6v. olllmAl1 ._.., ea 11tl W. 

'\'an UtrerAI. Zie Kn (Da~). , 1, ·, " , . ,1 

., . RYCKRLKAMi' (DE),'•VOOPDI bdit1;.tnnt eene beel'llltloeve ,· ia lin<Ne-
làtrlll1f.lf't1~1'derpró•. f/-trwhl, etr.ew ~ d.N. Wff-llcttMt ,·kant. en i½t1•.0.•ietl 

1 · N. van JlltMr111tn, ff"m,· en·iilO mi1u -0. ••an Jlàèrfnuldij/, ~ i■n dea abtlat
weg tan Urteebt op Soestdijk en .an Utreehtop•Hiher1UD1 eta·deia, Dolder. 

'· Deze• lllone it, sedert het jaar 1826·, • aaa,-he• landg. By•lte•,.fein 
irctrokken, en -wordL"tiha.n1, even •ls dat. la eigendem baeten.door·den 
Hei,r MAunns lAool Et1.1t ••&• Zvn.1c•ti■, woonacblig·•tlp gettgtl laadped. 

' EYCKENDUINEN, grh. in »~flantl 1 proY. Zrntl-HolMn•· ,1 Zie 
E11,11ou1n11 (1). , ,, , , •• 
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llfl, -· ,&Y8IJUOIMIII,; .,....., -tl.;phlllt eil • ._,.,,.; JtNW,, ~, 
eet wà ~ pallllllld, -dat,. ·de 1,Wl'erm •\'IID cle Utrnhllche .._pen woorlunlll ~ en· tleor ·cle wee soua. ffl'ftOJrn sijn. · 
· &YCk'iNS'f.ltWy ~ ia hel· Ir..,.,_rem der p.-. Utntlt, 

81'1'. en i u. N. nn D,,_,,, ,·•kdtJ• eft' ·Il- u. -0. ten N. 't'an • ..,._ 
..,., pa. -., 19 •ia. -N. 0. ,._ ,M..,_,äjl,; aan de 11natwe,en 
•oUtHc:llt 9Jt•Soeftdtk, • •-•lltreeht et» Bilire,... .. en·clen,Dow.. 

·Dit·•àndg, •bealaM•met•de ·..-tDe•tJe---- bmtnpl. Berbn
-a\eÎ1t, -B1etlellu11111p·1•ancle1toCHPd ••• ee1Ht enngerie eu ile,.-..,~ 
df,re aoedige •gehotnrei,,, ahmeclt een• •ÏIIW'nltt.en, • mOII\UÏD,. •• 
ep(lenlakte ,win,...., ,un •·· i..111111.; 'Wlllnllil onff9Me• !181 bund. 
lloer ·~· ·e■, hllll.._ahftt t • ·•tdàt aièh .oek ·ia,de •nalimige 
.,.., •- IBM· uil•,• ••mlt 't'ij.-ere clNftDèllm • ·ad ai,er •alDIJ8DIIIDC 
parlija ftiW\ik·..._..~ • Mea, belll er--, in 'llijne ,paebt.en lïiJrad•, 

· ~-"'·•He& ..... ,,.._. ÎII eip__. llaeten, dool' den. Heer 
Kr. ·Lnin Lma1,._,,._, Z....a,; äe·.hel heeren•i• .bewooat., 

,,welu ., ....... .., ........ e_,,,... . . . : . ' . 
· . H.&YGU.NS'.IIUI~; lllait. ïai..K...._,._..r flrOY 'lltnd&I, 

ur. en i u. N. 't'an• u,-,, bOt, en i½ n. 0. ten N. 't'IID •--

_., iw-a~•• ·•••· Q, 1en N,,ftll ._,te.,,.jl,;,-: Deae ltuiL ia •-•-un het. landg. B,-..,,.,. ...-..~ , .. . , 
. ·, &JGIKiSIM>NEN~ PI!·• --• ,lol liet. her&. 6t,l;cl, Wawd heb
._., than, pllM, ~, :dillr. •• .,,,,M..,,_,., kan Barle 
rfl·,l5· 11,J, l•:m,.,Jt,, t • 4',) J • palin~! N" aa dé !Iá."~ Ubaah..OVer. .,..ma eia ••ÎallJMI, Q. · - •~ P1■1■ a lte prn,, llljlllad 1 z. aata 
, Kerlinde•, W .... 8-le. ,.. .. ,. .. · 
· »..e ...... be,at,1 ..,,. ... ,._ cl., By«••hewin, en eeaip 't'er• 

.....S.....,.,lt, •,lij-, ......... ClppemH~ .. 3~4 IMHKi, 83T, r, 
91 ". etI:; telt 9IS h., --.d _, 81 ~•• 1L1-kende eene 
•--knlg •• 4IIO. ~ • ._ 111N1t. lnaa ...... n nntlea in den landbouw. 
, Be --r•-41ie ,alle,R. 1',· ·• tak. eene a-'· uil~ die tot het. 
•• -,.,. -tan,-'ia..,,.• ..... ,.l&,i,ad,,,- lleltoert, en deer• eene• Pa
.._.,_.. ..at.,, ...... ._ heea in ..., lfUID· •éffle NltciM, · · . 

•! ,Het -'• p__, na, lip, ...alp ltwto ••eadellk 'iun.1..-u11 
,..,.W., liat, 1, •· & •. ten• N. •• llamiebl, -1 n, 0, .,.. Beerlm, 
aau de &t.·,a a•IHlr, .-., De kerk ia •• - H. J- e lloopff-

. • t-wealjd., · , w, .. ; . , ·• · • 
EYI., .,........,:...., aa• ILll d" B.u-En:; in de . .Jlá_jarij Mn 

~ .. ~•• ........ w.Krp1 ,._.~p,n.N.-.11,.,,._,, 7-ie Ine.En. 
, , , &YI. (DIN) ,, ......... ·liet.t. in het If..,.,,_,,_ tier ,-,,. U,,_,, 
•---J - i,a. ,W~.téa. 11 ·-U. U .... p bnt.•en .1 U, W•. ta, Z. 't'8D 

·--, gem.en i u. W.N. w_ ..... ,,.,. .... , tltam110feeDhaill, 
,......,, letaa■ u ••ltll'. hmhn .. ,,._. de-:.,....., WtOfflmde pn
•• .... oppe ...... -..,i .... llet. WOllllt.tlan.iD eigendoaabe
...... .._ MD H.r,0.0.J__.. u IIM■T,.-aaehlifr te Ut.rellbt • 
... EYDB&f.·(DIN) of._.. Ran■fl, dOOI' de landlieden-, hij verbast.e• 
-., - .... ,. ..._., dan· ... aa N ..... en ook •el an Lur.sae 
.pr d, ,pdallewu lia& ,.a.. ~,»«,, in de bar. van Bffllit,, 
Il'"• 11....,&,a • ...,> ,l,u.Z, O. HD llnJ., kat. en½ n.Z.O,•nn 

\ 6inia6nl" pm.· DiwMlfen-n..._.l, f a. O. 'fan B...,, •aarloe het 
~; ml&··19 h. • 80 illw. . 

Men heeft er twee brouwerijen, in eene 'fan welke het il! clen omtrelr. 
bekende RHela bmiabier gebrouwen wordt , tt>rwijl de andt>re niet dan 
wit Lier .oplnert. O,k hehoort claartoe de hofstede Woeateob•rlJ, 
"l'OefJff een kloostçr. 



... KJK. 

-· · •EYdL ~!'UJ8BD,..ANJ) l"'-'lflf111~11,,111Mt11rtllnn ·dtl,~l•1_,cGoa,_ 
v•11-B,nt, in 1'dlf'b11'1':·''tidll"'llhdri; '!Wf>"'··•~•I wee• 
voork11mt: ' ·Zîf!'•,t1tl!t'•lfGdïtt-•.1.\ll,I):•· · , ., .,,. 10· ,, ,11· '"·'"' ·•·• ·• 1.·. • , • , , 

· •··EYKRLRA•IIP. '(DBt;'''t-1td11t1wbuifW•than1·•NMi boeNi·ltoeft., l;.. bet 
Ntderiff!Otjier der prOY.•t1fltf'etlt.•·"Z1etETllnr.lOMIP•(-BIH1•,· "' ,.., •: ·•• 

-· "Bll'IENfJBRG, ·t1111ttr, •wélltè•"'el'fll!llsftt!tu ftfelt·iran•bclMI. Bh
•", in de-M'1ljflf'lj Hta 'i'NmOg>JtMre/,J N. ~ilo·•liellbHTIII. 
· , .. E~LAND , .. ireh1 in'·Opplfr-Gtllt6rr,• •pM91•·" · 'l'"BIT',', ·bnl. er j* u~-z. ten ,W'.''l'llR•llèl'Nll~,··lfelll'l'ertffhnin,19. tentfi11va~I. 
-~, t· met '16 h. •••,tOO,iltwl.•·•··, ,,. 11 • • , .. w, ,•11<1 ,,. , , .. ,., .•, 

0•·HYLA-aE,•1"fd•·d. -h't•thtt.JfnMt -,~hee,s;,1....._.,._, ....._ 
·Het tohle j iw helt bl!fti'ti' dlfr••httien• llltMr ,,i,ij .. •· .. ••e1111 • A, • • 

· •1tliYf.E1lEY, &idllft' llf>•B'lllt;•ll'uty ~-'ib· W• balj. \llift,llnMIMw-
• ~xmadn, 1'eff19Reln• llfftitlr, •,rrooth, Lwnmla,g , ·· Ji.w; • 5 •~ 

Z/Z,. W: ,., .... o,._11111eAer, ,.,.., .., if,,r. &~·O.•••· .. Jl:,Ulllft6a17., 
.laat. ·en 1f ·••t• N1 ,,..,. R....,., •lflml · .14M-,..,, • nie•'ttrllvan"clea 
fJl'tlOten Wf!lfl' van,Luxe~ op"llenlieb,.i,,~,,, ... , "' •" , ..• ,, .. ·, ,,, 

. ,,i,YIJI.ERA Y, gek. i119t!t ulj,.....,lt~MC!Met; ~-· 
liMAi#I, t ,g,rooll111·,6,,....,.,., ,, Zie"het <vee,pallde,,art! •· ",., .. •" ,\"''' 
, BYND, geb. in het· gr■ala. Hoo""', prd'i. ,.,_,,,,_, ,,..,., _..4,wi 
W. ten N-. •van· ~,•r.Ja11t1,1 ea '1t· •; ·N. ·""'10, ·un iPt#t, 
pm. ,,en ll►.111i1t.•"D!n'I~· O,•ft1t N1rHrlllHfC rlllllt ·Sl' h\l e1t tGe;.,., .. ,· 
· ··~YS .t Ew•, •m. 1 P""' Li•'-g_·,, an, ~-•·• .t•. el ·•·. 

· • Zij ontspringt bij 8--lt, nn .te. Oom,lij• ~ea 4er pro'fiaciè1; 
·lotlpl•in eene welle•tft• mgtiag :.Jaap S-ptbal.t:enh ,-·eötlaat IÄltJ, 
b\f ·het cehochl Cutiel■, in de·Geul. · ,,- ... , .t~ , " ·• , • \ 

-EYS of :iTIGll'î• 4.,iD het·..C.-if·N••·Y .... .,,. pNY, ~, 
ar~ •en l5f Dl• 0. • Z. ft• ·M-.tridtlJ luwr,en• 1-uul ·lli,··OI. ,... 
O.IJNta,·trem,, ea•l u. N, W, YDDf•Tf'~· 1,,, ,.,.1 , .... ·, ......... . 

. •Jlen tel\ •r -47 h~, met •11e11• be"8llrdnf ,... 1181 itnn. • De inw,, '
·alle · ll. &. · aijn , ,maken ,eene, par. uit I welke, 4R· ,hff.,apoeU•utikt, _ 
Aiwt'IMrg, dea. a..lpeet, hehoort:,.en ._ •-"Petleell ee .W...,lrao
peHaan bediead wordt.- & · kerk i■ ,._ à •.~,AlàM.1.•t.,,ijà, .. .,, .. ,, 

,J;;.YS (OVKB,.t ti•Ova-E_., geh •. iia het-'--"••,,-...,,,,..,.,. 
rrov. LinJ,,,rg' arr.. ea s+ •D, o" ten a. van 1.Mlr.iadticit" lunt,•·8114 IL 
Z1 0. van 1.-',en,• 11'8"1• eee 4 u,, N. 1W,·vaa,#',il,-:f llij.-hell•d • 
.h'y, , waartoe het behoort ; met i3 b. • tif, inw,. , • . " , '" • , , , 

,EYSCH, d·. cn,riY. in,liet~rlNAlfa.._..,, pftll,,I,Wewg,. iie-Rn. 
. · EYSGH (OVU .. ), -gela. in hel J...,l.Nft) Ye/Álellll,,.,-:prM.,. Lia-
. 6wy. -Zie En (Ov••)· · , , ·,, .. .,.. " ., . ••t 

· EYS~EBHKIDE, geb. in het ,L.t,J. _,. .. ,.-• .....,., pN>tv• I... 
1,arg. Z,e ,:inu.11DB.• , , :: f.- . , . ,, . ~ 11 1 , ,,. , • • • ,. 

Ë~DEN, .voona.·1-rl,,ia het-'-"- Y11,-...,,y,prov, ~ 
.,.._ ItlaaancM, ·kut. •Jlfff'l,nt gai,«liys-.lhnaf•e,.,.oost1 -•~ 

tlftll wij, '1'at,de ffNOlte H liggiag betref\ 1 aa..-llN!t art, Baaun v-ij••• 
Zij bevatte het ••· • Enoa• en eenige. 'ftnlnllill"li~ ,.oninpn • 

.. )fen tclt"da•in US h.,. ,bewooni ·door,181 huiaga., uitmakende,_ 

. be,·oll.ing van ·9'0. inw., ••ie meMtdmnt heltal•·"•i•n•;. .halllleL·.ia 
.koren· on and11re WMen. , Oek hebbeu de boomvntahllld , .. welke 1ij.,ià 
ml'nip.:te aaukweeken .-· 11eer goeden •aft.rel. • , V oorheeee •warden 1 -.aa, daar 
1rrhecle 1cheep1ladiogea van 1warte kenen or Jr.riekeee ,1 . nur, RetteNlam 

" " ,t, 'fl , •• • IJ !.,1 il•».!,• j..-

' fl) 1:,, rtL>fWI rol'\~ m<"n Je wo,"lr,Ïrn e-ldert ·-.el ~~ Er• ,rsre1.i" d0i.-b bier niet ~t·,~~~D wor-
dtnd1, up E.tc1. · ' ' · ·· ' ,,, ' 1 •• 



-..... heept';l,.,_,_.,,t_, ,YH.,aerÏn1J1ir •e.lcd1•1ntf ,uorallea.· ,Er 
+a hier a11r--i,j~ e111 !a1'1>iltr.browrerijen;. In het-.jau 
17715 ,renl hier -• lakealah,Uk-opgerigt t wardoer oa~cbeidene lie,,. 
qe IIÎlh IDS•lflÎIIMII, ·-en,, ;vollen ,.1viwu11,en1,,hmiff hielden, dkh. 
~ fabrijk is, YOel•ID-• den SO-jArea ,afgebllOkea, , • , , 

~BU -hel,. da, ,B- aijlt~f191de·•eilaun.Jof weeolijk. uiterJWanen, 
op,welke pedti ,hoter,.-,01111en.1"owlb,,~1U-de de -iloter "van dit d.,. 
em lieren Mnpn111D11h ..... k.t1e1r puob",•i-_..,IP •ü•ook. teehelkon~· 
• wordt" tet,rij1 ...._, Nllip , ... ....,. waB iele. vee&eell le-veo. . , . 

De BtrY., die hier. railh 40 i• getal.. aijo., -maken aDlo-.gem .. uil., 
"lllllk• lot W..; eno,B,n,,ts I rÎllg, VN. MIJAdric/&I hehoast. De etl'tte 

welke i1t ...... ,,,,hl ,....,..anlk•...Ai -•'1J9IIOIDlft is geweeat. 
J-- C.Oa.uw,, die den ·'18 -ilnnij . 1M •el&lffd 11rerd ·, doch· -.. · 
wie11, • dto'8 JNt 161' nil,t,,_,.. .. BffODden,,woa'lk. :Vnegcr _. .. 
d-•1JHl.i-.. me••iB•Mtlll ftlWIIÎp, 4loch-ia het. jHr-18i7,heeA z.·11., 
Koniar: w. .... I,f' de •• ,~dip~rediluut&·, à■'IOIU A.euu11,,W1aa. 
'VU r..oueeu op, •tin Yer'IINk; -•·dat-,de •lllat •üner geaondJieid Die•: 
_.,tt.eliet,·4--ieomlálRÏtl•,,te ·ll•ilnert, .,.n,,de"diull,.der ,pei • 
..,,_ entelagew ;· Wllar•--- ,tluiu de dieo,t-daar dea Pnllwedt••aa 
ller.i~WONt~DMn., ......... ,.. ., ' " ',,~ 

iDe -&.,&,, flln welke aea•er-·888,•ntreft, behooren to&, de . .puJ' 
YBn llff/tUlt - 1M braiilikn , ....., •ell&e men er IO teltr, ,heW,en, .omL,,., 
dele lieert. eene·tiijll!l'k~, Wllle-,tut de-, riapynaav«c .-.ao ,.._,,ftÎlfll 
.belioeft.,·- · Me■ heel\, ia dele beert. ·ééne scheol., , , • . ,, •< ,, , 

•Het•à· iB--■ ,.&nn el&iut• lis' i-u. Z. •• Ma111t,ioht,: 31 ,..., 
Z. ten W. •an Meen-, aen de .llaas. lleo telt er, in:de-ko.., 
-Yao••·.11.,"lll lt,;, ......._,., ondenchaclene ,fr-.;o,, • &IO:iatr.,. 
'l'ele haQe J.ui•e11•aija•phuw•do.•,dea -Hee" .lamts·P1naa,Nou11e,~. 
eeoen 11eer rijken Grondeige_, • .Wn erifloor de-aorr 11:an·,dien.Hnt~ 
niet .Y6hr Id ja• Mt - .tUk" ol· ,1eeneo,pad tepa de ,Jlaaa fe-· 
-kt, taear-, èealp41iiuade goldea plNNI ,hllfA; ào ,soade...ETa••• 
..,.illlÎlllte tie liei,en'lun •éle llaas,• seer Y1el door hel ..,.r ,-ten, 
hehbd1•11fflll,i,......,flie •B•, •welke ftll' memchea au·.i.t •le:YIIIND•,. 
derileud lierp ..,,....., woed• aan de•ar1MD deei, d61 niamnlmÎtllllUCI · 
sal wten. ,,.Jlij ,.,,dtm, 1• Decemkr 1818 ,overletlen, , ,•· ,.,., · .. · ""' . 

•1-•kerl .,......_.. ... , aan·den H, B.un1■ ,•toegewljd,,·,wonk sederL, 
meer dan twee eeuwn fl9dr à llen. en de R •. K. in do l,eate ver-• 
slllm:lhdndÏ"ff' pbfflib1 .U.,-'a, i11 ,bet·midden vaia de &!lpche op
stand •n -t~;tlè IMl!lliMa&' ·de•4iensL •eerelJl!ld>lauotleo wnr•
men. Den B. K. dient 11ij tot lapel, onder de par. "fH Brl!IMI· 
NliloeNlllde,1 tffllfjl••dfter~de,de,codsdienstoefenÎllf'• .ller
Tormden eene gordijn het altaer en verdere uil.erlijluu.t.eekeaeo ua•l 
., .. '*•'~•••1het llllf.._.,kllt\ tloeh..te1t·Jaet jaar 1811, 
.... ,,...._, ,de· tl!l't...-oordip:I Ptoedika ... er,,rekoama ,is~ ·heet\ dit
neoit· plaat, plilllch ~ rDttsei, b.,., tiet wor ie•· 8 ,, ·K. tllÏet.· groot •IJ&" • 
JICJl!tf,' 'IÜ' ;., irroete• lrurrw-•·•doclti DIi niet, llleelll. ,De toren .is 
ÏIJ•eene••• ....... 1tat-•· belt ,.-rk,, dtit,er in -ia, n•' biel., hn-1 
wellt· Nltl•lffOl'•-reriel"Vdllr,,•è,ilefllteN ffll· diL fraaije· .t. opletut,,,, 
._ -ri•·•11p .,_,,11.,, c•·fllllÎliegoraf de,- 'fNN!pe eo•lalfre Hee111111.., 
di■ie, ..,_,,. l•·ht!t begm',der 'flll'ÏIJe eenw, m111elijtr.,-ia~etjau,170S,, 
••.....-•-rmJ•-jmw, iphrrende ·-tk.en,tljd .de. llad Hoea •• 
Staahehe ·l.rljfshMetting ·•i1, voonien geweest, ·wa'S ETSDIII de gewon.;_ 
IJesnalplaata nn oftieiei'en·, soldaten en hnnne vronwen en kinderen 
•an de ·u., .. mide. pNÏl!III&·, die binnen !femelde veslillf 1\ialrvcn, 
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welker 1t,1um ih ·M1aum ·dmta!MI ,,,......t iffn'teldl -IM#' w'aà •P• 
DOtJ beclen , twee gedenk&eekenen binnea a... kerk ovel'l(êleYJft ! hel 
ene i, de begraafplate •an Vtomre· A~·•• •• :ltira· .. hot,, lnrifflo-. 
'ft11 tien Heet K. Bwa, dealijd■ ·GNIOIOUl.i-' •• •11.eei ,' alhllt'' ia-
1716 overleden. Dit graf ia in ·het." nlichtea .tv ke,k · en-' 1r111Nk 
,edt!kt mel eenll blaaawe ,teeatin· ..at , · •1riaaftp lèll' oj,lèbrit\a üt •• ' 
t\lllBn il· uitgèhou,lrea: tiet· all..., •il' ·te ·..-·•tet .. ~· YMI 
het koor~ hij den in8ft1J der"koaeittorielurnter-, n.-aetvli de-~1,qrtaaf • ., 
plaa.ts der doc_hter van d~ ll~11 &om.0•1"il·CW-•~Gollfà'lleut, .... 
Hoei, 1faarbij op ec!nen pu1rtM · 11eett; lllpn,tMn ·dnlur•opger1fl, 
m6cle een· opschrift te leHD k • ,liridealh : · ......,. Gnw., · docliter 
van lm: Caoft'noa, Heer Nlllfif:an••!f...,_,., lwgadiett~ ,etawwd 
met T. A.E. Tnn. nw-·&1■eMU11a1, ·•nafta (pl,owa) te·Utreelll .den 
17 Febr. 1700, ptotYea lffll"19 .Jan. ·1718. ·. ,, · :. • 

·De b(tkerk det l,raiti•• i, .. lftl' 'ÜliD docla Del .......... 
Be dorp■àhoel woNlt pmiddeld',door ..,. .fllllll• 'Vllfl· • --=

haocbt, Het loliul, bewelk dwvoor in d. leep van dil jw-(18' ,: 
gebouwd· twol'llt, · ui pclllt pooeir·sijh, odl _.,tiaderea·ta lle.atMM. 

De ·beerl. 'Et- wu ftieer ia IN&. ........ , ·n• A...,,._, · IQN11 
Aawo.:• ••• Aasn.,aADI, Heer flltl · Gelttn, · in -' jlàr tl80 ._. ..,.. 
Enan ge-l. Hij hllctbij"aijae pmalin, &ua., Baroaae11ua.w Gao11n1111t, · 
twee klndert!n nrwett: een zoon, .JoftW WmL111t;•·dill·BtMrlleet·d9r 
Catbdrul&l.erli·van St. La ... T",'te Luik,wewotden N, ffieenedcicluw· 
Lua. ·n11 A■1T1tra&D1, Deae Jou■ W11,L1■ wu •·~ in· •••nv•bf\ •• · •ün• ndats ddocl, deaen in de lieetl. ~. -dwh dcei claan1an 'ffij
willig alwt.amd, bij acte Tanceuie,-den·IJltuat H91·,•geplliterd'YOOI'• 
Schout ea Sebepeaa Tan Btn1• ; tea· vooriolile ·••• aijti 1SUÎlel'I' eclat-· 
ff9INIO&, een Boarpndisoh Bdelman, Jun Wft.lá • ,...,.,....,,.. .... 
nutnd, die er den 8 Aapllu tlil, VOO&" 8109 pldéla , mede bllleentl 
werd, Wllrtiti dama, detr Ü "rltMI-, 'lllltl ...-r•·\llill'M, ... 
,ruiden kwam, In •Un geslecht bleef het. tol ia bel· jaar 4788 ,' ten· 
liet door het huwelük · "fan de_,.., oTetpllle ... e ..,ter .,... Atnll6&9 
Tno1100B A" n u Laa.r.w mei. .lnaoaR fü.ailla ;- Glfle T&tl H.,.._, · 
aaon Hr G&1n., Har" 0-, iD'•&. luii1·•-.rntr\ ~..-ijl hl'li· 
oud1t.e dochter , in 17M bij hur làwelijk lnet".Mantn , Graff' _. 
GIi.Gii, Heer •• Fordaoii ia G,u,o1, hel in dieu ~Jaobt,O't«'i,ragt. 

BYSDEN (KASTEEL-VAN-), kut. in lllt wttll ... r...,,_,,, prn, 
.Ln,J,r,,g, aft'. en ia. Z. van~ l&al. e•li ••!.ten w .... 
• .,.,., gem.-en Il min. Z. "8■ BJ_,,., aan den ranél der Maas. 

Bier heeft , Wm.- Hl, Prias •11 Otflit&je, in No,ernber de1 jun. 
167i, eenige dagen aijn verblijf e11 laoeYbart.ier- sehoaden • 11ij dea • 
Baron !atroLe N u ll&■HLLW , tam ~it met hllti Neclwedlclae lepr ia 
aantogt was, ter bdegering vaa Clltlrletoi, welke eclater, wegens-het 
rawe winterweder ,een 1'00l'tp'IIIJ koath hubea. àlàar '"'"1 ·Z, ,H. doel' 
Gedeputeerden van Luik met. banket en eerewija besehonbn. Tenelfdar 
lijd was de Nederlndsclae rnitl!l'ij i11 de ·nah\ttfeh!pa· 4!!r911· ingekw_... 
tierd ; terwijl IIÎet. -.erre van daar, tuacben Nevaipe en V l'lel, de ~ 
brull' ffMlaircn werd, ,raarove, hn fflll' d• wgt, naar Ca..leroi ,eorhetle. 

Het kasteel · 'MD Bno■11 bellaat uit. een groot vierkant pbouw , met 
twee sicrlijlu! toten•, het.welk in lae& jnr 177lS,.., den tioenm-1ipn be,. 
zitter veel v~mie11wd en verfraaid is. Men heeft er eelten ltlboomm IUin 
en Yermakelijke wancleldrnen. Het beslaat met. de d•tlloc llehoorende 
rrronden eene oppenlaklc van flS b11nd. 48 •· r, 9 "'• ell., ·1!11 wordt t.ban11 
u;dcrt !11,i 18.fi , bewoond door den gepensioeeerden Geaerul Csv.a. · · 



~ BüVST-.1 ,~T, fCAJI, .Ï,ll IA1'4 """ Yall.>iburg, 
J1'1IY• L~, arr. ·~ri4lt M,llll. 114 •, (1 l. 4~ 1111. k., 
1 a. · p.&ewle 1. 11111 .dA p1 fîri> '1s lil 0, 11•~ \ Geertruidc 
eq Z ,._ lllc ~ lllf'•,; ,X;i. , <'Il , aa J,o Iaa . 

ij lo~.klijji. J)etl,e.il -'i ~l ,lt89,$ .,,up. tQf, ~ de heul, 
E •du lMuu. •~Il ON,L , ree'IÎl4, q"4ç, de: bcoan"'llf l'a11 gem. 
E, 11 NHOMPl'lllflt.t.eldî,;uiwt-.iJ,,l;.Jfl(le11, lh u lenOosl, 

114' .JI erl•,.~ .Il tr:O•~.t:ti:fl, Laaç-Caes~tirt 1 
e .. ~ Wi.. • ,Zij. , beslaiat .~eccr,akw nu U~ bund. 70 

1 v. ,. 71 "• .U" 1-lt li:W. b .he•~.-11Nir 396 hui1gea., uitma- 1 
ke.11-ie ne be: oUÜRff V•I\ 21QQ i11 , die m•t )me ~!,aan vindeP 
i,- àuade1 e• IMii• · à wtl ~ 11 nl bo beo , talrijke; 
booaig""11• 11111t .UC.-lei ,·rur.hteu i ~ j 90 erst.ok rijc11, j hro11wo- ,1 
rijea ; al,tlJN!lle i looijerijeq 1 1 walar~• ki\, 4 waler•wenmolen , 1 
i laarse~"• l bri.ik,, 1,ar aiüo »iL a, en ~maakt word~; 
t ·· IINl89 ruil,i , i~ oqpfabc-ijkj:o 111 boo4u ,ui:1-Leo co heeLwor. 
tel• ."1A,. · , 1 ,1 • . , • 
. a. . .i~.lüec OOlllllttJlll' iOOO in re'4l aijp makeP de par. YIIII 
Bntlf'- ui..,.. __ ;o .due hw-prl. ,an. ec;oe, .ur( ~ç., Jlr111ul ell ee111e 
~ Jilfko beefL, welkt Laapt.e med1 de Herv., die hM!r im 1 
40 .iA p& l 14i• ea ceae geru. 11ilmak Q, lol ~rk dieaL J 

Mco. in deze iem. 4 scbolen all : eeno Le El' d c n, eene te 1 
B1 •u&. cA e111e Le Oo L, welke gemiddeld, door een set.il van 3i0 ► 
lt.11din ~bt, word~. , J 

& · &IWD.i Gi' &.c.llll■IDI, geb. in het Û»J , .. Yollte»bKrg, 
p-, ,/;iM/,wg, arr, e• :Si u. 0. lea Z. van 1'1,uutricht I kanL. en 1 n. ,. 
Z. .. '-'1-•, gem. eP 1 u. _N.W. vau IYiUt111, bij Ey,, waarwe ,. 
heL lwo4,; aqe&, i8 .Ji. eu 14.0 inw. . n 

.E~SI G t taµi frW, Fru1la11d, ..... Ot>dtrgoo ~ gricL. Dotat"111a-,. 1 

"-'• ..,, ~,k,., ka,o&.. Dr,d;11r,a, Z miia. 0, au Ri"''"■agee,t, 
Mr\oe · belieorl. 
D.e, IMI- i 1roolendeels IJ I pt., doch maakL tàaos cenc aan

r.iellliju .hciercle.-ij 11i1. Di: ~ rloe heb orcndc 1rondco , cene opper
vlute t•• 4.6 T. r. i Y, ll. ,aand , worden Lb.11s in eigendom -a.e.i, cloor CM rm gdeo aa lli, umascc t. 

El I GA, m. LaLe , p,ov. J,rie,laud, kw. Ool4trgoo, irriet. 
l(.U.....laiul-- i ,..,,l,u,',l.a,ul, arr. en 7 u. (}. v10LeeJ1~r•••, kaut. 
ea 4 11,,, 0, t ia z. ,,.n Doe/mm, ü 111io. • 0 . van JJur11111, waa1toc 
zij bebOGSde. 'fban i1 hel ecne aHaicnlijkc landl1oevc. 

EYSINGA, voorm. ,Late, lh.us ecnc bocrcnwooing, prov. Frie1/a11CI, 
li.w. Ouler,oo, 1riet. THtjrrut,radeel, 111'1'. Lee11warde11 , kunt. Be,·
gw,a, il u. N. N. . vaa Oc11urk, waa.rtee zij huhoorde. 

One boen-uwunill{I' beslaat met de ,laarloc hchooreude gronden tcnc 
oppwvlu&a ,·an 8 bund. 8 v. r. eu wordL thllnf in ci~cndom bezeten 
dOGr llerrGnw dit' Jlouairiaire W. L. llua u-', woonachL,g Ic Groningen. 

EY 1 G • vo.ro,. ale prov. Frirdo11d 1 .kw. ll' rster900, griel. 
M..U-a* l Olldu Berlik11t11. , 

Ier plMLae ..-11,U' 1.ij gestaan beefi ziel men th,1111 ceue aanzitnlijkc 
,-&boe e. · 

iYS!NGA, aula, P"". Friedawl, k,.-. Zewa"oude, griel. Donia-
-...al. Zie Bira-■• · , 

Bene der.er 1talen i het sl.llmlmis r,ewccst van het , ~edert vcrschei 
dcao, en en lol. berlcn toe , in Fri~slnnd , 11·cr .ianzicnlijkc ircslachl 
,an E .... ,._. , YiP bel.welk vier leden , als lcckcna~~ van b l vçrbon1l 



- IIS. 

' (1) Zie (jffr hen Dl.der J. "·· Tl W.1.TE~ 1 ff1,::Jm
0ir lfltt lttt rrd,QPtd dH .éd;t,,~ SI :·u .. b1. 387-304, 

,a OHr ... l1tt,tea 11:r f 8tBl't TEU. ~t1.1atttt"d'f 1VftltrltJtid, D. t, bl, 331. ••. .• • 1 1 



BZ.e, 

•• , ......... A ... _, .......... .,..., Î1r,...,, ...... l)t9w. 
'fan 3,71S· tot 4,80 N-.lerl. all. hoeg en vàn -.e, ...... e,kel~ 11i11-
gee~. 1"tfe11 W111ileeft.•=-- •IUIII "Oudantl(j&J w41lt t!Àd♦illrts 
nur•'M•,llam 1-ioept. ••1 ...._.. ~ titi'"tf' 11J8hruikt, \\Aordl.• c De 
Wan,, anc1er-1•• 4~·i• li.kli,en •da,o■-rlfl'IJl8•,teu ·N;,• •MNw·· ett 'éûl-
,.111111ts,111awwwaol811111 illaau.•,l•)lgsaad,, . '·'"''• ,1, r : ,11 , , • , ·!" 

,1, ».,,11e~,"welke,1h..-'8i0 • pal •ï•w•......UO ••11het11te~ 
...... ,.i...ew.i pll-;,~Ji lalài- ÜIJ'llli wle,Nlllllie 'f•mu•ail•;• '•ke -tilt 
de.._11-■,.B,_,,ga,; ::.t',...bZtl1·dtt ,,,~ ,,tJae,•pm;>is Îa·••·--- ,;...,,.. .. etie4 ~ .... «~ lftl61• St11Jk'U'm, 
welke combinatie tot eersten w.raar gebad hNlti i8'X11W A-.1&1', dn,1 m 
lllt-jalir-illOII•, ~,1itwnu11111•;,li111 ... 1••ewr.._.,,is,, ' ltt lieL 
jaar 1189, Wlll'll oc..._ .deu•IQ08l1-ati.. ~ ,•'lijtide1tcht êl!Pttfi 
Le.aar/ äe• 1l1111H"•AC1er"9 IIIHillnduthoel't ,,. •w--r 1Jh111t1A11DV1 

.l-■d,·~•in'18111, .....__..,b,a.,~. •"1611,•oa•r.UA•niz~ 
'9el"t..-,, l.8t!II CDÜll~•INll•••nu·e...._. ... , • lnu-hel"sljlrizl!n 
Ïll•M&lfflle'ltaaatle 1ehpperij,me, Hudewen, · welte"'1art>eeMfn ation• 
....... ~,,.., ............ uw, ... heio•flli!DlèrbèbodNtè 
............ , .......... A.W.-, , ... .., ....... ~.~-- ... el!•~ 
ailt,~••••••••Dlli..,,.._.. lilNll~•t Z. ·Z,10,1i:;eltttt"altn 
af'psotHlffli fflfde kerk, opeet- wij hoopa.-•IINIM1Hmffeveolhe1wel-. 
•-llie letf&,een11~·,.,..,llepU.1D~ulllijrleli"Pldn:,·•·-Rien 

udii, .. ._.,iaille.-■DÎllltlÏDf W..4enu..._,...,,,.n,i-tr's, 
Îramp tWi.1áll• WIi\ ,"ell•llij •-■Il ,hul=. ftll , .... PIU ,IV, l'fllf"•dèà 

,, ~I 1111 r• ......... is, .... ·• .iaUIINleil"IOep4f .... •1111f 
•·tdlie"8te 1Leek. .. vlln·•8l .......... ae,.Greniapn1, 0ie•ll-411\1il'..._1■": 
• &• 1 tatu·~alt-ia tip.àen.......,.,Doalil•lllltlwM•,1eft .............. ,~ .. -~.... . ·- ., , .... ' ., ... •:• ,, ., ... 
, . iilNGII\SÇIIGOll:ir •llllf•o& laacliDf'plalll,t• • .,,_,,._~ 
tlev-jliilD•ll•a,~l''ill•W9'mJ1.lilli-,.-,. aaiden>-dljll•,•lep-clllfl ~ ...... _, ••n ;•-..n 81111111• bail~.-■ ,,llet, 1 llAIÏlëtp."' •Zij,,ie•tlN!I 
pe,11~.-1L·-w1~•·bieif1iligd,·· "' ,, ·" , . ., •. ,,,., ... , ,1 

•. t\D•1•-.-.-~-•Nlle'V"r111',IIN'8 ... P ... J ç,...,,. 
~ .,....lplltffa •leblJlea, ......... tauw11nM•en de-Il• mdful''""ft I tfW: 
Mie..& 111•.., ,._. . ...,, lau1■ 1N1111111 en de E::a._Jl'•litmfn•,,àan 
U' ~-•,rriet. <Jw,.Dit,a,...,.. · , • u • l• t •• " l •· ·, 1 

"·&f• Mbtle .,..._, 4n .. ~ op• lut •1ft den •Frié!ll!Mffl •Jli!l.tcltr 
o.....,~ ._, in 4Uo· ÎfÏellNd llèstUll'de, -en aDU"Wen' W.1■6t# gè'
---.d ·aijn geweest •. welke, naam clilam• m die"YID·•-.. •• wi ve .... 
-■-rd1, • ,...,... ,., F..Nmlhfil s-e,,ot1md ·w.· Ommeeks het jilar 
•· ••••ea JN!il,,ahtaàr•twee f'oole 'Yissehtm, 1run11re in•·,.e•MJdè 
...tlalèa' ,,o,dt·•119egd·',• 1 dn-lte, welviPchtu ,...N!II; een van ·58 eb 
da ,__,,. ,.,....... ..,. ,JNop" dl:a· •ff"ektifle'"Pi'"'Ïflff 'ftll• ' het 
..._.,.., 61"41walllli>pwo..,_..•sijnctt, · bhiffll aij, bij het ~ vn 
- fl .. , ap-.l:etql..wp:111Ït&teff/l l •·• • •1 • ,,., , /"• d • -· · , ln••hel•~••.,.•••+-• P.••p•S.,··'FbOfthllàg, ~ Frdlanft 
..,.. .. .__ _.... ...., 9•.ehlipn wetenliNd, •waardeer ootellraté ...._,,.....,_k•·, en•....,;nle'W'un• 'ftl'leren·ging. Eso.T.an'fleetdfl 
rijluiijk in· deze Nap': -•l'•·hier .erdNllken lSOO -nsthtn; ,ha, 
.,...r lllilei"cle••,tàlleo,,...,._ri., •en• Si ·hltiMn 1torlleft in:; 1teNijl 
•k de li.erk te Minnerttp een "«elijk to., ten tdeel 'fÎl!I. , , • • ; 

In beljaar 808; kwan- de Noorlllllnnen onverwachts du .Laiaaruue 
ep, eveniel~ K-n.1•, en• Yerbnndden de geheela plaats , op 8lechll 
.i'-1 laaiaen aa, welke 008' ..,_,i1 bleven,. ·ç11, 100 als .de overlPerin« 
.zeg&, -van hard dak waren. Om 1ulk1 le -wreken, vielen die nn SI• 



B.Z.O. 

-- ia Jallaall • De.....,_.• ... ...., aij eeMII """'' ,..., 
mei aieb voerden. Uoor al dne rampea wu &oanü veel ia ma,, 
en aauaiea verminderd, doch, desoieLNmio, wordl 1ij nog ia het jaatr 
818 eeoe magûge 1Lad geaoemd, dada ia dur■a ,· woUip cleor aieuwa 
, ..... ., plulel "'Il',.,..... .. , .t••ftf '"''.,, ,.,,.,,, tJ.~ ., ,,, ... , , • 

In hei jaat 1'ii was ,t.e,d..,J•plaatee.1109•--•G'ála&l ,lt.-.l,,.4ioo,. 
wallan n tp'llch•n• ,ompNea.,i(-1lif, ;ia .1388, tloor ........ ,hrer:sa vu ,Bwu pli~ ,.,.,.r,-■lijd• eni wtal,i1hi•rip1■r ,...--. 
l'., aeelelhaimen aieà-ophialden, ,daela,,leler.w.dWID lleae...te. d,i Vetr 
koopen, met bijuad dee .i..i..... ••·~..-.,.~.,(,...,.. 
11.noid, • de alerkte plOlpt. . , , , , 1 ,, " ,. , , · " ,, , 1 , 

:iZUM&BHllU ol ~+J,'•"flN" .. E...,._~ b.,,o...,.,, 
pet. Oon-Do•geradffl, an. en 6t 11. N. O. vu Leeuwanie., ;biM.. 
ea, it, lh O.· N, o .. v• ~y,·½.., ,a .. Q. ,qa.,J.4.;.-1 .watA.a 
aij W.-t·,•ao• de/Lau,,.._l,111( _,.,~k· 8P•~•iwcle·. 
or •hrp' ••• da "uid.jM vU<iill\e .ie., .•• ., ..... , - -· •iL~, - ' 
vreerer .6ao11rAJ1 lag. . , , ,; '"', . 

,Oolr,,ligti,lais •. ,.s"DIU,ij• ......... ,vatat .. .... ,\ ....,. 
buurt baren naam oatl~•·., ,. ·•,··,, .. ·• .,p, •n· •J~•.'• t ,, •• , ... ,.,. n•,11" 

gu.11.UUL, ,._ __ ,. ,-1:-,Ji~•- ""'--', •1rri•O.
~I • ..... Zij •call he&, wals..,. ,da,,.~r-&.,11it..-.~,., · 
de,,,vao 4.}eat,. ea,,West-Dall..,...i..l Ïlt·-•·J.,...••·"'"' , .. ,, .,,,. .. 

· Vóör meer Ma vi•...,.àrd-vijiif juen•dlfi•.,me11,,..dl ,meWi .. 
-.1111 u -lav._·• iiacla sij, was teat-__. •aa,at.t-•e•,-111eNl• 
-.1'lllil deor _,.,..liaperk. d.t in de. nahijllaid -, , eo"wau,vae 
de ........ u" .a• c;-,.J ... v ... ..Baiia1u aioh., ,calffal.,~t•jw 
HIMI, ·---"'udedil'IIIJ,· llegea ;ie -T•U.O·der j......,,bed_ 
dea; ••ijclie wij ......,hüalï._ nog ... 1•,lle, •NIB hl••• ---• 
daaMDtnnL eeai!JII painll..,_ ,diar.,1t.erlr.&e .veorJaa-.. ,, w , • , ,. 

,.,;. jare, MJ7.I -.,1 dma 1hU1 vert1i1111,Wd .-...,reNtl,.,_ ......... 
..,.._, op 11 ... u.,det in~ m, ond•, '-•NHtlllt,idar. H.,. 
Gl8a Wnao ·•011 Sc■w•-••• ... ,.u-r..- 1 •. Haer.·.-11',_ 
--.. en-lf';.Je., Griel.man .ave1dlcm .D, ,r:da,l" en,,li'NuN•·•..., a....... Baad~..aiMria ia ·• .... ft• lll'ÎllllaalL,. , , .. , .. , . 

In het lleffin der llCStiende eeuw,, en soe. lalllJ1 Oeauoqienijl •08 
hNilibaar us, kwam be, endvMlltl - .. tle■e lluï.·&ea IMlei •ao ,._ 
dorpen Anjum, EDffWieram, .Ee, Nijkuk , Pea111111, , Lioesaeaa. atNa 
en ,de.UoOllen Zion ea Weerd, be11eve1111,de adel,lijli.e ûatea·Tjebhema 
en Alclterp, met het dorp Nyawier; te....-ijl -,de ,àei,peo Jciu,wier,t 
Oostrum , Aahum, Wetseot, lletelawn en eeaige ,laadea• bewest.eD 
de Peazen,, selaatpligtig •• de aijl, i..; O..tn1• bleven •. Doela..,.. 
dat men , voor omtrent twee eeuwen , be.doten had de 0osatllDlll'
sijl toe te da1nmen, aanpaieo ,de E.1U1t1L·off9&c,epaia.in, ,1,ua.,w•, 
om, aoo niet ffeheel Oost-Dongeradeel , cJ.n t.oàt het IJIWllle .,... .. , 
op een behoorlijk peil van walAlr te ·laouden, • 101D■1ip Aand• , 
die -.oorlieen hunne uiuraterintt doar tle Ooatrumcnijl-Wea, ,aadea, de 
w,plitfting pbra«t, ombunae aijltebauiar aan de Kr.u■aauL -whetalaa. 
Dl!ae ldlatLing w• echler ■eer,ma«ig; beàrageede 111iet,P181r:dao,t.wee 
en een halve eent van ieder pondemate lands (S6,•• r, 74 v. ell.). bee 
boog .r laag oek llllden de flllllee110 schattuitf in Oost-Doapradeel aDGlJC 
loopcn. De reden lrie"ao • ongetwijfeld deae. dat. die laatlen,· geea 
andere ,diculll vu de Kzvmsm. hebl,en , dan dat. dUlldoer. ·het, ,■at.er 
catlaat wordt, lel welk •U uit de Peuenr. door bel. .laarlagat oabaa1aen 
behben , tenrijl de overige laet hunne dOOf' Dockum of aai , tie Mall, 
aaar dv Nieuwe Zijlen lolftl. • 
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• "PAàt\DEMtJIMN, ·19h1r fl'&t, ~, l1r; tOoM-,..J •~l. 
F~l, lll'l'!'eb 1••1: N,•tee-Ot"11ifLH.ea,-, kant. n•t u. 
Z.Z.W. van Hal-,.d, i(h11ill.•-0, &. -.an lllija, waartoe hetthebaott; 
filet 11 h. en40inw •.. .,, "' •·• ·" ,, ·· , , • 
• li'AASRi\R'fEL ,,,.flf'lt1!erde•p4dling "'1P•Vllu1MD111 1 last, ib het:~ 

Htt Ynlli;nJ,u.rg, prnv. Limburg. Zie V AIDAHU.. · • • · • • 
. FAAS.MA, F.1Bd.1·of , ...... , 'VOOIIIU •late-; -p...w. ,Fna1-ttl, kw; 
Oa,twgoo; griet. -l{effa'tM'l'ln ..... ~.Ni,w.,K,..,."4t arr1, :ia-nk,,., 
bnt, IJodt,"', i "• Z. 0. ·nn• X"'-,••autoe Il\; belaOONle,, • 

F A~TUM , geh., pl"OI,". ForialatUI, k• •.. ,-..,,,,,_, griet, •. F...._. 
JM.; ·Zie--FA11f■ • ...• ' . 1•1 .... ,1, ' ' l j I ~ 1 

,-,ACQl(JBBt\l r d, in• Or111.f ... i1 -.p•-ltet ,Jl....,,_ •tl••· X.._&.i, 
dat lot de Xaela-Nlandna behoort. · . . . 

-PA~Ell·; •'11tam, welken ·de>•~'ffilven,...,.elt11t88nplan1, C.a
ila111s-•T, in !Vfflft',. .... O. ..... , bi, s.n.-. Zie c ..... , ......... ,t 
uflACK.ER'l'6800P eif•FHl8'IIOO'f.; "801'111, ~ ...... ,.\' tlllina koslft'I'~,' 

in .tV~tlwia,,., kol. Suri•11r11e, aan de T~,wl,, •• fin•-' 
bnttcfe in helGft"m,•; i pllllRIR 1-e..-t• aan idê Wjplant,.w..Jk, 
henedenwaatt, aan' de llalóenplant.. Breda, ,Zijii11 7118 aü: •. pot\_., 
hell!t't ·stew!hts ö !llir•,mr De Negers 'ftOl!IINll'I ..... ,~un,. · •• •· • ,, , 

·FA.DOUI, of Ft.MIOIO, •eil. ÏII Oo,t-l1ulfi ,' •n • ,z....,,.,. til111rl,w 
,....., B.,.., -tet 1de-·K,y•eilan~oo"'1Mie; ,W, •en-Kleitt;.L,--; 111~ liU. 
Z. B., 11SO" il' 0. L. Het beeft omtrent S mijlen· in ••·ollllnllt _, 
•'lallleJtik 'hoefl'·en hotcbr\fk; De ·hevelkifttr is ,eiiN"v doeb..-nde-
liMeiwt @n zacbtaaNfftr. · · "' · · ' 
' FàBSIII!, 'Vool'ftt. etate-; • P'". F,.._tl., · kw. Oa,,_,.,,, ,met.. llol-• 
~.'f!h-Jf---Krrn,lc,,,I. lie F&UIIA f1}J , , · · .. '• 
•• FiGOBDR ·, d. WI' Oa,t-lfllllii 1 oP' bel Mola!Wlt eil. J;...,.Mw; ,, te&, 

cht"X1J1i1,.eilntnlen bebOlll'flllde, , ... , · " ., • · , ·"' 
".P.lltlR~lJS·\ ff!!h, h, het .t,alj.·•an"~ArlJl'OOÜl,•,#ja,......,,: 

aftt.• en 4 u.·O,· ten' Z. nn :lHellllrrl,",k•t.l,, pa, lh/,M-1 •. 1, ., 

-if-t\llUllEl,D•, 111ikerplant.., • i11 .N...,_,_. ~, lipl, ,"-i•- ,· 
aan de Biwer1-c,,,,.,,...,ijnl!; tet- rcr-h•11d · lin,, .... ,.,_-en ; ··,-lénde• 
M-.e&wa11tts ead ·de '11!1'1. plant. Ollage, ,-1,e......_rt.s •• de- suiur
pflnt. Vostenbtll'ff; i411 ektr.. lfl'08l; me&' ,101, 1IHeo ;•!Ml eeaaunmea ,1 
welke door ezels ffl!ffl'tl'"en -rdt. De NPgen •- baw ILc-1~ 
•·•FàlTIB; kaap in Oon-lndii, aan ·de Westknt van·bet.~Su1..,.__ 
eil. flt1ntto; 0° 37' · Z, · B., t!i7° 16'· 0, L.-., . · ,, ... 

-PAKKBI, naam, welke1t de Negen ·oe-•aan de,-kulgr. F,... • ..., 
■OOP, in .Nethrltmdt-6-•, ,kol, Swilta,ae, Zie , __ _._ 
· FA.LA.UW of Puo11, d. in· <Jo,,f-/ttdii7 op.Jie& Jf~·ieil, X•la-

Btn 1 dat tot de X~la-eilatdea ·behoort.· , 1 , ... • , ·, , •· 

FA.LA.OUWE, oudewaam van de Va.uw,, pro.-. ~ •. .zï. V nnn. 
FAI,BURlMARCA, oude naam, van •iiet,,d., v ..... -, i■ de, .o.e,... 

Bfflt-, prov. lhlderlrt.ntl,· Zie V UWIIAJ . , - , • , • , 

FALCKENSWEERT, vl. in de Meijerij -· ', llem!JMb-1,, kw.· 
K,e,,,penlttnd 1 prov. NaOM-B"ntl. Zie V AWB1'swn11t. • 

l<'ALDENS, ceh,, prov. Fri,w•d, kw. 1Pe,tergoe1 1Jriel. JJ..rtk,.._• 
dttl, arr. en 2½ a. Z.W. van Leeuflllffllen, ·kant.en i u. N. W. 
van R11n'llff'tl. 1 11nin. Z. 0. van BNrd., waartoe het héhoort, 

FALDUM·, ireh. in Fn'erland, kw. · 11'-em,goo-, trriet. F,owkrdtlnl. 
tie Fnn, · · , ·: . ' ------ - '''' .. ,., : 

• ' • ' ' t • 
(1) E,e....,. zotkt moa ik o,eril!' 111oorde11, ,.enu, men e'd,ra l'il ae,peld ,ia4l, op FA.lol Flo, 
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.JAITDS.WAilD•, 111,•.ill·,.dt ·!"-i:._flij _,. •,~,. b.•. 
/(~-,-•••-') pmv. if40rJ...Bralxi.d. ,Zie V.&1&1111w.uao. . •· . . , 

FAWE, d. ,in Oo,t..Jrultié" .. , Zie 1'.AL411i., . . . • , 
F !MANNEN· of F Ul!IIIIB, naam van een . der oude Tolken , 4ie he& 

..... e,deel, wia .din INONDaiÏfl'e, herWfl'd. Lu""""'-rg bewoond hebbm. 
7.ie .P.uaun. . ,., 

Il AN.,.-, ,Aue1-'iiw11a11,, -ffl'oep . van .oatlencbeideoe kleine ei.a■cijea 
eo • •ktippea io-,-Oo,tJtnlië., .ftllà,. TfflfOla, N •. van het -Papoesche., eil. 
WaigiooJ QI'. i4I Ji .. Br,., llet , • .., .. uwe ,eiland,is Auoa-.B ...... Zij. 
helaeereo, eipolijk -lOl- ÁU\a'alio. , . ileo . hlMlft er vele schildpadden. 
· FA.NTEE, FuTu, FAIITJIU, F.t.n1J11, FuTa of FA11na, atraaddiatr, 
io ,~,..., ,....,,d.,1,Go'"'-t, U. 'QII oSabee,, Waaf'YID Jaet .deor 
het i mijl laage IJ1ergebergte is aflJCIKbeiden. • , · 

:Hel, il Mel'-HII~ ,, en.•de, repri•1nor1P aris\oluati,oli repalalik...,. ~ ,àu &Ie r«l#'RW!II .... baa&'dea, 4er, nalie • aaa • welkea 411a ..... 
uit. oo.._ da --'kt--i•t~d,, .de, OflflUIIUlfl'li ia, undtn lafflbeb. 
• o..&.rtnaeben beHllleo:. de, gedtlrige twi.t.en der opperhoofdea,alle 
Y..._l. ,.._ Dil. ,-Gowreraeaent-1 ,en AliL, aoo -wclr; aJa ·••• 
1SU , ••· pdltrîfe ,iDY.a!len der Aessiutt.ies , .au wien het laucl .ondea:.. •orpe• r•eaL• .is t zijn .. ,. .i#leelif, 'JOOi' dea la,ull,ollW · en,' da 11e,o1-
ái119o, ~..._. .wane bier clo,.i11w., bet.talrijkll&e,en .maffÛg_ä• .YIIID tde 
.Geaöusl-1,idaff.lt1u,Qe.-,"aich.1Jao kaap. Cout C.t.lé Lot de,.-e-
"" .Alua, udlll'ekto, ,,. .. , • · . ·, r, , , , 

De wnten wercleA,.bij bea,wel-in acht 11enomeu, • .., ruofea moor.& 
lijo er, omlrent eluucler,. zeer 1eldzum. De jOllf8D&•••re.n.lY~ 
reedl op MD ti.aalfde ,:•OP ,.è-,,IMisjes epnhnn t.teotle jaar., hMJbftl,,; 
doch zij J>e«iaoen ook reeds. H ffnallen op, jaren ., -auea: de,11111uû" 
uder arMlue,lllOhlli,ek,aeent totf'ijpheid,um,. De -.eelwijverij,beeJi 
hier, gelijk in geh~ Afa:ika, plaat.s. D11 vrouw, wordt vooueaea _.,_ 
pteldea P'1ja plO!la.t, . ....,àij ,c-,ooultjk eeoip pcheaua, IJff-.ri 
werden, • .Jada11.,.wqrd.1, r,ij · he~ eipaclom van deo, maa. ,. De 11enlo 
nNw, mlde,,,.bilet\, .... het.,llllilaelijk .,_ __ Da hier,__..._ 
a&Meo.handel ,,....,-t. de ..aohMlllelijkfie midlruikllL . • . • . , 

.De ûn,. paa allen .... ," met~ .a"11r.,lief loa om.het lijf gali■lf'IICL· 
De uouwoo dlll(ffl•·fll,IW.,_lljk ,den ,boezem, bloot.., 1111 bedtkkeo ,,Ie 
lflhvn:\1d110. 1■ett 11ea. Mhtr~je, dat 1ij"&ofDDah DOe1W111, - ,.bij à 
gao&ea -t a.ilver belar4 ie. Alle. de inw •. ondencheideu aich vaa .de 
Herige Afrikuea door eeoe. kllliae. inllllijdiog .boven de kakebeenllll ia 
du Dek., Beide, Nkaea aija. &eel\,.aindelijk. Visch ea. gevoplte, 1lja 
haDDe -.-oaaptti . .tpljaeo, .welk♦ VOOUll .met.peper wwdeu.toebereid., 
die 1ij aelfe bij MHe .ja1111koeli.en .. eu.Jtreod van waï1 gebruik.en, De 
voom•1111te plaauea aijn: Anika■, A.nalDUls.o, Ap of Adscba, Am~ 
klein Canoan&ijp •• he& kltill.e Äng 1•teel, Fautunquem., tet-wijl wij 
bij Cormanlijo -. t'wtje.ÀllllleNWD, hebben. . • , 

FA.NTIJN, 1kaodiatr. in Áfriw., in. 0,,,,.,-~; ...._ do G•fl... 
kost. z.e. bei Y091Baallllla ,al!I,. . " • , , , , , , 

FARICA, vqoma. atat.a,1 prav. E~, Jur. 1Y11te,po, .piaa. 
11emsQtf, Zie F....,., .. , , . , ,. · , · ,• · - , 

iARtl~UH, ouile naam 'MD bet d. F.&au11■, in Fi«lgo, pro,. 
Gntl&Ûlgffl. Zie ltet -..lpade ,,an,. .. 

,iAIUISUM , · oudlfd• ll■uURUI of P111■aan , ctt later Fn11n•, 
ook wel Fu■aAu■ gebeeten, d. io Finlgo, prov. Gr,oni.gen, arr., kant. 
en 1 u" 0. v;an .4pp;.-,..am,. IJllffl• .en onmiddellijk palende aan de 
1es&.ing Delf11ijl I no dur, da de Frauacbaa hij de vemerking TMI 



• 
. :t n.1,ui.111 • jaiit•..t&ta-•• ,tlltlf 111a, .... , •• lliNl'·i•••laèWhtt • 
•• aet ondenclleidene tlatte.n emsn•• · Hel ligt groolen4ieell op 
wierden. Burp,lijk· bebOONII deamie mllle" geh. AnrtweH, Ue
•••w•er; ·ld•ewee,r, Sdhnpb'lllt-,n· en 1!,aikwerd. De inw. ~n. 
dm! a.- hun bettaan ,ia ,den• -tanllbeaw., ·8-•ileeftl tlleb ·er 1 • 
.laairrüH aelaeepst.immerw_,.. , i I blllbradeftien, i atMGbalt.ltèrijea, 
t ·r:saeMBkkerij , 1 honmar-, 1 _.,. ••• i• ,ep en ·1!111110len1. 
, , fNll'd belhlai ten N. aiti " bMtew -~ u 'fflldhffl•~ · tleipolld , min 

aal mee, ·amilaehlif; saidna ... •llf!l!Wft tde••gffflld ht -~· llf>Ol!Clir .r 
. .en beet\,henedea derr\j; •er-il•,• een •half,.....,••ohlrial'l1,• eene 'ltnep 
..,._,, llitlh·-GOlt-, e11 ,.._waatw nflttNklende , WHl"O'llder gnede klei 
•\'•ver\>olll'!n•• _.,de, blNll,m11hill,t11r-ea'•~P"', ·tot •tr de 
Waweaborpr ,Jaadeo, . .1 • ,. " ... , .,., ..... , . , .,,, "-'. 

· Ha· is-·- aade• pro8111idt• ge,rMII ,"•ellle; ·i11 1·Ht1·, <doer • 
~,... •-11er~"-Uk•~r.t· CJINPffehl'tlfll-'in hèt•r■hleltl ...... a • 
.Het••• .1111er 11u-••..,"'191J ... iirda1:-.an•....._. · · 
, ,De Ha,v1, die• biar ,runen,, maken ·111t1t •die ••.,·• •b, Gevnweer, 
.Ama.weer en 'l'ua•werd ,. eeae r-• uit·, "welke·tM 1h ·talall, ·en 
ftllf'••• Jp,f,itag"""- -behoott, • 9IIO•W!lew•telt1 lte"'8rtte, ·di• hier 
àe& •leeraat1111mhl heel\ wurpnomea, i• ff'l"ëtn· H ... nllf!I IVlltMft, 
die cin 111811•VIIII ROOIIIICh .Prieeter Predinnt we~;,, fM hl"lle4. 
.,.... .. t60l5 ._.' wà1 opgevo(sd ._,. Hl91Mt._fa.....,. 81Mnt11lh•n, 
clie Mee\h.._ · mede ia eombilltltie beet\ ~-·· • N• · ~IY o•etll\f
àn, in hel. jaw 18i1, hee~. llaa•n·wtcler ~-- •~n""'41jke tem• 
· tt~ia-■ût, 1111• ••wen de een&e ·lurut. • wellle ft · a&ánd~ké gem. 
hediand heelt~ pWfllll P•nocr.lJI' R•n.lk • die- i11 '1811' ~n• l.ufllen, 
.i9 ni....1ie,,•..........., Il-••, ,·e11 in•1147·•lltèP o..,;h!el, ··Het eöll• 
-..•lllllaoel'lle 'fl'Off9r·••• het·all~U. •«àhleltt• .. n·•ft1W1tn1&, en ,tel 
.......... l\láo 411HD Lalijnweben -hrièf. ,,,, 4e11 .•amtenehen Bie
eebop,l,...,..., Wlll den jartr1iS1 ·(1),~ ll1n··'8ouBD11i ll1nbáa, 
... '900nl4M'lm ••hMlle"' i,elltuwd• de lierl~n"•an· PirrUWJJ •, F'èi-
. ,.....,,, ,11e .. ,1,,., tn ......... , en• lftlfthi~, èfl'• •ette brief 
veel overeenkomet heen met dien vu dn jll't! 1148' (i' ,wlrens · wel
.be, 'fOOI' • Billehop veHclhenelt ie , 'HMJO 11 .... 1111••, ,, ·lldl!H\fk besit
tlr ider 11-n ·in- Wijwel'Cl· en Dttclllhnizen , "U ' •neb• htllllende Tele 
hmdlied.n e•·IM\Jel'I (rfGtti « °"""i)· uit de ~ {par,111ohrJrda, 
IJdlWierda ,·· JnokwaPI , CrewaPI , 11.,..m •, 'Pta1htWéWt , tffl! emstelll
•itr · gewilfd•, , ct.t H1.1w1 -..ol'Olldl!ff (tritatÏ;, t ,.,..,.. , ro--w • tt 
u■-), ·op hlUHle eifene b089ell en ~ere1t , 1tet eent· de t!ffèdfenst 
Jiadden ingevoerd (ifaitiut11 in tlit,mi, '(ffl!rtttl), ·met •M1ar·hrketr en 
bpdlen 1te ·boMren. -Zij h...._ 'f'eft de IJiMcbop) ·l)Ok uit·•honne 
eipne beaittiniren Nhoor(Uk''TOONÏltn 11111· l.et ~emenderhottd•dff Co
reten , Prieeteren tn Geestelijken , voor de- fflllft1t'Îll deze IJOd!flioiRn, 
wetlaalve bU, op H•110'1 bede, hl!lll en'llijiie''tlakomeffn,reh, ten eeowi
·RU dep , het •eoUMiefel'• over die brkéb en heneficiën 'f'el'lffl!de. 
F.eo steen aan de kerk van Tran1tn11 "9l'kotldifft dtatts nóg', dat reNls 
.in het jar 1138 dae ktl'I:• 4aer u-· BWPlt!D& 'Wel'd· irebouwd. •en 
moet deze beide bissehoppelijlie brieven echter tMei' helchouwen , als 

,,, 
• '')Zien■ IULn••• in a,W<Jlora - .Pro_.......,,..,,_ ,,..,,., •. -.a .. ll. 6tl, •'- -
~'TO,t gedeelte '111 dom l!riet ,11ordL .~, 

(1) ............... ~'-- dt ~ ,....,.. ... _ • ..,.. .. ..._, .... 
llo, a. Il,, S.A•, ~ 11ea ,..- i. ••Uni,. ,__,.._ 11t,.,._.,,, w. uuwuaL 
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• 
~ • e9ll9II dllia,ron1n· ... r ... taeeeule -· •chu ........... 
te àea. Het Uiterdijk- of Buïte,dij"5ebe llilld , Mn de Eems, ÎI uer 
afgenomen. Hier plagt weleer de IP.iltr te slaan; de laalate, die er 
aan wetd opfehaapn , 'Hl eene Hèidia (Zi«eanerin►. , · 
•··i'a11■suli is cle geboortepl. van cleft'·Oudheidfuaadip N,ceuas Wana
••, 119b. den 11 îeb11. 1771 , t· dèe 5- ·hlij-1836, · al,, lltedikut te 
Losdorp. . 

In· het jaar 11H5 wetd de kerk'. te . &■-ID•, ......, ... •de meeste 
l111iaen , door de Saksen , die ·eenen stNepLetr' uil Appin~ deden , 
iu brand gestoken ; terwijl ie i-. wemea uitpplamlerd, nnaita hanH 
"\'ijantie11· aieh in dat d. geneateld hacltlen, 
· Over de pra.tdij oatstooden in •-de dertiende eeuw, •• den deed 
\'Aft Gn&e of Ga1&0 , die in het jaar 1ii3 'Mol'fiel , irroote opaehud
dirigen en onheüen , 4ieotdien· ael&ere B_..ua 't een ■eer lftrlllOPDd 

·man, het hij den Bisschop van Aluaater aoo-had weten le bekuipea, 
dat tlie. pl'OOltdij beff1!Ve0 we,d aan aijnen -n, die DOff een klei■ 
kind· was. W lL■HTus E•l'IIID , ook een. magtiir . Edelman,,· bij aijne 
Jandpnoolea wel geaien en een :vijand HD n-n. lr.lWltJ W volk• 
dat lan,r Teeds pmorcl had over de knevelarijen en willekeur .der p-
ten , in 1171 ,- op aljne haad , waamij aicla .U..41e lleitle,lud.,., Bem
Janden en · Olilambtsien, neYens die •an Hroekaerlaad voepeo , en 
stoo)Lte het volk aeo op, Ût. •Ü de lauiaen ia hnnd.1._.. ea M l>eb■s 

· 'ael'tc in die •treken vc"olgden. Toen trolt men geaamenlijk naw het 
huis nn··Farmsum, •·aar JloND- wODB4a, mlaal'·•dil, was -een;.,._ 
gebouw, en in dien tuuchentijd ,ae alles ,ooraien ; hetwelk ; ppaat'd mei 
1!t!R plCbt ; als of de Fi,ellJUén ,op· tfe .baen" Mra111911 , om dil. ,e
weld te wreken, ·de belegeraan onYel'l'ilJteti nak deed .at\,allen ~ ael 
·het. vaornetMn, om met eene, ■terkere ·1n11g, wder te>k-.:n , ·• daadlij 
hoàglijk ndsnoeird -, die YIHI Fi•elgo,· Bnea er.hier, eapaiod om 
•lllf't · Bolluawus te deelen ·ja , de ram,-peedea een• oorlap ,. :fOCderdea 
van hem genoepame borgstelling, •oot ·alle· de •aadeelen; die. aij 
om kijneotwiHe k"oadeu · lUden , of dat· bij ·pbreb ·....., dien 'lij· INIIII aaa 
zijn noodlot 1011dco overlaten. Mlllft -...- Sr.ir•HR.en andere peo&e 
landbe1itters had,leo di, vollr.thesluit f -.taarechijalijk • uit afpml tegen 
Item ; doorgedre,en, Rn-■11us aag doe ,oeruit, dat hij, of 11- des 
,ijands overmast., of door de ,er&.tior aijner la....-,1.en, lleawijkeo 
moest, ,,.arom · bij 1ich. in tijde mei 1ijne .w-feren -en lijn pin 
berode. Zijn ,hui■ werd au venroe.tt, hetgeen· de· Binehep aoo eu,el 
ophant, dat. bij· al het volk ia den ·bao ·-deed, , ml!I, ,erbod OIR•'ODfll' 
hen eenige fJOdedienstige plegtipeden te ffrrigte11. Hn miast N
Jireuaden · aich hiuovet de 0Maadltter1, · die• hane Prieeters iwngen 
de brkdieniteo waar te nemea , en , bij -wéiprinir , · ·het. lacl ui&jee
ll''n. De Bisschop bewoog wel, heL volpntle- jaar, de •olk1en, aan tle 
Noordzee, toen .bier een 1ware hollfl'rmood en 1lerfle ,a11 •ee ftl, 
om gecn koren ef andere le,en,llllid..aen aan de Oldaml>uten en Be.
landen toe té zenden, maar overwon daardoot·, lat,e 1terk- dit-ook knelde, 
hunnen· wrevel aiet.. Deze inwendige twistett · en ••oluoproeren weridea 
eindelijk bij den be-roemden Bisschop Evwauae'• brier, va■ den 18 ll•rt. 
ti76 , bijgelegd en gestild , waarbij tevens aan de ltne\'elarij der Proos,. 
ten en Geestelijken. paal en perk werd gesteld. Den opstaad, ea die, 
welke· k1>rt te. voren -in Kennemerland hegonnen , e11 door toedioen ,aa 
GmsilEcBT '"11 A•n• llller noodlottiir voor dea Uvecbaehea Kerboogd 

· uitgevallen ,... , · ,deden 4811 ook mi11ehien 4eo Bremer Biuc:laop 1icn • 
hoe ge,aarlijk IML was., de landzat11n te stel!k ia het. harnas te jagen; 
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, ln het. jau UNl8 werd: lult tlot. te 'F.&Û1u door p....._ Scnl& n.~ 
Toun~auao ingenomen. Deae burg is iri bet _jaar 1812 naaenoeg geheel 

sestc;KisuMERDIEt of F.t.UIHEB ... .t.il. riviertje m FÏflelgo, proY. 

Groningea, dat ten O. no Mee&buiaen • in bei Kleiu Meertje oat
ltaat, en in eenc noordelijke rigting aaar en door Fan1MUt11 looi,t, 
waarna het , de:i:elfde tlrek~Df ~lfende , r.ich voormaals dQOr de thans 
toe1,edamde Farmsumenijl an den Dollart ontlastte, doch 011 tegea 
den dijk doodloopt. . 

FARMSUMERMEER -of ll1nu1nuna , Dlflflr in Fir,elgu, prov. Gro
ningm , i u •. z. van Fa~llPl• - Het is • zeer •iscbrijk eli wordt 
doonneden door het Wagenborpr-lllUI'. 

FARAISL'MERZIJL., yoorm. aijl i1r den Dolllll'lldijk, in a ... ,-.,o, 
pN1v. Grrru'ngen, die thans is toegedamd, cloeh waardoor vruepr, lanp 
hei Far111sumerdiop , ~et zwdelijke gedeelte van .Fivelgo qjn waw ia 
de'! Dollart ontlastte. , 

In fäî 4 werd door de Scheppen der . drie Delfzijlen , aaa de in
gezetenen van Fnana, ten gcrijve en lol voordeel der ,schffpvul& 
en vaa'den han4el, tooge1\aa11, ·om op h1111ae koslen, eene ■chipal®' 
te graven, uit hunne Uelf t.ot. un het Farmsumi,er-zijldiep, mils 
zij eene til (houte11 brug) en eene ac:hotdeur in den 8Udendijk aetteden 
en wel onderhielden ; dc1e schotdeur moest steeda gesloten aija en -
de doonaart dadelijk weder geslute• worden , aoodanig alllaam, dat 
de pnoemde drie Delfzijlen , pme ■chade kngen Ya■ bun. water. Te 
Fua,ua lag, tot aan 171S5 toe,·,eeoe sluis in den.Eemadijk, -actoe 
lleethui~n, . Weiwerd en .W apnborgeq l,ioae■dijke 1 mede ibehoerdea ; 
Weiwerd en W age,borgen betaalden echter . dubhel 1ijlacbot; Nadat 
dqe •luis gedemp\ werd, ÏI dit lijlvest. toegela\en oapea, iiie Delflijlen, 
tegen eene jaarlijk■cbe uit.keerinc van (00 .fUlden1, mits leggeade een 
vallaat en eene klapbn,g in en 09411' het. te pveo .afw~k•ul. 
Herwaarts vloeijen 1ioh het Weiwerder ,· hot 'fuiJr.werder,-, of W•i,en
borrer-ipaar, vereeni,d ~t het Raeslenl>orgster-maa~ .. · \ , , 
. Naar ,deip 1.ijl heeft. nog IM;t F.ua11aauunu1: ·iijii,o D&Ul • be~welk. 
bestaat uit eenen Ovcrs1--Sc•pper, vier Zijlvesleo ea eenen Seuelaris 
en Onlvanger. , . , , , 

FARMA of Fa:uu, ,·oorm.. itate, prov. Frit•'-", kw. ,,,_....,.., 
r,rict. B~dtel, W .. van en .onmiddellijk grea1CDde 8811 lle b" -vaa 
het d, lli111111rt1ga, waarLoe 1lj behooNle. . 

Ter plaat.Ie waar zij gestaan heeft. aiet mea th1n1 eene woning 'l'OOr 
~n Kooltioer , die de gronden binaen de grachten in gebmik heel\. 

FARRÉ (GROOT-). naam, onder welken de wit. G11oor-F111ui, op 
het eil. Thole11, prov. Zeeland, wel eens voorkomt.. Zie F n••• (G■toT➔-
• FA.STON, WAY-FASTON, riv. in Oo•t-Iatlië, op het ...l...._,. 

e1I. Boero , welli.e met. eene westelijke rigl.ing in aee uiüoopa. 
FATAGI, d. in lfieu-,-Guinea, ja O.ia, .,. .. , de Nederlander Xnu 

den 2G Angustus 1678 eerst landde. . 
FATEJ,EU, hcrgketeo in Oo,t-lndii I op het eil. Tifllor I een der 

Zuid,u,ter-eilanden NR Banda. 
FATTAHOl, d. in Ont-/rtdië 1 op het. Jloluac/te eil. Xoela-Bnie, 

dat t.ot de Xoelo-eilanden hehoort. , 
FATUM, F.1onua of F.1oLD1JD, geh. in Fn·e•land, kw. lf'ester,oo:, 

griet. 1"raMkt'f'fldeel, arr. en 3½ u. W. Z. W. van LuuttGrde'II, kant. 
~n il!f u. 0. Z. 0. van llarlingen, ½ u. Z. 0. ,an Tj"m 7 '\\aarloe 
hot he hoort. 
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PNTZE, d. in Ont•lnlll, op fiet•-•oldJAe eil: "X,wla.Bi,ie, dàt 
lot de Xoela...ilanrka behoort. · · · 

FAUBONA, d. in Oo,1./tulil, op het eil, TÎtlulr • een der Zaitl1te" 
fff'eilaalkn ean Bam ~- aan de Noordk1i1t der Baai van Koepan6'. 

F.AUCONBBI\G, soilerplant. in lf«lnlartrl,-Guiaaa, kol. Suriume. 
1.ie F&11C1V1J11oc. · · 

FANC~NBERG 5tAND VAN), verl. ~°'lfr· in Hlflmonü-_Ouiana, 
kol. SunnaflK'. 2ie: F&l!ClVDHllè. · 

FAULQUEIIONT, fr. naam van de st. Vu1.11ana, in het Lan4 
•• Y allren6urg1 próT. LtWurtP Zie V u1.1111uac: 
• PAULQUEMONT (A-LA-PORTB), !"· naa~ !••• het se~~ VIL~ ; 
111 het Land•• Ya~, pro\', LmJn.rg. Zie Vin. · 

PAUQUEMBBRG of FADc:ok■ua, suikerplant. in NeJerlantl,.Quiana, 
tol. s.,. .... ,, aan de B,,.,,n.O,.mmjne', ter regtenijde in het 
0pvared; palende bovefl'Waarts aaa de vert. plaat. Apecape , beneden
waarts un de 1uikerplaot.. VlaDlmeohurg ; 1289 akk. ffN)Clt., met 
$7 aluen. De■e plàbt: welke met· eenen walermoleo Lewerkt wordt , 
wurdt bij de Negen lb B'!doemd. · 

fAUQUB•BERG (LAND VAN) of LdD-v.a.11-F&uc:o11Ha11. verl. kostgi:. 
en boath in JfH1JW11ntl,-U.iar1•, kol. Suriname, aan de B,,.,n,.Oom,. 
Mflft]ff, tff · tefttenrijde' in het llfnren ; palende bovenwaarts aan het 
"ffrl. · IH'd van Nieu•-Apecapll, benedenwaarts aan het verl. land va,n 
VlammmLtrrg. · · ·· · 
'' FAUQUEMONT, ·Fr. naam van 'de at. V.u.1.n1n11 • in het La1t,Z 
Nà ,.~,·pro•. Lifl&&twg. Zie Vu1.n1uaa. ., 

PAUOUEMONT (A-LA-POR'l'E), Fr. naam van het geh. V1LT., 
in ·het IA,,4-. .,. ,,,...,,.,,,,,.,; ·ptoY. Li,,.,,.rg. Zie VILT. ' 

FAUSIUNl>·of nösa,un.,_ geb. ia de heerl. lltwln,rg, groolh. Lu
~', trr.''l:!ft "½ 'u; ·fi. 0. 'HD IÁlzntlnlrg, kant.,, lw. en i u. 
N. N. •an "'""ntllOtAw, gein. •mtnt. · · 

•AVONTO. ·tmit. op 'het eil. ZaiJ.BeNlantl, P"'"· ZHlaNtl, arr.' 
ea In. z. Tall a .. ,, kant: en la. o. 'fBn Hnnltitnantl, gem. '16f'fl
.. .., • ....st . .J....,.,..Ood.,,.:..idiel-Z..Je , uo den straat.weg. -
Dit INtit.; beslaat 'nde oppeP!lakf.e' ..-an 6 band. iO •· r. 28 •· ell. 

F.BCHT, riY. in de pNJv. Ut,_,, en o.m.;,-1. Zie VscaT (1). 
l'BDDDA , · ~hoeve, pl"II•. Frinlou, b-. Oomrgoo , gtiet. 

,,..,,.,..., , att.·· .ie,...,..,., kant. llllawrd, ½ u. "Z. O. van 
Q,.,,..,, waartoe 1ij behoort. 

Zij bellftt; met' ·de daartoe behoorende gronden , eene oppervlakte 
ftn U 1>onct. IS4 ., .- r. en wordt thans in •ig•ndom bezeten door Jonk•· 
laeer i. J. V&tf'S■n1A, woonachtig te Oudkerk. 

FEDZE, voorm. adell. staté, pró•• Frie,lau, lr.w. · V ertergoo, griet.· 
~l.· Zie Fan&. 

FEENBEEMNZIJL, •erlteerdespefflng, waaronder de Vz111■1n1111111n., 
eiptlllfl Hn1111z11L, iijnde eene· voorm. 1l11i1, pro'f. Frit1lar1tl, kw. 
Z--.dftt, griet. lltiwgff'Gtlttl 1 wel eens voorkomt. Zie H1aa111z.1a. 

FBBNWOJ,DE, d., prov. Frialand, kw. Oaitergoo, griet. Dantu-
..dttl. Zie VR!IWODD■• · 

FEERlll (PIKIEN-), naam ; 1relken de Negen 1re,·en aan de verl. • • 
kostgr. l,&1►n11•fnn: , in ifHff'lantl,-'lhiana 1 lol. Su.ri,wnie. Zie 
lwr (L&1111-n11). · • 

(1) r.,._..., •• ,,.. .. '"'°"""• tl• elJen met - P ptel4 ea llilr 11111 ....... •-den,.,"· . 
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PEER WEID, d. in ... .,,,.,.,.,,,,_,iw, ·i-"· 6Hfti,ag.,., arr. 
en 2! u. N. N. W. un Groningen, kan&. H 1½ u. N. N. 0. 'ftn 
Zvidlu,,.. , P•· en ½ •• 0. vaa Bange , •p ftRe wierde (1). 

Mea teil in de li.a van dil cl. Si b., SIS h11iegez. en 1.f.t iaw., 
en met het daartoe behooreade geb. .l d ua rd en ij I en ttnige ver
strooid liff1ende huizen , 615 h., bewoond door 79 hui1ge1., aitma
k11ode eeae hevolkinlJ vaa 40I iaw.., die _. laun ltl!ltaan vindt.n in 
den landbouw en veeteelt. Men vindt er geen 1tnat en 1eer wcini1 
cloortogt nn rijtai,en, 

De ffl'Ond is , zoo als hier doo'ffaan1 , Noerd waarts hoop, dan ten 
Zqiden , en van anderen aard : dür i1 de.el-re aHelig, d. i. bestaat 
uit zachte , met zand gemengde , klei , en · hier, integendeel , i1 de 
~lei 1waarder, w..-lw en met ndoora geme11gd. 

De inw., die, •p drie na, allen He". zijn, rualttn eene gem. uit , 
welke tot de klan. vn Gnn,iflgea, i,in8' ... Zt1i..,.,,, belleort. Deae 
gem. is eerst door de Predikuten 'fllD Gamwerd bediend ge..-omeu , 
doch ia ia 1809 41aanae af«-91-iden.· llen vin4t echter geen afaon
derlijken Predikant in de geru. na P1nw1av · vermehl vóór Con&DUS 
G11011&11, die in hel jaar 16iS laerwaarts kwam, en in 1628 mrar Ee
num vertrok. De niet IJNIOle kerk, op wellr1 waletflffi! een klllin rond 
koepeltorentje prijk&. is.at ten N. van de nart. V66r de R.tforrub• 
Lie was zij aan den H. beo- toqrewijd , tA!n minste wonlt die in 
een Feerwerder klaauwboek 011H Patrana genoemd. Onder de kerk is 
een ,rrafkelder , in wellae aauieolijke penonen ,111ten , onder anderen 
de ADR111G&'1, die hier eea heerenhuis or bUPff besaten, hetwell ~ 
staan heeft ter plaaue , waar men nu, de boct..lerij het O ad e Bo Ie h 
,·indt, N. 0. van de kerk r,le,ren. 

De dorp1ehool wordt s-iddeld door eew r••l ~ 44S ~rlt11gen 
bezocht. - · 

Het Aduanlerdiep loopt ten 0. van F'1nw111i,, op de seheiding van 
Gerr11!erd, na:ar het Reitdiep; ten -Z. gaat, onmiddellijk Jang-s het tl., 
bu naeuw-e , an 18iö en· 1M 11"'«"8"e11e, kanaal· of tl'flkd1ep, 11nar 
Oldehove. Hier onw de 1chepperij -.an Fn.w1■- hiff' voormaals oek 
de Schilcrebam. Vrorll'el' hestonclarr te 1-nn een regtstoel en sebep
perij op 1ich zelve , iefier van Yijl'tieo omgangen , doch die , ~Hjlr. 
ook de collatie, in baden -.an ondel'Mlheidenen 'lijtt en waarvan velen 
1oehehooren aaa de stad Gnniauea, die, in 1734, de G1"811te Borf 
te Fnawno, met. de daarop liggende grietenij. en 1ehcpperij~1t 
heeft -gekocht voor 18,000 ffUld. Vllll de■ Baron van Ru•Pll!:IIA , die 
desiijds -,ooaden op :Sngelumhorg- onder Oldehove (2). 

FEFRE , naam , welke de Neff"" geven aan de ltofli_it,lant·. Oimia
&1111111:&a , in Netlerlawla-tiluia-, kol. Ssrina-. Zie 011n11GB!IOHll. 

FEHELLEN (HOOG-), d. in de heerl. E,cl& 1 rrrooth. L1t.'ttfllhrg. -Zie 
Eaui.u. (Heo,-). 

FEIi.ELLEN (LAAG-), d. in ile heer!. Bttlt, grootb. L~""!/· Zie 
F1uLl!11 (Lus-). 

J.o'EHELLEN (NIEDER•), Il, in de heerl. Brr/& 1 rrrooth. 1.az~. 
Zie FEctl!1' (LuG-), 

Il) o,er den boopa ...ia-dom Ha ,.;& d. 1io .,. n .. -. .. , • .,._, U. 110. 

(1) tie 11Ad!r1!Solullen nn den H Julij ea Il Aagusluo 1731, uil welke laolsle lllijllt, .i.t de 
h'dl.»eld~ 1roate burg ia d.a t Jur 1t lf'llett!D • lijnde uit bfot •att-r o~rotken • en et'ne teokening 
danan , t• •laden "I' de turl der pro,lncle Groaing,,a, .... do u ........ Co•WDBIS UN KUPK5. 
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FJlBVJilN .C()BBB-), cl. in '1e heerl! B•, 1..-...,.,. ZieF1m.u 
(lleoe-►• ' ' 

FKHLEllHOFF, geh. in het balj. •an Be1"'twad, !rfOlllh. L-em6"'!/, 
arr. en 4 u. O. ten Z. •an DieiircA, kant. ea gem. B1:Attt11ada, 

FEIJENOOllD. eil. in&Ai,laacl1 prov. hid-Ho-...J. ZieF1111100BD. 
FlilNEB.T (DE), naam, welken clc I.ndliedea 1neestal geven aan 

hel d. ÎIJIIA&aT. in het -~ ·~,,....,,..z_, prov. NNr'fl
ll,./,ewd. Zie Fláluu. 

FEJNGA, lioeT:.:.,ti:· FriuZ-d, kw. Oottffgff 1 ~t. Kollu111e,,
'-"-•-lfie••I{,, · . Zie Fonwa. 

RlTEDER. -,tje, 1r0v. lriularul, kw. Fe,t.rgoo, griet. 
W .... ,..,_ Zie P1n1-. . . 
• FEITSIIA , worm. ltate, pl"ff. Frinlaacl, kw. Ontr,g,,o, griel. *.,..,.,.,_,, an. en I u. li. ten ·O. -.an ~rfkra, kant. e11 

2,j, •· lil. leD r.. 't'INl llolw.N, :l u. N. W. •an Hall••, wurtoe 
Let llelaearde. 

F.KITSll.l ,. 1-an of Pmea .. , '900flll, atale, pn1-.. p,;,_,,,1, k1r. 
o..ur,.., p. p.,.,,de,,Nffl, arr . .IMu_,_., kut. BolwN-1 

¾ •· N. W. nn Ht1U... . 
Dae •lale bemaal , met de daa,toe hehoerende ronden , eeae opper,. 

wlak&e •an 18 hud. 7' •• r. 96 •· eU., en. werdt tba• in 'e.gea. 
dom heaelea dOOI" clea Beer llr. P. Muffll, ,,_.cht.ig te l.ee11-■nlen. 

F EITSJIA , Fan■A or Fnn■A, -.ooma. state, pr_ov. J,'rie,land, kw. 
IJ•lllrpo, pt . . KollnterlottJ.en-1'Ïfll•1',..ü,,._, arr. Le-"'-, 
MIit. ~, i 11. ten N. van Kollum, -WMr\oe llet hehoort, bij ea 
nea tee O. •n de voorm. :K.oll■men\jl, 

Deae -.oorm. llate , nu eene aamien(Vke -1,oerderij , wordt thana in 
eigendom bneten en bewoond door den Landhouwer Dan JAIII Fanslft. 

iElT8•A , Flllft■A of Ji'nn■A, vowm. 1tate, }>l'M. Frie.lt,,,J, k w. 
~,piot.~, arr. en bat, Ln""°"rdn, Z, ·O • 
.... 11..... ' 

.Due "'1'111. 11ate, !lijnde th- - hoen,. beslaat, met· ·de ~ 
toe •...__.• 1rroaden, eme oppenlàle ·van 41S -lland. 48 v. r.- 'JO 
v. ell., en wenl& theqa ia eip■dc,111 be■ete• deer dea lleer J. C. Knsca, 
WNll8Chtitr te i-...... 

FBITSJIA., l'unu. of Fawn, ,-,ooi-m. nate, prcnr. Fnalawtl, ••• lf",.,_,., piet. F,,,,..,.__,, arr. Lee■-,_,, aal. Bt1rlär,ga-, 
te Dongjum. ., 

l'EITSIIA, F ..... of i'-••• later en tha• JICJB S.•----
pooemd, l&ate, prov. FriMll,■d., kw. ll'nt,,,.., griel. -~ 
.,,, att • .weawardea, bn&. lle,la.., urn Z.. 0. der kerk van Deinam. 

DIiie llale weink tham ia ~ )met.en door - Beer •• ·w~ 
B. 8-., woonach" te Weid-. · · · 
&■e dezer ltaten ia het •mhn pwll!III 'YIID bel oude Prieae1ae p-

--' l'a11N1A, 'Y■D laetwelk wij a ... P•n■• ... teebn•r vaa hel 
--«KI w Eclclen •ena.W 'Yiaàn , terwijl Jn ... nw li'11T1•, .. 
aan1iealijk1te eerambten in Friesland beU:eedd9 , toen hij met Bunr. 
A ..... , in 111115 1iieuoemi1 -rd , Olll liet hoog pbied UD den JConins 
•an Frankrijk op te dragen (1) • 

.iKLDWERD, .li'mnnan, Ji'nwaw of 1'111nnu, "110l'IIJ, aWU 't'an 
de BeaedieaijDeftllde, in Fiwlgo, Jll'OT• ..._, •• , p. 1111 ½ a. z. 

(l) lio onr _, -• I, 11', -ra WAua, IMaloril _ .. ,_.._ dff ..,_,-.Il,.,.._ 
1•••--IM-,Mr.1.-....... , _ _.. N .......... ,D. &, .... 
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. ten W. no ;Bi.,,.,,., fà.' N:'W. Tllft Hill~, waaronder atf • 
hoorde , ten Z. aar. den Stelterweg , ,mke van Bolwierda naar Ged• 
liaae loopt, en \en N. het Leegemaar, dat aicb ten Z. Holwiercla in 
de Groote Steekt ontlast. · ' · 
. · Deze abdU werd doorgaans· Or.ua&LOOlftll of Or.mu.na ■11 •• 
Du genoemd , in onderscheiding TID het -nahijirefègen klooster van 
lal eren oonprong , volgen• W ISv&hloa• « • 1' • r ir ~i, f ,l e pheeten , 
onder Oo,tenDi~l, hetwelk doorgaans Aï,u111dloo1t1r genoemd 
werd. · Het t klooster, door· B•o te Wittewierum ~bc,uwd en 
Ruenkamp of CampuRo,aram geheeten, werd destijds ook 
wtl·het KieaV1dlao1t,r genoemd, maar is nietbet, lt\j 001 nog 
algemeen bekende Jfi1••dloo1ter, dat, "olfen1 E••101, proJJ'I 
DammOHOm heet't gelegen. Dit Oltldloo,ter of· Fllf.llWIO was een 
mannen• en vrouwenklooster, gewijd aan S.;. P1T1101 en Pal!UIII. Het 
nonnenklooster was ireaticbt door Huuaa111101 in 1183, die er in,1198 al■ 
Abt overleed, na ook nog een ander klooster te ·Thesinge te hebben go
"ticbL ,·oor llonailr.en en Nonnen Tan de BmedietijneNINle , die 1lecltts 
door eenen munr gèscheiden waren. , Toen deae HATDU1'1D oeder de 
Beiliiren geplaallt werd heel\ men aijne beenderen , in· liet jaar 1817, 
heimelijk uit de kerk geligt en naar Antwerpen a.el'pl>ragt-, alwaar 
sij geplaat■t •tin in de kerk van St. Salvators klooster. · ZelC.· pr 
Jo■AIIHS llaLTHDI , Bia1ehop Tan Antwerpen , aan degenen , die op 
den 30 Julij, Huuun'a geboorted■«, deae beenderen eodvruebtir 
lie10Chten, veertig dagen aflaat (1). Deae abdij beaat meer dan 1100 
grazen (ongeveer 1SOO bund.) l1111d1, hehaln andere eigendommen en Ïn• 
komsten. Ook plagten aldaar de Dtfkregtert der dijkveltip laadea 
jaarlijks eene algemeeae versadering te houden ea huDDen algemeeaea 
Dijkgraaf aan te stellen. · 

De abdij FsLDWDD schijnt ·kort na de Redactie· te djn •t'gebrokea; 
llet kerkhof i■ er ecbter DOif · beknd; · ·men beeft, e, meermalen 
doodkisten en beenderen der beirmenea gevonden·; eelt.,,indt men al«laar 
eenen ouden , ruimen put of ronde opgemetselde bron van 9 voeten in 
doorsnede, welke eene kleine waterkom van ruim ti ·Heten in deor111rede, 
op het hoogste punt Tau eenen tel'p vormt , en steeda goed wa&er op
geeft ' zoodanig dat het er bestendir''Oadei:seheidene TOeten- hoower IÜlllt' 
dan het omliggend maaiveld is. En or■choon de 1lootea in. den geheelen 
omtrek ooit uitgedroogd sijn , clan no, stut het wat.er in dien put ten 
minste wel 6 ja 8 voeten bov_en het maaiveld en derbal\141 . omstreek■ 
1i voeten boven den bodem der uitgedroogde slooten. Men begrijpt 
ligtel\1k, dat het water in het midden , zelf'■ hij de sterute vont, hoogst 
zelden digt 'Vl'Ïest , en dit geaehiedl nimmer langer · dan een etmaal. 
In 18i8 beeft men dezen put 16 voeten diep =awaven ; op deae diepte 
kande men echter met eenen atok "an tö voeten hOf ren bodem 
ontdekken. Than1 -vindt mea op den boog-en mp,• waar het ki-
ter ge■taan bed\ , op een replmadfr 'Vierkant, ·deor graebt en singel 
omgeven , en van ongeveer 6 bond •. oppe"lakte; twee lioerderijen die tot 
het geb. OIMl:loomr Nhooren. 1 ,· • , 

FEJ.DWIRTH, voorm. abdij nn de Benedictijnerorde in• FiHfgo; 
proT. 6ran~ngen. Zie het vorige art, · ' · • · 

FELICITE (LA-), verl. plant. in Nalwla.mh-Gu;,.,,., kol. ·Suri,,_; 
aan de Cottica, tt-r regtenljde ia het afvaren; palende, bovenwaarts 

·' 
(l) Zla r,..-.u,.,, .si.a, ..,. .si- ,,. La..i. , "• U, bi, a,;3, ,n ,oor1I °"""""" '" ••· 

elooMo• - ,.,..,.;,,,..,, bi. ua. · 
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••, it. llo8ijplan. Gfertruidtnberr, lleoetlen••lfru aan cle koftijplanl .. 
Bouerd- ; 361 akk. grool , , bdiooreode thans· aan de plant. de ,Da. 
gerwad, 1 , . , , , , , · 

FKl,IX , katoenplant. in N edolands-Guia,,a,, kol, ,S11ri1w111e, «an de! 
.llotaPf'Ït:al,cwJ,r·W ,lioliienijde. in. ,het. .afva,en,; palende bevenwaaru 
aao de llltl'laten plaat. Bij-Geluk , beiied•w.aar.ta au de ve,laten plant,.; 
Doringen1 ISUl5 al.ken IJl'OOl, met. 163 slaven. - Deze plant. levert 
tnens koffij op. . , • 

FELIX (KAAP-), kaap in· Oo,t-lndii 1 .uo de westkust van bet.· 
&..ti,ucAe eil •. S.matra 1 4° N. B. 113° 46" 0. L. , 

FELIX (LAND-VAN-), .vert. kostgr. in Nederlands-G11ioaa, kol •• 
Suritiame, aan de Maltlppi.ct,.krHli: 1 ter link.enijde in het afvaren ; pa· 
leolle. btiveo,,NtU , aao de katoenplaat. Anoa-Catbarina-en-Charlotten--1 
hu-s-; 394 akk. greot. Vroeger Gaou• H1na111., hij de Nee-rs. Pi ... 
&JU•f•lll• pnoemd~ . , , , ,.,, 

FELLKNOORD, h. in de Meifarij ean '• Hmo9enbo,ci,., k.w. K-• 
,,,,.,_., 1rov. Noorà.B,..,.,J~ kant. ~:rr. BjndAffen, gein. lr~ 
,.,.._.Eckart,. ½ u., z .. van \V oeosel, - iligt tegen Eiodào.veo IJ~legim ~ 
da11 bet allem door de Ge11der daar.van geaclieiden is , eo als het ware 
eeo&,_nlad van die plaata uilmaak.t, De hoiaen ligge11 hier stadswij10 
)lij elbollerea, eo· .te 8'ratml· zijn ·met keiateenen belegd. 

Door d- b. loop, de •W81J vu Eindhoven naar '• lkrt.ageAbosch , 
als mea HD weinig Ier N!ffknijde afwijkt, eA naar Oirschot als mea 
aioll i liau afwendt. 

, FELLENOORD, vONJD •. fl'Jb,,ia• de bar. van. Breda, oader de par. 
-.. . .lle,telMÏM (thant •, .Prtlldnltag.► , ten Z. van de llerk. Deze h.,; 
weid ,i,bij--eeae verf,...ÎDIJ',· van BNlM aan de stad getrokken, waarna 
daar ter plaatse, bij de nieuwe omwalling, io het jaar 168i , toeo 
voor .ieler, .dff, ,-1.en .-,.., wapenplaau werd aangelegd, vennoede
lijk eeoe clie•••plaa!Mln ,geweest il. Deae plaau, laLer veder bebouwcl 
sijadit, lieefc, cleo Mam nn IS••-•-HmUII gekregen, welke r.ij thaoa 
nog- draagl: , , " , . 

FELLENQORDT·, ph. in de JJ.eijerij 111111-',1 Hertogenho,cA, kw. Oi,w 
urrijli:, p,vv. IV--..lhabaaä, Tw-1.e disl., arr. en 2½ u. W. vu '.- Her,,,,_..la, kant. ea 1 u. Z. O. van 1f' Hlunjli: 1 gem. en ¾ u. 
z., -van »....m. • , -
,, Dit.geL. beatut, uit. lweo. pacbthoena, welke, met. de daartoe IM• 
Jaooreode heide en daineo, eene oppenlakte beslaan van 94 hond, 
lU "· •· .84 v. ell..i, • 
, .. FELMrAZ.. \ -uu1111, welke de Negers geven aan de kaLoenplanl. BIPl>I• 
.,..'E • ,in, ,N~G•_,. ,. kot Suria•me. Zie &u111Luu, , .. 
, ~&LS (DIK), vl. io IAe heerl. Felw, .graeûl. J.tuemJ,11rg •. Zie Fun• 
• FELTBllHOFF IKAl'Z-) ,' geb. in do beerl. Clerff, grooth. LuzetM 
6ug~ Zie ll&n-Fn.--•· , " · , , · · 
1 - HI.'.tKllMUHL,<.IU.TZ,)i geh. w de heerl, Ckrff 1 1rooth. '---· 
~-·· Zie Xus-iar.va■uH. . · • • , -

FKLTWKRT, voerm. abdij der Beoedicl.ijaerorde in FiNl.go 1 prov .• 
Gt-orti,ign. Zie, F•MUD· , . - . . . 

FEJ,TZ, in het Fr. u Rec:■nH, heer!. in het grooth. lM:.mnl,,.,.,, 
pleelaelijk ti.w. Leu,,d•!f 1 r6-ltelijl& kw. lM•ireA, paleade N. aaa 
de Jseerl. Bouncbeid , het INilJ, vaa Diekirçh, de heerl. Folkerdiogoa 
ea het balj. van Eehternach, 0. aan de heerl. Beaufort eo de heerl. 
Heeringen , . Z. aan het balj. 'fan Eehternaeh , de heerl. Heffingen en 
de heerl. Mey,emborr, W. aao de heerl. Méysem~urr en de hoeri. Bteh ., 



111 rti..· 

Dàe heërl;, dio het d. ·Feltt, à 4, ·&ppeldorff,'.Ji1n1clorlf" 
Jledernach, Angehherg, Nomeren; Nieder•Scbienn.
Stegen beYnt, vormt defm. lledernach, heAeven, gedeellea dw 
,em. Felh, Eren1dor , Ett.elhruck, Noméren. Fi1cbbaeh 
ea W.aldhilli1J, - De pnd ia er aeer berpalllLilJ-en beeebrijk. Het 
fraaije dal van de Erenz behoort fl'OOlendeèli 1111 d11a11 heerlijkheid. ·. 

Tijdens het Oostenrijkaehe bMaur droeg .te lanl'l. Feit& in de ....... 
van het hert. Luxemburg IJ flor. 6 ,t. 1 den. nn elke 1000' flor. . 

FELTZ, pm., rredeelt.elljk l:il dti beert. Filt•, ~ltelijk in de beerl. 
•~•emburg, groot.hert. L&renahrg, k•. en arr. L•:rmehrg, laat. 
MmcA; paleade N. aan de gem. lledernaela, 0. un Hellinem, z. •n 
J!ischbach ; W. aan Nomeren. Den~••· beYat het -;lek Feit■ en bel .t. lley1eaburr, heaevena 
clé geh. Ernhen, Leidènbaeb, Wei4ert •• Weillerterhoff; 
■ij telt 200 b., waaronder twee IJTOOle pac:bt.horien , bewoond door 
eene beYOlking un 1SOO inw., die Rèdèeltelljk· ban hil\un Tinden in 
den landbouw en de veeteeltJ. gedeeftelijl&· in 16rijke1i en den handel. 
ILm bed\ er ondencbeidene r.ikenfal,rijken j Mlle wol■pinnerij ; IJ leoi
je.;jen ; 1 tabaksCabrijk ; i m.,. 1 1'1ln-, 1 •ie- en 6 k•N~n•. 
llea bo,nrt er rone , tarwe , garst, htrrer, •nlappe)en en hoei. Be 
veestapel rekellt men op HO paarden , i10 nadeten en ilSO ••rkeu. 

De inw., die alle R. K. zijn, maua de ,per. ••• Fl'lb en Mey__,,,,, 
at. - :Men beeft in dae r:· !il tchele■~ · · . 

Het Ylek FZLn, ook we a,a FBLn en ••• 11au, · ia heL Pr. S& 

RouBTT&, lig, 4 u. N.N. 0. van LuumNrg, i u, N. 0. TU Jlèneb., 
aan dè Ereo1. Op Nmmip kaart.ea lieL ••h · het ••11teeli11àd • 
een atadje1 ter oonaka, dat 1••• Beer n11 f111o1■ 1 Jan, ia hel jur 
1N8, 1tt!delijke voorregten beeft ,rescbenken. · 

De iaw. maken eeae par. ui,., d"ie toL hel 't'Îe, pa, Uit l,,...,,_,, 
Ml. Y■n Mflfttl 1 behoort. - De kerk. is- u111lea H. Nàr.M.l·-.rnrijd. 

llen heeA er Yele fabrijlr,ea eb 1IICllem, •• telaool en -aeer ••
waardige overblijCselen van een k.aateel. Zie het volgende art, 

Br wordt •iermaal 'a jaan ...._, gebonden, ••la: • 16 -April, 
alen 8 Julij, den 1i September ea den• lU Octohu. 

P1LTS i, de gehoortepl. Yin la9Al'lllis o,-...u.a, GabeimNH 1111 Gelaeim
schrijYer Yan_FILIN Il en F1L1P1 111, KonÎDtJ8n - Spcrtj•, t in 16i0. 

FEL'fZ (DIE), vl. ia de beerl. Feln, lfl'OOtb, LU1a11611tg. Zie laet 
vborgaaade art. • . 

F.ELTZ (KASTEEL-VAN-), voorm. k•t. in de heerl. F•U., -grootb. 
Lanmb,,rg, in het. •lek F•lta, op eene hoop rota , waanan láen er na 
nog de boawYallell 1ieL. De Heeten• uw 1111Ln belaeeren tot een tier 
oadate eo bereemchte gedachten van nu..m-l'f, CollGU ••11 Ban 
werd ia 119i met lret ambt van Baanderheer dea hert.opOllls bescboa
Jr.en , welke nardi6beid in dit geslacht i, bewurd. geWefto. Auon 
vo P11Ln , wursebijnlijk een breeder van Co...iu, wu de eerste, 
die , in 1i30, de waardigheid van Regt.er del adels verkreelJ. la 
latere tijde■ vinden wij Joaa•ni Iu,_ TU i,ILfl, Lid nn .,. 
Provincialen Raad te Luxemburg; Wu.■1La ·A■TGII Y&II F1Lt'1., Lid der 
Rekenbmer, en W11.1u Ano11111a J!H11CNCG1 n11 fans t geb.. IJ Feb. 
1744, t 18i0, Lid van de Eerste Kamer der Stalen-Generaal eo MD 
dep .... ftD State. ' " ' · 
.. '.FELTZIIUHL of F1, ... a1.,f pb. · itt 4e __.1. Beniwg, g,eotlt. 
~, atr. en ISl a. N. 0. YBD I.t1Zetllhrg t -lwin&., kw. en f n. 
N. t'tn W. vllll'I fi'wn•ma~, pm. ,,_,trlltleli. · • 



111.'fUUBL, .... ~ •J.U. • U·a,11••• ...... Ltw.
&.r.. Zie het volgende art. , . . . 

IELTZalUBLEN , Fnn11UL., :B....,.as. of Fnu11a1.111, ph. in. he,t 
balj. van Echten1acla., 1root.h. J.ruffltbarg,. arr. en & u. 0. t.en Z~ v_.. Dïäiff4 • .ka1Jt.., ,,... ~~-

FELUA , laodslr,:ek der. Á,.,:l,ea., welke beslot.en lag t.11uchen den. 
llij,l , de ,.._~ van. Dr..aa, en .. lwt .me.er ilevo. Het -wu. ,erdeeld ÏD 
drie kleinere laodst.r~eo, pa111elijk..H111hingoia, Flebila. ea F~-
1 aa. De lluiLMa._ gedeehea lteslp,uleQ wt. Vel.&e .kleiakken ; 'fllll. bi,
nen had het. meest.. !lorre, --,ro.nden of waLerige moeren , en wu benlt 
met~- ,Graa,( RuMII" beef\ de hof,tede Lon• met Jaetgeh. lot.:_ 
die landstreek behooreude , in he\ j_aàr 838 oppdrapn aan A1.,a1c:111, 

of Ai.,•••• 11ttpPcle1J .Biuclaap v-.. Uvecht • .Keiaer HuNJs. W, heer& 
llotJ weerapdere ... .,. biaAe• de11 ~lea, in het jBII' 1046, aan 
BmOLllllf, pp,wen ,. OP~ H1U1U& IV -.vederom auderen in het. Jur. 
1077. Doei. wt. de beacltrijYÎllf der luaoain1 ,_ HUDus. IV vu bet. JUr 
1196 of liever 119~ blijk.t.,, dat. de Hertogen TH Lotbariugeu of Braballll 
het. ffjlt van Sonvereinileit. over de &eheele landslffek phad bebbea, 
·tte.ll iegL .aij wecler bebbea 41verpd.r.en ua •e Geldetachea. V tll'Volgen1 . 
zp de 90rlopi t,usclaea due Heftegea en de Geld.encheo. liijgelap , op. 
vQWwu,rde, claL de Bisaehop het leen del g.raaliehps Fu.11uou on,vangen 
\"an den KeÎlft , en de Hertqg van Braband vaD den Buschop , wauaa 
de BerlojJ UD Braba11d aiju. net UD de V on\eill VH Gelderlaad laeeft. 
oqr,edrapa. U~ Mlal. ona -..,,, dat duo )aadslreû. èe tqrenw..-. 
.tip Vu.11W11-111Qet,gewept 1ija. . . 

.FEL.VlDà, ....... i., .\'00tlr.omea4e ia eeneo IJihbrief vaa Keiau L.., 
7aun,1 11. vaa .het. jMlt 11:i-i • daarin gat.eld w8"1eNe onder à 
gÜt.en , die de GraaC van Zu~phea aan het klooster van Elt.ea gualaonli.ea 
'8d. &ar. -..a Wtil, ICltllde dit heL.tqJePwoerd!' d. v .... , op den 
Ycl•--• pio~ .. GeW.laafl, r-'' zijn. Zae V1u. . 

iEl,ZàlOHL, .i.. ia àet .àaij. vaa .&1lenladt, . fl'OOIJa, .Lw..-
6_,.,. Zie i'u.na111u.-.. . . 

FELZJWHL,. IJCÀ, ia à beerl. llol,wg, gnetJ.. :~- Zie 
faT&■DIL. , 1 , • , , 

F.ELZMO'IILEN , . .-. in.haL baij. YaD Eclalfflltlf:la, gNIDib. L,__. 
6-,. Zie Fu.aall&D. . 

FEL WERT 11 veonp. abdij ~- de Beoeilict.ijaeronle , in Finlgo 1 
prov. Groraingen, Zie F .... wna • 

.FEMANNEN, .naui van een der iHlde velliea 1 die he& aeorderdeel 
vu het v--.. hMlapam Llllteflllln,"f beweollll hebbea. .Zie P"A111111. 

FENDERT , -.. welken. de laad.lied.ea meer.tal pvea aan het d. 
F ...... -r, ia .• 111111'1,gr ... an B,,,......z-., pNIV. N...,,_lhal,au, 
Zie Fu11un. , 

.FENB, .. oor-. pl. ,.ÎII .Fi.elgo, _f!IOT • Gr.ï.,..., •-mtttat de 
Teeagraven 1N10C1dea~ die.b,endslolfea aan lle klaoaten lnenlea. Jlur 
INlhL dtu llftek -,eheeL uilgqravea was, •ÎI be& - eemame,' "ftl'-

1-teoe pl..,,. t:..,••• • bijgeYelf limt., kerkje ef lilvw ,de Ueine ka,. 
pel, welke ,a • a1- voor de turfgre. .. _ wu pzet, en doer den 
AlaL Uil - '°"'. v .. ~ Dil,kea ... teewe ..... ,. iasoeliju ,..,. 
,,.u.a,, ..... _, 

Eao verhaalt, ut. 4e DiabD vee Fa1, met n,me· P.r.a.wu-., iD 
Lel jaar tm' .cleo4pal..-.ia' -•t' -- deae en. ancien DIOOrdea' 
... PIÎll&en .... d, .ä .v-.Fivelp ia• bu +. plau,. De 
"''-'- ·flMu Waeudl b-•••• .... ._ __ ,._ _...., . ..,. 
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wel &ij al, veor- laar, QD fflll9I08'tt;.oatléclip .ÎI ·a--i, •• lil' iea 
N. van Sappemeer onder Kolham. . 

FENERIJTEN-ZUI, en FENERIJTEN-IIOLEN , aluis u watarmoleu 
in Zalla,ul 1 prov. OHrlj•l. , Zie V111aumr....,,,, 

FENICH, d. in heL balj. van L--1,11.'I, paoLh •. Luem6.,.,. Zitr 
F111G111. 

FEN IX, fort in Ooit-ladii, op het Su'll#M#lr. eil. JtJN, ru. p.,_ 
nroefll{Jrtg, in de hoofdpl. ,pa1111_,,g. · 

FENNANGE, Franache naam van het geb. F1u1 .... , ia het balj. 
van Lru:nnburg, grooth. L~g. Zie F1U1WD. 

FENNEN (OP-DE-), geh., prov. Fr;.,la•tl, lnr. 1'elUtJOO, IJl'iet. 
Baarderadnl, arr. en i u. z. Z. W. ,van LentHrdea, kan&. en 1t u. 
N. N. W. van &ulOfflll, t u. N. van Jlt111tpm, waar&oe liet belaoor&. 

FENTANGE, Fr. naam van het d. Fun1111u ia . h8' baij •. 'faa L•_
znnburg, grooLh. Luz.-.rg. Zie ,het vofpntle .art,• 

PENTINGEN of F111'l'IIAII, in. het Fr. FuhffB, d. in .-t balj. vaa 
Lue,,J,urg, grooLh. LflftfllNrg·, kw., arr.1 bat. •• ½u, vaa .l.una-
6-y, gem. en 20 min. z. W. van Hupmngea. 

fie inw., die allen R. IC.. lijn, maken eene par. uit, weUie .a. bet 
vic. gen. van Lu:ffltl,urg, dek. van &. Pidff te Luet,.b■rg, behoort, 
en door eenea Putoor bedieod word&. De -kerk ia aaa tlea ll" LIICAI 
toegewijd. . 

:FERDINANDUSFORT, voorm. forl, in,- &-,,-y1o4,..,_, pntv. 
Znlantl, 81'1', Gtw,, kant. en tli1tr. H,J,t, ,em. 1l~. . 

Dit fort , vermoedelijk aangelegd tot verdedigilllJ v•a bel land .. ea 
ter versterking van Allel , ia sedert lang 3ealecht , echtu ,a\jn een p
deelte, cler g,acla&en ea van de bontweringen nog •Ïff'llUr· Het is &lias 
in weiland herschapen. · . , • , , -

FERDIHNDUS!'OLDER ,(GROOT-) ·oC.,On-i ............. ~ ,palei" 
in Staat,-Ylaarul11n1,J.rov. Zeelawl, arr. •. Got,, ,kant. ;en distr. Jiald, 
gedeeltelijk pm. St. an.S,,ea,, pdeellelijk gem. 18oclfll6\t:; ,paleade 
N. aan den pold. RieL-en-Wultidijk, O. aan deo. pold. Abudafe ende 
~enaamde W-ddelanclen, Z. au den· w~kepoldes,, W. 
aan den pold. Beooatenblij. . 1 • .. . • • . , 

Op den 20 .llei 17H, hebben de Statea-Generaal der Vereenipe 
Nederlanden, de bedijking vaa deaeo,pold., bij aapliaûe--op ,ee,.eoin,oi-, 
hetwelk reeds den IJ.1 Junij 1714 wu verleen41~. ll«lfund I met.. de 
clausule, dat het honderdste gemet , pro J/ini,te,,o · JÎtltJlo ., 1auàe wor
den in,redijkt, doch overmits er een «ed,ee)Le v aa den Eu1111a111t11N-.a 
behoorde oader het COffltRiUiaw (als 1ijade -.kele~A.mbach&)--, \IOO heb
ben gecommitteerde Raden van Zecla■d, .bij reaoliHie.wan 17 Januarij 
17-19, hesloleo tot de redemptie un de\.,hoaderclste,.._t en fie,-td: 
~ dat over de 291 gem. 106 r. (130 bond. 69 ,. •~ Oft\\". elL) J · 
• welke ondw· Allelea.-ibaclit ~• ,jaarlijlia,~ lte&aald :i:orden•,• leB 

", JICMld::..1""'' (36 galden), mparuie met lle,,;1Nr -171&. .. ,. , . . 
. Bij tie van 19 llaart 1778, il YCl"folfi,nup,.nieuw -.n,.d,, be,.. 

dijken verg■nd. om de, bij -de,eent,e be41ijkiag .builen ... MlltJChar
rea, .Wikken ea krek• UNft'le-,111aliien1, .ea met..liep-.Üllf ,dat, iq 
redemptie van hel Londente• s-t, ro ,Min_i,,.,_,,dffi,ao IOll ..betaald. 

'worden f 1 .ISO voor de 100 gemeten, beh•l'9Dlle •der llulaia--Aaa
bacht en f 9.00 op. de 100- gemeten onder Aleler-Amhachl. 

De Fun111A11111J1POL11111. is, met andere polders, tenjare.1784,\ter,vu
-.lîgintJ des Lande, omler -ter 1feael,, , Toen de, dijla., ,te dien ieiqde 
den•7 No,emher:"an.tlujar~•w•,.-hebbea da inplaadui,ia 



1'11. au, 
deo daarop volielldeft neck, . pt,aeld de jremultte IJMe• w«der te •~ 
pen , doch met geen ander gevolg , d• dat, twee dagen later, eeo de
tachement militairen van het garnizoen van Ani die niet alleen met 
geweld weder beeft doen openen , maar self1 de doorsteking groot.er 
dom maken. Na de geëindipe onlusten met den Keizer no Duit1eh
land, in het jaar 1787, ia deze schade echter weder henteld en de 
polder bnencht. • 

In dezen p,old., groot i90 bund. 158 v. r. 41S v. ell. scbotbaar land, 
1lun 17 hofsteden en H bij1oade,e woniagen , te weten 9 hofsteden 
en 7 bijsondere woningen onder St. lan-Sle,a, en de onrige gebooweo 
onder de ff9DI· KtmMldtt. De pold. ontlast lijn oYertollig water, door 
middel eener sluis op het Zijkanaal -.an Ani ■aar Holst , en het pol
derbestnnr bestat uit -en Difliirr-f, eenen Geiworene en eenen 
Penningmeester-Gritlier.· 

.FERDINANDUS.POLDRR (KLEIN-) of N1111'W-ÎUDlll.lDlllfOLD1a , on
JiehoÎld peldertje in Staat1-Ylaadenn, p,o•. Zeeland, arr. 6ot1, 
bat. en distr. Huid, IJl!lleeltelijk gem. SI. Jaa.Smn, gedeeltelijk gem. 
K-11; palende tea Z. W. un den pold. Oud-Beooateahlij en aijnde 
overigec:F• l ingesloten in dew Groot-Fmliaandaspolder. 

Dit ertje bevat S3 buod, 11 v. r. 91S v, ell. sebotbaar land. Het 
i1 in II jare 1776 bedijkt, doch te gelijk met den Groot-Ferdia■-
dnspolder, ten jare 1784, op militair geui, onder water irezet., eo met 
desen weder, in 1787, bnerscht. 

Dit poldertje watert uit ia meergemelden Groot.-Ferdioanduspolder, 
duor miêldel -.an een slai1je , et1 het polderbestuur i1 ook met dat. nn 
dien pold. nreenird, · · · 

FERDINANBUSPOLDEJl· (NIEUW-), pold. in S"'8t1-Flaa•"-, 
Jll'!V. Zulontl. Zie· het vorige art. 

FBRDINANDUSPOLDEI\ (OUD-), pold, in Slaal.-JTlaawJerm, prov. 
z"llnttl. &te Fn"nnlllMl.na (GIIOll'f-), 

JEI\BILDIRSUII, verkeerde · •peiling 'fllD Vu1U1.01Un , burg& ia 
R•llli-,o, prov. fJron;,,g,n.. Zie Vu■11.11u1n. 

l'ERINGl, ..... , entler -lkea ie voorm. borgt Rruua.l, ia het 
1' e1t""-reier 1 prov, Groramgn,, wel eeo1 verkeerdelijk Toorkomt. 
Zie Rnrs.na,. · · • 

JKBME-D:&-St' .-ESPRIT, Fr. num nn de hoeve JA11 IIAn■l.ll-, 
in het balj. van Lw.Ndlhrg. tp'OOlh. Luznnburg. Zie Jaa lhn■1uwon. 

!Bl\lO-ST.-HUBBRT, Fr. naam van de groote hoeve tb. H111nn-

110n, in de heerl.· Badt 1 IJ.l:!C!lh• Lunml,u,g. Zie H11111111■on (Sr.-). 
PEIUIBSBB9: en FBR■SUM , oude namen nn het d. Fan••, in 

FiNlqo, prov. Gnnmagne. Zie Fu■111■• 
JKRNIA, YOOPm. ·11a1e, prov. l!nai-tl, kw. '/l'm"rgoo, IJl'Ïe&. 

a.,.,,.Jul. Zie FABM.l. 
HRNOB, 'fOOl'll1, hon9 in het r-'!• Zlllpi,a , nnneld in e11neo 

fil\brief van Keiser One 1, in,bet. JHr 970, al, door W1c:11■.lB, Graaf ..,. z.,,,,,.,,. 1 aan ,het· klooster te Rite■ geirehonkeo. In eeaen brief 
fftJ •Xmer une 111, van het. jaar 996 -rdt liet Fn11e■ geooemcl. 
la eenen brief nn he, jul- 1114 ... n KeiNr .Lcmiu1111 Il , vindt me~ 
llet '-""" ge.tehNffllll; Men ·-, niet j11ill Ie bepalen , -w•r dne 
Ja9eve 1IIClet gelepn behhen. 

PBI\UCKEISRN , geb. i• de -heerl. Hm.gen I grooth. L_.,,._ 
h,q.• Zie F.a1caa11n. . . • . 

1'El\llBB (GROOT-) , ook wel - onder den naam nn Gaoo-r-F.t.u6 
voorlomt!ftdr, lntit. op het· eil, Tltolen, P"•• Z-1-rl, arr. en 4 u. 

Di9itiw, by Goog! C 



O. Z.O. ua ~ 1 uM•t·S---• 1 a. W. wa n.., •fa. 
van 11oort.,liet. , . 

Deae buitenpl. a\aat eene eppervlakt.e va olDllent 10 bad •• -
word& thans in eipndom buetea door den Heer P. lli.A111 Ca., woeo
aebtig cles zomen .op bet. .buitea .,._ Ml wÎDtel'I i11 de stad Tholen. . 

FERIUER (LJ.ND-VAN-W~T-), •erl. plant.. in N..,.la•u-Bt,ia-, 
kol. Suriname, aan de Saramacca, ter linkenijde in hel alvllftn; ·pa
lende boveawaarta aan den verl. mililai•n post Braak , henedeawaárts 
aan het Land van Concordia. 

FERWERD, d., prov. Frwlatl, kw. 0.,.,,.., griet. F~ 
ra,uel, arr. en Si u. N. wa 0. nn LHII..,.., kaal. en 1½ a. 
W. tea Z. van Hol-4, aaa eene n•", welke het nrltindl met • 
nart. un Leeuwardea ep Docbm. 

Het. is eene vrij groote , meest bestrate ea wel tie.owde plaats ; 
hoofd~li.elijk bestaande in eene straat aan den lijwes, waar tunchen 
een dorp1plein is, beL Vrijthof pbeetea. Het i1deboof'dpl. de&-piet. 
en als zoodanitJ ia hier, in 18'1, een nÏelMr, ea fraai Gainmijbuia 
pbc,uwd. . -

llen teil er i40 h., be.-d doer 356 lnailpa., uilalltlum4le eeae 
bnol"ing van ruim 1600 inw., die meest -hun. --n viiMlea in den 
landbouw. Ook 1ija hier eenip ciotaontimole• en een wi■d•HND--• 
lea OP, de terp voor het. dorp. . 

De inw., die op 9 na alle Herv. 1\ja, malr.en eaae IJ'ID• uit, welb 
tol de kl. van D.cli:lfffl I ri111 van Holwnl" belaoort. De eente, die het 
leeraarambl in de1e gem. beet\ waarpnomea , Î9 gew..t u ........ 
Bn1DA, die in het jaar 11S9i herwaarts kwam, en .ia het .jaar· 1681, 
nn 1ijne clieost. echijnt. ontzet te ,ija. 

De kerk ia een fraai gebouw , met. eenen Mer --• hOOfllR, ,._,, 
pen torea , met. klok en uurwerk. In de kerk. vindl •• - wij ped 
orgel. Zij staat op eeDeD hea.vel, die - M8IJ •• dat•het kerklaof 
aan de noordape eea. --pist ovw ,Û W.addm ~n ■au Älbelald 
oplevert. , . 

De 9 Doopsgu., welke snea er &alreft, w.udea 18' de gem. ll■D 
HolrHnl-Jllij .... YudJ,uurt 1erek~n4" - De dorpacltool wat rmid-
deld door een getal va■ HO leerhogen beaocbt. , 

V.roerer bad men hier de ttaten: Gamaiagha, Ju•••• or 
Jo11w1ma, T,ialliogahui,, Fe.illma, Sai-nia, lleikam, 
Gerbrand■, :&linga, Denia en1. Mea heeft er tene ,;-mant, 
welke den t.weedl!ll Donderdag ia Mei 1ehouden wordt.. Ook had -
'\'an liier 'Yn>eger een 'Veer op Amelud, het.welk sedert .hot.JNwu, iluer 
eeuw vervalleu is. 

De bekwame S.1u1 Joa.ui1111 Raus.1, bekend ,cloor hel makea.-..a teles
koopen en andere mathematische instrumenten • heeJ\ oader ~ d.- hal 
eer■te gedeelte van lijn werkl,IIUD leven doerpi,r11t. 

FEB. WEB.DERA.DEKL, griet., pl'Oll'. l•rie,ku, 11.w. Oulffi,JH, .,.., 
Leewu:erdew, kant. llol-,l (IS m. k, ~ s. d.); palende N. aan da 
Wadden, 0. aan West.-Dongetadeel, Z. aaa Dant111n11Mel en Tie-
ljerlsteradeel , Z. O. aan Leeuwarderaàel ,. W. Uli het Biiclt. · 

Zij ia de tweede griet.. van Oo1&eri,oo I ontl-t. ..._ IIMID vaa. 
het d. Ferwerd, en bestaat uit de yolgende U derpen: FHw erci~ 
Boogebeiatu.m, Hallum~ Jlarru111i, Nykerk, WaD1werd, 
~! ya, Ge o um, Reit su!°, J eslum en Licli taartl, waarvan. de 
•uf 1'ooraaarusteu gelegen 1ijn •na noerdalijken. beetäweg"t1111,Jriiil. 
land, '\'&D Leeu...i. uur Hol-1 en. nNer,, 

Dign:zad 



st, 
o..l&U's hrialla ·-u- clfieö~, ifMdel\fl:· ••1riëngurde, 

Woawertl m G••••rd, Geoe11reth or Naaareth. Aan 
........ •tt.lthet hierooll·nlet,als:Abinga, Ayha, 
Bouw ma, Feil1ma, Goal inga, G.-ahla, ·H•r.ia, Iammin,ra, 
-Oen•••• Roorda, B7tsaam1, Swama, Tjalling ■, Unema 
ea anderen. Van deze allen lieatuu thHs niet meer dan lfarsta-
1tate • Goslias•• · ' . , 

F•aWDNIADHr. beslaat eene oppervlakte ffn 8111 bond. 8S T. r. 
81 v. ell., telt 9IO b., bewoond dee; 1418 huÏSffl!'., 11itmakende eene 
N't'olkiog ,.._ 081Jffeer 7IIIOO iltw., ctie 'meesl htn bestaall Tinden in 
ml...thoawu.,....,. ' •, ' 

Het land i, hier, Toonl aan den aeeknt, 11eer hoog en •ruchtbaar, 
en lewert -e11ahoon boaw- alt weil■Mhoór het we op. Dezen vellen 
li.leibcMlem hee& "iij Ie ftlllitm a.. de 'iederl Tl'Oeff'l eeuwen menigvul
dige onralibbingeo no de ·Neol'dlleé , tege1t wier géweld zij nog met 
■wan aeedijliea moeten lleTeilitfd worden. lteeh ooi: ·nog na het àan
lliatea •• die dijken is de aee 'flMlrlgefl•• ont , wait iij elders aF
sebelll't, •• de 90ordku1t deaer grieleniJ 110 te spoelen or aan te 
alililten, a... daakt •ij •n de 111eOrdwemijde de reeth ioi;edijkte 
landen nn het Nieaw-Monnike-Bildt en het Noorderteeg, met 
Hf tlaarealiofta eene 9f0011t uiqéstrektbeid schorren or buitenlanden, 
llel Noorderleeg1-Baiten11eld, de Boerepollea, de lteegea, 
.... , die, laCJ08'II' llan pn• Tloeden ti~n, en uitmuntende weiden 
opleTeren. De noonlnjcle dear grieteoiJ is meett bouw-, de zuidzijde · 
IIINllal weila-. · · 

Aan water ie àle griet, niet r\fl , maar TOOnl komt in aaamer
kins de Dol.kamer Ee en het Wanswerder-rneer. In de eerst
,-elde qart; of Mriclelijke greu ootluten neb de binnenwateren of 
talrijke· d~n ••n Fnwnutt••11r.. 

Dellen. wellle hiel' oDff')\'eel' 7IIOD in getal 11ijn, 1111lten de Tolgende 
1 S-• ait,-ah: Blya-ea-Roagebeint11m, Ptn-1rerd, Hallum, 
Marrum-en-Nylterk, Reitsum-Geaum--en-Lichtaard_en Wans
werd•ea-Jislam, welke 11 kel'ken behben door IS Predikanten be
lliead wwdeade. 

De Dooflllr., ,,.. welke mea er 1IIO aantreft, behoorea tot de gem. "an 
~lp;-n-YÏlflltl>wM, O.tl,1/;ldtsijl en Ballrnn. 

De R. K., •au welke men er hier 7 heet\, worden tot de stat. "an 
..... .-,ekeact. 

Men tèlt in dae griei.. aebt 1chalen , gezamenlijk bezocht wordende 
.., em .--Welct -getal ftb 8IIO leerlingen. 

Het. wapen claer griet. bestaat in een Teld nn azuur , beladcu met 
..,._ •teftea Taa IJOlld , welk wapen reedt in het jaar 1:ffl!S door haar 
~nl-rd. 

PüWOUDE of ,F.....,.. 1 d., pro,', Frittlan,I, kw. 11't!slrrgoo, 
piel. ,r...,.,...., arr. en ff½ u. 0. "Vdn Snttl:, kant. en 2 u. 
Z, Z. W. ·na B~, Mft den Zeedijk n de Zuidenee en nabij 
IMlt W orbmermeea. 

- lelt er ia de kom 'RIi het d. 11 h: en 8n inw. en md de 
• daartoe llelaoonade baurtjes Doniabnren, Scharnebnren, ook 

wel Olferderb■rn geltOellld, Pallingabnrea, Bamburen en 
W oanebnren S& h. en !IOO intr., die meest hun bt.'ltaan vinden 
in ••tala- en lelNllloaw ea aln dên 1eedijk goede bouwlanden heb-
hen. v....,,.1a,- biel' heli Fallingàbunrstermeer en het Aalt
je11oeer, da •6ór ...,_ inlJ1!POlderd tijn. 
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De Hen., die ·Jaier 180,ia, ,..,sta·, ......_.. tet de pm. Gaast• 
ea-Ferwoude. De kerk , door. ouderdom aeer ve&"Vallen 1ijade, • ia het 
jaar 1769, benevens den aeer awanm, toren, l.ot den IJrontl t.oe afge
broken , en in de· plaall daU'ffn eeae nieuwe urlr. plicht , die wel 
kleiner dan de vorige , echter __. frui en met eea apita torentje op 
den voormuur in liet ,erbaad bet.rokkee ia. . 

De R. K., van welke men er (0 an&reft, worden tot à atat. -..m 
BolwJarrl gerekend. . • 

De dorpsschool , welke in het jaar 18:58 ·aaolllll'kelijlr. -..erui111wd is, 
wordt door een gemiddeld getal nu 30 leerlinpn · beaocàt. 

Men beeft hier eeue jaarmnt, welke op den eenleo ZootlalJ vu looi 
invalt, doch weinilJ beaoeht wordt. . 

FESCHEN of F1e:n• , uitp11rûte pachthoe.-e , in de beerl. B"r
ulaeitl, 1Jroot.h. Lruemlnwg, kw., arr., bat. ea 51 u. N. W. •• 
Diekircla, gem. en t u. N. TAB Jhancl,,eid.. • 

FETHNA of Fnn , \'Otll'Dl, stad of burgt , die met al bare aanhoorif
beden, ia het jaar 7ii, door K,a11. M,ua1, aan W,u. ..... ,, den eeratea 
Bisschop nn Utrecht , pchonkeu werd , en naar men wil aoude p
legen hebben , waar thans de buurt V BCIITU , in hel. 0-'-rcïn der 
prvv. Ut,w1t., gnoadeo wonk. 

FETOJIAAS, riviertje in Oort-lntlii, ep bel eil. Ti-, een der 
Zttitla,utemlan,un Nfl Banda, aan de Weslkuat, 10 mijlen ..-aa 
Koepanu in see Mllende. Aan de oeven poeit maathout, dat hoodlnl 

• voet lengte en ruim drie voeten in dooranede heeft. 
FETSA, Fns1, Fnaa of PITIA, voonn. adell. state ,P'°"• ~,. 

b. lre,mgoo, griet. M~l, t u. N. 'fan Dro,,rijp, wurloe 
aij behoorde, Thao1 is het eene aanaieolijke boerenplaaLa. 
· FETSCHENHOFJ , fon ia het balj. •an Lveflfhrg , pootla. L.
zemb•rg, kw., arr., bol. en 10 min. ten 0, van ~rg, pat• 
en 1 n. W. ••• s,,,._,a,,., ter aijde Tan da Trienehen atnat
•eg. Bij dil lori iieeft men een llitnemenll f'nai paÎfl op de llerke · 
bondveatiDf Ln1emburg en hare voontedeo. 

Op den 30 November 1818 , wen! de pachternonïar Tan den Pn-
1CB1nor• , die aan den Abt ..-an llun1ter te Lmemburg behoorde, 
door de Oostenrijkers ia brand gestoken, uit nees, dat de Franschea, 
die destijds Lu1emburg belegerden , ach daanan ten bonne■ Toor
deele zouden bedieoep. · 

FETU of A"nu, 1traaddi1tr. in .Jfrila, ia 0,,.r-G.itiea, aaa 
de Go,uUull. 

Dit land heef'I. de lengte na 4 kleine mijlen ; ia omtnol ffflll soo 
breed , en. ,trekt zich nn den berg St. Jap tot beneden den Deen -
schen herg, voorbij Cabo-Cors, uit, Het is bergachtilJ , met ft8l hout , 
doch vruchtbaar en door kleine beekjes wel bewaterd. Dit land •• 
in vorige tijden zoo tolkrijk en 11181JlÎff , dat het een schrik Tan alle 
1ijne naburen was , voornamelijk Toor die no Commany , oTer welke 
het, als het ware, het IJebied voerde. De.tijds bloeide er de landbonw, 
en de bewoners der talrijke uitgestrekte dorpen renoten in eene booge 
male alles, wat tot levensonderhoud vereischt wordt.,• Doch doordien 
het , in den oorlog , tu,scbeo dit laatste land en de Nederlanders, ge
deeltelijk onie zijde , gedeeltelijk met die van Commany hield, is het 
ÏII twee deelea gescheiden , en daardoor zoo aecr in magL afgenomen , 
dat de KoninlJ of andere Grooten •later niets van belang, 1onder bewil
ligin:r van die van Commany durfden uitToerea. OGk is de bnolking 
,terk verminderd , en geheel de Tolkawelvaart D11feooeg nmietigd. . 
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. · Dt repriag ia àratoaralÏleb lloaarahllal, De Jaaofiktad is Pne. 
llen -vindt er het Nederlaaclsch, fort St. George d'Elmina, het lag. 
Cape Coa1t Cutle eaz. . 
, FETU of Ansrv , stad in .4(rüa, i11 OJlr,,..G•ÏMa, aan de Go.tl .. 
fa,ul, in het s~raacWisir. Fet•, .wUl"taa liet de hoofdplaall is. , 

· J,"ETZA of Fan11, voorm" a4el,l •. s.tale, prov, Frie,lontl, kw. 1Ye,
lngoo , 1riet. ll en.Uum11deel. Zie F &U4, . . 
· FEU DU .M, vroeger Gaoaiw:a seheetea , twee voorm, hofsteden , proY. 
Frit11-d, kw. IY uurgoo , . griet. •' Bildt, ender Line-Y ,,,,•-Pa
roclaie. 

FEULEN, p:n, i1t de heerl. B,e/&, graoth. Lu-,,.,,,, arr. en kant. 
Dieiircla; palende N. aan de gem. Heidenchaid en Bouncheid , 0. aan 
Euelbruek , Z. aan Ettelbruck ~ Berg ea V uchtea , W. au Grosboes. 

Deze gem. he,at de d. Hoog-Feul.en (Haut-Peulen), Laag
FeuJen (Bas-Feulen), Hoog-.llertzig (Haut-Mortzig), het 
p. L.aa1-Kethig•, (Bu-Merlsig), de fl'Ollle, hone St. Hubert, 
en twee h. van het geh. Lepert. De hoia:en &ijn er Taa steen op
getrol.ken en deels met lcijen • deels mei stroo gedekt. lfen telt er 

• 181SO inw. , 
De grond is bie~ zeer bergachtig en bosehrijk. Men treft hier het 

nitgestrektc Bocholz aan, welk hoseh meer dan 4 uren in om'ftng 
heeft. Voorts heeft men er tarwe-, rogge-, gerst-, haver-, aardappe
len-, erwten• en hoekweitveldt:n, De veestapel bestaat uit 190 pur
.den , 700 runderen en 340 varkens. - .Bebalve landbouw en veeteelt 
bes&aan de iopaetenen Tan he, houthakken , Tan den handel in hout. 
ea achors, en van de winsten, die ondencbeideae breamolens ea 
4 looijerijen ople.verea,• · . · 

De inw., die allen ll,1 K. sijn, maken de par. •an Hoog-Fnlo en 
Ho~ llmdf uir • .- Mea ,beeft in dese ~- §1 scholen. 

ÎIUll.U Yard.in 963 deor G•aaf S11111n1u, uit den buize nn Ardenne, 
in n,µl .. &IIJet'l!D 8/lD clea àb& van St. llanmia , voor het lr.uteel 
Luxemburg, en komt io de akte "8D ruil oader den naam van V1nu vow • 
. PEULEN, d. iD de laeerl. B,c/&, grooth. Lru:rm/,urg. Zie Psn1111 (Lüe-). 

FEULEN (BAS-) , Fr. naam van het d. Lue-F1n•, in de beerl. 
Ed, 1rootb. Lu.re,nhrg. Zie FJGLBR (Lu• ). · 

FEULE~ ,HA.UT), Fr. naam van bet d. Hooa-FsuLBs, in de beerl. 
Bad, Jrl"OOlh. Luzemhrg. Zie F1uL1111 (Hooa-), 

FEULEN (HQOG-) of Hooo-FnELLa11, ia het Hoo,rd. O■u-F1111us 
of O■u-FHELLH, in het Fr. Hu-r-F1u,1111, d. in de heerl. Bic/&, 
kw., arr., kaat. en 11 u. Z.W. van Diel.ircA, aan de Warck. 

De inw., die allen ll. K. zijn, maken met die nn Laag-Fe•le•, 
eeae par. uil, welke to& het vic. apos\. na Luzemb•rg, dek. Die
iird hebourt, eeae kerk te Hoog-Feulen en eene kapel te Laag
Feu Ie n beeft , en doer ecnen l!utoor bediend wordt. De kerk te 
,Hooa-F1nn is aan den ll. JoaA11su tie,, Doorr toegewijd. · 

FEULEN (LAAG-) of L.u11 F1nr.us ook wel enkel F1uus geheelen 
in het Uoogd. N1usa-F1uL&R of N1BDH-FD1LLBII, in het Fr. Bü-Fnua, · 
d. in de heerl. B,cA, arr., kant. e11 1½ u. Z. W. van Die1'ircA, ½ 11. 

Z. W. na Boog-Feulen, aan de Warck. 
De inw., die allen R. ll. 1ijn, hebben Jaier eene kapel, •elke tot de 

par, van Doog-Fe.ün behoort, en door eenen eigen Kapellaan bediend 
word&. De kapel ia aao den H. Rocnus toegewijd. 

FEUl,EN (lSIEDER-), Hoogd. naam van het. d. Luc;.F1uu11, jn de 
'heerl. Ew:A,, gro~lh, L,ueml,•rg. Zie Fauna (LU&-), · , 
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RULIN (OBIRl-) t Ree,id. DHIII •an het d. n .... , ...... 1 in de 
merl li,c/a, r,oetb. L..nriihr,. PIIVl.u (Hooa-). 

FEURTH, geh., Toorheen tot het hert. O.lii behoord hebbende, 
th■ne. pro'f, Ln,J,,,.,,, distr. en Sf 11. Z. ten W. -,,an RtlfffAOfUk, arr. 
en IS½ u. N. van MGllllndl, bot. en 1! u. N. ten W. nn Si11anl, 
pm. S■slema; mei eene bpel aan dea H. A11To111111 gewijd. · 

FEYERDIGUM, oud-Friesehe naam van het Jriesebe d. F1a1N1U, 
lr.w. 'IY,dffgoo, .friet, Bcrradnl. Zie Fnu,an. . 

Ji'BY~POEL of ~nwom., meertje, prov. Friesland, lr.w. 11't1m
goo, gnet. ll'ynJmtseratkel, f u. N.W. nn Heeg. 

Het beef\ DC10rdwaart1 gemeenschap met de Palsepoel eo door de Diep
llciot gemeensehap met de Henttepoel. 

Ji'EYTEMEBR, 'MOnn. meertje, proY. Frinlan,l, kw. 1Ye,tergr,o, 
griet, 1Yot11tNtl.el, ½ u. N. 0. van het d. Gaast; thans eene inh■a1 
,ran het Parrarlltermeer uitmakende. 

FEYTSEII · , FnTS■.•. of FnTHA, staten , prov. Frie1laf&,l. Zie F11n•"· 
FIALE, oud d. in OHl-lntlii 1 op het eil. Timor, een der ZuiJ.. 

_.,.,._eilaruk11 fftl Banda, 4 m. 0. N 0. van LifflUJlre. 
FIANOO, eil. in Oo,t-lndii, een der Zr,i,l111t1ltf'-ftlarukn n11 ·Banda, 

lot. de Kty-eilantlen behoorende. 
FICHBN , hoe'fe In de beerl. llounc/aeitl I groot.b. 1..1&.fffflhrg. Zie 

fllCIIBII. · 
FICHBTTE , lt. naam v■n het geh. F1.1sca1m , in de heerl. B,,.,... 

_,.;tl grooth. L.nmlw.rg. Zie Fusc111D. . 
FIBMEL' bu11n. in het Kki-Oldtnn6t I prov. 6ronmrn, Zie Fmn. 
FIBIIEL-AA , riv., P"°"• Ortmingm. Zie A1 (F1■n•), 
FIERENSPOLDER, pold. in het eil. Zuitl-Bf/f/llntl, _proY, Zaelal. 

Zie ÎIIBIIIStOLDIB. 
FIERLOOSPOLDEll (JAN-), pold. in het eil. Zuitl-Bf/fflGnd, pro'f. 

Z,tlttttd. Zie JA11-f1nLoos,oLHII, 
J!IERNISPOLDEB or Fn:HllStOLDIB I onbehuisde pold. ÏD het eil. 

Z•id-llttelarul 1 prG'f. Zeeland, arr. 6'"'·' kant. Hti11kemMnil, gem. 
HHtleuniteri,1 palende N. W. aan den pold. :Middel-Zwake, N. O., 
0., Z. en Z. W. aan den Slabhe-Koornpolder. 

Deze pold. beslaat slechts een perceel , -Ier grootte van i bond. 
-48 v. r. 80 v. ell. De dijk nn dit poldertje beslaat eene opper
vlakte van 1 bund, 66 'f. r. 70 v. ell. Tot uitwatering dient eene 
lleine beul or duiker. De F11■mst0t111a staat onder het bestuUT v11n 
de 'Watering van Ooater- en :Middel-Zwake c. a., bestaande uit eenen 
Dijkgraaf, eenen Gezworene en eenen Penningmeester. • 

FUEN0ORD of FuJlllOORD , gemeenlijk de NooaD ir:naamd naar den 
naam -van gors. welke vroeger Qorden of Jfoonlen IJl!IIOamd ,rerden , 
eilandje in den RittkrtDGarrl, pro'f. ZairJ.Holl,m,l, arr. Donlredat, kant. 
11.i,lde,¼,,.lc, gem. Ooit-en-IP ert-ll11elmontle, tegeno'fer de stad Rotter
dam gelegen ; palende N. en O. aan de riv. de Mnas, Z. en W. aall het 
Zwanengat {eene vroegere arm der llaas , thans afgedamd , wnrdoor dit 
eil11t1d aan de vaste wal met IJsselmonde en Charlois verbonden is). 

Dit eil. is in het jaar 11S91 voor twee derde gedeelten gekocht door 
de stad Rotterdam van Dijkgraaf en Hoogheemraden vàn den Nieuwen
Buitenwaard, terwijl het laatste derde, in 16lS8, is aanirekocht van 
Dijkgraaf en Boogbeemraden van Oost-IJsselmonde. In het jaar 1791S 
is het door de stad Rotterdam bedijkt. Het bevat met de dijken 
1011 bond. lS8 v. r. IS v. ell., waarvoor twee pachthoeven. Dadelijk 
nadat de stad Rotterdam in het bezit nn dit eil. gekomen was, liet 
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-U hief C!1D P•lhuu ~•90 , .dat dy.raa tot eea .lilitai,J .boapitaal • 
ÎQUOtl,:rlteid voor. ~e· llarine, . ~ .ingenat~ Tijde11s dè regering. vaa 
loaia1 L..,.~, werd er eeae Kwce.bcliool voor de lfarine gesticht, 
welke door ~are ~e inriating, alpmeeae pedkeuriag :verwierf. 
Dit huis, ia het Jaar 1808, 11110 een particulier in huur afgestaaá 
sljade • w1ird tot. eene lodu1lrie-school ingerigL, alwaar eea aanzienlijk. 
getal kinderen. in de vak~cn van het lager onderwijs onderrigL genoten~ 

Sedert het · Jilar 18SUS 1s aldaar echt.er de fabriek der Nederlandtche 
stoombootmaatschappij gevestigd , welke den g_rond en de ,erdere gebou
,ren van de stad B.ouerdam in huur heet\. Deae fabriek • ongetwijfeld 
ie belanll'Ukste en gro11tsLe van ons Vaderland, bl!$Laat uit eene seh"p•
&immerwèrt met lang- en dwarshelling, ,oor hel bouwen. en hentellèa 
100 wel van ijaeren als houten stoombooten , eene stoommaehine-fah.riek 
en venchiUcode i;uime ketelmakerijen; .verder vindt men daar ruime 
1ehrijnwe~ken•, verwen- , blàkenmaken-, .koperslager• en andere 
winkelt• ter vollooijing en uitrustin1 der aloomsehepen. De fahrijk 
Vï&D stoomwerl.Luigen bevat eene modelmakerij , ijzer- en kepe~elerij , 
smederij en draaijerij, Er worden een groo, aantal der volmaaktst.e 
draaibanken , boor- en schaafwerktuigen en andere dergelijke gereed
tchappen tot. het bewerken van ijzer gevonden. 

Aaa het hoofdgebo11w , 11ijn , op den daarbij hehoerenden grond , vele 
loodsen en andere gebouwen aangebralJl , allen dienende lot werk- en berg
plaatsen. De fahrijk, met de aanhoorigheden , beef~ eene groolte van 
oage'feer 8 bunden ; aan den eenen kant is de rivier de lllaa1, aan 
den anderen kant eene uroote haven , waarin men aan beide zijden 
kan _in- en uitvaren, gelijk ooit weder den grond door nog eene andere 
haven. is doorsneden, lieide deze havens behooren aan het etablissement. 
O•er elite va" de havens staat een groote, hooge bok , voorzien van do 
noodiie aware Ktinen , blokken , spillen en1. 1llc1 één daarvan , is eene 
nraarte van :Hflast or7i,OOO Ned. pond. geligt ; de ,toombooten kun
aen er ooder heenvaren : zij lijn dus bij1onder geschik.t. , om het in
en ailzetten 4er atoomk.etels en andere &ware stukk.en , gemakkelijk. , 
1poedi1J en min kostbaar te doen plaats hebben. Ook is er over eene 
nn drze hatena , eene groole en tegen regen beschermde kàp ·gebouwd 9 

waaronder de groetsle der stoombooteo leggen kaa , ea welli.e kap is 
strekkende, om daaronder de schepen af te timmeren en te verwen , 
de 1loounrerktuigea in de scbepen te aetten en1. Aan die inrigtin1 
is in 1838 eene Lelangrijke ailbreiding gegeven , door er eene fa
hrijlr. 'f&D werktuigen 'foor spinnerijen en weverijen aan toe te voe• 
fCD, Door due grootsche onaernemiog vinden raim 900 niJ•ere per
•neo , en wel meest Nederlanden, raime verdiensten , wordende aan 
de werklieden en1. wekelijb ruim 8000 golden uitbetaald. De &ieke 
werkliedèa, de weduwen en wee&en .der overledenen worden ondersteund. 
Ten einde de fabrijk voor brand te beveiligen, wordt door omtrent 
30 man der equipaadje vaa de stoomhooten , welke daar leggen, wacht 
gehouden en ronden gedaan; t.en minste aes brandspuiten 1ljn er altij~ 
lereed ea in goede orJe; terwijl aestieo vergaderballen met warm water 
a,.g en nadat op venehillende punten no de fabrijk gereed staan , ten 
einde de brandspuiten Hnder verauim in werking te kunnen brengen; 
een 1Jtdeelte deaer bakken wordt steeds door ecne stoommachine gevuld 
plaonde■• . 
.. In. het Jaar 18U is op dit eiland, en wel op den westelijken uit
hoek der goneo , . aan het begin no het Zwanengat geslicht eene 
Scheepbellins, toebehoorende aan het Vennootschap der l\ottr,r, 

IV. Da111.. it 
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ddllehe Sleepbellinlt Soeièteit ' olld.6l-~ ~-~ clèn Rm T •. w. 
f'mr.1111. Deze helanfrij ... tra&jk, d~eenip bèt 'VUU! land ..... il 
Europa, Ye1Yangt de droogè dollen en ia ik& 'Olb de n·aarsU! 
k vaarden , met lading en . YOlle tb' · e uil dè rivier op · eên 
b:;fend •ln te slepen , alwaar 'l\j , · Je nobdige vertimmeriu-
8én ondergaan. Door den nuttip iarigt.i11g tenalt het droop dol 
en het Toor de aeescher.:n, &oo uadeelige kielen of op •e halen tër 
iert.immering ; ll'Ordt t1jd getrnll'en , k111ten IJC!lpalircl e.- de &elerheid 
verkregen, dn ell schip, bestemd om aee te \ouwe~, daartoe pehik& 
i1, en geene gebreken aan romp , koper of loo1e kiel belit; daar mea 
ia staat is om biaaea het etmdl de ;roo111e koop'Hudert, met wand 
l!n tuifr, op de helliblJ, boven het hoopte waterpeil; te .brengen, e11 
aldaar met de meeste zoq te ondenoelea en , aoo nood&g, vederom 
iladeliJk te water te brengen ; l.unaende op deze faelling de meest be
langriJbte vertimmerin,ren piehiedeo el aelfi nieuwe schepen gebouwd 
'Worden. Het werktuifrelijke liestaat uit: - 1ioooarnwhiae van vijl\ien 
paardenkracht, door het toegepute werktuigelijke vermogen eelle ktacht 
aanwendende van aevenhonïlerd paarden , waardoor de schepen , di!s 
nood■ , met lading , Tolle tuis, bemanning en1., l.ngs eenea 100-
genaamdea wagen , ter lengte Yan 147 Toeten , iijnde de lengte van 
de grootste •oor de 1tad B.onerdam nrende koopvaarders; ru!ltebde 
~ een groot aantal ijzeren rollen of wielen van lJO daim middel
lijn•, laop 1ier ijzeren in een hellend vlak pplaatste sporen , waar" 
\tan de twee digst tegen elkander liggende miadel■poren tot het dra,ea 
der kiel , en de beide 1ijsporen voor de aan te hrengene steunpunten 
of beeren dienstbaar lijn, uit eene waterdiepte T1U1 18 Toet.en , bij 
hoog watergetijde , gerekend tegen pmicldell B.ottepeil, à 4 weten 
boven het hoogste getijde, op_ het drocige gebragt worden , en aldaar 'f'el'I, 
!,lijven tot na den a8oop der vertimmering, wa*m• sij ~ de.elfde 
wiJze ·wederom te wat.er gelaten worden en ia staat 1iJn dadeliJ.lt zee 
te bou,ren. De sporen zèlye kunnen , doordien elk IIClaip dadeliJl on
denangen en gestut wordt , drie schepen achter den anderen plaats 
•erleenen , wordende, dadelijk na de onderta11'ging, de wagen, door aan-
1ebragt mechaniek , uit elkander senomen , aohterwaarll gebngt , en 
aienstbaar gemaakt voor .eeae tweede bNerkmg. De ~paren eb vloe
ren rusten op eene fundering , · waartoe 128C palen •Un •:~'1:· 
De grootste schepen , welke de rivier bèvaren , de /rttlia en de 6 1 
van 600 gemeten lallen, zijn bereids op de hellin1 Yertimmerd i tet
'lrijl het eente sch~ , hetwell da4elijl uit Ue , met schade dool" ~ 
Loodsen , in zinli.enden staat änrrenjebra;t, met \'olie 11liling, · walit , 
'l.uig en be1nanaiug op de helling is gesleept, pnaamd was di! Brik tlt 
Hollander: BoltOt&, metende 2!16 gemeten lasten; 1relk seblp gerepa-

" reerd , binnen eene week , io~cr lomn det ladin,r, 1reià'Om 111111,t 
l'ee stevende, 

llen vindt. op <lit eiland, buitendijks op de gunen - welke gorzen 
en aanwassen eene uitgestreli.lhcid hebben van Mgenoqr ilS bond. -
behalve de gebouwe11 der fahrijk, 79 \\'Ooabuiaen, een aaneengeaehal.l!!ld 
tehuebt, met twee groote straten, totll'lende, allen psti~t le!fert de 
,·estiging der fabrijk van de Stodmboot-lfaatschappij; nàlffloeil'. all~n 
Worden door opzigten , wetlliedeo en winkeliers bewoonél. Behalt'é 
het genoemde getal zijn er nog eene menigte puweo gmicht on
lller de gemeente Charlois en Kralingen, welke alle li"unne 'l'è'ltiitin1 
aan de Maatschappij te danken behben , en dienstbaar aijn tot huis
tl'sl ÎffÏng der werkliedl'n, 
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160 b1111d. IS v, r. 7i v, eU,;, waaronder 1117 buad •. 18 v. r. schotbaar 
land, ootlas, het onrtoUig water. onmiddellijk ia 4le Groote Nienurl , 
hetwelk du1 ook daarna, door opmali•tr in hei Hollaodache diep, .wordt 
overgebraf'. Hei land lift IS à 6. pallllea oader A, P •. Den ·N1111w .... 
F1J11&ilT staat, met 4en GrooU• l'oltler, den Z.,ud6r.rg. ÁIII! 
lfittuHntlijli:, onder~ bestuur ••n eenm Di~, "tij( Ga-
renen en eeaea Peonillflbeeeler. · · . , · . 

FIJNAART (DEN-ÓUDEN-) of V1.oaw.J,,a,1u1Nua ~- pold. ia .he& 
markgr. •an Bwgea-op-Zoom, pro't'. lf~Braban,, YiffJ. di•tr.~ 
arr. Bmla, kaal. Znnl,erge•, pm, Fijti-.~i,.,-q1aleade 
N. aan den Nieuwea Fijnaart, 0, UD de :teeuche. Gonea , Z. •• 
den Onden Appelaar, W. HD Heyoiupa. · · 

Dae polder • die in het jaar 11S48 bedljlit ia, .bellaat Yolgeos bel 
kadaa1er, eeoe oppervlakte Yan 844 baad, S •• elL, waaronder 8iO huad. 
10 "· r. 81h, ell.achotbur laad, bevat held. Fijaaarl, ea wordt dOOI' 
eeneo watermolen op de Keen en den Diatel , van hei overt.ollip water 
oodut. Het lap laad lig• omtnat op A. P •. 119' pulderbealaar bestaat 
uit eenea Dijkgraaf, twee Gaworeaea , eeaea PeaaiolJIIUll"el', teveu 
Boekhouder or Secretaris. 

FIJNAABT-EN-HEYNINGEN • pm. ia het awli.fr. ••• a.,.,...,.. 
z-, prov. Noorvl-Brai,,,,,,J, Yurnle diatr, 9 ur. Bntlo, kaat.Znm-
6ergrn, (H ~- d., 17 m. k., 9 s, d.>; palende .N. au de gma, WilJ91-
nad en Klundert, 0. aan den Ouden Keen , welke baar van Stanil
daar-BllÎ&ell aeheidt 9 Z. aan Ouclren-Nieuw-Gutel • Diateloocd-ea-Pria-
selaod , W.' aan liet Volkenk. . 
· One gem. bataat uit den An9elinapolder, clen Ooden-App► 

laar, den Nieuwen-Appelaar of Jafno11weapolder, Oud-ea
Nieuw-Beaumont, don Rliaabetbspolder. deu Ooden-Fija
aart, clen Nieu-wen.;Fijnaart, Oud11-Heyaiageo,dea Henriet.t.a" 
r,older, Kooije-Kee o. d,en Sahiaai.Bearieápolder, den Groote,. 
îoreopolder en da Ileiae-Torenpo.ld1tr, heaevenÎ de .Kwar
tieraeGorun. Zijbnat.betcl. Pijaaarl,dep. Fij"athehe1'ade, 
Nieuwe-Molen, Oude-llolen, hel .Xirart.iar èn Heyningen 9 

be,laat, volgens het bcluler, eeae oppenlakte van 4119 lland., waar
onder 4082 buod. 37 v. r. 8 v. ell. achotbaar luid , teh 348 b,, bewoon• 
door 48:S huis«e1., uilmûeade eeae hnollûnir Yan ongeveer iöOO inw. 

De Herv., die hier ruim 1600 ia.gelal lija , onder •elke ruim 780 
ledematen , maken eene gem. nit, welke tot de kla11. HP Breda, ring 
van 1Yillem,""1, behoort,. Deeenle, diein iae.g1m1. het.leeraal'IIJDbt. 
heeft. waargenomen , i• geweest Jaa.us v.a11 Aull , die ÏII het jaar 1 IS87 • 
herwaarts kwam. Van waar hij fJ9k0111en is, blijk, niet. ; · mea wil 
dat hij vroeger ll. K. Pastoor geweest 1ij. H.ij overleed ia het jaar 11599. 
Het berorp geschiedt door den kerkeraad. . · 

IJe R. K., van welke mea er ongeveer 900 aan&rel't., onder welke 
61SO communicanten , maken eene par. uit , welke tot het vic. p. 
van Breda , dek. van Bergea-op-Zoorn , Leboon en door ééaen Put6or 
bediend wordt. 

De 10 lar. die hier wonen, behooren tot de ringsynagoge· van Bn,--
ap-Zoom, . . .. 

Alen heeft in deie gem. S ~cholen., als; ééne te Fijnaard, ééae 
te HeyointJen en ééne te Oudemolen, welke gesameolijk door 
een gemiddeld «elal van 220 leerlingen bea:ocht wordt. . 

HeL wapen dea:r.r gen,. beataa, in eep gedeeld acbild, waanan liet 
eerste bot11o~Le ,an sabel (ir:wlU'L) en beladen met eenen l,.limmenclen leeuw 
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WIII !fOlld, het · twelecte · 'fÛI lèel troocl)-, bèlad~ mei trie p~len · van 
pud, het enderste 1inople (groen) , beladen· met drie ·op«ne roiten van 
pnd, staande twée en ·ee■• · ·, · .. · . 

FllNAARTSCHE.liDE or fun.11nca1-Ka-ar", b. in het markgr. van 
Bn-gfll-op-Zoom_,··p_ro•. :IrtiO'rtl~B""'-!'tl, Yimle distr., arr. en IS u. 
N. W. van Br,dà 1 \ant. en il u; W. •an Zftlenberg_en 1 gem. en ½ u. 
ten N. ·W. 'Yiln Fift,aart·: met H h. en ruim 360 inw. 

FIKKERS.Hll,L ,pold. in het Land1111n Pultrn 1 prov. Zuid-Hollaad, 
arr. en kant. Brwlu 1 gl!ni•. &A1111Me■n-era-SilllOIIIAaHn; palende N. 
en 0, aan den Vil!r-Amliachtert-boetèm , · Z. aan den Simonahuensehe~ 
polder, W. aan deh Biertlchè-polder. · 

Dae pold. beslaat eene öppenlakte Tau lffl bond~ 16 v. r. 19 v. ell., 
wordt door eenen molen op den Vier-Ambaehtsboezem ·van het over
tollige water ontlast 'en behoort· b\f het polderbestunr van Simonshaven. 

F'lLAKSA, d. i~ Oo1t:lndil, .~P het S.,uJa,ifw eil. JofJII , res. Pre~ 
anger-R.g_eatielu,ppn ·, -distr. ·T,,ilo._en, · 

FILEH'BT, bérg in Ornt-Indii, 09 het A..6oruelw eil. Bom,; Zie Fut1r. 
Fll,E~S, geh., prov. F~1lontl 1 kw. 1YertfffOO, iJt.ièL "IY,Ot1Mratleel, 

arr. Sntelr I kant. Bo"-"I, i u, N. van &lwueni, fu; van IY1lmar1-
- , waartoe het behoort; met 5 boerenplaatsen ; liewoond door iO iaw. 

FIJ,!WEG, 1a11dwe8' in· het· 1' e,f,rltOGrtier, prov. · Groningen 1 Z. 
W. van Marum. · · · · 

FILIP (FORT-VAN-SINT) ·or ·FoaT-TAlf-ST.-PartlP, 'Voorm. rort in 
Staou-Tlaorulnen, prov. Zeeland 1 distr. Slt&i,, nagenoeg halfWl!tJ 
Ooatb'"'IJ ea Waterlandketkje; I u. 0. nn de Catelljneschans. 

Het was in de Spaanscbe ttjden aaugelesd. V •• MITIHlf maakt. er 
melding nu in het verhaal van de vermeestering der Catelijnesebans , 
in 1604. Tlians' is er ·weinig meer· no te •1ien , dan de overblijtieb 
Y&D den hoogen wal , aan liet' water de Blondrolr.. 

FILIPPENBURG', in de ,randeling Fr.n■na, voorm. 01td b. in het 
eil, SdONwn, prov; Zulotul, arr. Zimhu, kant. Brour1Jenltor,en, 
1em, en in het d. Haafflltlfk, · 

Dit gebouw, hetwelk met eenen ronden toren prijkte, IChijnt eertijds 
een redeeltelijlt omwaterd slot te 1ljn ·geweest. Da\ het voor een 
jongeren zoon van een· der oaae Heèren n'lf lr:.ullftlll• ',rebouwd is, e11 
ileae er 1ijn •erhlijr irehoaden heeft, is 1eer ,raanehijnlljk. · 

Er bestaat thans mets ·meer van dan eene s1uitmuur lanes den we8'. 
Die muur, welke tot dit buit schijnt behoort te hebben, is van groote. 
oude ,teenen opgetrokken. Het erf , waatop dit slot stond , is met 
den grond van ,et slot 'Yan Haamstede vereeniird, eo behoort aboo_ 
aan den· Heer IHJII Batffltlttrk; tegenw09rdi8' de Heer H. F. •-• M111t
■Alf, President van de Neilerlamlsche bank , te Amsterdam. 

FILIPPINE, YOOrni, Herite; ffetD, en póld. in Staat,..Yloontlere•, proY. 
ZHlarul. Zie PamPPl!fl. · · · · . 

FJLIPSBURG, d. in F ert-1,ulit, op het eil. St. 1/orlen, een der 
drie Nederlandscbe Antilles. · Zie PJi1t1ni11i11:. 

FILIPSl,AND (ST.), eit., d. en pold. 1lrov. Zee-,.,,tl. Zie P■ILINLAH. 
FILKEBACH, beek in het grooth: iuemburg. · Zij ontspringt. in 

de rollen , tu11chen ·Berdorft' en · Ecbternacb ; drijft twee molens en 
'f'alt IS min. ten W. van Bchtl!rnach in de Sore. 

fILSDORFF ar P11.m111•, geb. in het hal_j; va~ Lazemb11rg, beerl. 
B.ow11y, grooth. Lrut1116urg, 'fnr.' en 4! u. t. W. van GJ'ffenmMAer, 
arr. en il u. Z. 0. van ~rg, lant. en 1f 11. 0. van Remitl, 1 

iem. 111 i u. Z. W. van Dollteim! -~ · · , 
' '"-
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•en heefr. - - n.J,\lp:ifl ~J\C!P.'fÎ ..... ~D .. ~ ..... 
~re oudhede.a Df'P.ÓL'~· . , . 

Over het hea1r. nu den en de omliueade p~-. wu, iq à 
achttiende eeuw, pphil &lll'l!HII ~ 41191111,-.rij"9dae 11!11 y.,.,~ 
~juetten, maar, bij het ~~ 'VID V .er,ail~, . u11 16 Kei 1789, 
werd dit phil uit den weg ~md ~ , bii ~rt. XVOJ, F11,s••• 
aan de Keizerin La,., î•IIDN• lo,egeweJeD; wo,.l~de clez11 ore_re,a~msl, 
hü hel Brusselache terdrag, -v~ 1.8 No,rember 17111, li!:=it~p, • 
. FWL of Faun., buur,s. ID ~r. Kir.-0.~t, pro,. Gron,.,_, 
~rr. en S 11. N. nu ffwcliolen, ~~. F,D '*"• N. Q. •~ Z•idhnel, 
C. e~ i 11. N. 0. nu T~tF•, ._aa d!IP P1'fWI ~i .µ._ hoopt ~ 
. sdijk; 111et ~ h. ~ 5') uµ., •. De ~!=".het~ hi,er mr. ,~are, 
'fl'llchlJl.w,e llc,ll11rl$kJ,o. . . . . 

In clen ~ 1836 i.s de ••alll ~~Jooijimr '!IP a.. •apif.!llea ,..._ 
dijk, aan cl.en hoe!L bij F1~, yerlepp ~t 1 llf ,:llei,. . . 

PIIIEL-.i.!, ri,.', pro,. Gr,,IWl!fffi• Zie # (F.,..). 
PIN!!llT: d. in betap ...... J~~ 1/,rg~,,_1,.,., ~- /fqortl-

Brohaw,l. Zie F111up. . 
PINCIING!, d., ·pro,. Fne,~pl, lr,pr. ~,..., pie&. &ellirtg

wrf-1' e1teint/,, Jiis F'llla.EGA,, 
:.'INDRLS. groéte hoCH in de. _.1, Il~, IJl'OPltt. ~ 

hrg, kw., arr., bat. eli 1i u. W. Z. W. váo .Lu-..hrg, p111. 
en i u. Z. W. -v~n B,rlrÎnf'f', .ia de ~e!,4 ya,a .i. &~•·-.er 
nn Lusembuq naar J.onl"'J. . 

FINEPOEL, wa&erij_f, f::nFr;.,la-.l, ~-,.:. ~~, pï.,t. fJr 
,tn,lantl, i u. N. Ta,o 1/.td ! . 

FIN GIG .of Pn,c:11, i11 Jaet Fr. Puu,, r..,_,. ,,, F11w.s1B, d. m 
het balj. vaa ·L~•rg, ~~-~, TCJ9l'ID,~• en~ q. 
Z. 0. nn .lrwa, irr, ea 3{ n. W. ~ z~ .,~., ~ . . , ~
en 11 ••• ~- na StefnfarJ, IJlllP• ea ~ uriq. ty. Oi rao. fQIUig. 

llen heel'& er eeue bijkerk., die tot. d~ par, T!ln F.-,ag belioort. 
en door eeuea eigen Lpellaan hediencl •R~L. 

IINGB.Y, Fr. DUID :van hei d. 'J!..,,, ia het balj. na ~-
hr,,, irrooth. Luembr,rg; Zie ~èL :VOClfO ~t. ' 

1'INK.EGA., V111•~~, fauua. of F1•~•!!~• d,, p,oy. Fr;,-1a~, 
kw. Zne11--1,a, rneL, Sc.llÜff_,,,erf-ff•~i!ie, 11rr. • Cfl 4 11• Z. 9. 
•u Heen,n1een, kan~ ·.en ia. Z. Z, W. :Y!ln QIJcbtri,o,,1 ia. N. 
v~ de Oyerljuelsche Enaea~ Kca telt. 11f ~70 ;wir., di; ~~ hu11 
)ielLaan vinden in lao uw er, •eeifflt. • 

• B~ d. ligt ctP dea utep ~ a111d~ij~~ f18Qdf111 ~!ID fri~IJ~, 
dip Jûer zeet T,uchtlia"l' .bouw!/lade~ be-.a~, k-!r:ll'JJI Jea 'loordF,i OP, ~· 
dea -van dezeµ · sandp~d weil,nden IÎJ" 11!1 'leer g«l!!de. TeCIJ9", ,lie. 
even:wel door ~ meuÏfl'ul«Jig Tef!fr&Yea iiirt!,a"" Teruu11dereo- De 
turf' die bier gedolTen wordt. t lau door de Piokqm~r-slpot. ' die "~ 
de Noordwoldei-tloot naa, de T~nen looi»', OP "oor de Opsplljp.jRg en 
andere wijken gemeenschap • de wij~ der V•epartep ~, ~ 

• de J.iode worden af;1m,erd. · 
De Herv., die te F11111t•• wonen, behooren l.oLde gem, va~ Stegge~•

en-Finkega, ,,rel!Le er c:ene ker~ heelt. Deae JLerk ,,aat aan den 1ooge
uaamden kerkweg , die aich in het oosLeo ~ cJ,orps van dpn algemeeui:n 
weg afscbei«u, .ea •esL,raarta ,a"lqopL_ uur, de Bles,e, w■l!r 1~ in t\en 
5 lraatwr3 ciqdig~. Weleer IIIIJ meu hier biJ de kerk eeoen spitsen Lo
ren van co.11 bij1oo,der en doorluchtig maaksr,I , dor,h 4ie, bou~'°•'IÏIJ 
1fewPrde,, ,ij~de, in 17lit is wegg"J11·okon. 
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_ J)e -~-!•• .,.._-,.. ~.dö. 4'rp --~ ~ ~ • alat.ic; •aa 
~lef1..e_rv-- ' • 
. fU,KUM;; d., prov.. Friolaad, k,,, Ood"9H, l!'Ï11&:L«w,arána,,

tl•l·, a.,..l •ant., "' i ':'· N. Yan· ueu-,_.. - M"1 telt er ruim. 
4118 inw., die ~t h~ lM,taaa vinden ia den bouw van .koolaaad. 
en ._granen. . 
. De ÏQw ., die llier, op 11 na, allen Her:v. aijn , behooren lot IL, pm. 

van Finht11•ff!i-BY"', welke hier eeue. 1'erk beert • 
De :f Evang. Luth., die er wonen, en de 6 Doop119., die men Ol' 

b,ef\, behaom,a tot hum1e mpec~•e gem; te IM,nmrdO&. - De 1.. K.-,, 
na welk-: lffl!" 41f !il telt, werden toL de ,ta~ Tau .wtt4t1111nla 1(8'ekead •• 

l)e ~hooi 1'lfl dit· d. 1 • •~ ia ~et ~r 18517 nieuw geliouwd ÎJ , 
,Jaat in ht;I , een ~~ uur v~ ~ gelegen , aan1ienlijle geh. d Cl 
teije, dat Toor een groot ,iedeelte tot het d. F1nv• behoorl. Dea~ 
~ 1JO,cf~ door een pmildeld- getal Tau 40 leerliagen heaocbL., 

Ter •~'-lide. •~n 4it. ~- vindt •n vele lerpen, onder den mlllQ\ 

v~a4eFia.ku11flll'•terp.en-ke~. die seer l(U8d bouwland bevat~. 
Vniqer ~ hier d~ ••• Holdinsa ~n "kminp •. 

FJNI.UJ(:.Q-~YOM, kerk. pn., prov •. li'r:i11~, klua,. van Let-.-
.,.,_,., z:ing ,-llll Stia,. • 

llea tek · er 7 40 aielf:ll, en heeft. er twee kerken , ali; ééne ~ 
1' i u.k u m, en ~ue Ie H Ju lll• .»e eerate , die bie&: het lee"11U'atnbl 
hee4\ ~mea , il, voor l90 ver bekend it, ge1Jee1L Or.ruD Ba
J•~ , 4ie ~.. ~"~ jaar 1608 ~ afgaat. or d,ae pm. vroeger ÎI p
.~,.icf.en .,...eet,, il •kqcl , maar waancbïolijk wu 1ij •tee4. 
8'CQJAAÎnllel'd , ,.J~ ~ ia 1636 , soo als blijkt uit een graftehrift 
ep 4en, ia dat jaar onrleden, Predi~aot U1.11c1, Hu01ns. 

FINXUllll-MEER of FU1&V11U-n.u-r, 1f8'er, prov. Frie,larul, dat., 
"• cle Leije alk~, eent eene auidwaardsche rigting aanneemt. 
-.eo"' _in eeae ~Lelijke 1trekki11g beooordea Finkum heenloopt , hoewel 
later 111ch met th HJUIDUTAff vereenigende , den uaam vao F1111,vna
y.aur behoadt.1 en ~ de buart Bart.helehiem io de llockwaer-Ee v11lt. 

JjlNNANGE, Fr • .._ "an hét d. F1U11, in het balj. van Luna-
6~r,_, 1~th. L~. Zie F1u111. . 

llNNA1'G.B 1 l-r. 11U11111l TaD het seh. F111111111u, ia het halj. '8D 
Lt.unabllf!I, 1rooth • .t.n.6urg. Zie het v"1geude a.rt. 

'FINNINGBN, ia héL 'J!r. FDJ&111a, geit io hel halj. vao Luznn6urg, 
(NIOth. iunJ,tc,,,,: kw.,. ·arr. én il u. z. vao Liu:ernlnlrg, kant., 
,em. CD ! o. N. w_. UD Bu,,,,J,urg" aan de Abelle. 

PINSERWOLDE, naUl, w,elke i11 de wandeling doorgaans IJl!j(CYCIII 
•~.nb aan het d. Fuunw!Notl , ia het 0""-6t 1 prov. Groaü,gn. 
7.ie FltnnwOLIB • 

. FINSBRWOLDU-EI, YOOffll, water in hä OIJ&ml,c, prov. Grotai,,
fllfl.· Zie la (F11nuwouu~) 

FINSTBRDA.liL , pa. in de heerl. Uieldiflgn, grootb. Lu.uffl. 
J,-:,. Zie Fu,,_..,....,_ 

FINSTER-EE, YOQl'ID. water ia Jaet OIJ&ml,c , prov. Oroaingn. Zie 
J1 (F11nuwopn-). 

FINSTBRTHAL of P1■1TDD••J., geh. in de heerl.. Unldinget1, grooth. 
L.zrml,awg, Jr.w., arr. en 4 a. N. N. W. vaa Luze,nj-,, kaat. en 
1 o. N. W. van .,,.,., pm. en ! u. Z. van. BuiJJgeu. 

!INSTEi\ WO~B, pan. in het Olda-61, pro,. G,..,.;,.g_ea, arr. en 
kl!Dt. '/l(iu;l1.t,11 (i k. cl-; 10 m. k., IS ,. d.); palende N. aan den 
IWl~i, O. • z. ~a de "°' Beerta , W, aan ~idwolde. 
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Dae gem. bcnl bel d. Fituhrttohh ·en de ·gab~ Ganusnd{fk, 
Goudhoero, de Hardenberg, Veeohuilen, en een gedeelte -.an 
Ekamp, alsmede de Oudédijk, en den Frnsterwc>lderpol
der. Zij beslaat eene opper•lakte van i984 bond. IS3v. r. 94 v. ell., 
telt 230 b. bewoond door 3S7 hoisgea., uittnaletide eene ~olking van 
ruim 11SOO inw., die meest bun bestaan winden in den landbouw. Ien 
vindt bier heerlijke e_n kostbare boim!.erUen. Dè 1111de bodem bij het d. 
bestaat uit zandgrond, de nieuwe aangealijkte·daare~ttgen nit zeer vettè 
klei, Er wordt, Z. 0. van hel dorp; ook nog llange turf gegraven; 
terwijl mede nle ingezetenen 1'1111 de hol- 'do · prnaleilv.togst le\'en 1 

welke jaarlijks eene aanzienlijke soos opbrengt· en· aan· 1-ISO menscben 
. een bestaan verschaft, hebbende ae FimterltONei' tiot 'ellne·t:éka-e 'ver

maardheid gekregen ; nog heel\ men er eene biemrödwer\J en eenen 
korenmolen. · · 

Door deze gem. is in het jaar 1636 eeli kanaal a_egrann •oor de 
afwatering van Winschoten, de Beerta, ·Blyham en de ·Nieuw-Beerta, 
door eene zijl in den Dollart ; t.endjl er nel later oog een tweede 
kanaal gegraven ia, voor de oi\waterinlf del' tanden van 'Bellingwolde, 
mede door eene zijl in den Dollart, Beide zijlen li1men naast elkander. 

De inw., welke, op twee na, alle Herv. zijn, m"'-en· eene gem. 
uit , die tot de llass, van W m11eltottn, rinB' van 1'/idtrol,/,e, bt.>'boorl. 
De lll!nte, die alhier het· leeraarambt heeft ,raarrrenomen , ' is geweest 
UJ10 uw Dou111ae , die in het jaar 1807 TBD Dalen, uit Drenthe, her
waarts kwam·, en, in het jaar 10il, moet ve1"rolken t1f overleden 
aljn , aangezien wij N1cm.u1 Jo■.llfflU op dat' jaar · als' zijoen opvol
ger vermeld vinden. Het. beroep g11Cbiedt door CoHat.aren , · grondeige
naars en den kerk.erad. - De i R. K. , die hier 11'0Ren , worden tot 
atat. van W i,ucAotea de gerekend. ' · 

Men beeft in deze gem. S scholen, als:· eene te Finsterwolde. 
eene \e Ekam p en eene te Gaazendlj k, welke gezamenlijk gemiddeld 
door een getal no 200 leerlingen bezocht worden. 

Het d. FtftsuawotDI • om de IJOOlak.kelijkheM der' uitspraak,' in de 
wandeling, doorgaans F11111■wOLDB genoemd, liitt in. N. teil 0. ·van 
Winschoten , het heeft vroeger veel van den Dolf art· geleden, wàrit dit 
water bad -roorheen twee groote boezém• gevormd • tusáclmt ,ritke dit 
d., als een hoopt belangrijk behoedeml punt en voorpberew, inlag, 
en daarin ver vooruit atak. In 14154, legde men tail Tijs•eer; áan de 
Eems, eenen dijk, over de Swaagh en het klooster Palmar, 111aar Flll
aruwotDE, met oogmerk, om de overiue clorpen, zeo· mqr.lijk , tegen den 
Dollart te beschermen, doch die in 1lS18 is dOOf'gebrokea. De Dollart heeft 
intuuchen den vel"Jwolgen grond met dubbelen -eker · ternmrejjt'Ven. 
De gem. toch bezit 877 bund. nieuw en 1400 bond. iwgedijlt oud land. 
Daarenboven heeft er wederom iu 1819 eene indijking plaats gehad nu 
meer dan 2000 deimten of 1000 bund. heerlijke, liederl ISO jaren aan
gewonnen , kleil&nden , en reeds bestaat er weder eea zeer uitgestrekte 
kwelder. zoodat er na verloop van ongeveer lwiott jaren no1rmaal1 eene 
aan&ienlijke indijking kan plaats hebben. Ien -rindt er geen straat, 
maar de huizen en de boeNlcrijcn staan op eenige• llfstànd ter Wllder--
2ijden van den rijwe1r, zich vao het 0. ten N. naar het W. ten N. 
in eene fla:ruwe bogt uitstrekkende. · · · · 

Het d. bezit cenc, hoewel 11iet groote, la,nndiir nette k~rk , welke 
met ceucn nieuwen, in 18ii c;ebouwden, toren en een nieowllergel 
prijkt. De kerk is rijk, -rooral door het bezit 'ftlll aanwas. De toren. 
die af.&onderlijk N. N, W. un de kerk ,taal, dient -to, poort van het 
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btllhof, tern o•er •elke 41 praclttir,e pa\to,;i -Maat , 'bier ••n · de 
Noord1ijde ,..n dea ,eg irelegen. - :De dotpscb6ol wordt door een 
gemiclcleld reta1 •an 140 Jeerfin~n beaoehf.' · _ · · _ . 

Jlen •heeft hier· ook een armhuis, gèslicht in het jur 179!S,, waarin 
16 oude lieden-en iO .liimleren •erpleegd worden. ·· · '· · 

In 11SM werd ait d., door bet Staten-krljfstolk, aaa' ktlën gelegd. 
FINSTKll·WOLDE (OOST-), ook·'wel OosT-fnunwoLDi, '\'oorm. d. 

ia het N.- 0. der· P'°"-' Gnaiag,n, tusschen de Eems en de Tjamme, 
dat bij den watel'ffl>f!d •an 1177· door ün Dollàrt verzwolgen is. · 

JINST.KRWOLDKR-BE ,' 'WIIOrtn. ·wliter in ·het Oldambt, pro•. Oro-.,..ge,., • Bs (Fanrnwor.'IID-t • · 1 " • • : • • 

• FINSTERWOLDBIUl0LDBl\ ;' ook wel P1lls11wotDHfOLDta genoemd, 
pold. in be\ OldtlWllr 1 prov. Gronilt§fll, arr. IYimeAottn 1 gedeelte
lijk kant. IYuAotea, rm, Fi111tfflll0ldl!; gedeeltelijk kant. Za,"rlbroel:, 
en clarin ten deele fr!!D• llitl..oW., ten deele gem. /frftlll'Olde; palende 
1'. UD den Dollar&, 0. aan Beertstermude, Z. aan Tennonter-Finster-
wolde, W.· ••n Midwttlde. · · 

Deae pold., die in het Jaar 1819 bedijkt is, bevat den aanwas of 
helcterlaeclea achWr linsierwolde, · den Goldhoom , het lllonnikkt
Teen en de Bineen-Ae. ·· HIJ beslaat, zonder de dijken , eene opper
"t'lute vaa tllfS.- band. ·llf •• ·r. ,t& •• ·e11., 'fall' -welke ondèr Fiwdff'o 
..Me 811 baad. fS Y, r. 90 Y. ell., onder JljJ,,.,,w, 141 hund. 18 or: r. 
i9 v. ell.;• en onder Niet'ir!Jold. '577 lnmd. ·95 'v. r. ·oo Y. éll. llen 
tel1 er 10 h,, •••ronder- 8 boerdèrijen , tan •elk-fl 1 h. en 1 boer
Mrij onder P""-"" en •tmlt door de Oude Geute , iilet Hne sluis 
op ·den Dollart; 'ftn' het ovettolllp -water ontlasi'. Het polderbestuur be-
1taa1 uit ~- Prwsidenl/, üeen Secretaris en twee Leden. · 

FINTINGBN, d. · in het halj. 't'llll Lw:remhrg, grooth; LazenJn,rg. 
Zie li'l!fflt■-, ' 

FIOLGO, Olllllt ·nnm •uit' het kw. Fiwlgó, prov. Gronrngm. Zie 
F1nuo. · · · • · · 

FIOOGIJN; eib In 'fJoH..I""- 1 in de 1ee nn JtJN , N. un het eil. 
IOtHJ, lol de ret', DjapaM behoon!nde. ' 

FlllANDO; eil •• u .. ~n · luteel in Jt,pon, met eene haven , wur' de 
Nederlanden l11ume Nl'lte 1tapelplaat1 hadden , toen hnn de handel op 
Japen ftnl toegestaan, op SI" Sltn N.B., 148" 26"' 0. L: 

1le mond ••n cle haven il eng en ge'fR■rlijk en beter 'foór J11pa1uche bar
k• en kleine ftartuipn dlln "fOOI' Nedetlllnchclte groote schepen ~chikt. 
Binnen heeft. 1ij eeoe wijde ronden kolk , daar gttne stroomen of hoor,e 
~ piieb wol'ded, tlocb de gNnd if modderig, ja valt 'dikw\jl11 
~- De reedewmeteenllduhbefestraat lletimmerd, ook plar,ten hier 
weinig vetmopllde lieden te wonen , doch sedert de Nedcrlandsche 
Mutsehapp\t aldaar een •nteri 'handel had ge-vélti}rd , is F1u1100 zeer 
loegmomeb, ductnlien ook ltooplieden·, ••n elden toe,loelden om' ttlet 
de 'Nederlanden te handelen, soo dat de geheelc ·•trial in' weinige jaren 
ftlbeawd wn. Het Nederlandacbe pakhuis opgehaald van ·hout, vlak 
tegen de haYen aan • komende met eenen trap in het water , wu 
in het jaar 1840 seer bouwvallig. Omdat de goederen lriren brand, 
tvof en liftdere verliezen niet genoeg be•11rd waren , was de Oost-indische 
f.ompapie destijd1 bedacht , om een nieuw irehouw nn steen op te 
trûken-. Hieruit vatte· de Kei1er 'f8n' Japan a,ralft op tegen de Neder
.....,.., als of lij voer hadden 'eelle ·sterkte te 11tiehten, zoodat hun liet 
benw111 YelWea ftNI ., ett tnens be.-olen, om F11,1111o te •erla(en, en 
hunne ~ 1IMr Den•• Uit delltai vu Nattguaki O'fer Il hrenpa. 



PIUGU., tadl.ijû .,-...._..bt r...-1111a, k1ti11, ~ fhlCl '•~ 
Jl'QV, FrvJad 1 ~-, 'Il' e~ 1 griet. Barrotlal I arr, e111 $½ u~ W, 
ten N. Tan L__.rdn, bilt. en ·IJ 'u. N. ten O.·,-an lla,1i,,r., tue
,chea twee oude merea of •l'waterin8'en besloten. •e.n telt er, QM.t de 
daartoe behoorende b. Byksboek, 1IS h.· ea 11t ÏQa,, en 10Q1mipa 
wlen , dat het vroepr grooter ir,weest is j __ 11el& wit ie overlevering, 
dJt er voorheen eeoe geheele rij huilleo tea W. 'fan ~ kerkhof aoa 1e
llaan be~, ~etwel~ niet.onwaa~ijnlijk is, aaaga•.er, nrim eene 
eeuw geleden -'daar a111·eenige oftl'Ïg waren. 

De inw. ir,neren 1ieh meest. met clea IJnd.hQu" ;'"de· 1-arijen .ïjn 
er alle lleer goed , vooral heeft men iii het qiid4eD ilitmuntende bot1'1f-T 
- 'Weiland,n, welke ~ •~ a.-n ehJä Ydbea4e eÎ&ftNl'I tqebe-
laoorea. · · 

De in-. llijn allea llenonnd. Na de ~onnalie maaftte .FftNn •• 
afzonderlijke gem. ui~, welke tot. eenten Lceraar hacl Svna111111 Bonm.,., 
,ie er va11 1609 &et 1624 stond; van u;• tot 16-U werd .,....,..UDl be
diend door den Leeraar van Tjummamm , Aawo,1111 }fAc:ttn1111111; dq 11• 
~et 'ft!ITll!l~II van f!!mtlden J.•~ar • .., Mu"'·· in ~et laabt "an 
16-U, werd de ~ieast. bie~ waargenomen _door·fla~ vroe,cren f~ 
J. Vo■BLIIIS , PNNli~ant. l.e ll•nerttp , na ,n~ cwerlijdee , 1L 9'onaaata , 

, Pl1!di1ant te 'tju11nn11rum , de~e p~. teyen, ~ die van Tj.lUIHl'llm • 
W beeft, Vap_161J4 tt\t. October 1677 t \oeD 1111 ·'faD ,fla• 4il!Ul'•o~ 
we~. Van toen af is FWMIH aoma, maaJ: op we1'1, grond tl- met welk rtst 
liJükt ■iet, als eene combiaatie metTjammarum_belch~wd, ter1rijl iialto 
f1' telkens ~m den anderen Zondaa df.s flOl'dlidda11 predikte. l~ .bel 
J~r 1781S werd. de dienst aldaar wurgeaome!I daar eenea Proponen1, 
hetwelk echter ia het. ja,r t 794 heet\'. op~beudeó, doordien ·de kerl 
~ toen werd aCfebroken. '1'han1 ht,staat.•'fo ·•dit -d. ~J get1. •eer. 
De ÎIIJUelenen 1ijn leden bij die van naburige d. De ·Pastoor va11 de ketk 
~ F1auo, had vóór de llenormiag; lio""'_;pidfalden tlOO 1fó\d.) 
inkomen; terwijl de Proost van de St. Jan1kerlt te Ub'eeht, 1evfill pottu~ 
laatgulden (4 gulcl. iO cent) trok. In den 1tomp11n ~ren,, die op het 
seer hoop kerkhof, tha111 sonde, kerk-, ll«at.-,• henff\ l!e• · klok , clic. 
l'fleds vóór de vljl\iende eeuw moet Bfll"le11• aija ·• -dooh --~ü••n hel e>p
aehrift niet goed leesbaar i1. · •· , , ' ' · · · 

Er bestaat in dit d. pen school: de leerli■gen. geaiei.. en~ijs Ic 
BinnerbfJa of te Tjummarum. ; ., , • '. · · 

Vroeger bestonden bier.de, aedert lanr vemillli!lde ,· adellijke-bailen: 
Camstra, Jelgerama, Kleia,-Folta ear Kleia-F-un,a,• -· 

Ben wil , dat hier voorheen een veer over de Mi!ldelaee , ~r; SlieM, 
wude heataaa, ea dat va• dit -veu ·liet d·. ••1J.neo- • naaill• ioaile' ont-
leend hebben. { ,. ,. • .. · : ' 

FIIUIIN (ST.) of Sr. P~, "irp,ttoelte•heve ia,'llie•helll'J.· Ckrff,, 
ffQl>th, wemlnirg, kw., arr. en 4•u,,•W. t.ea•N.·van,.Didirt'l, kant.,,· 
ca 1! u. Z. W. van '/Fïll~., ,... .... 16-nrin. :N, -0. -va• -•eeli#. · 

FISBACH, d. in de heerl. CmfF, grooth. Ltuwrbartf1 Zie FUGDA'tll, , 
PISBACB, d, in de heer!. S'~ r ·ptla~ Lunat6.,,,,. · · Zi,e 

F19C■UC■• , .. • . , , 
FISCHBACH·, po., gedeeltelijk in- de. lieerl. Eeltr.J, pleelldtik ia 

d~ heerl, Fût:~I,, gedeeltelijk in,.de heerl. llffjlffllh,,g, kw, en arn 
Lvznnhrg, kant. Merd; palende N. aan llle pm. Nomeren•en PelLa; 
0. en Z. aaa Jnoglinaler • W. aan Lint.gen ea Merscla; • • 

Deie «~• bevat de d. Fiac~bach en ÄDIJehhur, en de 
6'h,. J,4i~&U. of K.ocdin1en, Schooi, Weiju en Wickel• 



'' ... 
,cbcuu, beoeveo, de uitpst.rckte paclilhoevc Ra pbof(. Zij teh 
on,cvecr 100 h., waaronder vier gro<>Le boeven , bc"oond door eene 
be,·olkina no 800 ,i11,.-., die meest huo be.taan vinden in den land
bouw , ma.ir ook de veeteelt beoefenen en eenige fabrijken hebben , 
als daar zijn: 1 papierfabrijk, 9 verwerijeo en S ijzersmederije■. 

De grond dezer gcm., die door de Ere n& en de Fischbach en een 
aantal ,·ijvert bespoeld wordt, is zeer hercrachlig r.n deels mocru~ill'. 
Men oogst er 's jaarlijks ongeveer 9700 mudden tarwe en rogae, 42:SQ 
mudden ba,·er en çerst 1 5600 mudden aardappelen , 284,000 Nedrr
landschc ponden hooi, De ,ccstapel bestaat uil 100 paarden , !SÓ()c 
runderen co 290 n ·ijocn. 

De inw., die alle R. K. zijn, maken ccnc parochie uit, welke lol bef 
vi~. apost. l'ao Lu:rtnnburg 1 de~ . ller1ch , bc,hoort, en cenc kerk te 
Fuchbacb, benevens eene kapel te A naelsbe rcr heeft. 

Het d. Fa,c■llACW o( ÎIS• ca, ligt SI, u. •. ten 0. van Luxe01bur3, 
H u. 0. van Mersch; de kerk is aan den ll. Gio15101 toegewijd. -
Men bed\ er Mne school en een ka,steel. 

FISCUBA.CB, heerl. in het grootb. L,u:embi,rg 1 kw. en arr. Luze,a
burg 1 kant. Jler~la; p;ilendo 'l. W.1 \V., • W. en N. O. aan dt; 
lieerl. 1lei,emburg, Z. 0. aan de beerl. Liosler, Z. aan het balj. van 
Lnxembur3. : 

Zij bent het d. Fi s cbbaell, benevens de 1reh. Kedin1rcn en 
Weijer, en besla.il aboo een gedeelte un de r,em. Fischbach. 

Dc&e heer!. •as ' weleer ~angt'lal{ç!l voor 1 or. 19 ,t. 6 den. in 
elke 1000 Jlor., die in Luxemburg werden ingevorderd. 

FI CHBACH of Fuuca, d. in de heer!. Clerff, rrroolh. L,u:nn
barg, kw., arr. en !S u. N. ,v. van Diekirch, kant. en i o. N. 0 . 
,•an Cl"ff, gem. co u. Z. \V. van lleinff1chtid. 

De inw., die alle11 R. K. zijn , hebben bier ecne kapel, aan ~en 
H. S1.ao, en JH.a.S locge1'ijd, welke lot de par. van llei,ier-,cheid 
behoort en waarin door den Paatoor van die par. de dienst ged~ n 
"ordt. 

FISCHBACH, heek in de heer!. U•eldi,i_qen, rrrooth. L1.re111b"rg. 
Zjj oot priogt in de nabijheid \'all hel d. Viehten' en nll. na er~en 
krookelenden loop in ecne zuidoosLelijke strckkinrr, in de Allerl. fiarc 
lenr,le bedraagt ruim ¾ 11ur. 

FISCHBA.CII , naam van twee kleine beekjes in de heerl. .Fj«l.bafh, 
c-rootb. Lu:i:enJmrg. Zij vcrcenigen zich in de nabijheid van hel d. 
Fischbach vallende de vereenigdc 1lroom , beneden de ijzerwerken dier 
plaata , in de Erei1;:,. 

FlSCllETTE, Fr. naam ,•an bel geh . Fusc1t10, in de becrl. B'1'r-
uheid, 1rrooth. L11~e~ib11rg. 7,Îc Fu1scRE1D. · 

F1$.l(ARI, naam, welken de Negers ge en aan de katoenplant. ~ lvou.a., 
in ./Veder'4nd,-G111at1a 1 kol. S•n'name. Zie .C.1vo~IA. 

FlSltMARE of F11auE, plnals in Fir:elgo, prov. Gro"ingen, waar
omtrrnt die van Wierum en \Valt..:rsum, thans Woltersum, een 
nrlaal of 1lui1 gepad hebben, om hel water, waarvan hunne lanclcn 
rremecnlijk te veel .'oonicn waren, uit ofin le laten . Muco, Abl van 
Wierum, verhaalt clnt dit verlaat, in het jaar 1262, door geweldige 
st~rmcn en de krarht der zee, door1rebroke11 is, doch dewijl het vcr
•·ol1;en1 , en nadat er andere Yerlaten le Delf,ijl i;emaakL waren , ,•an 
IJCCn i;ehruik meer :-as, is ook de naam vergaan, doch de p~l~ 
moet gezocht wordfn , onclcr het d. \VolLcrum , na~r den kant ..an 
Willewierum, 
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IAit,..,,;rûlrtilttl, ten•· N. van · i:le stll'd L,n,-'ilkn 1 · op den terp ot 
héovel', welle in· 1'8SO tot eene''stede]ijke Begräafplaats Is aangelegd. 

Het ,rerd · liè,róbnd door· Nonnen , Grnu,re · Demfürten genaamd , élie 
den kost ,ronneó met spinnen en welen; ·Dit klooster, te klein ge
worden zijnde, werd; in het 'jaà'r fts10·; oJf lal\ ••n den Hertog vao 
Saksen,· afgcbrolu!n·, en. tot meeraère· l'ëiliglieid· der stac1· Leeuwarden, 
~nnen hare muren •erplaàtst. 1 • Hier kochten de ldoosterliogen een 
groot vierkant gebouw';· mei eèoise kamers, tbebeboorende aan Jonker 
Dovws. Rooau• ,' en bonwden ·daai-btl eene kerl en verdere ~u,ren. 
Dit klooster stond· in de Bagijnellraát ,' ·en 'was aan de H. AnÀ 
toegewijd; van waar de zusteren veelal·ook St; Anna Gtaaowe Beggljnen 
geoaamd werden. ~et klooster il, na de· Rl!formatie, in J600, tot een 
SrADI Tvcan1111 en in 1809 tot· een L.m,s Tucuirult gebel11Jd geworden , 
waartoe het tot ·den ~are 1618 strekte. In 18S9 werd he& echter we
der eene Herv. letk; die' vènolgens In 1881 aanmerkelijk verfrN)Clt en 
de tegenwoordige Wurnu11& Is, i'n de Bagijnedraat, ,rellte nn dit 
klooster hàren naain• óolleent. ··Deoke1Uk liehoord_e ook de tegeowoo~ 
dige Latijnsche school en de achterbuurt , welke nog het K l o 01 \er 
lieèt, tot dit gestir.ht, hetwelk door de· stad,' ici ltet ja•r 1fl80; met 
a_lle andere. geestelijke 1Je5tichten , gen~ast ~erd , als. wann';'r maar 
twee der verdreven zusters ongehuwd bleven. 'In d,t klöoiter nam 
de Bissebop CV1111l11S Pnar·, ·op ·den i Februarlj 1570 , zijn intrek , 
ea zal'h(j dan ·ook ··aJdaàr, op den vo1irenden dag, dien· plegtisen ·en 
vrolijken maall\jd , aan de voornaamsten der geestelijkheid en dea adel, 

. segeven hebben , op welken bij toonde • · \>afl eenen hupse!ien drciflk en 
vollen tafel" niet afkeerig te zijll , · waa'rOver' hlJ nad'erliand ten onregte 
schijnt belasterd te zijn geworden. · · '• · " · ' · 

F'ITZE, geh., prov. Frir1laml, kw. ()~rttrgóo, 'l{riet. '11',,e:.Donge
rodee!z arr. en IJ u. N.W. •an Leeuwarrkn, kanf.' en 1 u. 0. ten Z. 
van 11oz"m1,, J u. Jlf. W. van Hantu1n'. · · 

PIV ALGA , oude naam van het kw. F1nuo, pro•. · fhoraittgn,. Zie 
P1VELGO. ' . .. . ' '' 

FIVEL. ook wel F1VIL•A•, riv., 'próv. flr'Oningen .. Zi~ AA <Fnu-7. 
· PIVELGA , oude naam van het li. w. F1v11Gb , · prov. Gronïngna. Zie 

liet !lllg_ende art. 
PIVELGO, F1vn111eo, oudtijds F1vzu:0111_.', F1vtLG0111A, Pa11nLHt11A, 

.F10L&0 of Fn11.c■1u1101 genaamd, een der d•rie kwartieren, _'Waaria 
de Groninger-Ommelanden , tijden• het bestuur der Republiek , ur-
deeld waren. · 

Bel. was vroege~ een graafs., en komt ondeJ dié benaming voor in 
de hneven ten Jare 970, 996 en 11:J4 door Otto · dtm Groot,,., 
Orro IJl en Lon.111111 II gegeven; Zelrs noemt hèt Anu11S 811E1111-
s1s , een schrijver der elfde eeuw, het grootste graafs. van Friesland, 
hetgeen den geleerden Au111, (1) doet gissen , dat die schrlj\ler het 
008' had op alle de Ommelanden tussch·cn den Eems en de Lauwers, 
even gelijk hij het irraars. van Eemsland ·uitstrekte tot aan de Jade. 
Waarschijnlijk beef\ een groot gedeelte van hel Oldampt onder FrvBLGO 

llehoord, of is ten minste daarmede naauw verbonden geweest, althans 
zij hadden een i;emeen landregt , "'llatvan hel opschrift luidt : t/ait 
""' tAa leran en tAa tloman tllÎlfflJ liuda Pinlglar"""1i,. r,uä Al
tleorapti,, j•f t1tfflfr11 -'dmonun,. f1V11.10 bad wijders in vorige lij-

(t) /(of, (ifr-. ,.., .... , L. t, p. 11. 
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•• ·c-,k ..- eipu. a.n~pl. ,J°'"1e een.langwerpig rond, wauep i-. 
~itt.emle , :hest.nialde ,en. g11lup«111M 1rAuwe11 , : TU welu de. eene--Wui& 
schijnt te lijp.,. ho11de1i1de et111e. li.lRot.ap h~ linbrkaie III de repir-, 
h1unlueaalloog, .ter•til, eene. l\eiligei vPO.r .lular iit. in eeue . .-nbicldeade 
p"81te" en 011.se., eaia. d11n. ,:vo,:t elUI éé1,J1ooldige arend met uitp
atrt1k~ .T~rkea ;, in eep ,scbildw -.aanan het: raudacbrif't w.u :. s;ga.. 
,,,,,,., lnrc. P,/utr,i/gQnÏII (1). ,. Da,re11bov•n. voerde het we1telijke.gedeelle 
nn_bfi lwoge,lllllld ,.:geó11asud W.e,ieriunl,t,, DJ>g eea .&onderlijk sqel.; 
Het wa• ro..i • an, in drie, valJi.• vordeeld ;-.in het midden aiel mea 
..... • Jtuode .met het. kin4 qp hare& linll.erarm onder een 9'ehemebe ; 
llilfl . Wec:J'll&ijll.en s\l,at ~n , en~el Dl,et , uitpre.ide. vle11gel1. . Het om.:. 
aebr.il\. ·i•. ~- ,. ,c,... .. ~(Ï,.: ! ,,,.p_ï, ... ,,,.,.ini. 1Y nterornpt (i).' .. 
. F1nHo, gl"tlllat te1r~woord111 ten W ea.ten llie Noordwesten aan. Ho11• 

IÏDfO • tei,, Ncwrden e1i1 0111tin . ._o .. de W Atkr-Bems , ten Zniden -àn 
het Oldaiqpi , in . deaer voes- , ,dat een .weiaig beoo1teu de Oterdum
mepijl,. de acheiding 11Pdwaart1. afloopt laags ,BollJlweer tot · Oud. 
Houwerda., ivan d~r westw.aaru tot aaQ Pl'OÓIIUl\eet, dan weder aàicl 
en 111idweatelijli. ~en Wage•gen • Ni1111wol4e _en N90rdbroek -ioê 
ua ,de, Sappemeenltlr-Vttoeu,. w.elke 1ij l>eateodig .ten .Zuiden houdt;, 
to& 11oorJ,ij •~aboek, alwaar aij eindelijk àan het trekpad stoot·,. 
eQ ~lû ,111et llt,llea pul,\t..daarover te.geil het Poaholstermeer, ~n ;da 
D!M>rd11!11~k_ .l0i0pt lan~-- W-.ter~°'k, lngelbe:rt en Middelbert, 
WI. ,dat, 1ij ,oo,llü Noord4ijk ,in het Kar,.i111ennaar vallende, weder 
~&oo, .aan , lfo-.ingo. De ulierl~ gedaante vertoont dua een· iea
DD...-lma.tig •itrQll.t, . ln'11'.Cudi1J wardt di.& kwarLier door het Dam-. 
1lerdiep in genoeg11am twee even · groole deelen gascbeiden, maa• 
~ie,.e~, Mer ,~J~n, In. kugd en u,rd cle11 lànderijen, daar- let 
™"Jde.D, .. gedeehe meerend" he1og : en- , Vl'JJchthaar kleiland ia , v■D 
d..,. bqeacl Mdet-.deA NIP> :vaa het hoop land., en ook ;het 'l'olkJ', 
r,ijpte •. lJ&.,.hovài~~I!, ,be1'alve.Ap'1_1iagedam en Delhijl,. 'VIID 

de. een: ea ·••rtii dor.pen cl~ b1rt1ent \fMll\,en dertig:, mur hel' 
anidflU.- •:••' ..,,elJ c,lqg,tn Il• ~ 1and t, .laq eq veenig, land heen. 
fl9ewel_ .d" 1-d voo,been miuchien nog· geschikter, tot bou1few11·,... 
•et1t, ~ ,d.M_,t~p, .. ·"" -hee~ hei .lflOO!lmle. er nogta111, dat er, :,eel . 
.ia.,, 14P. de ffnclctooden (waarop ,vrc,eger meestal veen· geieU,n heeft) ••' 
de l.larkstde, .l.:11lba01, Slq~ht.eren- en. Schildwolde; iJoec1e 
tie,. Bij Ja•.•~ ••e atreek l>e~nd a..der !Ie ben,unins der Zuide,... 
boucben, naderhaad ••n l)uinw,olde, .en thaoa ollllèr die·•• 
4e WolûVeek. . · .. - · , . . _. 

In .het jll!lr 161$9 ver.deelde men dit . kwartier, in. drie deelen , all 
lael W old~deel , h.ei Hoop-lantl , en het Oo11.etdeel, jeder van ,ijl\iea 
kerspelen· màar. di~. is in ,het. j•ar ,1.7,9 weder afgeschaft. , . 
. TllaDI L.;vat. Fml.löo .het vl, Appingedam. de vesting DellsUI; . 
.a .cle ,na~olgeadè H dorpen: Garmerwol~e, Tbeainse, Te• 

, Boer., 1-LeUen•, St.edu~ ,· Loppers.uqi, ·w eslèr-Enaden ,· 
Gar.aJaaiacn. 't.Zap~, Godliaae, Lo1dorp, Spijk, Bieru8';1 
Leermen,, 001ter-Wyhrert., De Zeerijp, Enum, .Wirdum·; 
Ga11•ls•!!.e-r, l~amsweer • Sohrert, .Mars.om, Jokwea4t, 
K.rewer~,. Holwierde, 'Uitwierde, F.armsum, Weyw.ert,• 
Heve,àea., OLt:rdum, .Mee~bui.1èa, ,Opwierde., Wo.leraum 

•Il••;.,, ,, ', . ' 
,,, ,i,; &ir. H. q, 't.ii.: ~ ...... B,~ • .,,-~;,. M: "'·. :r 

, ,4t),1' 

'7 f1 .. ,, .•• 

(1) ZIIIIIIIIClldlwwlr,D.U,M.111, .,. J., ,. !.· ·-, r•••, '• 
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F'JV. 

n Willewielram,· .benemls de lfll!b dorpen •u D.ilunwolde of 
de-Wold1trilell, I\Jade: Silldt!hulen,- Bellaai 1 Schildwolde. 
Sloeh teren, I•lham, Scharmèr eu Harlr.atède,. • 

In Int jaar 1686, dea aachts taSlehèn dea ti -eá -tS lltlMDlller, 
enrkwllm ilese provinèie en vooral dit k•artiet eeàe Rut! ramp doo,, 
eêaèd hoosen wiltenlotd; de Gronit1p-:-w~~loed , _dootgum éehtét
cle St. Jlarten•-~loed; lJt!lfOàdd. De storm bèaon des avàncl,• .•aia dén 
,rl!aetrdm t!il November, niet· d11nllêr , blill1etn ; hagel èh npi, , en 
W- he, ll!è\ta"r id dlea aatiJK, ~it . 4 of a uren 11a möi'i(ebi, 
oui- alle dijken ; ·naar. men egt •et lól op· de hóefrte 'ftilll eea lilfàáà 
lengte • · loopen, O"ferstro1J1Dende das in kortea tiji ""bUna llèhëet Gn-
niogetland, 100 dia( de Aad Groriingea· aelf1; all -em eilalld, ia volle 
1ee• laB'. Venelteidl!ne_ dfken braken door, vele haiun, IQlen , iehrea 
werden, weggerukt , en ilf het alpmeea eene ~ schade -yfii.;. 

eonàkt. !e■ pléelte der wallen •an de \'ésliar Delfzijl btalr. deór, 
eb een 'reheel bohrerk 9Pfflde bijna •·• waardoor he& wàter aldaar 
.,._ en vloed hield , t!n de menscht!n op de IOlden moesten vloa-n , 
lijdende liongir, koade en rehrek Uil vench water. Het dor~ OteP 
dum werd bijna eren prooi der golven ; ooit de ander& do~n leièn 
seer •ware schade. Voor de brug van het vlek Appinplam liepen 
de jongen• een pistoolkhot ter , o,'l!i' beddea I buhten 1 · kia&en ; ea 
addeie aangespoelde ~ren , ee het geheele getreit I mlOlldetheid 
Wachen Groningen en Delfstil, teheen ene openbare •~ te ..i-. 
la FiYelgo verdronken 416 menschen, 1111 ,aàrdea en•· '11S9 k.,.-n; 
terwijl er· 170' hUÏiea pleel weggespoeld, en !illi ..., 1-chaqd 
werden. · • 

lea later, in. 1117 v~.Ueá , vloed, s-•• de Kmlodd, 
omtlat hij den il Deeember mYiel, tróf' dit gewest na, vciel ..... ntet; 
Ti. DelC.ijl en daaalomtredt, 111 bel er Hèt ~ •1 •.• wafer 

· nentreemd• álles, en ajloelcle liet bliatio11 van de lik•naai met el!ó 
al 'ml den wdl pheel •~• De · Yleed ftrW•tae enderïehl!itled 
aiJI••, of geheel of &.elf_ deele, en 1!9tte .. _. de ,-.l1;• pNtdleÎé 
OD!ller wattr, zoo dat het ti,16 de peette,i der ~...,_ slalt Îll'4 
alreomcle. DeH · t1enchriilè!)Ukë vloed- ltotlte -. 1 Dletilch!i llel 
Lmm , 1p0elcle 1430 hulllé11 fébeel om•er, en ileett 11,441 ~;.; 
lat, ;roes paaraèa I ffli •arkén1 eu !.i0,91S .&fui~n- •drlaba ; é'li 
aam in Fnnc;o alleen 30il menscben , ISl8 h.. S8.f1 hOClillhlléstèd, 
1105 pllarclèD, 37& vai4Een• eJt· 64U sclaapeil ,reg, : · 

Het wapen Yan Fmir.so is hierboven in, het 1egel beschieten,· , , 
FLU.KMEER, , meer. prot. l'rv,latad, Int. 'IY Wltrgoo , griei. ll.e-

....._,._Ol,Jeplam.ns-1'~. Zié Fu11' (1l1:7). . , 
FLAAUW.ill8, twee iolageà· ef pold., op 1lie1 eil. &Aait.....-, f>l'O"' 

Zt~lantl, · arr. Zitrili:e,, bat, Bmwr,/,aftti, De eente·ol- ooeleltik• 
s11e behoort IJèbeel• tot de pn. KM11nw-Rerlgmmi-H,Zai"8tul, o 
i, pt Si bond. 41S v. r. 90 •· ell.; nn de tweede ~ •telti•llf 
line~ ll_il buad, 8$ v. r. 30 v. eU. ~ncler de&elMe gém., ea J ~· 
43 v. r. 10 v. ell. cndet SfflHIILrü. · · 

he Ïlllagen pale■ N. en O. •• den polder' Sdioowe•·• Z. - 81 
Oa1terechelde en W. aan de Heertjes-L.iagen (11ie dát art.). Zlj -fa- dCIIII 
lael nnle/inréh vad eeneo bione'll• of slaperdijk, Ier IN!ffilitrier WIi ~ 
eiland Schouwen , in het jaar 161St , ODLllaan , en bevaUen .niell da , 
moerasgronden, op welke in den v~nomer duiuodeo van aenvpl
eijeren worden geraapt • waattoe , en tot de vaopt •u palilig in de 
slooten , deze inlagen verpacht. worden. 



FLACO , r1 ... , teii Z. ••. ZiliJ..HaUau, . Zie slla•1p41ár, , , · 
FLAC1l'W'!lf;ER ~ d. in bet1ialj. Taó •o...,..Aer, sroot.b. L.....,. 

hrj' .. Z.è Punm,a. . ' .' . ·, . , .. 
FLAIT (HET), ••r FLIIT 4 1111k 'll'!!l à,; .Fttülllá pàoemd, ~-~ 

plO'Y, F1'k,1-,J 1 'k•· 11'11m900; 1riet: 1/mrlu..,,.;.o~,-ffl-. 
7foorddltlr; ten' o;, 'YÛl St•ar1n·, il_áL d,or . de Araaetll!JOL me\ • 
Gronsen, c1oor Emedam 'met de Geeµw, el)· verder door de M..-...... 
Wleadilm, eene' :aeèl' 'iernllb vaart., ~eL'. d~ ~ Genloot il&.,......,. 
ltlndiat staat. •" ~ !' co • • · • • • • . • , ,., • ' 

FLA'kKD, tiv. in ,Z.iftH,j'll,,,,J. Zie lu11it1tun. . , · , , 
PLAK.KO,· zaodbà,k' iit Jiet Hori'li9r1lietl Jl'!"· Zwid-HaU.... 1 , 

tu•ebeb hel eil, Onr-.("l,Hre en liet Laad tJG11 Yaorar. . ; .. ,, 
Pl,AKKEE (OOSTPLAAT-V4.N-h plaat in htt a.....,.1~t, ~• 

$t1il,,tl0Uontl,. ter' h=ri ♦an lliddefbaróis, 1hans een i,old. op:.,
til. ll~-m-Otlh oiû, prov. Zuid-B.U..tl1 arr. /Jndl,~ 1&ua. 
S--Wijk, tem. 1"'1«Aarni,; · palende N. O. aan d, l>wten-. .. e• 
lleltade IJOneD nb de Oostplaat, 0. aan de be&omerkade weidèn; l.J .. 
un den :Jolianni,..polder en het SfNIÎ , W. aan de haveti Yilil Jliddeüiluoiw. .. 

Deze pold., in het jaar 1808 bedijkt, heslaat eeue ~lakte ••• , . 
117 bond., en wordt -op de haven van Middelharnis Yaa het ovetllOl:- . , 
lige watér dntlaet. • H!!C polderbestuur bestaat nit eeaèn Dijkpul" f!ll , . 
eenen Sec!retaris. • . . .. :: . 

FLAKJUYl: (OVBB•)r voorm. til., P'°"· ZMitl-llollararl. Zie O,u" 
F.LAUn. , · · . . . , .... 

FLAKKER (W'BS'fPLi\àT-VAl'f-), froèlJer eeae plàà ~~~t.- H""r 
~t; 1taNclteb .het Nooatldiep en het Záidlliep • tè&t ........, 'fan 
S.mmelsdijk. tltut eéil polei. OJI_ het eil. QOlflnH,la "O.miflNkn, 
prwi .Zsttl,B0Utn11I j afr." llrielt,·, kant. en pm. &-.li•jl; ~ 
lende N. · 9~ aan- de- biriteh- en be kade przen der W estplaat , 1-., 0. 
aM· à·hätt!a ,,;là .Jliddèlbarnis\ z.· W.. na deá Weipolder. da 
J,-enlloa1"1l8èl''1!n'-dtn Peldei .Ktaaijeldtbin ~ N. W. aa d"e Ji,ayen ftll 
Dirllltlalld, · ' i' ·: . .. · ' . . , . 

».e ...... , lo '9t jan f808 ialJellijkt, lialut •IIÓ ·owwlak• 
ftn• M~J.1111,rcl;.11 v. ;, .47 •• ell., hlfut.,1 boenlerij, eà ,rerd,. dMir 
1 du ilf • d4t httn ..,.._ .Middelbamt. nil het overtqllip •ater on'-". 
Jut. Bet: pelaerbeltuot be.taal uit een~n ~kirraaf ~ eeuea ~-

li'LAUBPUNT; hap' to Oo,t-lrttlei' ID a. s,,.,,,,,, ..,. c,.,....., ' 
Zie VuUJ1-PVlft .. -· · . . ... r. 

PLANZU.M ,. pb,, pl'ft. F,wJaJUI, h, O.~,. griet. /la•~ .. 
--•, 111'1'.' eft lh1. te, Z. ••u t...•rtkn 1 kaal. ea i u. z. O, 
van llouwrcl', -l-"•• N. W. Yan /,.,,,,,,., •aartoe het behoort,. Be4 
t,.taat bit Ö bderftrtjt?D; . · , , 

V ó6r de> Beflwtnatie 11t,ond hier eene liipel , •aaria .een Prielte, ••11 
.Men eieamllal '• )ian· prediltte 1111 'de mis deed, w4nneer · aij, ,die M 
ter preke ·k•amen , Yel'ffàlt werden op een IJUOden ham en eeae ton 
INer. Durbl séhotl·-nren naar eten -vogel eo dlbnk eenip dap ter 
een ••• ~eà •PtitNon, of PllltroaeMe en· ter be-,ordering yu de behou-. 
denis "••· hem, die dit f-t t,Q llijoen ni&ersten wille, aldus in1e11eld , 
en .belpNlen'.. laad. De boerderij , .waarbU Yoorheen de ltapel. atond, 
■, benev• diè lttpel,•in àf,otnl-t.het jlrar 1818 af'IJebrokeo •...• 

f.llA.BDING.tt or 'Vulltl\lGIIII•, oude DPGl 'fan de •&ll!d ÎJ.UU .... , 
in~( p,o,,.- z.;tJ.Bolllttitl.' Zie Vr..uaDIIIH■,· . . ,. ,, .. 

PLAelWBIIJI& ·, 4-, itt· hl Jtalj. 'ml 0r,,,,_ar/ttr, r,uttla, t~-
6-rg •. i llie ~,.1 ,,,, '.'' . , '·,, ..... ,,. ,. 

' 



È LA. 

FLAT, llup- in Oo,t;.J,ulái, In de Sliald •• · Katï-.la. - Zie V tas.• 
••tn1', ' ., ._ .. -- " . . • : ·- ... __ 

FLATERDINGEN , oude naám -..a de stad V,~, ·iia &Ai.• 
Z..d, prov,· ZaiJ..HeUattd. - Zie V1..uu11... -- · 
. FLAT-ISLANDS of FuT•w.a, Eng. nàmen van de Vlilln-WIIDIII, 

aiï111le twee kleine -eil. in O..t-ltttlii, ia de lndüeltlJ Zee: Zie Vuu ... ......_, . 

iLAXWBILER, pm. in het. ba1j. -.an 6tnn111G11111Jr, groolb. Llt.fflll
hty 1 lw. 6--IIIJr , arr. Liu",Jmrg 1 kant. BttzJorff; palende 
N. aaa de gem. Betador&', BiTer e11 Greveomacher, 0. aan 'Worme1-
diegeo, Z. aaa LenniolJCII, W. uo Sch11Lteringen en Neder-Anveo. 

De&e gem •. bent. de d. Flazweiler, Beyren en Gostingen, 
1-evens de -p~ Neder-Donvea ea Our-Donven, alsmede da 
poote-,hoeTeD-Pouuhoff ea Spiuelhaff. In telt er t90 h., 
-.-der IJ· ~roote .hoefen • te samen eene bevolki11g uitmakende van 
1800 inw., die grootendeel1 hun bestaan vinden in den landbouw, 
hoewel de , -vee• · en bijenteelt mede niet. onbelangrijb middelen tol 
oàderiloH aanbieden. V oorta heel\ mea er :S graanmolen, , welke door 
water gedreven worden. · · · 

De groad is hier seer bergachtig , ffOral nur het Outen en in Ie 
111bijbeid nn het. d. F luwe i Ier; bolchrijk, inzonderheid naar de 
&ijà van Over- en Neder-Donna en Beyren. Men kweelt er 
TOOraamelijk tarwe , mutelein , gent , spelt en ook een weinig lool
uad. Aan voederkruiden voor het vee is mede ove"loed. De veesta• 
pel bedraast !140 paarden , :ms runderen en 710 ,-.rkens • 

.. De ïow •• tlie alle a. K. 1ijn 1 maken de par. YMI ,lut,,n.,,, en Q.,. 
.,.,. uit, ea hebben ia deN burgerl. pm. t kerken·, alt: Hne te 
P h s w e il H en ééne te G o • t. i n 8' e n , beneveut etlne lapel te 
BeJren, - · 
' llea mvllt in deze pm. duidelijk de ·•rren 'HD' ,.ee l\,omeÎ1ls81! 
wegen op, beide bijna op gelijken afstan van het d. Pluweiler en 
ia gelijke rigt.ing. De oostelijke is echter van •eel groot.er uiige-. 
lll'i,11'11eid dan de weetelijke , hebbende de eente -een pleèlte ·uitp
lUü.t 'HD den -heemun van Bheim1 0181' Trier. -Ook •lleef\- áleD in 
de nahijbeid van de h08"'e Spittelboft', nog andere Romeineche oudhe-
den opgedoh•en. - • · · · · 
· Het d. Fu1w111,n, op sommige kaarten ook Fucaw1n.n ot Fu1w11t? 

gespeld, ligt 3 u. 0. N.O. van Lnlt!1llbnrg, 1i u. Z. W. ·van 'Gn
nnmacher, ½ u. Z. vaa BetzdorlF; 1111 ile Flaxweiler , 10 min.· -.an 
den Trierscben straat.weg, waarmede het door eenen goeden wqr ••~ 
bonden is. · 

De inw., die alle R. K. aijn, onder welle 310 Cominnnicanten, 
malen eene par, uit, welke tot het vic. apost. nn L.z-6urg, dek. 
BdstlM(f, behoort., en door eenen Pastoor bediencl wordt. De kerk 
il aan den H. Cos•vs en Duuw111 toegewijd. · · ·' 

FLAXWEILER, beek in het groot.b. Lu.temhrg. Z\t ontsprin9' 
een ,reinig ten Z, van het d, Ftazmriler ·•loeit· meeetal in· een-., nool'
delijke rigting, en ,alt, bij het geh. W eeker, In de B!JNn.' · 

FL"EBOURG; geh. in de heerl. Bourieltfttl, grooth. Ltuffllh•rg, kw., 
arr., -ka11t. en 1½ 11. N. W.-·wm Dwlrircla, rem. B11Untkitl. · 

FLECHAS, kup ;n OOfl•lntlii, op de Zuidkust van het eil. Ma-
gi•tlan•o. · · · 

FLECHETTE, Fr. naam -van het geb. JJnsc.110, ,n ··de · be~rl. 
BOllrffi..id, grooth. L11rrntln,rg. Zie Ftac■11u. •· "· ··•· ·•• ·' ' 

...... '\ 



,. 1 

J Llt 117 

PLEDOBP; ·:.. i~ •,;.1go: ·~r:.v. 6~i~;.:· Zie verder lan,....., 
lel v_.., .... ,... . , . ,. ,. . ,. , ... ,, . 

FLEBIT. berg in Oe11t-.l..,,,0P'he~..A,..,._ eil. Il""', welke 
~r m~ücijilL • pvaarlijk ia., tlm te be~Upa , niet alleen -uithoefde 
vu _de •~ bQO&te.,. -IIWII' ~l"vQOl'QQIClijll om de nU..id van ._, 
grond, nroonaakt door de losse aarde, Termengd meL kleine keil&le-· 
oen, dio in he$.._tlJ'~liw1No-.ct,i •eeteo. d• .uitflüllen. · , •. ~ 

FLEBITE, een,.Ier, drie laadmeken, wearin hu, S.-•'Ür-·~uelt.: 
Terdeeld ,was. •t ••.het mid,de'41e,ea.:wotdt. ia"denwpftbrief va,,i 
Lui. ,In Groo,e .Jap laet jaar 8'17 ,. uitdtukkelijk i,enoem'a de Land• 
•treek aan J>eide de, oe.vers1 vaa deA Rijn. 1 De Weatkam..lwerd besloten 
door den Rijn, VRIJ liet.. rivie,tje de Nood,e tot aan Wijk-bij-Du1mtecle; · 
de 6-tku.t lef ul.fder. lagl.e .4leor,-• Vlielbee,, no dat laeL ,dtP 
~l::~rdige .. ~e~~.'..IIIL. eeu gedeelte no ONrij•el moet ~• 

FLRHUS, ,pndce :;,,... 'fan .dén VuuTIOO■• Zie dat woord. • · . 
FLEIT (HET), .. meer, pro.v. Frialo,ull. kw. IYu,-rg•,.pin. .B, ... 

-l•mer-Olde,,luurt-en-ifoord11JOltle, Zie l''L.&1T (lbv). ·. •, . , •· 
FLEIT.ENJ1U~ 1 1treek.lancla ia het Oláa-1,t 1 prov. Gnnai.,._ 1 pa,. 

Tenavatea~ 11J1der .Borg,..,., waar veel ■teen pvonden wordt. · . -
FLENIO, Jmllltl,..door è Romeinen ald1.11 genoemd, welke,,, naar, 

men wil, ao.,.ile. IDOCl&en gezocht worden, ter plaatae, waar hel t.epa-· 
woordig d. V ~1•, ia het N erkri11J1Jrtin der prcr,, Ut,-lt4, gelegen is. -
Zie Vuuu1. ) , , · ' 

FUNJUI,., JIUPI,• "elke. oe_ cle oude reilUa'leD 'Voorkomt, ab 
,releaen , Liesa URIDI . &'1111• ~an wpiagiu111 (ilagellein , het 'fOOl'lllaiit 
liupe~IJ, ol, .At,.....,~,· en aes wen -.an FOl'Ulll Hadriaai (Arentlhu,r 
bij Voorburg) , en aboo moel geacht worden in _ het tegenwoordige 
Rijala.,,4'0 SPndec 1cLt\ .-.a • jui■te plaats weel ua te wij11n, waar 
het _1el~• Jlllll,, · rt , • . · • 

FLtOUJ\0.0.Ulf i, .putle. naam, ouder wellle bet d. V LIBIIDU, ia de, 
Meij,rij fllf4ff /1 a,,,.,.__,.i, b. Pnlla,ul, psov. Nowtl-B,_,,., 
reeds iiJ. ltt\j,aaf. 7.iÏ ,. aá, dea H. Ww.1uoau pehoaken werd. 1,ie 
Vu1Ua11 ...... ,. ,, . ,. . 

FLERDINGEN, oude naam van de 1t. VL.Uu111•u, ia Sclwlollll, 
~- .Z•itl,,/191/,,.ntl, . Zie, Vi..uu111,u. , 

FLEalNG., ,oofm,, stalc, prov. Friulaatl, kw. Oudergoo 1 griet., •-u-...,, ...... ~--, bat. B,rliju,a, ¾ u. W. 'f■D 11,
.. u ... , ,raa~.-•ü. 1'eltopi:de. 

FLERINGEN, bunrs. in Tlflf/flt/ae, prov. o.,,erij,ul, arr. en 1½ u. 
O •. no 41,,ie.lo, luw&.- ea i.o. W. Z. W. nn Qo,-,.,..., gem. en 
l u. Z. nn °T11'66frge_11; -..ei ISi h •. en HO inw • 

. FLERlDIIGE en Fuu111GU, -oude namen na de at. V1..uU111us, 
ia &/aielaad, prn. Zuitl-1/ollallll., Zie VLAAU111ua. 

FLESCHEID, ia het Fr. FL11G11r.n1 , geb. in de heerl. Bowm:i,ifl, 
grooLb. L~,.,, kw~, arr., .luwt. ea 1½ u. N.W. -.an Dûiiffl, 
pot, Bourdeid. . , 

fLESSINGUE~ Ft, naam van de st. VL1111111u, op het. eil. IY•l-
.,,_, prov. Znlu,I. Zie Vu•u-. · 

JILETHETTI (l!AGUS), laadstreek, welke vermeld wordt in-■ ,rift
brief, waarbij FoL11n11 , ia SISO, eenige goederen aan hel kloo■ter te 
Wadan ■cbcmk. . D~ lud aeu o■dar het IJOIIW H••"-', en wel 
oader GnaC WICIIIWI, llelaoard hehben ;- vermeedelijk moet d.aarealler 
eea tedeel&e der,..,. Utr«ld nnlUD worden. · 

w.n.... n 



S'Ii FL E. 

-PLETJAS, kaap iD 0,,,../aclil, op lat Moltakttlt. eil . ..,_ltllo, 
ia. het laad der llaao',, ten z. un het eil., aan de Hauabaai. 

FLETIO, num, welke •001kc118' op de oade reiskaart. •an Pinfflea, 
als plegen tuucheu Levefanum en Lauri , 4 a. gaans un eentp
Jllllllllde en lt u. pan•. vaa Mlltgenoemde plaats. .Men wil dat dae 
plaall 111oet guoeht wordBD , ter plaatse , waar t.haos het d.· V LEDTU' , 
10 het Netlerli.-rtier der pl'OT. U1f'fflt1, selepo ia. Zie Vun•11. 

FLETIONB, plaat,, welke \le&'meld wordt in liet Itineraria• nn 
Xeiser AH0111u1, en welke men in1gelijk1 wil aoeken , ter plaaue .waar 
het d. VLaon11, in .het Ntdln-,lier der pntY. Utreehl, tbaaa ple
gen ia. Zie Vunu. 

FLETUM, Toorm. d. in hel N. O. der prov. G,oningen, aan de 
Ooatsüde van de Ee , hetwelk , bij deu watervloed 'f&D het jur 1i71 , 
doer den Dol/art iogeurolgen- ia. 

FLBUSSEN (DE), meer in de prov.Frie,laad, kw. lrellergoo, pt. 
Hernelu,.,.Olûpltaert-en-Noonl~. Zie ÎJ.11- (D•)• 

PLBVO , •oor111. meer, door Pouoa1V1 ••u vermeld , hetwelk het 
1uidelijke gedeelte •a• de- Zuidenee IDOet uitgemaakt hebben. 

FLBVO, eil., dat, l,eweaten de tegenwoordige Friesche last, re· 
•ormd werd door twee al'lllen •an den ~·1n" of Ylie,trotwn I waant.or 
ook aan de ttuidsijde het lledemelaea-kacus of :aledewblikker-meer oll1-
1toad. Het tegenwoórdige Breeund, tien O. van de Vlieter eA het 
Oude-Vlie , is daa"an nog over. 

FLEVUM, voorm. kast., door de Romeinen gesticht aan den mond 
der Flnusstreom , waanan men de plaat. vermoedelijk. op het eil. 
Ylielot1tl 1 prcw. NoenJ-Holiaft,l, 1 stellen moet, of liever op den nor
maligea , sedert. lang door de aee verawolgen noordelijken oever no 
dat eiland. Dit. kast. werd , in het. jaar i8, door de, tegen den Ro
mein1chen Landvooffd Ounias oppatae, Friuea, aaugevallen eu den-
kelijk toen nnroest. • 

FLEVUSSTROOJI, riv. of noordelijke Rijnmond, door welke het. 
meer lilno 1ijoe wateren in .de Noortlue ontlast.te. DeN riv. had 
ongetwijfeld aijnen loep , ter plaatse , t.hans nog op de 1eekaarten de 
VLtn&a, het O11a1-VL11 en de VL1uraoo• genoemd. 

FLIE , een der aeegaten , waardoor men- nn de Zuideraee in de 
Noord&ee komt, tussehen Vlieland en Terschelling. Zie Vu•. 

FLIET (HET-), bunn., prov. Fmrlaml, kw. Oo,tergoo, pm. Leea
-rdett, eigenlijk eene •oontad van die 1tad uitmakende , en aan de 
oostlijde daarvan gelegen. Het ia eane aeer flllllÏ bebouwde buurt met 
vele fabrijken. 

FLIEUSEN, meer, prov • .Frialaml, kw. 11't1tergoo, rriet.. H,,,.._ 
lrwan-OldepAatrt-en-Noonlcolde, Zie Fu11D1111 (Da). 

iLISBURG, naam, welken men in de wandeling veelal gaf aan het 
voorm. oude h. F1L1tn111111u I in het eil. Sdaoatoen, prov. Ztelantl. 
Zie F1L1noauae. 

FLJUESSEN (DE), •• FLINSD, Dl Fu1111B11 of DB FL1111H11, meer, 
prov. Friulantl, kw. lre,tergoo, griet. HenwluJMf'-~t-n
Noonlf«)lde. 

Ter plaatse, waar men than1 dit. meer vindt, sou, volgens het ver
haal der oude kronijken I een boseh van denaelfden naam gestaan heb
ben, daar de Friesche Koningen huunen lust.bof plagten te bebbeJt, 
het.welk, ten jare 1i09 of 1210, bij eenea buitengewoon beeten aomer, 
bijna geheel afbrandde , terwijl de grond , die teil deele veenachtig 
was, zoodanig uitbrandde, dat hierdoor eesa klein meer ontstond , het• 



... 
•elk ftD &(id t.ot lijd; deor afkabbel.iat van ck NIII ....,_, · luckn, 
aijae l'lleawowclip poette nrlr.ngea Taeeît, ea aich vu Galammina
meu ia het Zuill.we.&en, tot au bet. lleegermaer in bea Noord.oo&tea, 
ai&slNkt, ia eene lengte. van i 111'811. 

Deo hl Julij van het jaar 13015 zou bel. boutpwu van het helcla 
H Fuuus111, voor 100 verre dat DOfJ overi9 wu, door eenen 1te,kea 
wiad, vaa regen vergeaeld , omver geworpen zijn. V eleo b111t bel 
echter onwaanchijalijk YOOI' , dat dil. - door arbrudiaf van r
meld boscb zoude oall'88• ~•, mur wel · door eeae oventroom1Df 
de, ae , niet aeldlUlll in Yrotpre eeuwen , en dat bel. wa.Let , het,:. 
welk ia den beginne , oaar lijnen oonproog , liltig wu, door lea&k 
'fU tijd , ia neL water veraaderd is. 

Dit mee,, lletwelk in bet lleesemieer uitloept, ia teven• verbeada 
anet de meertjes de Oorden, Oad-Karre, ële K11ilaart., de )Ie.,. 
rba, de Geeuw, het. Flait, de Groote-Geuloot, de Grooaea, 
het Haanmeer eoa. 

FLJUSSEN, meer, prov. Frie,land, kw_. 'll'nllrgoo, griet. H" 
_,._o,.,,,._,.,.,,..lfoordwldt. Zie het •orige art. 

FLOECKHOVE:S , oude llUlll 'Yan het ,eb. F,ocuo111n , ia ck 
Meijmj .. ,. '1/hrtog,.J,o,da, kw. K-,.,Jau, prov. NOIW!ll-B,._ 
NM, Zie :ÎMICUOTU, 

PLOEMAT, W,n-FJ.Oa■n, riv. in Oo,t.J,ulii, op het eil • ...,_, 
aan wier mond de Nederlanden in het jaar 161S7 een bouten paner 
gebouwd hebben. Ia het jaar 1664 deed de Landvoogd S1■o1 Co, · e, 
eea 'Nn lleea opveklr.en, tlie , ia het jaar 16i9, ia de lucht ppron
pa aijade , door de vestiu1 Duuant ve"angen ia. Zie Du111111. 

FLOORKAMP, 'YOOl'III, abdij, pn,v. Fni,la,,J. Zie 0La111.0M.,._. 
FLORA , voorm. boutgr. in 1f eilerla,11l,-G.;o,.,., kol. Sari....,, 1 aaa 

laet pdel\leo 1(411111fU .. ,. Poe,.,_,;., ter liRlierband uit de riv, Su
riname komende ; palende boveawaarts aan den boutgr. Duisburg , bo
nedenwaarta aaa de Indigo plantaadje Zorg ea Hoop ; iOO akk. gl'QQ&.. 

De helft nn dese plantaacije behoort tbao1 aan den boutgr. ».irh.,, 
en de andere helft aao de Jllantaadje Zorg-1111-HtHIJI, 

FLORE~TIA, boutgr. an lf erlnlanJ.-GuitlfUJ 1 kol. S•riaa,,.. 1 •• 

de Sun'nam,, ter regter zijde in het opvaren , palende bovenwaarts aan 
den mond der llaarsebalkskreek , benedenwaarts aan den verlaten 
hoatgr. Egypte. Vroeger heette •ü GJ.011A. Tbaas ie zij onbebuiltl 
en aooder slaven. 

FLORES, eil. in Oo,t-ltulii, t.ot de Kleiu S.,.._.ilamln behoo
rende. Zie FL0111. 

FLORES (STRAAT-VAN-), 1eeëogte in Oo,t-ludii. Zie F',0111 
(SnuT-Vu-), -

FLORIDA , vroegere num no den \lerlaten boutgr. BADI' , in 
.lfmerlan,u-G•ia"", kol. S•riam,. Zie B&nl'. 

FLORIS of FJ.Oau, ook ERDI, llhoun, M•Huu en M&11DJ11.11 
pnaumd, eil. ia Ood-ltMlii, &ot de Klein,-S•,u/a-eilanJera beboorende; 
greareode N. aan de Zee van Java, O. aan de Straat van Plori1, die he& 
no Sabrao en Solor scheidt, Z. aan de lndiaebe Zee, W. aan de SLraat 
-van Mandjerai , waardoor het nn bet eil. Komobo gescheiden wordt, 

Het is 20 mijlen breed en 60 mijlen lantJ, ligt in de atrekking-vao 
Let 0. naar het W. en heeft eene langwerpige gedaante , welle 
810 de 111idw•lk111t in eenen SÇberpen boek eindigt. HeL bealaat eene 
opper-vlakte -van üi geographÏ5cbe mijlen , en •trekt aieh uit -van 7" 
tol W' IJ' N.B. ea ,aa 137° 1G' 1" tot 140° 41' 0. L. 



•• f L·O. 
, .~. 

·Aan de katta heftillllell tlndlenebeideae ·baaijea, ,raa"a■ die an, 
de OOll-en de·weabljde•pe4e l11m1n1 'l'ClnlleD,I Het hia ... lan ÎI ...... 
aehtig en hoschtijk; ckclt1 nlbt-oD'fftlehtbnr, De •ff""d il et nlbniseli ~ 
aoo dat ·mea er heete• bronneri a1111trtf\. •Zet• wordt op het omtèlijb 
,redeehe, nabij de Strnl 1'811' Jlori•, een' 1'1lurberg gtn'Ollclc!n , 'Well.. 
La,-oti1'o genaamd ·wordt. 1 • 

Fr.oam bnat eene menlgtè dotpen , allen onder hel gezag 1'8ft Dorps
hoofden staaude, doch i•, naw evenredi~eid va■ de IJNIOlle, weinir 
llevolltl. Silltaa■ of' Radja'• worden er 111et erke11d. 

De Portageaen hebben .,.reeger,· nabij· de stad Lanmtoeke • eene sterllte 
pboa•d , •elkll er no8' liestnt ·, HOdat de bevolking aldaar 'Yin Por-
tugeaen afstamt. Deae be,-olking, die·seer n-att \lan pat is, heef\ 
etinen ••akken ligeliaamebauw , een .,rantN1U•end , wanpastig en •ijaa
dif liardler, en belijdt de R. K. goàdieu1l. De cmrige befflking 1'a11 
Lel· eil; ÎI van eene Tij1ige gestalte, zachtaardig, doch lui. Het sijn 
lafhartige , bijgeloo-tige Mahomedanen , 1'80 den :Maleilchen alant, die 
de Birmanniacm: taal ■preken. · · , 

Uit het dierenrijk nndt men er huft'els, koeijen , nrnn1 • geiten • 
Loenien 'en- andtt ff"WIJèlte , wgelnestjes en sehildpadden; Hel 
plantenrijk ·le1'ert rijst,· wilde ftaneel en nndelhoat. Uit het rijll 
der ctd&tolîen ,-indl men er ,waren p11imstft'n , ea un de kuated 
ambfr. · Gouil wordt ff 1'1!rmoedelijk niet geYOnden. De naburige 
eilanders drijven •eel handel op FLon1s, in de aldaar 1'oorko__. 
TOKelnestjes, ,andelheut, •iue kaneel , karet-•aryer en~ ' · · 1 

:ln het jaar 171S8 laeef\ de Oostindiscbe-Cempapie den Maliaaald 
wgestaan op Fr.o111 te handelen , onder ,-oorwaanle , nn geen •i'hliJ 
kaneel nn daar mede te nemen , op straf nn 'ffl'beunl'fel'lllariair ,..., 
echip en lading. · 

In de jaren 1836--18$8 was de Noordkust van Fr.nrs het ,-oorname 
'lerumelingsoonl van de 1eero01"en uit die ,raterea•. Ter beteogèling 
YIID bonnen evermoed wetden daarop , in het laatstgenoemde jaar, de 
laooltbmpong un den Radja van Larantoeka , Goegê, èn aar zpen 
andere kamponp , niettt'pn■laande et!Den Bterken tegenatnd no den 
1'ijand, ·en "ootal van de onder hen aanwezige Boeipnezen, dlKlr da 
onzen' ftfflield. • ' · · 

_FL0R!S (KU.~-), in het enffel!ch F'r.oa1t-J!1.tti, bap i■ O.,t"lt,dië, 
op' het eil. Floru, een der Kkint-Surulo~•· Jlet i1 ile _.. .... 
d~ijltste J>Uot nn dat eiland. • . , ' i 

'FL0RIS (STRAAT-VAN:.}, zecëngte ia•0.1-lntlii, tussehen heteil,, 
l'leris en de eil. Solor en Sabrao. · .. • ' , " 
· FWRIS HEAD, Bngelschè naa11t ,. .. Ln-FLO■ll , i■ Oo,t-htlii..,\ 

op het eil, Fiom. Zie ·Fio•IS (K.u,-). . ' . ' . ' l ' .. ·. J ;/.' 

"FLORIS-HUIS of Rm-Fto111~Hm1, ,-oorm. kloost. te ·Dewakr, ill 
de ·Prtntde!g. · ·•I 

• Bèt was het oorsprónlr.elljke huis der Broecleren of Klerken 'Vlln het• 
gemeene leven , en werd , naar den eersten Regent, die Fr.oa11 fr11h1!etea' 
was , Hzn-Fua1s-■1111 genaamd; want de broeders of klerken hebben 
sieh allereerst op den rud nn Meester G1uH Gson•, in het Jaaïw. 
•an den Heer :Fr.oa11 Tenameld. Maar omdat dit huis gelrecht was 
aan St. Paulus...,jkarij , aan de hoofdkerk "9an St. Lebninus, en dat zij 
er "enolgens na den dood '\'IID Hr.er FLoa11 zouden moeten 11ittrekken, 
zoo httn Juf•rm1w '1'11' Ru,n!I, die der wereld -vaarwel geZt"gd hall, 
en te'Diepen•er.n ib1mnniketffl r,eworden was, ,n •het jaar 1391 ,··cleta
Broederen haar hui~ geschonken, hetwelk 7ijnen inirang had ia de straal•, 

r 
J 
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• l'Oflblug pumd , waanoor de Broeden hur een kleiner hais , 
.... elk haa onremallelijk wu t ia de · B.,.,,..,, Pfl9"8D hebben. 
Dnrenlmen•·herel\ 1U ie lleferinir, tlie er lepn w•, eindelijk·, door 
hare eipe bloedffÏellden·; bewogen, d- tifti Ie llevestipa. Lawr heet\ 
du Heer Fua11, uit het erfgoed un Broeder L11u,111 ru B1111C111, 
Mlwel.k dae 'Da dea dood llijns 'latlen , die 8cbepe■ 'laa Zwolle 
wu, aan de TIJelen 'laa Beer Fr.um , tot eeAe · IJÏft aedergeltgd 
hacl , het gemelde · haÏI .oor • het pbnaik. der Brvedeno iagerigt. 
Zij hebben ook het nis ·w.a SI. PawM-l'ilarij , dat oter de Nieuw
straat stond , voor fft!)' geld gek.oeh&, en aan htt eente hais gehok-! 
MD • omdat lij geneseabeld laadden 'IOOI' de plaall. ••r lij een heilirer 
lnea hadden llepaaen. Ala •lij J1U er& geaoeg hadden, hebbea 1ij 
ie oude gel,oa-• at'gebrnea en aienwe opptimmerd; als : ia heL jaar 
14'1 , de w-Jllaat- lier llroede-; ia liet jaar 1487 , Jaet hof, da 
keuken , lael vertllek TIIOr de pltea , en beide de poorteo ; alle stevige 
ea &ref'tèlijli.e geLouwen , .die nor in wesea 1ija , en ia de 'lorige eeuw , 
ien O■tnnger .,,.. St. Leha~li.erk tot woaing diende. 

De kerk 'laa dit klooster heef\ la-, tot 1tadaboelwlj. gediend. 
la ._ kerk zoude, . naar men wil, -en pruimen tijd bewaard 
geweest lijn, een arm., .. St.. Oa11a, die door H1111c:ua u11 Na.a'WIHII, 
Generul iet XNishNederea, aan de kerk gachpnkea , .en deer 
GoH1a1 ... T.11 Tou in 1ilnr beslagen wu" omdat .hij Tenaeeade. 
door het unroepea Tan Sr. Oa11ou, 1ijae poadhead te heh'laen weder 
,ekreiren. 
- FLl>RIS-KOOG,. oueh■iade pol.tl. in. F•t,rl,,u, proY. lfoortl
B.U.,ul, 'arr. en lu1nt. /loom, 11cm, &Aa,_..; palende N. ll!la .de 
B.ietlroo,, 0. aan lle .Zaideaae, Z. au de Oos&erkoog, W. au deD 
Ze.lijk flD Seha"'-m, 
~Id., die onbedijkt is, be.laat, ·voI,rens het Ji.aduter, li b..«l,, 

en bestmmt tloor de gesamènlijke Ingelanden. . 
· .ILORIS--POLDE.ll, .-.rm •. afaondelflb pold., tham eea pmlle 

uitmakende· ... den Florû-&Aa.1n-r --polder I ia B..j114',,d, 
.pro,. ZNitl-Hol'-'l, •rr• u,,dffl, ·kaat. "°°"•ijl, 1J81D• ~ 

.l'LOBIMiCIIOJJTM-VBOOWEN-POLDEB, .polll. ia Rij,,,lt,.,,111 Jl'O'Y. 
Z.ûl-llollad1 arr. l,,ytle11, kanl. NeorJ.ijlt, iem. &,,,nl,a,yt11; ~• 
lende N. aaa het d. Susenbeym, 0. aan de SuaenheJlhtl►'laart, Z. 
-uo· d11n Kooipoldei, W. aan. de Zaodsloet.. 

Dae peld. ·laeell eenproHelijk bestaan nit drie pold., als: du 
:Jlorispolder, den Schoutenpolder en den Vroaweopold.er, 
.beslaat" Tolgem be& llllUiter, eeae oppenlak.te 'fllll 176 hand.; ia 
ia het molengeld aangeslagen voor 173 lland. 97 "· r. 18 T, ell., alla 
.., ,- wei- of hooilaad; en werdt door ffnen molen bemalen op 
de Suseaheymer-Turt1loot , welke uitkomt in het Haarlemmermeer. •en telt er· S boerderijen , dneh he& meeat• laad wordt irehnïkt door 
de inw. van SusenheJm. Het polder.bestuur bestaat uit den Burge
meester "fan Sasaenherm, Prel•at, en .vier Poldermeaters" sijode 
la,Rela1tdt■ of Druilen. · . 

l'LORIS-VAN-DRN-TEllPEL, pold. ia den Bie""'"1, prov. lfoortl-
6-o•tl, arr. 1, /lwlofl""1o,dl1 kant. H..,,Jen., ·gem. Il'~; 
palendé N. aao den Joap,Jansw•rd, 0. aan dea Kop 'laD de Qu4a,,. 
W1el, Z. aaa de. West• -eia Snppkil, W. aan,Dijlaad, ffll~ Sl~dl!IIC~N 
P'"• Zaid..Jlollancl. ,, . r 'I .1 , t , . 

•Dae· peld., alleen aan den westkat bekaad en ovarigens dl>CII'. booge 
ener, t.diat, • Ndaat, •olgen• tiet bdaater" NM oppenlalda na 
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11 bund. 111 v. r., en wordt door den ·CÎJflllllar betlaard, 1Jet land 
li~ 1½ tot i ell. bovèn A. P. · 

FLUESSEN (DB~), meer, prov. Frinlanl, lw. 1'11ittft!Joo; &rieti 
Hnnelufllff-Oltkplaant-en-NoordVJOlttt. Zie FuuBSllll (D&-): ,; 

Ff,UIT, klip in 'lf' eat-lntliE 1 op cle noordkust van ·het til. A,.,,,,_, 
FLUIT, rooi of regengeul in 'll'nt-lntl,"lf, op hl!t eil. Antba, 

waar in 18i4 het eerste soud gevonden is, ten N. van de AriW. 
FLUIT (KLEINE-), rooi of regengeul in 1'e,t-lntliE, op ~et eil. 

Aruba, in het noordoostelijke gecleelte digt bij de kuil, waar mede 
eeuig goud gevonden is. 

FLUITPOLDER , pold. in de prov. %w,'lrRoffantl, arr. en kant. 
Lryrlffl, gem. Yeur•t•• lf oortlsijde mn den Lrytl~lttndam. 

Deze i,old., beslaat, 1'olgen1 het kadaster, tiene oppe"lakte van 
80 bund., en wordt door eenen molen van bet overtollige water ontlast. 

FOCHTELOO of VocaHLOO, in ·het oud-Friesch FocH111GB, Snc■T
IOLI of Sm:anoo, d., prov, Frie,lantl, kw. Ze,,enlflOVtlen, griet. 
St,llinperf-Ooateintk, arr. en 8 n. 0. Tan Httft!fl.,,en, kant. en 
5 u. O. N. N. van Oltlder1'oop, 1 u. W. Tan de Drentsche grenzen, 
1 n. 0. van Ootterwolde, aan de Hooge veenen, waartegen een dijk, 
de Levdijk genaamd, is gele«d., dewijl het Groot Diep anders, "ooral 
in den winter , niet alleen Je honwaklters; -maar ook het gebeéle d. 
o'fentroomt. Me11 telt 4'.r 11SO inw., die meest hun 'bestaan 'finden iu 
den landbouw. · 

Door bet dorpje loopt , eeoe heek of een watertje , de V otr el ryd 
,r,naamd, dat, uit de hooge nenen ontspringende, tegen den 1.eydijk 
·,tuit , doch sich daar onder den grond verbergt en , · westwaarts -.oor\
atroomende , een halt kwartier uur gaans weder ·te voorschijn komt. 

De inw., die allen Herv. 1\jn, behooren tot de gem. Oortertoó.,._ 
,,..J!oclauloo. - De school wordt gemiddeld door een getal 1'an 30 leer
lingen heaocht. 

FOOHTINGE, oude naam V'ln het d. Focnu.oo, prov. '"'n'-', 
kw. ZfffftlllOllden, Zie Foc:nnoo. 

FOCKAMA of Foe&nA, voorm. state, prov. Fri,rlanl, kw. 1' ea
tergoo, griet. Baa~l, arr. Leeu-rden, ·kant. Rmnoerd I onder 
het d. JoNIJffll. 

FOCKENB, voorm. riv., prov. Zeeland. Zie Foo11.■1111. 
FOCKENS , oude naam van eene voorm. state, op wier plaats thans 

geLonwd is het• fraaije landhuis LDDZ11n11« , in het Frie,c~ dorp 
.JleetsttntM1ag, griet. Op1terland. Zie "oorts LnDl119Tllll. 

FOCKENS (OUD-) of Gaoo-r-Focuas, landh. van het oude Friesche 
geslacht F oca:111s , aan de westaijde nn het d. Beetstenw,aag 1 pro,-. 
Frie1lanJ, kw. Zer:enVHnlden, griet. Opllttland, in de zestiende eeinr 
gebouwd door den Grietman 'Van Opsterland, llaTt!IUS Focun, thans 
nog bewoond door den Heer SAco Yll' Tn111s, Grietman van Ops\erland. 

FOCKENOORD, landhoek, prov. Frie1lanJ, kw. ·'lf'e,tergoo I griet. 
·1' on,nadeel. Zie Fon1110011D, 

FOCKESLOOT, water, prov. Frie1lat1d, kw. ZewneOIUlen. Zie 
Fo1tu11oon (1). 

FOEROE (nI) (d.i. GBSTou11), naam, welken de Negers geven aan 
de suikerplant. l<LAVIIIILAD, in Ntdtrland,-Gr,iana, kol. Snnrrame, 
als zijnde die plant. met kaartspelen gewonnen. Zie Kuvusuo. 

(1) Do o"rigo ,,.oonlea. dit ... elden Ytl - Poe INPOid •illlll, c1GC1a lûer 11111 antnll, 
roekt fflMI "P POR'' 
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FOiSOE of Foueou , at. in Af "la, in Opper-G11iM11, aan de Gotul-
1,.,,, kon. Auianlit, 16 m. N. no Kaap CorlO, 22 m. Z. Z. 0. 
van Couma11ie. - Zij was eertijd1 zeer bloeijend , doch is thans groote
\ijlr.1 •erwallen. 

FOETZ, geh. in beL balj. van Lurt,nhurg, arootb. Luz,1116,crg, 
kw., arr. en il u. Z.W. nn Lw..rt,,J,uryJ, kant. en 1! ll. W. un 
B•tlrntllNrJ, gem. Jlo-,ricla. 

FOGELSMUHI, , geb. in de beert. Btt1"forl, 1rrootb. Lurml,u,g, 
arr. en 5 u. Z. U. van Di,l.irdo, kant. fD IJ ll. N. van EchttrrtMla, 
kw. en 4 n. N. van Grtrertmac/aer, gem. Berdorf. 

FOGGI, d. in Oa.t-lrtdii, op het ,l,nhon,clte eil. Boero, aan de lf'tat
l""', een weinig benoorden de ietoe. 

FOGILEKO, oud d. in Oort-lndii, op het Ambomcht eil. Boero, 
aan de 1Yr,tl11ul, tusseben de riv. do! Fastou en de Sailali. 

FOHMA , Foau11, Fo■UNlllE of Fo■ullHE, d. in A(ril.a, in 
<>,,,,er-Guirtta, aan de Gottdl.u,t, kon. Auianlit, aan den weg un 
Kaap Corso naar Coumassie. Eertijds was het eene aanzienlijke 1t11d. 

FOHREN, d. in het araars. Yianth11, 6rootb. Lurrmburg. Zie 
Foou11. 

FOKKENOORD, landhoek, prov. Frit,la11d, kw. fl',11,,goo, ariet. 
'11' o,unatlttl, aan het Parrcaaastermeer. 

FOKKESLOOT of }'ocuuooT, water, prov. Frie,la,ad, dat uit het 
llttgt,_ff' •oorllomende, met eene zuidelijke rigting, eerst tusscben 
de grietenijen Htmtlumer-Olde1>liatrl-tH•ifoortlw,olM en Wym6rit,era
dttl, •oorts tuHcben Gaarterlar,J en Wy,,J,ribtradttl heenloopt, en 
aich in het. S/oou,.,,,tw ontlast. 

Dit water is dus genaamd naar Fuu Ucuu , nn [,eer, die , door 
de Schieringers ,·erslagen zijnde 1 op den 9 Junij 1420 alhier de Gro
ninRer huuc moest achterlaten 

.FOKSHAII, geb. in Fiotlgo, prov. Gro-..ir11tn. Zie Fo11AS. 
FOK.SHOL en FOKHOLSTERMEEB., geh. en meer in het Goortgt, 

prov. Gronirtgtn. Zie Fo1■0L en }'onoL TH■u■ • 
FOLA.-MADJAHI, d. io Ooit-Indië, op het Moluk,c~ cil. TtrnBlc. 
FOLCRETTE, d. in de beerl. Bond.or(, grootb. L14rn,J,Hry. Zie Fot• 
■ni,. 

FOLGERA-VEENE of Fo1.Gta-Vu11111, voorm. nengronden, prov. 
Frit11'artJ, kw. OosttryJoo, griet. SmBllingtrland, N. Yan 1Voorthr-Drag
ltt1, ,iaartoc zij behoorden. Deze veenen zijn thans vergraven en daar-
voor is de h. FoLGr11111 ontstaan. Zie btt volgende art. 

FOLGERE of VoLGU■N, b., prov. Fn't1la11d, kw. Oostcrgoo, griet. 
Sntallircgff'lortd, arr. en 4½ u. N. 0. vao llttrenr,ecn, kant. en 2 u. 
N. ten 0. \-an Bttbltr:e,,aag, ! u . N. van lVOOf'der-llragttn, waartoe 
het be.boort, met 516 h. en 1i!S inw. . 

}'OLGER-VEENEN, veengronden, prov. Fritilund, kw. Zntnw,ou
dtn, JrÎet. S,Mllingtrland. Zie FoLGtu-Vnu:1. · 

FOLIN , d. in Ooit-Indië, op het Ambonsc/1e eil. Crmm, aan de 
auidkust , 751 111. ten W. ,•an hel d. Laym0t. 

In bel begin der achttiende eeuw telde het 384 zielen , onder welke 
18!S weerbare mannen en 11 dati's. 

FOLKEMA, voorm. stalf., prov. Fries(a11d, kw. lf'tsltrgoo, ari~l. 
llenaldt1matlttl, arr. Luuwrd,n, kant. Btrlikum, waar an men met 
meer weel op te fîCven hij welk d. zij aeslaan beeft. 

FOLKENDANGE. Fr. naam Yan het geb. F0Ln110111c;111, in de heer!. 
FollmwJi"gtft, greoth. Lt.r,,,...,g. Zie het ,·qlgcnde "J'l. 
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.. FOLUNDJNGEN , ,bwl. ,i11 .het r...U.. ~, kw., ..-. •• 
kant. DielircA, gem. BrtnMlorf; palende N. W., N. en N. 0. ua 
het balj. van Diekircla, Z. 0., Z. en Z. W. Mil de heerl. Felb. 

Zij lievat het geh. Folkendinren, benevens eeoige nntrooid 
li11ende h. 

Het geh. Fo,auou1e11, ia het F11. Fou.D11.u11, lirt f u. 0. TU 
Diekircb , 10 min. 0. van Erenaclorf. - De iuw., die allen R. IL •ü• , 
behooren lc>t de par. van SC,gn. · 

FOLKERDA, voorm. burg in Ha,,..•g_o, prov.. Gronia,-, pm. 
en 1 u. z. Z. W. vao Bed-, i u. !'i. vaa Noonltoaltk 1 waartoe 
aij behoorde. - Ter plaatse wur &ij gestaaa heeft, aiet men lhaat 
eene landhouwerswooiog. ,. · 

FOLKERTS-SLOOT, vaart, prov. Frit,la■tl, kw. Oo,tngoo. 
Zij komt uit het .,111/.e-Hintte,..,.,.,., ia ld&arrkraJetil, in eene mid

ooitelijke rigtinll' voort; loopt dan een korte ,treek auidwestwaartl; neemt, 
ter hoogte v■ll Tjeamawier , weder eenc 1uidoo1telijke riftiog aaa; deor
anijdt de Gra~, en komt voorts in Tütj~l, war aij aieh ia 
hel Kruia,aln ontlaat. . 

'FOLLEGA of VOLLEGA, d., prov. Frwrlanl, b. z,... .... ., 
,ri!!&, Le,,,,,lerlanrl, arr. en 4 u, Z. tea O. van Snul, kut. en 1 u. 
N. ten 0. van de Lemfllff', aan den rijweg van de Lemmer DlHH' Leeu.
warden. Het. ia het noordelijkste d. der grietenij, en bestaat. uit. eenip 
verstrooid liggende boerderijen. Men telt. er 38 h. 111.ruim iSO inw., 
die meest hua bestaan vindea in de veeteelt., waartoe men er lage boei
landen aantreft; ook i1 er veel doorvaar& uit. en DU&' het Tjeukeaeer. ea 
Slooten, langs de Follepsloot of Woudsleot ea de Tweede Foüep■loot., 
wurover hier eene irroote valbrug lift.. 

De He"., .die bier !tOO in getal 1ijn, l>ehoorea,tot de pm, van 
Lnnmrr-Ee,t,rga-en-F ollega. Zij hadden er vroeger eene kerk, doch • 
deae is. ,in de zeventiende eeuw afgebroken, 1ooclat er thaaa niet. meet 
dan een klokkeatoel bestaat.. . , 

De R. K., van welke men ei'ilS aaotreft., worden tot. de Il.al. vu 
• Utnfllrl' gerekend. Er schijnt in de nabijheid du Follegabraa vnie
pr ook eene R. K. kerk te hebben geataan , welke voor ruim 80 ,;ar.. 
moet zijn afgebroken. De dorpschool wordt. remiddeld door een p&al 
van 70 leerlingen bezocht. • ' 

Dil d. is de geboorteplaats van den Gachiedlchrijver Kura1w lln-
c:o1111s , geb. in tlSISt, t in 1610. • , 

De Groote Brekken, de Kleine Brekken en las Brande-
meer 'bebóoren gedeeltelijk onder dit d. , 

FOLLEGA-BRUG of Fotn&una-Baua, brui, prov. Frierla•tl, kw. ·· 
Znen1D011de11, griet. Lem,tnlaml, ten 0. van Follega, over de Follega-
1l?41t; bij deze brug, van welke mee een achoon uit:&igt op het 1roote 
TJeukemeer heeft, staat eene herberg, aan welker bewonen de tol 
betaald wordt. 

Den 2 October 1799 wilden de Engelschen, die t.oen in Friesland 
geland waren , bij deze brug eene batterij opwerpen, docl1 het. gelukte 
eene bende gewapende burgers , naar de Lemmer opgetrokken , met 
oogml'rk om de stellingen des vijands op te nemen , hij twee herhaalde 
aanvallen , der Engelschen deze stelling te doen ontruiml"D , bij welke 
rlegenheid drie stukken geschut, en onder deie een achttienponder, 
1n hunne handen vielen. 

_FO~LEGA-SLOO'f, water, prov. Fn"ula■tl, kw. Znenltlllllln, 
met. Le,tuterlanrl, ~uHcben het Tjeukeoieer ea de Groot.e B.rekken. 
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. l'OLLBCi!STDdllWG , . --, , phr•;·F,.,_d, lw; Ziwa"°'""9, 
~t. ~- flie .FoLLUA.•DH, · 

.FOLLEG!ST.iR-Sl.OCYI', ••ter, 'P""'· F~, 1.w. Zue,awoi,. 
- , piel. -~tffleacl . . Zie FOl,LWà◄I.OOT. 

FOf;LING.A. of ToLLIIU, •oonn. ,tale, thans- eeoe bo(atede, pl'0'1'. 
l'rinlo,uJ~ li.w.·Oa11ff1JH; i,rïet. Koll•_,_,...,..1'it11•Knaûla11J, arr1 
r.-tlffl, bot. DoJ.w,. i a. Z. W. 'fan .Jwglh■r of Luti-o.,de. 

FOLLOPTA , •oorm. ,tate, pro•. Friftlo•d, kw. 11'atergoo, 
~t. BtwrWHhJ. Zie Fom, (Gaoo-..). . 

FOLLMUHLEN, geb. in heL llalj. na EelttMC«la, grooth. ~-
1.mi,, UT. e11 il u. 0 . tea ·Z. na· Diffire/i, kant. en gem. Eclatrmaeli. 

fOLPRANGA, d. pro•. Frie,1-tl, kw. IPrlltrgoo, griet. IPij•
'lwit,nw,l«l. Zie 1JmnLUNHU, 

FOLSCHEID, gem. in de beerl. B°""1r(, grootb. IN.ztwtftrg, Toorm . 
lw. 4rlo., arr. Dw/,iff/a, kant. Orperna. · 

Deae gem. be•at de d. Polsebeid, Rambrueb en Hostert, 
.beae•eot de pit. Baebeid en Sebwiedelbrueb, telt eene be•ol
.liog no ruim 1100 iow ., die alle R. 1.. aijo , en de par. no F ol
llCMÏtl eo Ra-6rtid, uitmaken. 

Het d . i'-11•, lig\ ö u. W. ten Z. no Diekireb, t a. 1'. N.W.,' 
no o..,_. 

De inw., die alle R. K. sija, maken eeoe par. uit, welke tot het · 
•ie. apolt. Ya■ Lunuu'f, dek. nn <1,pffn, behoort, en eeoe kerk 
te Fohclteid, belle"eM eene kapel te Bostert heel\, welke door 
~aeo P•toor en éénea Kapellun bediend worden. De kerk te FoL
ICIIIID ï. an den H. Lu■HTW toege•·ijd. - :Mea heel\ in deae gem. 
twee wel beaoehte. jaarmarkten. 

l'OLSCHETTE, d. in de beert Bntlorf, grooth • .i..z-.,,. Zie 
J.lOII.K■IID. . 

FOLSGARA, d ., proY. Frw,lntl, kw. Feitergoo, griet. Fp-
1n·t,mukrl, arr., kant. en t u. W. N.W. no Srtnk. 

Be& i1 pring, nn bm1rt e.o telt roim 80 inw., die mee1t boo be
■taaD -.iadeoJ-ia de . "9eteelt. 

De HetT,, 4ie bier wooea, beboeren tot de gem. Orutlatnt-46Hga
n-Fo.,... - De R. K., worden tol de stal. no S11ttk gerekend. -
Weleer lag hier de 1tate W alma. . , 

In 18, .,.;I ~ier de kerk met den toren a(gebrand , door de sol
daten, welke de Vetkooper Tau W un had in het laod gehr■gt; oo!l , 
lwamen wib9 twee lmi,lieden om, die op den toren ge•logt waren.'.,,, 

FOLTA (GllOOT-) of FOLon&, Yoorm. rtate, prov. Frw,lan/., kw., 
,,.. t~oo" griet. BarNdttl , ouder F irdgu•. \ 

FOLfA (KLilN•), Yoorm. 1tate, pro•. Fri•1/a,ul, kw. F11tergoo, _ 
• friet . Borrtldul, onder Firdg.,.. 

FOND-DK-HEIDERSCHJUD, Fr. naam 'fao het geb. Bi11oaasc:■111■-
Gun, in de beer!. E1cli, grooth., LIIZffllburg. Zie Hainusc:■111>-GauH. 

FO~DENS , buo,...,, pro•. Frw1la11tl, kw. Fe,urgoo, griet. Boar-
lnatlNI. Zie Fan. . 

FONDENS, Yoorm, state, pro•. Fn't1/antl, k.- . -,,eltergoo, griet. 
Boardlradttl, in het jaar tlS:50 t.oebehoorende aan LT•• à Fo~DIII, 
Ben aoon un dit huis UoTT10 à FoHIH, Pt r1in11t t,n ErlboJTdl, oot• 
YÎng, in bel jaar 11SSS, io eigendom Foekem■•Atatc te Jorwerd, 

FONS of Fonus, buun., pro•. Frie,lar1tl, kw. 11',atergoo, griet. 
B1111rth,_..ll. arr. en I u. Z. 0. 'fin L•n-nln& , kant. eo 1f u. N. 
tea W. Tan fto~, 'fa. N. Tan J_.,i, waartoe het behoort. 
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. -iQN& ~il DULCIS NOXIAE, -,e bl'Oll vu acbr:htlk aiel 
water, in het oude Laad der Frieao, door Cuu Pu--op .de volgen~ 
wijl baobrevea.: • Nadat Gua.1.111c111 Cua mei lijn 1efer onr clen Bijo 
• voortgetrokken wu naar be, land der Frieaen, 1181Ul-aao deaaeebal 
• eeoe bron van.zoet wat.er.alleen ; waa"an iemand die er -van gedronken 
• bad , binnea twee jaren de tanden uilrielen , ea de kaiepwricàtea los 
• werden. De pneeameesten noemden deze kwaal IDOlldeuvel (atoma-
• cace) of mootlkwaal en ·laeeukwaal (scelolurhe) , &eheul'buit. Tot een 
• hulpmiddel hiervoor, beet\ mea ui1ffevo11ua iaet kruid Bnttanaiq 
• ~aàmd (ia 't Nederduitscla Waterridder) , hetwelk nie& alleea dienstig 
• 11 tqren de seouwen en de oaeemallen van den -mond , maar ooi 
,. tegeR allerl,ei IOOrt vau slangea -·" Doob -waar deze bron te aoe
.ken :r.ij , wordt niet door PLmvs op!PP"eo. Het ia eelater ~e
lijk , dat •\i niet verre venr\jderd wa1 van den polt op de Bema (Statio 
Amisia) , daar de legers van Gua&1t1Ct11 bijeeok.-mea. 

LatMvs schijnt die te aoeken in We11enroWintterland, bij ~et moe
ras M Bourtange, om de menigte van lepelblad, die dur groeit, 
waarvan bij 91eent dat dit naoeraa den Dalllll beeft. gehad - niet VH 
Burtange , maar van Britane , en dat men Marom moet leaea , ,het 
kruii Bret.aoica , niet lrita■ica. Dit -ÏI echter niet waanclaijnlijlr. , ten 
aij die plaats nu door het aand oventelpt of io de wateren vu 4Jeo Dal
lart venoaken :rij. 

FONSO'S-HOEK , kaap in Oo-.lnlii, op bn Molubeba eil. "'-
6oüa11. Zie llu.11■ou. • . 

iOOKIIENE .of EouBR, VOOl'lll. ••&Ier in Zaitl-B~, paw. 
z.lorwl, waa"ao men den juistea loop niet meer weet ep t.e ee-, 

FOPPENPOLDER, pold. in lhl(ID.nrI, prov. z.id-HoU.atl, arr. Boc
tmlam, kant. Ylllfffllingna, gem. Maas,..ul; palende N. aaadeVliet, 
waardoor bij van den Commandeunpolder lfeSCheideo wordt, 0. an de 
Vlietlanden, Z. aan den Aalkeetbuit.enpolder , W. aan den Slui■polder. 

Deae pold. beslaat , volpil1 het kaiaater, eene opper•lalr.le "fall 

ti8 bund. '4 v. "· i v. ell., alle■ aeho\ltul' land , bevat 10 ll., •der 
welke 8 boerderijen , en wordt door eenen molen op de Vliet van het 
onnollige watel' ontlaat. - Hel clUkhe■tuur heet.aat uit Moleameeden 
en Schouwen. 

FOPPE SJAARDAS-HUIS' TOlll'DI. buis' prov. Frw,IM,J, ...... ,,,._ 
lffgoo I griet. W ijm6ril,e,wlnl , eoder .41,1,ega, en 10 min. Ji. W. van 
dit d. in -het buurtje de .lforra gelegen. 

Het werd den 16 Sept. 1490 door Donrs T1BT111 Hsn1HA en aija 
broeder EPE inpnomen en vel'brand , waardoor de eigenaar , eea •reed
aaam man , na verloop van dtie dagen, van droefheid stierf. 

FOPPESTOK, boerenplaats, prov. Frie,lantl, lnr. Oo,t,rgoo, gnet. 
Smallingerlan,l, arr. Heerem,een, bot. Bteüter:-.g, onder Bo°""" 
l,agu111, -tegen KorteMfllme, op sommige laarlen verkeerdelijk als 
eene buurt voorkomende. 

FOPPINGA, voorm state, pro-...Frie,lantl, kw. lrestergoo, griet • 
.llennldumerdeel 1 arr. Leeu'IIJflrden, kant. Berlikum, IS min. Z. TH 
Dronrijp. 

FOPRATTYKREEK, kreek in /f ederlands-Guiaflfl, kol. ,Çttriru1,,.., 
in OnH!f"-lfickeri, met eene noordelijke rill'ting zich in zee ontlastende. 

FORBURG, oude naam van het d. Voo■-11110 in Delflantl, prov. 
Zui,J..Hollantl. Zie Voo■aulUI. 

FORE, oude naam van de beerl. V11111 in B.ijnlaml, prov. Z11icl
Hollnrtd. Zie Vzva. 



FO R. 

FOI\EEST of Fo■IJT , 1lreek lands in Rijnlt1,td, pro•. 2uid-llolland, 
rr. uidna, kant. Alplat11, r,em. Middc{b"rg. 

FOREEST (HUIS-TB-) of Oosnn·u&, Toorm. ode.Il. h . in het balj. 
van Bloü, proT. lfoord-Holland, arr. en 2fu. N. nn Haarkm, kant. 
en¾ u. N. 0. •an BtotMLJ1jk 1 cem. Wijk-aa11-Ztt-en-lf'ijl-aara-Duin, 
1.! n. 0. van Wijk-aan-Zu. 

Dit buis, hetwelk reeds in de elfd_e eeuw bekend wa1, is r,csloopl , aoo 
dat er thans niets meer •an bestaat, dan eeniire hou vallen. De daar
toe behoord hebbende gronden , worden thans in eiirendom bezeten door 
de erven van den Graaf GusauT Kntt u• 110001:,Do ... 

Het is Termoedelijk het slamh11is geweest ,,an hel aanzienlijk adel
lijk ircslaeht, der Fo11u TU , het11elk onderscheidene aanzienlijke 
mannen , zoo in staatszaken als r,elccrdheid beeft 'VOOrtirebrairt, 7..oo 
vinden wij onder anderen nrmeld : D1n uit Fo11un , die Lijfarts 
van den Koning vao Polen was ; P1nr11 u~ Foaun, de eerste Hoorr
lreraar io de Gcnee kunde aan de booiresehool le Leyden; Nu11m; u11 
Fo11un, Pensionaris van Alkmaar, die ten tijde an het vem1anrd 
beleg , in 1 IS73 , groole diensten aan de stad en burcerij be11 ees en van 
'Wicn hd thans norr te Alkmaar bloeijende cc lacht van FoanST afstamt; 
N•nt•G n11 Fo■nsT, RekenmeCl!ter •on Holland, en J.11 VAN Fo11usT, 
in 1658 lot Lid -'!'an den Hoorreo Road benoemd , terwijl zelfs Lo
l>!Wuat xm' JCoping eon FMnkrijl. aljne 'tcrdicns&cn huldiade door hem 
met de Ridderorde van St. Michiel te hetril\iiren (1). 

FOREESTEN (VIER-) , 011dc oaoru van de b. V1uao1n", op de 
Ür<"r-rrl111or 1 prov. Gelderland. Zie V1111■01Tt". 

FOREESTWETERING. water in Rij•la11tl , prov. Z,iitl-llollan«, 
in eene noordelijke strekkinc lanas Middclhurff, Foreest co Nieuwkoop 
naar de Groe11actge111mltri11g loopende. 

FORESCHATE, oude oanm an het d. Voo11Sc■OTU1 in Rijnloml, 
prov. Z11itl-llolla11d. Zie Voo11scaon~. 

FOREST, streek land5 in Ri,inla,ad, pro,,. z"itl-Holland. Zie Foann. 
FOllE T.ENSIS l'AG S, Latijosehe n;iam -van h t kw. Ztee,1100,Hlen, 

pro,·. Fnt1fand. Zie Znl"WOUD!~. 
FORETS (DEPARTEMENT-DES-), Fr. naam van het DEunH111r 

ou \Votï•i~ , waartoe , onder het Franscbe bestuur, het tcaenwoord~ 
gl'OQlh. Luxemburr, behoorde. Z,c Wocou (D1,unu1ff-D■11-) . 

FORGES of Fo11,1 , geb. in de beer!. Eûch, grootb. L UJ<t111bug, 
lw., arr. en 41 11 . N. van L11.rembur9, kont. en 1! 11 . N. 'fan ,1le, ch , 
gcm. en ! u. Z. ten 0. van Btr9. lllcn heel\ in dil seh. eeneo ij.1er
molen. 

FORGUE, katoenplant. in .lftdtrland1-Gnia1m I kol. S•rina,ne I in 
lVtdtr-lficke':.!1 links aan den rijweg; palende 0 . a;in de katoenplant . 
Locbarber, W. aan de Terl. plant. Hope ; ISO() akkers groot. 

:FORMERUM, geh. op het eil. Ter,clatlling, pro•. iVoorJ,.Holland , 
arr. en 14½ u. N. ,·no Hoorn, kant. en 111 11. N. nn llle,ltnabliJ., ccm. 
Ttrttlaellin9 1 i 11. 0 . 'Van Miil,lnnd 1 waartoe hel behoort ; met 29 h. 
en 220 in .... 

FORSCHATE , oude naam van het d. Voo11scROTIN, in Rijnland., 
prov. Zuid-llolland. Zie Voo11sc■on~. 

FORST, naam , onder 11clkcn den ÛLDE:<■OP onder lleteren 1 op de 
Ocer--B~,u~e, pro•. Gelderland, •cl eens voorkomL Zie O1D1,nor. 

(1) z; ..... <k dno lulmll ....... : llr, J . ScHLTllU , SINlhfld'IJ N, ... ,., .. d , D. 1. bi. 110-.,11. 
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FORT-BELGICA, lort. ia Ood-Iuil, op liet • .....,_ eil • .._ 
JVnra. Zie Bn.ciu (1). · · · · · · 

FOR TRA PA of )"oanAPPA , plaats , 'l'OOrlomeacle ia eelien brief.., .. 
Dwt , Graaf N11 Hól1"11,l, vn het jur 911 , all nidelgke grea1 •• 
lijn ,rrnrscbap. ' 

De Schrijvers aijo het er niet OYer eens , waar dae plaats gelegen was, 
ons komt het echter het waarschijnlijkst toar, dat men baar in het eil, 
Z•itl-lkfflon,l, prov. Z,elnJ, 1oeken moet, ·eo wel bij •• Graven
polder, alwaar reeds voor vele eeuwen een Voianu bekend i1. He& 
oudste blijk daarvan i, van den 4 Decemhft · 1HII , waar de Graai 
den tege■woorcligen Gravenpolder noemt : • OIIIII rider •• T .,._ 
• ·trapp,,/' Twintig jateo later •erbond de Graaf, beaeff01 mdent 
iokom1Len ia Zuid-Beveland , • Ollff tolrw 'loit J_,..1:ffoirtk: 011N 
• tllOknmatn toit R,,,.hrn,ole: 011R ,._,, tinü CffÛ pacA, loit &ofte:-
• kyall'olre: Ollle tierade ntk re11te11 •• V 01■THP: on,e geleiJe op de 
• Honte: on,e molen toit JAunic : °"" flHf' ,_,._ ·Bmel t:ntle 
• Beeflant en al onse re11te11 Jie •Ï M6bell IÎI /fooire6ee/f&rtl." Ea 
den 13 November 1SIS8 pf de Hertog nog un Ju LVSHew : tk ...,. 
• lerw i11 Yertlrapepolre." Sedert geraakle deae hea.ming in on
bruik. In eeoen brief van 8 Juoij 11188 i, het reed,: • •, Gra'lfflpol,w 
• Ier Jrieuwreape_lle in Z••tinela11t ea van daar •iadt mén dan IIOli., 
ia de lijateo dt:r Zeeuwacbe kerken, kapellen eo k.looeten , welke oad• 
den Bi11chop van Utrecht stoodea: Vo1■n• alia, ~Gu....._vn (1), 

FORTUIN, plaat io het Berg,e'/tr. t1tltl 1 in de heerl. Dri•-'-; 
prov. Jroord-Brol,and, arr. BredA, kant. Oo,lnlaotd, gem. •----. 
Bnfllfllf/ln , op de regtenijde 'f'ao het Oude Kaasje, met · hiesen 1,e-
plan~ , 

FORTUIN, 1uikerplant. in Jretlerlonih-6-u, kol. S•ffllflflW au• 
de COlllfllf/tn,anal,eel, ter linken\jde io het opvaren; ·palende bo'feb
waarts aan de suikerplant. de Eeodragt, beoedeawaarts •n de 1t1ikel'-' 
plant. Slootwijk; 17HO aktt. lfNIOt; met 41 tlaftll. · lleo hee~éreeaea 
Watermolen •. De Negers noemeo·haar 8.ld, , 1 •, , • 

FOllTUIN(GOBD-), of Go1B-Fo&Tu111111n111>. in· •het Jn 1 hr.1 1 •• 

Bon• Fouua• ~ in het Maleidscll'-S.-Pew.l• ;·•eild•Ooal~Iuil, 111 den· 
s..lueAen-AJOCAar.l, aan de Westkust Tao het eil, Sumatra ea,, 
i6 m. no dat. e,l., N. W. van het eit, Pon:, wunan beldOCH' eene 
straat van Il m. breedte gescheiden is, 1° Sli' Z. B., 109" 11' O: 1,. 

Het is geheel met l,osschen bedekt, ea bevat de d. Si-Bagao, 
Si-Laban, Si-Porah en Si-Oeb■ a, met eeae hffelkinl{ v• 
1000 aielen. Zij 1ijn ligt bruin , beprilrt· of getatoueerd , middel
matig nn gestalte , eo schijnen goedaardif I gaellif , medetleebaam ' 
en niet dieracbtig. · · 

FORTUIN (DE-GOEDE-), voorm. oaam·n• de •· plaat. D■ 
Go1D1-Hoor, in }Yedtrlond,-Ouiana, kol. 8fff'fflStM, Zie Goms•H- (D1). 

FORTUIN (GROOT-), eil. in Oo1t-lntlil, io den -Sunda,cien-Ar-
diiprl. Zie 811oz. · · 

FORTUIN (LAND-VAN-), •erl. kostgrond io ·lf•lonü•tlaÜJma, 
.kol. Suriname , aan de ColllflletnroMkreei I ter liokeraijde io het op- · 

', /: 

(tl AUe de o,erip pl"uea, welke wel - tlden op ~ •~ F~T -llom,a,, ~ mu. 1 
'111 1111 woordoo na ondoncbeldiag, ; : . 

(1) - de dil ...... a,alUIAI ar - --- ........... ,1~.JI~·~• 
lla 41,.,. - .. ,_ z ...... ........ Il/oud,,..,.~ ... ,,.,,,.,. ~ ,........,. . .. ...... 
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uren; palende boTenwaaru aan het nrl. l,aud-un-Ecndrairt , bcne-
deawaart1 aan de koffijplant. Sall&thalep. 

FORTUINS-EILAND, eil. in Ooat-Iadii, i11 de Zee-ean-Crlebt1, 
Zie G1t11111-füus-o. 

FOI\TUl EILAND (GOED-), eil. in Oo,t-/nJii, in den S11nJa. 
ttlln-,lrclai1H1l. Zie Fo11Tu1N (GoH-) .• 

FORTUYN of BuHu , hecreobui1, prov. Frit1la11d, kw. Oollrr
!JOO 1 ariet. Tidjnl.,trradul 1 arr. L~euu:ardtn, kant. Bergvm, ¾ u. 
0. van Jlard~nrijp 1 waartoe bel behoort. · 

Het wordt tbaos in eigendom bc1elcn door den lleer àlr. U. ll. v.u 
W1u111~• Hn1■ , Raadthcer in het Provinciaal Gercglsbof van Fries
land, woonachtig te Cornjum. 

FORTUNA, cil. io O"'t-lntlii1 in de Z,e ran C,lebe,. ZieG111uu-
11Lua. 

FORTUNE, eil. in Ooit-lndiè', in den S1111tlascMn Archiprl, nahij 
de Zoidlrnat van Sumatra I onder IS0 lSt' Z. B., 101° !U' 0. L. Het 
i1 met klippen omringd: 

FORTO E (ISLE-DE-BON E-), Fr. naam •an bel eil. Go10-Fouu1■, 
in Oo1t-Tr1dii, in den s,.,.th,,c/ma-Arcfiipel Zie Fono•~ (Goio-). 

FOllTWJJK. oude naam •an de iodir,oplant. H Twu-KtllDEH■, 
in JfetÜrl,,.d,-GlliartJJ 1 kol. S11ri1tame. Zie 'fwn-K1~DEHN (D11). 

FOR JI-H DRIA (, ,·oorm. wapenhuis , vermoedelijk door Keizer 
Aunre Hu11.uca g ticbl, dat , ,aancbijnlijk rrcstaan h~eft, ter plaatte 
waar thans het londtrocd Auns■uac;, in Delfland 1 pro•. z"id-llol
la,ul gnonden wordt. Zie A11&11THUIG, 

FOS A-CORB LO 11 , Lat. naam ,,an de Gucn un Coaat1to, 
in z,.;J.flolla,ul. Zie Coaauto (Guc■T- u-) . 

FO -UR IA A, oude benaminrr 'l"an den N111aw1~-Uuu, prov. 
Geldfflorul. Zie IJ u (Nat:uwt:-), 

FOSSA•EOGE IA., Lat. oaam van de Eu~111uu1c:u-Gun, in Opper
Geldn 1 prov. Limburg. Zie Eu&1111uNscl11-Gun. 

F A-OTTO l A, grift of gracht, welke de Roomscbc Kci1er 
Ono u Grool• 1 emltenl het jaar 980, beeft doen 3ra•e11 . Volgeu1 
ommigea 110Ude dit de tegenwoordige Hon1 of Wuna-Sc■1LH w1-

sebeJJ Zee11w eb-Vlaanderen en Walcheren 1iju. Zie Holln. 
FOSS :TIJM-VET of de Ouo1-Ga1n, ..-ourm. vaart of 1rrift, prov. 

ar..,-,.,,,., ,rclke de llun inrroërs bneerdeu , dat de 1rrens che1diqrr 
tutKh n l(unlin1ro en Fi,·elcro was , bctwdk de Fivclrroërs ontkenden, 
1ood.\ daaruit eene hevi1re twi L gere1cu is. De ecrslen b-,bbcn. nadat 
1ij, in ba• jaar 1iJj , in ce11e11 veldslair overwinnaars wareo geblc-.,en, 
die ll'rift, ,.eJke met modder aevuld was, weder oprrcuravcn , cri tot 
d tee toe dOOl'ffetroltkc,, , opdat ze 'l"Oor altijd cenc grcnsscbeidinC' zoude 
zijn. Titan• echter is er «een spoor meer Tan te 'l"iud"n. 

POSSR-EUGE ·u; NE, Pr. naam van de EoGE:<1u11scn-Gun, in 
Opper-Gclder 1 prov. Limbi<rg. Zie Eo0&111Auscu-Gun. 

J,'OSSBIIA o( Voauu, boercnwonin3 met ecniue landerijen , F ouema• 
lieert genaamd, ceb. in het IYe,ürl.:marlier, prov. Groningen, arr. 
en <i 11. W. Z. W . van Groningen I kant. en ~l u. ten W. van Z 11idlcorw 1 

gcm. en l u. 0. van Manon, 10 min. Z. van N"i,, waartoe zij behoort. 
Ten onrcgte wordt 1ij op sommige 1.aarten als een geh. aangerreven. 

FO SEMA-HEEI\T o( Vos u•-Hun, eenÎffC landerijen onder lfuy, 1 
in het re,hrlwa~r der pro•. Gron.ingm. Zie het •oriire art. -

ffiSWERD, ook "el Bn■.1nä genoemd, .-oorro. kloosl., pro'I". Fm,
lonr:l, kw. Oo,ttrgtJo, ~riet. FenreNlerarleel; ¼ 11. Z: O. nn Fu"ertl. • 

Oigitized by Google 
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Het - bevolkt. met aoll!NI■ ·9aa •• Pnmouareiter• oNle-, ia lto 
jaar 1090 , met toestemming -vaa Cotruu111 , dea t.wee en twiat.îrtea 
Bisschop -vaa Utrecht , uit het eil. Ameland derwaartl overgelRafl, 
wordende de kerk door den ge1egden Biuchop ter eere -vaa St. lu 
• nooper ins-ijd. 

Het schijnt zoowel eene abdij van broeden , als van 1u1ters to •tie 
geweest, no ala \oen aeer gebuili.elijk was, en het hMl het qt om 
eeaen Abt te kielen. 

J.uiu HuL11u1.a. ,' volgens anderen J111c1.1 luaua.a., een venDMrd Edel
lDIIII , die 1eer vroom na leven w• , nam in het jaar 1180 , aadat 
aijn huis , door dea bliksem was ia braad geruli.t en geheel ia uch piep, 
het op1et om geheel van de wereld af te scheiden en 1ija lcvea ia de abdij 
-van Bna.a.111'i le gaaa slijten. Als hem aulks toegestMn was , heeft hij de 
steenen van het afgebrande huis aan de armen gegenn ; ook verkocht 
bij eenige landerijen en deelde hn daarveor o■tHnfeD geld onder de 
armen .uit. Daar en bono gaf hij aaa het Il.loost.er Bna.t.111il 9f ponden 
(34 bond IS3 v. r. IS6 v. ell.) lands in Dijuhorn en 83 paden 
(30 hond. 48 v. r. 4i •· ell.) t111&ehen •hierom en Westerbie
rum. In of lort na het jaar 1289 werden eeaige Noaaen uit het, 
door den waten·loed vaa dat jaar bijna gelteel vernielde kloo,ter Miedum , 
in Franeli.eradeel, daarin overgebragt. De Nonnen uit di, laats&tJemelde 
eonvent, ten 1etale van IS3 , werden ten deele naar Baj11m verplaatst , 
en voor'■ in bet klooster te Bua.wui oppomen , IHI alvorens na de 
orde der Au1ustijnen tot die no Premen11reit. te 1ijn overgegaan. 
Evenwel was dil k.looster 1ecn op aich aelf 1taand gesticht, maar be
hoerde onmiidellijk lot Lidlam , sonder dat de Noaaen 1elfs eenen 
af1onderlijken 'Prior hadden. Dit gesticht was d111 een aanhanrel vaa 
Lidlum. llen via4t in de o■de kronijk 'MD J,'rie,le.J, dat er ia het. 
jaar 1349 ia dit klooster iOO personen, 100 Priesten als Conveneo 

. ea Noonen , àoor aene weedende pe•t aiL bet leven aijn ger11kt. 
In bd jaar 1397 brandde 'de fraaije kerk van dit klooster tJCheel af• 

1ijude zij , n•r men wilde , door de Monniken no Klaarkamp in brand 
ptoken , waarop die no FoswuD, ait weerwraak, Yier :Monniken no 
Klaarkamp doodsloegen • hetwelk vele onheilen ten gevolge had. De 
oonaak de1er oaecaigbeid was, dat die van Klaarkamp, die het 100 
laai met de Schieringers gehouden hadden, daarom door die -van Fos
w1u • als aanhangers der Vetkoopen , dikwijls ten boorte beleedigd 
werden. Door het verbranden van de li.erk te Foswuu en heL dood• 
1laau van de vier .Monniken van Klaarli.amp barstte de tweespalt op 
nieuw uiL. Het ging 100 grof toe , dat er een algemeen gebod moest. 
worden uitgegeven, om alle vijandelijkheden te staken. Hierdoor raakten 
de wapenen wel uit de handen , mur de wrok aiet uit bet harL , welke, 
door de geringste aanleiding, welhaast in eene lichte -.lam uit.Larstte. 
Maar eene weldaad, door die van Klaarkamp aan eenen Lekebroeder 
van Foswza• beweaen, venoende de vijandige gemoederen. De Klaar
kamper lloonili.en hadden, namelijk, ia het jaar 1489, eenen Leke
broeder un FosWDD verlost 11it da banden .an Hus1L Mot.&1x.a., die 
den Lekebroeder, beschuldigd of verdacht van HasBL's dienaren dood
geslagen te hebben , naar Docknm voerde , waar het vooneker slecht 
met hem a011de zijn afgeloopen. Dit heet\ niet alleen de oude breuken 
geheeld , maar ook aanleidin3 lot onderlinge niendscbap gegeven. -
Het klooster Jt'oawDD i1 Termoedelijk ten tijde der Reformatie verwoest. 

FOUDGUM., d. proT. Frierla11d1 kw. Oo,tergoo, tJriet. 'lren-Don
gff&f/nl, arr. en·4t •·N.W. Vlln Leeuwarden, kant. ~o t u. W. 
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.. z. \"111 , IJ.l.ntl ,· op - tarp gèleseo ' ~ .1..,,,. Doo
. l■• ea Hohrer• , UD dea rijweg en \eTena aan de vu,t , •elke van 
Braodgum naar de Dockumer Ee loopt. 

Men tel, er 18 h. en 130 inw., die io landbouw en TOOroamelljk in 
cle veeteelt buo beataan Tioden. - De inw., die, op ~n n■, allen Hen. 
1ijn, hehooreo tot de gem. Tao Fowlgur,w,a.R,,ard, welke hier eeoe 
lerk heeft, die io het jaar 1808 nieuw aebouwd ia, en ep eeoe terp 
ligt , TaD waar men een heerlijk gesigt hecA op de omli1Jgende bouw
nldeo en weiden. - De enkele Dooparn., die bier woont, behoort 
tot de pa. Tao Hol-,/. - De dorpacbool •onlt gemiddeld door 
een getal no US leerliogeu besocbt. . 

Voorheen stond hier de at.ale Sti os tra, eigenlijk S ,ie n, tra, naar 
!ad palacht van dien naam , thana eene landboeTe oC boereoplaat.a , 
HR welke de torea in het begin der Torige -.w ia afirebrokeo. Ook 
la« laier de state , tbana eene sa the , Il e Il e ma. 

Dit d. heeft in den tachtigjarigen oorlug veel te lijden IJllhad , en 
leed ook bij de wa.lenloedeo van 11S70 en 1717 groote verlie&eo. 

1100DGU.M-EN-RAARD, kerk. gem., pro.,. Frie,1-J, klau. en ring 
ftll Doeu•. 

•en teh er !UO zielen ea sij heeft twee kerken , ééne te F o II d g nm 
ea eene Ie Raard, De eente, die in de1e gem. het leeraarambt h~ft. 
•aargenomen, i.s ge•eest JouJ111u JonftllS, die in het jaar 11S97 bier 
atio11d. 

FOUHREN, ti. in het graaf,. r;._,., grooth. Li,znn!n.rg. Zie 
Fou111. 

îOULBAY , baai in Oo,t-lntlii, un de Zt&idiu, ftll het SUrt• 
.- eil. J-, 8° JS' Z. B., 1:;r IIO' 0. L. 

FOURKN, gem. in het gna&. r;..tJea, groolb. Ltu11ffltb•'1, arr. 
Dieiirc/a, kant. Y iani.na ; palende N. aan de gem. Viandeo , 0. aan 
de Ou, die baar Tao de Pruiuiaehe pruT. &ijnland aebeidt , Z. HD da 
aem. Rciadorf en Betteodorf, W. aan Bouneheid. 

Deae gem. bna, hei d. Fearen, beoevena de geb.· Beu el, Lings
do rf, Posche id en W alad orf. Zij telt eene bevollung TBD 400 inw., 
die meest hon bestaan Tinden in den laadbouw. 

De inw., die allen R. K. njn, maken eede par. uit, welke tot het 
Tic. apoat. ,an Liu:n,J,.rg, dek. no r itntdm, beboert en door eenen 
Putoor en eeaen Kapellaan bediend wordt. 

HeL d. Fo1U11, Fou■HII of P11111111 ligt 1i u. N. Tan Diekirck, ½ u. 
z. W. no Viaoden, aan de Our. - De kerk. is HD den -H. Snn.a-
11111 t.oe«ewijd. 

FOUilTKENSBROA.D, Engelacbe num Tan de sandbank de Bus
nunaa, in de JV«mlzn, op de kutt TaD HuU.rttl. Zie B11nnnTtn. 

FOUS.MUHL, geh. in de beert. Ber6e.rg, graoth. L.znnl,■rg. Zie 
F.&vanu. 

FOUSOU, tt. in 4.frii4, in OJ,rr-Gwi•eo, n11 de OotMlh,t. Zie 
Îel-. 

1'"0UTEBUI\EN, geit., pro.,, Frie,lntl, kw. O..twgoo, griet. Ita.
wrdnifft, a,r. L,n..,../ew, kaat. Ra--1, ½ u. Z. 0. van /r,a
,_ 1 waartoe het behoort ; met 8 h. en 30 inw. 

FOW, eil. in 0•111-l•tlii, in tie■ •o1~-ttrc/aipel, 0. no 
fliûlo, bij het eil. K"'6i. 

FOX.HA• of F-, eigenlijk v_..■, geb. in l'.iNlgo, proY. 
6-i•r, arr. en il u. Z. 0 . ._n G'91ti"f"I, l a. W. ten N. Tan 
Ht1t1gna'ltll, pm. en -1½ u. Z.W. no Sloddff'ffl, i u. Z.W. nn 
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.l{o,-,,., ,,..... Uli de , tot H~nd bebo()rende b. de Boek of 
St. llurlenshoek en het na te noemen Foi:hol; met 18 h. en 100 inw. 

Hier werd de eerste branderij van mout- en brandewijn uit aard
appelen iu de prov. Groningen opgerigt , welke er nog in weaen it. 

FOXHOL ofFou■oL, geh. in het Goortgl, prov. Gro,1i,agn, arr. ea 
ii u. 0. Z. 0. van Gronit1gen, kant., gem. en i u. W. van Hooge:o.t1J, 
i u. N. van Kropnm,ltk, waartoe het behoort, grenaende aan F,1bam. 

·llen telt er 41S h. en 340 inw. en heeft er eene af1onderlijke school , 
welke gemiddeld door een getal van 80 leerlingen be1oebt wordt. Ook 
wordt er een w1Ddzaagmolen , alsmede eene fahrijk vaa saro-8ora ea 
verwstoO'en, gevonden. 

Door dit geh. loopt eene vaart uit het FoJ:bolstermeer , welle vaart 
aich bij het Foi:hamster tolhek met het Wioschooler of Schnitendiep 
Tereenigt , en langs welke over hd meer de Scheepvaart van Gro
ningen ging , toen het diep t\sscben Fosham en de W aterhninn nor 
niet gegraven was. 

Sommigen leiden ·den naam nn dit geh. af van een gevecht, het
welk bier in 1499, tusschen de Groningers en den dapperen Saksi
schen bevelhebber, den Ridder N1n1n Fos, voorviel, en waarin deze 
laatste sneuvelde ; doch aange1ien dit geh .• in eenen brief van 1460 , 
reeds V OISl■OL genoemd wordt , blijkt daaruit ten duidelijkste bel ver
k~rde van dit gevoelen. 

In het jaar 1460 verkregen het klooster Essen en de Groninger Bur
remeester W1LLU H1DD1J11G■1, benevena aijne au1\er, de vrije uitvaart 
aoor eene van hen gegravene sloot uit V osauoL , welke sloot naar den 
Borg liep, en mede langs eene andere sloot, denkelijk de Muldel'floot, 
liggende buiten den weg te Kolham en aicb uiutrekkende tot aan de Be. 

In het jaar 16151 liet de stad Groninsen hier eene veengrupping 
van 14 v. wijdte graven. 

FOXHOLSTERIIEER of Fo1tsa0Lsna■l!H, meer in het Gooregt 1 

prov. Groningen 1 gem. Kropn,,ol,k , W. van Foxhol. 
Dit meer is een eigendom der stad Groningen , die (er het re,t vaa 

TÎsscherij jaarlijks tan verhuurt. 
FOXWOLDE, geb. in ·het dingspil JVoorJen"eld. 1 prov. DmitAe, 

arr., kant. en 4i u. N.,N. W. van .,/.11en 1 aem. en i u. N. vaa 
Botkn; met 21 h. en 130 inw. 

FOYNGA of F1n11H, voorm. Jandb., prov. Fn"e1land., kw. Oo,tergoo, , 
sriet. KoUamerlantl-era-JVievw-Kruuland. 1 arr. Leeuw,artkn 1 kant. Doc-
1111111, l u. N. O. van Kollum, waartoe het behoorde. 

FRAAM oC Fuu, ,oorm. burg in H,mii,,go, prov. Groningen, arr. 
en 3 u. W. van .dpi119edam, kant. en 1½ u. 0. N. 0. van 011Jer
Jndam., gem. en ½ u 0. nn lliddelberd, IS min. N. van het d. 
Hr,i;inge I waartoe hij behoorde. _ 

Zij beef\ aan de Cuu1 en , in 1620 , aan W ILLBB Co111D&11s u11 H1LHK, 
Gouverneur van Lieroord, toebehoord, en is omtrent honderd jaren 
geleden, en welomlrent het jaar 1738, gesloopt. Op de kaart der Heer~ 
CouDHI vu HaLPIII , uitgekomen tusscben 1671S en 1691 , staat nog 
eene tcekening nn dien burg, met het wapen nn Co111ons. Ter 
plaatse waar :i.ij gestaan heeft, aiet. men thans eenige boerenwoningen, 
welke een geh. vormen, mede Dl Fa.u.■ geheeten. 

FRAUl-TlL of Fu1■ •TIL, aeer bekende brug in Ha,ui,,go, proY, 
Gnnaingn , Z. na Jlidlûl1tum, 0'fer het riviertje of diep, dat. van 
Fraam loopt naar den Delleweg, onder deaen met. eene pomp heen
loopt en aicb hij F11u11-T1L in het Taarwater naar Middelllum unstorl. 
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FR.AANAKKER, b., prOY. Fn"ula11J, lw. IP•sltrgOtJ, in L,tere tij
Jen aan de stad Franeker gctrolken. Zie Fu11un. 

J.'}\AEILEMA, voorm. burg in Fiwlgo, prov. Groni11gt11. Zie F■unuaA. 
FRAEYI.EMABORG or Fu1LI.UUH, burg iu Ffrelgo 1 prov. Gro11i•gm, 

arr. en S u. O. an 6roni119en, bot. en 1! u. N. len O. van llooge:and, 
gem. en ¾ 11. N. 0. van Sl«Alnen, ten 0. van den rijweg gelegen. 

In de dert.ieode eeuw moet reeds een sterk kasteel gestaan ebbeR , 
waar nu Funuu■on i,evoodeo wordt, De eerste, die men als be
zitters daa"an vermeld vmdt, waren de Funuu's, uit 11clk geslacht 
bet, door het huwelijk. no R1LL1IUl'IDA Furnt■,. met .Jonkheer Suso 
R1..•c.■-u, in bet seslocht van R111,uu (thans Rr11~n•) kwam ; waar
uit het, in het jaar 1691 , overgins aan llt~1111, PaccuDT, Raad en 
Syndicus van de Ommelanden, die met Jonkvrouw Aau EL1&UIT■ 
Rrnnu sehund was. In 1781 lwam het deerlijk nrvallen hui , 
met de daarbij beboorende, gedeeltelijk omgehouwen bosschen, door 
aankoop, in banden van den Heer ~Ir. l(Hoaiit D! Suou Vnn.ulf, 
die alles weder in behoorlijkeo stand brogt , co van wien het ,·ererfde 
aan dien• eeoig oYergeble,·eo kind , Hn■uu Lou1sr C■11tv11u, die in 
het jaar 1810 gehu•d is mel Jonkheer Jou~ llou S1cuu. Deze over• 
leden &ijnde , i, zijne weduwe, in het jaar 1831 , hertrouwd met Jonk
heer W au»• Hou S1cu:u, die hel thans noa bezit (1). 

Uet bij FunLu.uo■c. behoorende hosch, tuinen en boomgaarden , 
bevat eene uitgestrektheid .-an ongeveer 31 hund. 

Uet wapen dezer burir is een schild met drie ffOlvende baren ,·1111 

aroen en zilver, afwisselende geplaatst lnssehcn drie roode d••arsbal
ken en eenen z10arte11 zecdraak over alles been aeplaatst. 

FI\AEYLUM! or Fauauu, voorm. burg in Fioelgo I prov. Gronin
gn., bij La,darp waartoe · zij behoorde. Op de kaart der lleercn Con
nu HJJ lhuu staat noa eenc teekeniog van dezen burir mel bet wa
pen un diens toenmaligeo bezitters. 

FR!lr,ENBERG, voorm. burg in Eittlgo, prov. Groningtn, Zie 
Faunu■AIO■c; . 

.FRANCIES-POLDER (ST.), pold. in Staats-Ylaandtren 1 proY. Ztt

land. Zie F■AJICII-POLDH (ST.), 
FRANCJSKANER-KLOOSTER, .-oorm. kloost. te Amsterdam, op 

de Ot1tlt:ijtI.-.,/c/atrrburg-l. Zie M1sun11011oeu-uoosn11. 
FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. kloost. te .,/,nitmlam , in de 

Oude-Hoogstraal. Zie P.01.1A11H11-1ttoonu. 
FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. k.loost. te Appingedam, prov. 

Gro11iNgt11. 
liet was een mannenklooster, dat in 1328 geslicht, doch na de 

Uenorminl{_ geheel aesloopt is (i). 
FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. kloost. te Delft. Zie M1JJ

uo■ao1Dns-11:Loonn. 

FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. kloost. te Dnenter, in Zal
land 1 pro•. O•tn'juel. Zie lll1~on■ao11>ns-uoosna. 

(1) %1o N G-i,,rr l'.Z..A/-,..l .,_ I UO, ,.u,lo do Uo:r ltr. T. P. TUSLIWG btdl 
pp.,n ..., llfl:.aopte p!ltbiedeeJs en belc:b.rij,lag ua Fa.&nLa"1oaa, inct 1w,o plaat}el,. 

hn owe un de■ tl.ui. d~ burp nor Uil , ea het t•tele .... dn cereowoordllfll stut , 
met .... ..._.., na .. ••pf:D , hltl'fll 4.e lkhri.jttr o~ ,-oor dat du beulijllbeid ,u Sloc.b-
l«ND' .... , , ....... wOf"llt dil .... hd. pall(bl ra.&nL••· te djn. Ook 1'Îndl aten .... Failt'• 

1.oulOM na afbH.W1" u Nlehrij,i" In ■,. c. P. 1 aoa1D6 '•"' 111e• AA , O..ct N,-dn'-"" 
•" d,, -, l'IWf•r• ..,,.. , OWfJ"W..... ••~ "' Nlt,tlen ,.,d.,.., M •f1r•,.,14, 

(IJ Zit ll4TTUSVI , J••INU , IV, P"I· IU. 
IV. Dan. 23 
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FRANCISIANEB.-KLOOSTEB. of 811COLtlftD•&1.00SID1 •oorm. kloost.. 
te Dieiirc/&, ia het groo\h. LttllJIWJ•rg. 

Het was een nûm en fraai gebouw , maar werd bij de omwenteling 
no het jaar 1794 nraietigd. 

FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. kloost. te Don1ndat, prov. 
z.itl-HollanJ. Zie M1l1DBaDODHI-I.L001na. 

FIUNCISKANER-KLOOSTEB., voorm. kloost. te BJa.. Zie Jl111-
•n1aoa»•••-•t001Tu. 

FRANCISKANER-KLOOSTEB. , ST. Ac1nnn-u.eosna ofGau'lwnlll• 
TU-&LOOIITIUl , norm. kloost. te Elb•rg, op de Y ,z..,., proY. Geltlerlarul. 

ln 1418 nreenigdea zich eeniee aalt.eren te Elhorg. Deae Yerln• 
gen ia 14ilS Yaa Zwnn Uli Cur.--• , den twee en "tijt\igsten Bia
scbop na Utrecht, de verguaniar een besloten klooster en _kerk te 
motren bezitten , en daarin, naar den derden regel nn ST. Fauasc111 , als 
Graauwe austeren gekleed, te leven. In 1474 Yerkocht de Rl!IJCring 

· aan haat de gebeele Aftentraat , met beding om de huiaea, op de 
Breestraat uitkomende, Yoor wereldlijke penonen bewoor.l»aar te houden. 
Dit klooster, na de Reformatie nrnietigd aijode , dienen de irel,ouwen thana 
tot woon- en pakhoiaen ; terwijl de kerk tet eene Lagere 1e'Lool is iaeerigt, 

FB.ANCISKANER-KLOOSTER, 't'oorm. kloos&. onder Gietlaoorra, prov. 
Oi,erijuel. 

llea wil, dat de Monniken uit dit klooller de eerste peest aijn , 
die de turf ge1raven hebben. 

FRANCISKANEB.-K.LOOSTER, 't'OClrm. klooit. te Gnw, prov. N.ord
Brabaatl. 

Het werd bewoond door Nonnen van de orde 't'U St. Fa.uaicaa. 
Nadat Grave door den Prins van Oranje ineenomea wu , werd deaea 
Nonnen toegestaan haar klooster te IDO(('!D blijven bewonen en de in
komsten daanaa te blijven pnieten , 1D1tl 1ij eene jaarlijbche erken
tenis voor deze gonst aan den Raad des Prinsen nll Oaua, te'• Gra
venhage, be~lden. Zij namen hare gocbdienst in eene kamer van het 
klooster waar; die echter te klein was om alle R, K. 'fan Gran te 
bevallen , welke daarom n0tr een ander kerkhais lot het uitoefenen 
van hunne godsdienst vergund werd. De Algemeene Stalen hebben in 
het jaar 1731 besloten, dit klooster te laten uitstene■, 

FRANCISKANER-KLOOSTER, te Groni-,-, in de Z111t1iwdraclt. 
Zie BaoEIIEII (Tlll-), 

FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. kloost. te H-1a., in J:,,._ 
t11tMrlan,l, prov. Noorrl-Bollaad. Zie ll1u-.anu-&r.oo1T111.. 

FRANCISKANER-KLOOSTER, te Hoorn...J onder Haren ,.in bet Gao
regt_ 1 prov. Groni119,m. Zie lbau.-0P-Dlll•Hooa11. 

FRANCISKANER-KLOOSTER , voorm. klont. te a.;.,.., op de 
O,,,,..B,tuu,1, prov. Q,ZJ.rlawl. 

Het was bewoond door Nonnen , die den derden regel Yan den H. PLU1-
c1sc111 Yolgden , en was door de Heerea vu Brr.uD gesticht en met 
inkomsten voorzien. 

FRANCISKANER-KJ.OOSTER, Yoorm. kloost., in en onder het be-
hoor der stad Lermu,arr/,n, prov • .Friulantl. Zie Gu1ui11. ,-

FRANCISKANER-KLOOSTER of l.1.oosTu »aa Zusnu11 Uli AacouJiz, 
rnonn. klooster te Leytlen, in de Paratlijuteeg, omtrent de toenmalige 
stads ,·esten. / 

.__Jlet is een zeer rijk klooster geweest, waarin Nonnen vao de derde 
orde van ST. Fa.i.1'C11cus woonden. Na de Hervorming ia het geheel lot j' 
liurgerhuizen vertimmerd, 

1 
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.FRA~CISKA ER-KLOOSTER of RuoLutt&H.LOOJT!R, Yoorm. kloost. 
te Lu.--'•, grootb. Larmthrg. 

Het i oudste kloostergestichten dezer orde in Je zeventien Ne-
4erlan eslen ff!!Wee>l, zijnde reeds in het jaar 1223 gesticht. Het 
lond in het midden der Bo nstad en • cnl in 179:S op::ehe\·en. N.a.

rouos 1cbonk de kloostergebouwen, henevcn Je kerk en de kapel van 
.ManJfeld en de omlig{l'ende tuinen, den 10 October 180.i , tijdens zijn 
'l'crblUf te Lunmburg , aan Je stad , lot eene slapelplaats van koop
,arcn, ecoe marktplaats, cenc korcnhal en cenc openbare "aodel
plaats. De aenoemde gebouwen werden echter eerst in het jaar 1829 
afgebroken, ter vergrootiog \'an het 1Yillemxplein (vroei;er /Vapolecnu
plein), en ten dienste van het N1,;uws Suoao1s. 

FRA CISKA ER-KLOOSTER, ftl1~oeulloEDtllS·UOOsT1ll of RtcoLn• 
TU•noosn11, TOOrm. kloo t., te Maa,trirht I op Jeu .iflintkroroeders
~rg, aan de TongtricMstroat. 

De Franciskaoen hadden zich reeds in het jaar 1234 te Maastricht 
aevestigd , en nabij de oude St. Picterspoort, eenc ene verkreaen, 
om daarop een klooster co ecne kerk te bouwen, "clL.e zij ook cenen 
cemimcn tijd bezeten hebben. Dan, in 16:;8, werd hun, ter oorzake 
,•an b t belend Hrraad, door Je algcmeene Staten , gelast de stad te 
ruimen; en zij bqraven zich naar den Lichlenber{l' , een half uur {l'aaos 
ten Zuiden der stad, op LuiL.s arondrrebicd i;elegcn , waar zij ecu nieuw 
klooster stichtten, Slavante ccnocmd. De Fra11,chen, da1rna, in 1673, 
~laastrieht vermeesterd hebbende, ga,·en hun verlof, om weder binnen 
te komen , dan vermits hun klooster, {l'Cdnrcnde bun afwezen , lol een 
Hos'1TUL en de kerk tol een Annuu gemaak.t ,vas, moesten zij een' 
tijd lanll' 1ich behelpen I met eeue kleine woninll', niet ver van bun 
gewesen klooster; hetwelk duurde, tot in 1699, wanneer de Staal hun 
toestond, een nieuw klooster en kerk to mollen stichten , daartoe ver• 
rrunncnde ecne openc plaats "eshraarls van do kerk , an ST. Suv .1.u, 
die de Scludten1iof genoemd werd. Daar, hadden zij, na eene ae• 
ooe1pame 10m geld in Holland co elders to hebben verzameld, buo 
klooster irebou,rd , op het hoo(l"Slc en vermakelijkste oord der stad; 
dat nu de Mindersbroedcrsberg ccnoemd wordt. De kerk was, naar de 
nieu1Je bouworde, zeer wel incerill't en werd in het jaar 1708 vol
tooid. Zij praalde, met eencn kun tigen predikstoel. Del koor was 
behangen met groote schilderijen , in welke de levensgevallen van den 
Il. Fu~c11cu1, die zij hunnen nder noemden, waren afgebeeld. Deze 
kerk , WIJ mede onder die, welke meest door de gemeente bezocht 
werden, voornamelijk ter oonakc van 'het Lieve Vrou"e beeld , dal 
daar be,uard werd , waaraan vele wonderen werden tocg~ehn:nn. 
Achter dit klooster was een oni;emcen Groote tuin aan{l'elccd , die 001t
waarts teiren den ouden stadsmuur eindicde. 

De gebouwen van dit klooster zijn thans ingeriat tol een Hvrs 
vu Jluuuun:z z~ M1uu1111 Vnnu111N,. De kerk is onder het Ne
derlands Gouternemcnl, ten koste der pro,incie, tol een l 1n~1s ."'-'?'I 
Jonnu Tertimmerd, en dient voor Je zittingen van het Provmciaal 
Gcrcirtshof en de Arrondisscments-Rcgtbank; een gedeelte van den 
kloo tertuin is bij diezelfde gelelJcoheid tot het bou"en eener Ku11Nz 
on Mutcuu nis ircbczi:rd, 

FllANClSKANEll-.KLOOS'fER of K"ucuu~-Ktoosnn , voorm. kloost. 
te llaa1tr1·,1,.t I tusschcn de Be9atrdtstraat en de eertijd~ cenoerude 
~?lkk,tmat I welke do:irna de Knpucijnen,traat cenoemd u , 100 ah 
lij I han nog heet. ,. 
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Dit klooater, hetwelk van eene pooten tuin voonien wäs , is in 1609, 
door :Monnikken gesticht, die uit Antwerpen waNJO OV"'1Jl'Bbien. Geu 
Yute goederen hesitteade , moeeten lij eindelijk door de pmeente on
derhouden worden. llet lof wordt van deae geestelijke ltoeaen vei::, 
meld , dat zij zich , als er , in het jaar 16i$ , te llauLricht eene 
allergevaarlljkate en besmettelijke ziekte heenebte , zeer verdiens\elijk 
jegens hunne 1Ladgenooten maakten. Zij offerden zich ter ve!Pleginr 
der zieken. letterlijk op , zoodanig , dat de laatste Klooaterltng " 
zweek , waardoor men genoodzaakt was , dit gesticht uit de andere 
kloosters der orde op nieuw te bevolken. 

In het jaar 176H , werd dit klooster vereerd met een hesoek van den 
Pater-Generaal der Kapucijnen orde PAULUS à Co1.111DBa, een Spaujurd 
uit een oud adellijk geslacht , die van twee :MonniUen zijner order 
vergezeld , te voet omreisde om in alle de Kapucijnerldoosten , de 
visitatie te doen , en die hier met vele pleg\igheden ontvangen werd. 

Thans zijn de gebouwen van dit klooster ingerigt tot Lan11 vooa 
DB lunnlBII. 

FRANCISKAI\'ER-KLOOSTER, Kr.oona DD PanT1H1111 of Kr.oona 
DH BBCOr.1.11n1111n, voorm. klooat. te Ma.odricAI 1 in de Bo,oltdraal 1 nab\l 
de Boscbpoort. 

De Recollettinen zijn cent in 1673, nadat Maastricht aan de Fran
schen was overgegaan, uit Namen derwaart& overgekemen, en hebben 
baar kerk en klooeter op eenen, baar door de Fransche ioe,estanea, 
grond geslicht, die de Schflllff-lMf genoemd wu , dan die ondencheiden 
is van den anderen Sc;huttenhot, op welks grond het Minderbroe
den-kloo1ter stond. De kerk was aan den H. Alffll11vs n11 Pnv.1. toe
gewijd , en 11tond onder den Provinciaal der Minderbroeden. De Nonnen 
maakten er allerlei werkjes in wa1, welke sij aan hen, die het klooster 
kwamen bezigtigen , te koop boden. Het diende mede tot eene kostschool 
voor jonge meisjes, die er in de Fnnsche \aal en in allerlei handwer
ken onderwezen werden. Later zijn de gebouwen vau dit klooster inge
rigt tot eene Kunn vooa DE l11uun11:, waartoe sij nor dienen. 

FRA~CISKANER-KLOOSTER, ook K1.0esTa-»n-Booauu1111, B1-
&u11Du of 811».UBDIIII genoemd , voorm. kl-t. te Maa,lrichl, in de 
H' ilmalrnutraat. 

De bewoners waren voorheen wereldlijke penonen , die te samen 
woonden ; met laken weven huonen koet wonnen ; in het jaar 11186 
den derden regel nn St. Fu.1cucvs aannamen , eo in het vervolg dit 
klooster, benevens de kerk, die aan ST. M1c1UiL was toegewijd, bouw
den. Zij waren gesteld over de inzameling der liefdegaven , welke wer
den aangewend , om Christenslaven , die door de Barbarijsehe zeeroo
vers gevangen waren , uit de slavernij vrij te koopen , en plagten zich 
toe te leggen op het ondef1rijs der jeugd in de beginselen der La
tijnsehe taal. - De gebouwen worden ·thans gebe1igd tot eene par
tikuliere woning. 

FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. kloost. in Rijnland, prov. 
Zuid-Holland 1 buiten de Hoogewoerdspoort der stad Leyden. Zie 
lf 11'DHIIOID!llll-1'LOOSTBR. 

FRANCISKANER-KLOOSTER, voorm. kloost. te Utrecht, aan hg 
St. Ja,i1kerkhof. Zie M11rn111HoZDERll-&J.OOSnas • 

. FRANCISKAl'\ER-KLOOSTER, voorm. kloost. te U,rec1t, op de 
Oudegmrht. Zie RE&m.1us-nu1s 

l<llANCISKANER-KLOOSTER, in de «riet. Wijmbritmadeel, kw. 
Jf'e1t,r9n,?. prov. Frie•lantl. Zie Gao11101a. 

"' 1 
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111\ANCISK.ANEB-KLOOSTER of Hn-luoonu-an-H••mu, voorm. 

llomL in bot graaf,. Z■lpltn, prov. Gelfürlarul , te i•tpl,ffl , bij de 
Hoepi&ule-Binnmpoort. 

Het beeft sijnen naam ontleend van bet nabijgelegen guthuis of 
hoapitul, en er .'Waren twulC Fnncillaner Nonnen in •oonachtig, 
'Welke de aieken in het hospitaal verpleegden. Het ia in bet jaar 1 IS7i 
vernieti_.f. - Van de .gebouwen ia niets meer aan•esig. 

FRANCISKANER-JlLOOSTEB , voorm. lloost. in bet gra■ &. Z•tpk-,c, 
prov . GelJerlarul, nabij z.,,-.. Zie Gat1Lm. 

FBA.NCISPOLDER (ST.-), Sv. F■uc1a,oua of ST. Fauçomot
•• , peld. in &au-Y loa'Mlnn, prov. Z•larul, arr. Goe, , distr. 
e■ kant. H.J.t, gem. &, •• Gnt, ook gecleeltelUk liggende onder 
de Belfiacbe S-· Zelsade; paleode N. en 0. aan den Polder uo 
C.niavhet, Z. en W. aan België. 

Dese p.Jd. ia rroot , volpu ·het l■dater, 137 bund. 83 v. r. 
90 T , ell., "a■"an i9 bond. fl v. r. en 80 v. ell. onder So, tc111 

G•, en onder deae i6 bond. 84 v. r. 74 •· ell. ,chotbaar land. 
Het achijnt, dat dese pold. vroeg, en •el in het jaar 1811S , i1 be

d.ijkt geworden, doch later weder il onderpvloeid , ten minste heb
ben de Stalen Generaal der Vereenigde Nederlanden , bij octrooi nn 
:1 Junij 1709 , un A.Hllil' P1ITD!u, Gener■almeester nn de munt 
en N1~ LI B&.ou , Ontnnpr T■D de convoyen en licenten te Gent , 
coneeuie verleend • om de Inden no den Sv. Fu•c1tPOLDH , gelegen in 
• den ambach&e nn AINDede , voor soo nle die liBBen op den bodem 
• van den 1tut, te herdyclen ende te beveracben ," en anllr.a onder 
anderen op de voorwurde, dal de geoctrooijeerdeo het honderdlte gc
me\ , pn Milfnio CftffllO sollen bedijken , aijnde ten actrden jare , 
en •cl den i5 Julij, un pmelden N1coLu n BL011 en ■an P1nn T u 
Zau, Burp-ter nn Wachtebeke, ambachte nn Assenede, Belijk 
octrooi door den· KonÏDf van Spanje verleend , voor de bedijking van 
Let deel vao deu geaegden polder op Spa■n~h territoir rrelerren. 

In den Sv. fauc:u-•n ■tun ■lechu 3 hofsteden en eene bijzon
den, woning. Hij watert door eene 1lai1 in het Caainliet uit , en 
he& ~lderbeal.uur bestaat uit eenen Dijkgraaf, bijgestaan door ecnen 
Pennmgmeeater. 

liJlANÇOISPOLDEll , pold. in s,-,..yfao"Jnu, prov. Zuland. 
Zie het -.orip art, 

FRA.NEKEll, lerk. ring, prov. Jo"rw1land, llnu. T■n Harlircgni. 
Zij beataat uit de volf1ffide 11 gemeenten : Franeker, Achlum

ea-Hitsum, Donrjom, Dronrijp, Herbaijum, Pein1-en
S"ein1, Ried-en-Boer, Scbal,um, Schinsen-en-Slappe
hrp, Tjam, Wehrijp-en-Baijam, telt 7000 aielen, en bevat 
18 kerken, bediend worde11de door UI Predikanten. 

FRA.NEK.ER, gem., prov. Frinlarul, lr.w . 1Pe11ffogoo, arr. Len,.-r
ttln, . lant. Horliagew (3 m. l., 9 1. d.); palende N. ■an het d. 
DongJam, N. 0 . aan Schabom en Sweina, alle in de ir-iet . Franeke
radeel plegen , 0 . un Welsrijp, in de griet. Hennaarderadeel, Z. 
aa.o Tjum en Hitaam, griet. Franekeradeel, W. aan Herbajum, griet. 
F ranelieradeeJ. 

Deae gem. bevat de ■t. Franeler, mel h■rea K lol1 lag , al,
-«le Fra nekcr-Uitburcn, eertijds bet eenle dorp van de grictenU 
J1rnelieradeel, later dunan afge■eheiden en onder het behoor der 
■tad gebragt. Deae U1n11■1111 strekken aich in de-lengte 1!, en in de 
breedte 1 u, uit, en bevatten de buurtea: Arken•, Salwerd , 
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L1Jtje-Lollu111, Miedu.1D, Doijua, i.ic,. Laukum ea War. 
~ den Klok1lag ..;u .b4;grepen hot Vliet, tea \1l!01lea ,raa de a&ad, 
en Vijfhuizen en Zevenhuizen, ten ooateu. na Fuuua, MR 
de treb:aart 11&11' Harlingen en 1-uwardeu pllJeu· Van de vl'O'fer 
in deae gemeente golegene IIAD&iealijli.e a&ateo , DIOpD, als nog O'l'eng, 
--~ worden: Groot-Lankum .-an :Men. de wed. B. Rooua1111 
en Sahrerd, de buitenplaau ·van deo Heer Faun Dau .Fon1111, 
hennen, Sjaardama, tusscben Salwerd en de &tad, OllfCYIIC&' ter 
plaatse , waar BOIJ in de eei:ste helft der vijft.ieade eeuw het kal&eel 
van dat placht heel\ pat.aao.; Jloordal,urg, tall4bea dea .Leea
"Wa.rder trekvaart en Lutje-Lollum, ia ia de vonie eeuw, i.leia
Laokum, zoo vermaard ala de woonpl(ia&a vau. deu beruemdea Pa
nua ~ ... ' 1'00&' weinige jaren plooet. 

De stad was in noegere eeuwen aamatlliük als lloofdplall en re,&a
setel van d, Vijf J)eelen., 1'8jlfVaD nas de gew4MM!le il Ql'uphlel'en' 
van de dijlbeaturen dier deelen , om hier Of1 laat r.,.lllauia htwlM hoofcl.-
TCrgaderiogen te houden. . 

Deae gem. heslaateeoeoppervlakte vau. 17U hlu;Ml. 7~ v. r. 9iv. eU., 
telt 830 h., bewoond door 111S2 liuiaga., uiwakende eeoe he.-olking 
~an ruim !Si()() inw. Men vindt er i acheepawumerwerveo ; 3 1teeabak
kerijen ; 1 pollcbakkerij ; 3 fabrijken l'a& dakpenlWI on estrilleo ; :i aai• 
jdfabrijken; i wageamakerijeo; 1 hout.....,lea, 1 pel- en i kOIU• 
molens. 

De Herv., welke er 4000 in getal irija•, ~ eene iem. uit, die 
tot de klus. van Harlingea, ring v.aa F~nd.r, beboort, en door twee 
Predikanten bediend wordL De eerste ,. die alhier h.et. leeraaraml,& 
heeft waargenomen, is aeweest Jo■...111111 Acaoaau, die in bet. jaar 117i 
herwaarts kwam en in bet jaar 11S7:i weder IQOC&t. vlu1ten. De Pre
dikanten worden beroepen door dea kerkeraad , aa bekomen hand
opening nn de Regering, aan welke li!,t gedaae beroep ook ter ped
keuring moet augehoden worden. 

De Doopsgea., va11 welken men er 200 aautreA, maken er mede 
eeoe gem. uit, welle tot de B11nte llau, dn prwi,u:ü Friffloarl be
hoort, en door eenen Predikant bediend wordt.. 

De Il Evaog. Luth., en de eenige Herat. Evang. Luth., die er wo~ 
nea , hehooren tot de gem. van llarlingea. 

De R. K., die er 900 in getal aijn , onder welke 700 communi
canten , maken eene slat. uit. , die lot het aartspr. van F,w,Ja",l be
hoort , en door éénen Past.oor l'iediend wordt. 

De lar., van welke men er ongeveer 30 aantreft., behooren t.ot. de 
bijkerk te Harli•gen. 

llen t.elt in deze gem. 4 scholen, die door een gemiddeld getal van 
ISiO leerlingen bezocht worden. 

De stad Fauuu ligt 4 u. W. van Leeuwarden en i u. 0. van 
Harlingen , 1eer gelegen voor den handel in granen eu veldproduc
ten, aan de trekvaart van Leeuwarden naar Harlingen en de narten 
naar Barradeel, beL Bildt, Sneek en Bolaward; terwijl de straatweg 
van Leeuwarden naar Uarlinr,en midden door de st.ad loopt. Zij ia 
de derde in rang onder de sleden der provincie Friesland, bevaL in den 
omtrek een klein half uur gaans , beslaat binnen hare muren eene op
pervlakte ,·an 30 hu111l. 17 v. r. 94 , •• ell. en t.clt 657 h., bewoond 
,foor s:m huisg<"z., nilmakeude l'CllC bernlking TQD ruim :i800 inwo
lll'rs. Het is l'Cne 0111le stad , ,idkc in het. jaar 1191 , reeds stadsreg-
ten had. . 

\ 
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Eeoige uitaprio11eode boeken , •ooral in bel Noord,nislen , en in bel 

Zuid001Len uilfre1onderd , is de gedaante r.noepaam eirond. De 1tad 
JieefL nimmer eenitr irerq•M bolwerk ceha , behalve in het Oosten aan 
de Oo.terpoort, eo een rnelijn '1"6ór de Noorderpoort, aoodói!t •ij ce• 
noeg1aam 1onder eeniire verdedigintr was , des oieLLegeo1t.aandc heeft zij 
echter, in bel begin der 1c1Cieode eeuw, eene 1trenffe belegering uiLIJe• 
1tun. Zij beeft •oorla drie land- en vier waterpoorten. De Ooster
poort of Dy k1lerpoort, •eleer •oonien un eenen booeen ronden 
toren, i, in de noordelijke flank het eenigstc bolwerk der llad , lig
cendè daar eene lan8'e ulbrug over de 11racht. De Weslerpoort is 
tn beL widwesleo der stad, aan den IlarlinlJer straatweg, en had •elêer 
twee nlbruggen, doch thans maar ééne vaste broir, De Noorderpoort 
in bel noord,resteo, en in bel midden der vorige eeuw, geheel nieuw , 
in den Iöoiseheo smaak optrebouwd, is in 184:i afgebroken. Uil deze 
lr.oml men ia bel ravelijn en van daar over eeoe rnlbrurr en ecne frooijc 
Immen brug , door een kostbaar ijaeren bek , ter wcdenijden draaijcndc 

in twee 1wan, utgewerkte zuilen van blaauwen steen , op den rij"·err 
aau Dongjum. Niel ver van de Ooslerpoort staal in den stadswal 
tto oude toren met eenen .-waren _pijnappel , de Bo i • k oo I cenoemd , 
aan 'Welke de Leeuward c r Waterpoort ia C'ebouwd. Verder noord'
wuru bad men vroeger de Dongjumer Waterpoort, met twee 
ouderwelsebe 1eskaate. torens. T.bans liC't daar eenc eem·oudige bror, 
over de uiluart naar Dongjum. Verder westwaarts stond in den wal 
een oude dikke toren , dienende lot ecu stads-kruid- en amunilie-huis; 
niet verre van daar, enn ,•oorbij de Noorderpoort , had men de Se 1-

b i er nm er \V ate r poort, beide afgebroken. en de laatste door ccne bruc 
ve"angen. Bij de Westerpoorl is de Harlinger Waterpoort, bo
no welke men •oorheen aan den buitenkant , het volrrende versje las : 

Ua• aacaT C■aino, uc1 ■us1squE SACIIAU ; 
Ea&e> IIOIIOI u11Tu■, 11011 cu•1:r 1Lu. ■.nós. 

(d.i. Deae stad is aan Christus, aa.n den ,rede. en de muzen C'ewij«I ; 
daarom begunstigt 1ij zeer den goeden , doch niet den kwaden). 'l'us
scbcn deze poort en het oostelijke ravelijn aag men \ICleer nog twee ou
der,rellcbe , doch half ofge.hrokene torens, welke thans aeheel 3esloopt 
1ijn. Tnsschen de Nooi;der- en Westcrpoort sprinct de wal, met eene on• 
reirelmalige eirkeltrek, uitwaarts, en sluit een stuk weiland in , dat 
,releer een diepe ,·ijver wat, in het midden ,an welke het beroemde 
Sjaardama Slot, uit het "ater was oprrehaald. 

De liffffinr, der stad is zeer behagelijk. Van den "al af ziet men 
rondom in eene uitmuntende landouw , terwijl de met vee als bezaaide 
Yelden, liet oog bekooren en een heerlijk gezigt opleveren. De stad is 
van binnen doorsneden met wateren , doch •elke uithoofde ,•an de na
bijheid der aee, als stroomcnde van Harlincen door Funu11 , 10111s 

bnk ziJn. Een aantal brurrgcn of steenen pijpen zijn voor de ge· 
meenscbap der onderscheidene buurten noodzakelijk, waarom er dan 
ook t,rintig gevonden •orden. In het jaar 166ts bad op eenc dier 
bruggen een aanmerkelijk ae,al plaats. De Veldmaarschalk Gra~f 
Jo■u Mna1Ts 011 NASSAU, destijds terur,keerende van de ber,rafems 
des E'riescben Stadhouders W1Lu■ Fiu:ouu: , bad bel onrreluk, door 
het breken daarvan , in het water· te vallen , en werd met moeite aered. 
Deze brug draagt na dit ,·oorval norr den naam ••an Mn1.1ritsbrug. 

llen houdt te Fu111&H twee jaarmarkten, éénc in Julij en ééne i11 

4ktober. Er djn koc,markten, in Mei en No.ember , en een · pa;a r
dcnmarkt in October. 
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OmLr de openbaN aebouwen komt: hier allereent in aanmeränr het 
Athena,um, Toorheen het lloogeeohoolgehonw, thana ROf wel het 
heaieaswaardipte deur stad , en aallr.1 te meer, omdat pene abele
mie of athenasnm ome, vaderlaada met dat , qn ·Fauun ba ver
geleken worden, wal den geputea vorm en doelmatilJe iaripng 
van de akaiemÏlche iteboaweo ea inatelliopn te umen geaemen, t. 
tnt\. De ■ette aka.lemiekerk, Ier sijde van den inpllf en het bin
nenplein , met de pdenkteekeDeD van A. F. vu Scinr-■1• , H111111c:n A111-
TOIIIDII -... NB L1D111, P-, A■-•DT, VAII Dnn ena ; de 
weliagerigte eollegiekawen , met de daarbij hehoorende ,renameliap , 
waaronder die van natuurkundige i..--ten bij10Dlller uitmunt ; het 
Theatrwn Aaatomiicam ; de aenaat.kamer met de af'beeldinp van de 
meeete ROotrleennn , die hier Herleden lijn ; de bibliodleek , in 
het jaar 1781 met een aanaiealijk lepat un And.UI Fmuu na 
Scan■u , eenen kleinaoon de. breeden •an de HO Yel'IDllllrde An.t. 
M.t.aJ.t. n11 Sc.HIWI, Yerrijkt, alwaar, behalve 1!1,009 of 11,000 hoel
deelen , tevem eene kut bewaard wordt met Nld11amhedaa . een ua
tal portretten, werli.dooajes , bijbela em. Tan A11n I.t.111.t. -.u Sen. 
:■.t.11; alamede •111 eeaip portmtea der ouchle lloogleerarèn en eene 
aoo,renaamde hom--bibliot.heek , •vaUende dooaen, in den traat 'f1NI 

hoeken, de bladeren , bloellll!n, saden ena. van nnehillende boomen; 
de onmiddellijk biemevea1 gelegea fruije Hortm Medicus, met de 
oranjerie en de ruime woninr clea Boarleenan ia de Botanie ; bet 
afaonderlijke Laboralorium Chemieum ; dit alles ia Tereeni,rd op eene 
wijae , welke deae ToortreS'elijke in1tellÎll8' groeten laiatw liijaet. 

Het Stadhui,, ten deele eèn eud pbiimr, ia in het jaar UJ91 
geaticht, eo aeer net aemaakt naar den smaak va die tijden. Het 
staat met den voorgevel naar het Ooa&ea , doch tban1 ÎI alechta bet 
Toonte ,redeelte vu dit eude pbouw in weaen , aijnde be, achterste of 
Westelijke gedeelte, in het jaar 1780, 1eer fraai geheel nieuw opge
bouwd. Men pat. in dit gebouw lanp eeneo •toep , welke •an wee.,_ 
baten aes trappen heefl , door eenen ruimen ouderwellchen ingang , 
die met ppute wapenen, beeldwerk en opaehrif\en venierd is, en 
een ruim voorportaal , dat twee krni■koaijaea tea Ooit.en en \"Îer ten 
Noorden heeft, beneTens eene pui met. drie ramen. Dit phou• i1 
voorts van allelin11 pschikte vertrekken .-ooraien , waarader «ne groote 
fraaije raadkamer. Boven op dit gebouw siet. mea eenen toren van een fraai 
maaksel , wurin de stads klok haagt, Ten Zuiden van het oude Stadhuis 
ia, in het jaar 1760, een net nieuw gel,ouw s-tieht, dienende be
neden tot eene woning voor den· Kamerbewaarder en boven tot. eene 
wachtkamer. , 

De Stadawaag, in het jaar 11S04, door den Hertog van Saksen ge
oct.roijeerd , is aeer wel aelegen, als lijnde op de Y aontraat 1 boven eeoe _ 
steeaen brug gemetseld , waardoor de goederen , aan den achterkant , 
door_ midclel van een windas, uit de doorvarende schepen geligt en 1.er 
wage gebragt. kunnen worden. Boven de Waag i, oen ruim vertrek, 
thans dienende tot een Matraaün van kleeding en wopeninr, 
,·oor de Schutterij. 

Het Grietenijhui1 van Franekeradeel,aandeBrtedephlat,, 
zijnde een gedeelte van hel Oude Dekama-huis, is mede een aeer 
doelmatig pui. 

Hoogst bezienswaardig is het l'laoetarium of beweegbare Hewelstehel, 
dat door den eenvoudigen Wolkammer Eus E111111&1 •an Dronrij11 , van 
1773 tot 1780, geheel alleen uitgevonden en in zijne snipperuren 

• 
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terYaudiad ÏI, Da hn.-, vu liijaa alle de plaaela of. dwaab&erren 
rondom d'e IOD heeA hij &all den aoldel- nn llt!De bianenli.awer , in aijn 
woonhui1 , voorpteld en durbovea door een uanerk in bew119ia& ge
Lragt, 100 kaa1&ig en nuuwkllUIÎg, dat het de bewondering nn men
achen uit bijna alle oorden der wereld opwekt. Het rijk ÎI door un
koop eigeaaar sewordea na clit lwn,tstuk era van het gebouw , wurin 
het gevoaden wordt. Het voortdure,,d behoud daarvan i1 d111 vene
kerd, terwijl de dankbare 1tad of wel de edelmoedigheid van Jo11kheer 
IDsur E111u vu HoB.UJ1•, v--.la Gounrnew- van Friealand, dea 
maker nog bij aijn lewen, vereerde , door bet plaallea van 1iJne heeld
teni, op de raadual ,an het 1tadhni1. 

De Hoofdli.erk, tban, .de eeoige, die bij de Hen. gebruikt wordt, 
was voor de Reformatie aan den B. M...arm:., Biuchop ,YaD Toun, 
toegewijd. Dnt.ijd. waren in dae kerk ondencheideae viurijea en 
preheadeo: ala eene viurij no Sr. Cnuaiu, eene viurij van Sr. 
N1ceuu, eeoe prebende van Sr. Ju, eeoe anden, van de H.H. Cau-
1'1111111 en Cam,11W1111 , eeoe derde ,an de Line r ro■rn tn ROOd en eeoe 
Tierde prebende, SjMl!dema-leeo ,eoaamd. Alle deae viurijen en pre
benden werden door Prieeaen bediend ; aoodat er aea Priealen , gedn• 
rende de god.dien1toefenin, ten dienste nn den Pu&oor ■toaden, 
De putorij bragt 300 100 uldeo ("50 guld.) op, de eene viurij iOO 
goudgulden■ (300 guld.). wee prebenden bragten enDTeel op ala die 
vibrij , de twee andere prebenden hadden een in"-n no 100 goud
gulden (11SO guld.) De Proc»t van de St. Janakerk te Utrecht trok 
van de putorij :n poitulutp)d- (6i pld.), lo het jur 11S4S 
1ijn de Talen , tot de kerkelijke dieoat hebooreode , uit de hoofdke•k 
geatolea. Het gebouw ÎI ruim 88 ell. lang. Van binoeu aiet mea, 
aan weenkaaten , eeoe rij nn Si pilaren , die geheel om het koor rond
loopen. De kerk heef\ drie ingangen, eea in het Ooaten , een andere 
in het Zuiden ea de derde in het Noorden. Tegen het Weaten staat 
de toren, ongeveer 6S ell. hoog , 1ijode de spits thans iel.■ larr dan 
vóór den Hemch·■-'tldag TaD 171', toen de toren, van boven door 
den bliuem gelrolfen , voor een iredeelte afbrandde • hoewel verdere 
rampen , door de waakaaamhei• aer inwonen , tijditr werden ptuit. 
W~leer had dne toren een i:fi:i• no 1wareo bant.teen, doch thao1 
bestaat 1ij ait - ijseren 1tracle. lo den toren ie eeo ~erk 
met vier wijserplaten , waarin drie klokken hangen. Biaoea in de 
kerk , tegen den toren , Tiadt men een aeer ,eboon orgel, da, in het jaar 
184i i1 voltooid , en de plaats venaagt no een sedert lang onbruik
baar werk. In de kerk ug men vootb~n eem, menigte gedeokteeke
nen van adellijke familiën • die bier weleer hebben gebloeid , gelijk 
ook van eenige voorname Hoogleeraren. Dcae werden in het jaar 1796 
wegeaomeo en lal.er heel\. het 1lechll moiren gelukken twee daarvan 
eeoipin1 te hentellen. De predik■toel , die eenvoudig doch welgemaakt 
ia, wordt tegen een der pilaren ia hel Noorden ge•ooden. Wat ooete
lijler ia de bank van de 1tadare,ering , en daar &eaeno~er die der 
Hoogleeraren van het atheneum , liehbende deae han'-en an het Oos
ten beide eeoeo bal\'en cirkel, 11aarmede 1ij nabij elkander komen. Ook 
vindt men Lier vele geatoellen , weleer door ridderlijke plachten, 
die te Fau■ua de voornaamste buiaeo hebben, beselen 10 gedeeltelijk 
tegenwoordilJ bij die huiaen behoorende. Eindelijk hanpn in de kerk 
,ier koperen kaarRolr.roonen. • 

De Doop 1gu i ode Kerk, op de Zil11er1troat, in een achlcrbui1, 
a■n den 1tildswal grcn1ende, en no voren door eeoe lange 51.eeff in-



-
gaaade, ia ~an bioaen zeer net, ~• men daarin door eea dubbele 
deur , waaoeer IDOll tegen den awdooltelijkeo mlltll' den prediu&oel , 
en ter wedenijdeo de Diakeo1bank beeft ; bovea de aitbaoken , aan 
de drie' overige muren -viadt men gunderijen, welke op net bewerkte· 
pilaren rusten. 

De R. K. Kerk, •• den H. Fuiq:J&Ç111 toepwijd , lltolld noeee, 
ia de Zileentraat; aij wat bov11n beL woonhuis vaa den Putoor, en 
in bei middea der -vorïae eeuw bijna geheel TerDieuwd en met een 
pel( 't"oonien ; het groote alwr ltood tegen het Noord001tea , en 
wu (rui nnienl ; daar tegeoonr ug men liet orgel op eeaea haor
aolder, en in den omtrek gepaste beelden en schilderijen. De tegen
woordige, mede aaa dea B. FauC11C11 toegewijd, il ia lirt jaar 1831 
gebouwd en ILaat aan God,r,ü,r, 

De Nieuwe Be1Jraafplaat1 buiten de lllH ÎI aeer 't"oortrefFelijk 
mprilJI en levert Yele fruije pzigt.en op de omliggende dorpen en 
laaderijen op. 

HetBlaauw• of Klaarkamp1ter-Weesh11i1, aan de Dijlutraat, 
bij de HOIJOUoemde Priu •awntJm,g , ÎI een ruim gebouw , 1eer Lnoor
deeld door Guuon Aaa1cou, een..., nn IJNIOle geleerdheid, eo Abt 't"lll 

lUaarkamp • ia dit buil overleden den 17 September 11$98, hetwelk naar 
hem het Klaarllampster-Weesbuis genoemd wordt. Het getal der 
kinderen ia niet alLoos bet 1elrde , ,taande de begning van eenige plaatsen 
aan 't"ooroame buiaen eo familiëo , en die der overigen of niet -~p zijn tijd 
't"ervulde, aan den TI'ijdom van bet W eesltuit. Dit buis is tamelijk gegoed , 
heeft eeae fraaije binaenpluts , ea wordt 1eer aet onderhouden. Aan 
dea aijmuur vaa dit IJOhouw ia een aaoaienlijk monáment , verbeel
daKle, in eeaea 1waren steen verhnen uitgehouwen , het ongeval aan 
Gnaf Jo■u .Mua1n u11 Nuau op de Kettingbrug onrllomea , met 
dit opaclarift: A0 • 1661S 11111 8 Ju. N. Snt. wnT IIJI Doon. Fvan 
Ga. Jaau ll.1111T&a Foan TOT NAssov, aua WOHIILtn HT W uu1-
IIOOa'r nu.en. 

Het Provenienb11is il thans een oud enllel hais van eene ver
dieping , op de &Mlbcanhtt, met eeae ,teeg aan den Oost.bot, door 
welle men naar de kamertjet gaat, die acht ia getal lijn. Weleer 
wu llit gebouw een ope11baar buis , betwelll door den Stadarentmee1 -
ter wenl bet\uurd en aanzienlijlle goederen beaat; doch door de kwade 
hesturinr der staduaken , omtrent het midden der 11eventi11nde eeuw , 
aija al die goederen te soek proakt , en het hui1 aelf i, een eigeadom 
geworden van bijaondere personen , die de llamertjes geven aan behoef
tige lieden, welke niet alleen geene andere voordeelen trekken , maar 
ook nog zelf de llamertjes moeten onderbonden. 

Het Wuterbuis-Vrouwen-Gastbuis, zijne■ uitgang hebbende 
in het lf•,cAof, is zijne 1ticbting verschuldigd aan de liefdadige 
schikking van -wijlen Menouw W BST1a■v1s. Deze , behalve vele an
ure aanzienlijke goederen • ooll bet Martenahuis te F■.111&1111 in ei
gendom be1ittende en bewenende, vermaakte bij uitersten wil 6000 
golden , tot opbouw nn 18 kamers , voor weduwen of oude deugd
"me Trijsten, te houwen naast den hof der overledene, aebter het groote 
huis en tot onderhoud , 100 der kamen als tot ondersteuning der 
daarin geplawte weduwen en vrijsters , vier boerenplaatsen, en al 
hare obligatiën op de stad Dockum ; stellende tot Regenten nn dit ge
aticht de Diakenen der Hervormden. Ingevolge van dien werd dan ook 
door Diakenen dit huis gesticht , en wordt het nog 1t.eed1 in stand gebon
den. Hel buis zelve is een net gebouw en van eene 'fierkante gedaante, in 
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het midden een fraai en ruim hleeinld hel,l,ende , waar lanp men, op 
een steenen gangpad, Yoor de venslen der kamen kan rond wandelen. 

Het Armhuis, hetwelk, in dejaren 1781S en 1786, in betnoordelUk 
gedeelte nn den ouden tuin Yan Sjaardama-lauia, is phouwd, IOO 

tot huiavesting van bejaarde stadsarmen en kinderen, die anden hi 
gemeene lieden besteed moes\en worden. Dit gebouw is een groot 
dubbel dwanhuis, waarin vele vertrekken lijn, en is met &\jne 'fOOl'llte 
,ijde naar de ·aldaar noordwaarts loopende stads binnengraeht gekeerd , 
waarin men tien achuiframen , heaeven1 eene groote deur in het mid
den en twee kleinere auid- en noordwaarts \elt. 

Nog heeft men bier ook een Diakonie Weeshui1, op den hoek 
van de Yoor,traat, waar deze naar de Y,'j"entreat draait, weleer het 
Zwart-Weeshuis pnoemd naar de kleeding der kinderen, en tel 
onderscheiding Yan het Burger-Weeshuis, waarin de kinderen ia 
het hlaaaw gekleed aijn. Dit hui,, te "°IIFD Ro,endal genoemd en 
van sommigen voor eene herberg gehouden, werd · in het jaar 1688 
tot een Weeshuil •erhouwd. Het was ruim en kon ye}e kindaen he
•attea• 

Onder de wetenschappelijke inrigtiopn te FJWC1&1111, Yerdient voeral mel
cling het At hen a, u m. Oudtijds was het eene a.kademie of hoogesehool, en 
naast die van Leyden de oudste in ons Vaderland. Zij werd in 1 ISSIS opse
rigt, en was meer dan twee eeuwen de kweekplaats van een groot a111tal 
beroemde mannen, in alle ukken Yan geleerdheid; mar iuonderheid, 
gedurende eenen gemimen tijd, de 100 aanzienlijke godgeleerde schoei 
'fan Cocc11111, van 1858 tot 181SO; en ook de beide niet min vermaarde 
letterkundige scholen, die der Oostersche talen "~" Sc■uLTIH Yan 1711 
tot 17!i9, en die der Grieksehe van H1una■u11 en V .uc&IRAD van 1717 
tol 1768 , zijn er mede eerst ingesteld en gevormd , eer •ü naar Leyden 
werden overgebragt; gelijk mede eene wiskunclïre school •an 1191, 
na An1uus lhnus , llegonnen , onafgebroken door een aantal Hoog
leeraren, die allen inboorlingen van f riesland waren , daaraan roem
rijk is Yoortgezet. In het jaar 1811 is dezf! Akademie , ofschoon toe■ 
nog in iro.e!!en bloei, door den Franschen Keizer vernietip, Wllll'lta , 
l,ij Komnklijk besluit Yan i Augustus 1811, alhier een Athe-m 
is Ofgerigt , waarbij , uit aanmerling 'fin de onde nrdiesten der Aka
dem1e , ook voor het onderwijs in de genee1lr.unde twee Hoogleerarea 
,rerden aangesteld. la vroegere tijden studeerden aan deae Akade
mie ook vefc buitenlanders als : Fransehen , Bngelschen, Daitschers, 
Hongaren, Pruissen, Noorwegen ena., en werden aldaar gepromo•eerd; 
zó6 was •ü overal Yermaard geworden. De Staten 'fan }'riesland, be
aloten daarom hier eene IJelegenbeid open te stellen , alwaar voor het 
minst 60 Studenten zoowel Nederlanders als buitenlanders , dagelijks 
open tafel hadden en goed onthaald werden voor f 415,00 •• jaan, naar 
de tegenwoordige Nederlandsche munL berekend ; naderhand werd deze 
prijs tot op f 751,80 verhoop. Thans telt men te 1'0uRun !illS Stu
denten , aan welke door 6 Hoogleeraren en S Lectoren onderwij1 wordt 
neven. 
· Voorts heeft men er ecne voortrell'elijk.e La lijn sche school, mel 
iO leerlingen , waar door eonen Rector en eenen Conrector wordt 
onderwijs gegeven. Ook is er een Departement der Mila tsc happü: 
Tot 1'ul MIi 't Algemen, dat den 1 September 180!J is opgerigt en 
70 leden telt. - Nog is er ceo• Postkantoor ,revesligd. 

Onder de he,oemde m11nnen die te Fu1nni:n geboren zijn , •erdie
nen vooral meldinr, de Godgeleerden: S1n111us AJ1.U1.1, geb. t:J 
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Oct. 11193, t 9 Nov, 1626, als Hoogleeraar iu de Ooster,che Lef-' 
terkunde te Franeker; H1111Da11t Bai11i., geb. 24 Sept. 1667, t 9 Junij' 
t7i5, ah Predikant te Utrecht, en C.t.uEGtus V 1u111Gà de ::oon 1 geb. 
i4 Maart 1693 , t Januarij 1725, als Hoogleeraar in de Godgeleerd
heid te Franeker. 

De Regtageleerden: B1111ui,us Scaou11us, geb. 7 Oct. 11S84, 
t IS Oct. 161S2, als Hooaleeraar in de Regten aan de Hoogescbool te 
Leyden , na eerst in die wetenschap eenen leerstoel te Franeker , en 
Tervolgens te Utrecht te hebben bekleed , en Bu,us Vooao,, geb. 1 Jolij 
1729, t 9 Jolij 1799, als Hoogleeraar in het Romeiosche ea hedea
daagsehe burgerregt aan de Hoogeschool te Leyden, 

De Genees- en Seheilrnad igen: Joanus llluL'Dl!ll; ÁDOLP YnT, 
geb. in 1749, t 28 Feb. 181!2, als Hoogleeraor in de Geneeskunde te Ley
dea, na eerst den leerstoel in de geneeskunde en daaraan verwante \leten• 
schappec in 1.ijne geboortestad te hebben bekleed, en Snuous Jun111us 
Ban•us, l{eb. 24 Maart 1765, t 15 Julij 1819, als Hoogleeraar in 
de Natuurlijke Wijsbegeerte , Natuurlijke Historie en Scheikunde aan de 
Hoogeschool te I.eyden. 

De Wis- en Zeevaartkundigen: Joau Zus en P1BO Su1111sTu. · 
De Wijsgeer Fu111 H11■sTu■u1s, geboren in het jaar 175!0, t ia 

Junij 1790. 
De Gescbiedscbrij ver Mr. J&coaus ScHtTl!H, geb. 14 Maart 

1767 , t S!IS Octobcr 1851S, als Griffier van het Hoog Militair Geregts
hoF, te Utrecht. 

De Friesche Dic)ter Jo A1Tau1n11, geb. in t711S, t 9 Augus• 
-tos 1765. 

De Lat ij niche Taalgeleerden: J,1.coaus Tn•su,, geb. in 1742, 
t S Jnnij 1805, als Hooglecraar in de oude Leuerk1mdc te Deventer, 
en Evunau W u1DB11auu, geb. 1 Jan. 1792, t in 1839, als Rector 
der Latijnsehe scholen te Arnhem ; terwijl hij aan de studie der oude 
Letteren , die der sehoone kunsten paanle , en zoowel in teelten- en 
1ebilder- als in toonkunst , blijken van meer dan gewone hedrc,·enbeict 
aan den dag legde, 

De Latijnsche Dichters: G1oac111s AHotous (G101s1 d'Aa~,110), 
geb. 16 Dec. 1711, t 1 Junij 1749, als Hoogleeraar in de Regts
geleerdheid , aan de lloogeschool te Franeker j terwijl hij tevens een 
niet onbekwaam Grieksch Dichter was; G.aoso Ul0Pu11s, geb. in 1746, 
t IS Aug. 1810, na eerst Hoogleeraar in de Geneeskunde in zijni: ge· 
boortestad, vervolgens te Brussel , later te Koppenhasen , en eindelijk 
te Kiel te zijn seweest, en 811101111: W URDEIIIUBG, geb. 10 1''eb. 1760, 
t 25 Aog.1812, als Rector der Latijnsche scholen te Haarlem, welke 
laatste mede de Nederduitscbe lier bandteerde. 

De Staatsman Mr. Jo,1.11 Vucnuza, geb. in Februarij 171S9, 
t ilS Jan. 1814 , na eerst Hooaleeraar in de llegten in zijne geboor
testad, later Hoogleeraar in het Staats· en bij1onder Regt te Leydeo, 
en vervolgens Afgezant van den Staat aan bet Hof van Spanje te 1ij11 
geweest. 

In het jaar 1496 werd de stad Harlingen, 'Waarin de Groninaers 
in bezetting lagen , door die van F11&1111ua bij verrassing ingenomen, 
doch het aldaar# ll'estichte blokhuis , waarop de bezetting de '\'IUffl had 
genomen, door hen vergeefs belegerd I waarom zij weder terng kee1-
den , na alvorens Harlingen geplunderd en çedeeltelijk verbrand te 
hebben ; ook voerden zij in zegepraal de hier veroverde Groninger 
bnsse met zich. Toen , in het \'Olgendc jaar, die van Groni11gcu uiL vrees 
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Let blokhuis nrlieten , werd het door die YaD F a,11n1& seslecbt , alsmede , 
het geschut en verdere voorraad ~an oorlogsbehoet\en mede gevoerd. 
Toen eenige jaren later, Hertog ÁLBBICnT VAII S,u111, door de tweespalt 
.der Friezen, gelegenheid kreeg om het land te overheerscben , stonden 

• die van Fu111ua bijzonder in zijne gunst, zoo zelfs. dat bij daar door
gaans zijne hofhouding hield. Zijne gestrenge en met de gemaakte ver
dragen strijdige regering verwekte inmiddels tegen hem zoodanig den 
haat der geheele provmcie, dat de inwoners , over het algemeen , in ee.n 
eedgespan tegen hem optraden, onder het beleid van S,oBBD Ann, 
Taait Wun, Douwa Hmo1■,, en Don1.u Bo!IG&. Deze venamelden, 
zoo men zegt, zestien d11ize11d man bij elkander, en belegerden, bij 
gelegenheid dat Hertog AuucDT buiten 's lands vertrokken was , zijnen 
zoon HHDBIK, die het volk door zijne wreedheid grootelijks verbitterd 
'had, binnen Fu11uu , &ijndc zij voor deze stad verschenen op den ti 
Mei .des jaars 11SOO. Van tijd tot tijd kwamt:n er vreemde knechten in 
het land , met oogmerk om heimelijk in de. stad te 1l11ipea en den Her
to, , die het begon te kwaad te krijgen , te belpen, doeh om dit te 
beletten bedachten de Friezen eene leus , welke alle personen , die in 
het leger kwamen, hen moesten nazeggen, om te bewijzen dat zij Frielleo 
en geenc vreemdelingen waren , en aldus luidde : Fjouwrr lottrr claere 
ljiep-aayen op ia fin11e-herne in ie11 ni,t , d. i. : vier beproefde klare 
'kievitseijeren op den hoek van een weilaud in een nest , wordende alle 
degenen , die delle woorden niet met de vereischte vaardigheid konden 
nitspreken, 1onder eeniJe genade, in het water geworpen. Deze bele
gering bekwam den Friezen inLussehen zeer slecht , 111.ardicn Hertog 
ALIHCH, met een mafflig leger terugkeerende , het Friesche le«er 
:voor Fu11nu, dal reeds voor een gedeelte sevlugt was , OI) den 
16 Julij gt,heel versloeg, en het geheele land met moord en brand 
,rervulde. Die van Fu11E1t1lll daarentegen werden , wegens hunne ge
trouwheid , door den Hertog zeer begunstigd, en ontvingen , oa den 
dood van dien Hertog, uit banden zijner beide zonen, G1oa1111 en 
Hnnnt n11 S,u1111 , eènen gifLbrief, welke bier hoofd,akelijk op neêr
komt : • dat de Hertogen aan die van Fa&11HEA schenken vrijdom van 
• accijns op binnen de stad gebrouwen bieren ; daarbij 200 morgen 
• Bildtland, waaruit zij hnnne vestingwerken zuuden kunnen verbe-
• teren en eene vaart graven naar Harlingen, en eindelijk de vrijheid, 
11 om alle weken eenea marktdag , en tweemalen in het jaar eene vrije 
• jaarmarkt te houden, alles tot belooning voor de getrouwheid der 
• stad jegens de Hertogen. Gegeven op Vrijdag na den Zondag Oculi, 
• in het jaar 11SOt." 

ln het jaar tlS7i had Fu111ua ook zijn deel aan de toen voorge
ullene oolusteo ; zelfs wisten de voorstanders de.r onLluikeode vrijheid 
te bewerken , dat de Graaf vu Scwouw1111uaa met '• Prinsen volk 
werd binnengelaten , die daarop Sjaardema-huis in bezit nam, en 
door 1ijne soldaten het Vliet en meer andere buitenbuurten deed ver
branden , om zooveel te beter tegen alle aanslagen zijner vijanden 
,redekt Ie zijn. Doch eerlang verliet Sc■ouw1n11ae de stad, waarop 
ële oog Spaao1ebge1inde regering, in weerwil van wien dit alle, geschied 
was , van den Spaan1chen Stedehouder , den Kolonel C.a.s,.u Roaus , 
vergill'enis venoeht en verkreeg. Wat later werd F u1uua , benevens 
eenige andere steden van Friesland , wederom door 's Pri'nsen volk in
genomen , doch na eenigen tijd ook wederom verlaten , zijnde na dien 
tijd de stad, met geheel Friesland , onder de Spaansche Rege.ring_ ge
bleven , tot in het jaar tlS76 , wanneer zij, door het vallen van 81Ln 
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te Groniogeo , en Toorts door de Geotscbe bevrediging, in der Staten 
banden kwam. 

Na 1'elerlei lotwiuel, heet\ F■..Knn eene groole rol ppeeld in 
de burgertwisten nn het laatst der vorige eeuw In het jaar 1786 
werd te FauHIIA een Burger-societeit opgerigt , tot welke alle dienst- · 
doende en Hoonoraire Leden der schutterij en van het genootschap 
des wapenhandel• zich koude laten inteekeoeo. In laatatgemelde hoe
danigheid begaven aich daartoe de Hoogleeraren J. V ucu:.un. G. Coo" 
a.us en T. vu Xoon1, welke eerste de Yergadering met eene rede
Heriog opende , hetgeen bij nlen niet weinig op1praak baarde. Sinds 
lang was te dier stede de wapenhandel met vlijt beoefend , zoodat 
meu bedacht werd, -om, ter grooter volkomenheid, de behandeling des 
pcbuts durbij te voegen. Eenige Studenten, die zich als honoraire leden 
nn het wapen handelend genootschap hadden laten inschrijven, souden dit 
Artilleristenkorp1 tot stand breoJea, eo van de stad een of meer ,tukken 
ter leen •ragen. Men vond hienn nogtan1 100 veel zwarigheid, dat het 
achterwege bleef, en die jonge lieden zich met het lidmaatschap , zoo des 
genoolschaps als der Burger-societeit , vergenoegden. In eene kleine 
akademiestad , waar de leLteroefenende jeugd, bij den burger gehuisvest, 
natuurlijk op de bewoners vEel invloed heeft, groeit de partijschap 

• eigenaardig aan. De be10rgers der hoogeschool zagen de versterking , 
welke de burgerpartij kreeg , door het voorbeeld der Hoogleeraren en 
den iavloed der Studenten, met een zorgelijk ea ongunstig oog aan, waar
om zij te rade werden , in December den toenmaligen Rector Magnificus , 
V .ILCKIIUa, Yoè>r sich te ontbieden, en hem te Yer&oeken, alle gepaste 
middelen aan te wenden , om de Burger-societeit, &00 door de Hoogleeraren, 
als door de akademie-burgen, te doen nrlaten. Een voorstel , dat wel 
Terre van gevolgd te worden, een geheel tegen,irijdige uitwerking bad. 
Althans , onmiddellijlr. nadat. de Heer V .11,cu11u1. -van dit onderhoud 
terugkwam, deed de Hoogleeraar in de godgeleerdheid S. B. :Mu111t1., 
&ich mede als Lid der Borger-aocieteit ioscbrijYeo, en voeren de Boog
leeraren Yoort, niet alleen met die Tergaderingen bij te wonen, maar, 
zoo men Terzelr.erde, daar eene hoofdrol te spelen. Dit had ten geyol,re, 
dat de Tier genoemde Hoogleeraren , op voorstel der Curatoren , wenlen 
afgezet , waarop zlj plegt.ig afscheid ,an de letteroefeoende jeugd namen • 
hetwelk niet slechts grootc aandoening bij de akademie-burgers ver
wekte , maar geheel Fa.uun deel deed nemen aan het leed deze Hoog
leeraren aangedaan, aangezien men daaruit het veryal der hoogeschool te 
gemoet sag. De O{"'ngevallen Hoogleeraars-plaatsen aan te Yullen wu 
wel eeoe eente poging van Curatoren, doch dil ging niet •lot. Wel
~ut ook kreeg Faunu eeoe gedaante , die zeer weinig naar eene 
alr.ademiestad geleek. De ligging dier stad , te midden van die ge
deelten in Friesland , waar de burgerwapeniog den meesten opgang 
gemaakt bad , gevoegd bij de heersehende gaiadbeid der burgereo 
aelYe , maakte die stad eigenaardig het middelpunt der patriotscbe 
bewegingen van krijgs- en staatkundigen aard. Het begin hiernn 
Tertoonde zich in den aannng van Mei 1786, toen er te Fu.1nn een 
gen1cht ontstond , dat de Resering uo Gedeputeerde Staten last ont
-vansen had, om krijgsbezetting in te nemen. De burgerkrijgsraad 
Yroeg daaromtrent opening en bevond , dat het ingekomen stuk eene bepa
ling -van Gedeputeerde Staten behelsde, waarbij zekere Lol , die de krijgs
raad des nachts vaa de doornrende schippers van Leeuwarden op 
Harliniren vorderde , werd opgeheven. Dit bad eenigen tijd in geschil 
gehangen. De nitspraak , ten oadeele no deo Franeker krijgsraad, 

) 
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.,.. genoeg , om te dezer dagen te doen •erklaren , dat •ti in dit geYal 
aiet gmnd wu , het bevel van Gedepnleerde Stat.en op te •olgen. 
Wel .begrepen aij , dat aulk eene weiggring het zenden van hljgsvolk, 
em de ongeboonamen te dwingen , ten gevolge 1011 hebben , en dat , 
wu het loo~de gerncht , van last om krijgsvolk in de stad in te 
nemen , thans niet gegrond, dit echter eerlang zonde geschieden. Op 
dea 'ferwachting steunde de eisch des krijgsraads , dat de Reirering 
een poot.er •oorraad •an kruid en kogels in de stlld 1ou doen bren• 
gen. Dit voor,tel werd ingewilligd, doch het overzenden werd nr
traard tot in het laatst van Junij , toen de aangroeijende onlusten 
de tedeputeerde Stalen van Friesland deden besluiten, om den 
invoer nn krnid en lood , en alle verdere oorlogs-ammunitie te 
verbieden , hetwelk ten gevolge had, dat het kruid , voor Fà.111nz& 
bestemd , even vóór de openbare afkondiiriog no dit verbod , te 
Harlingen binnenkwam , en daar in beslag 'genomen werd , om er 
liet admiraliteits- en 1tadsmaga1ijn , irehrek aan krnid hebbende, 
mede te voonien. Middelerwijl was men te Fu11u1a niet onledig ge
weest , maar men had een defensiewezen opirerigt, waaraan de stadsre
gering vrijheid gaf, om de wallen aoodanig te versterken , als zij het 
noodig oordeelde. Het ontwerp der Studenten te Fu11E1t1& om een genoot
Hhap Artilleristen op te rigten , was wel te niet geloopen , dan het daar
stellen van burgen , die met geschut konden omiraan , geenszins uit 
den aio gezet ; en hoewel de Staten der provincie Friesland een Ter
bod deden uitgaan , tegen het behandelen van geschut door de vrijkorp
sen , wist men te Fa.11111.1& dit t.e ontduiken , met té beweren , dat 
het alleen aag op aercilie-lJl!noollchappen , maar niet op schutterijen, 
waarom allen , die onderwijs in de behandeling des gesehuts hefreer
den , en geeoe sehutters waren , zich als leden van eer der schutterij 
lieten OJIIChrijven, en in de behandeling des geschuts lessen namen , van 
de , te dier -stede onthondenc , Overijsselsche en Ulrechtsche kanon
niers. Iet tJfl)Dlen weerain zagen velen deae behandeling des geschuts , 
- lieten niel na , de Staten onder het oog te brengen , de onvermij
delijke noodsakelijkheid om Friesland van een kompagnie bekwame 
Artilleriaten te voorzien. De irewapende burgers stonden hierdoor eene 
ovennagt op het krijgsvolk te krijgen , en de kans zeer bagchelijk te 
doen worden, wanneer men, zonder geschut, meer of min verschanste, 
ea daarYan •oorziene genootschappen sou moeten aantasten. De Sta
ten van Friesland verzochten dus om Artilleristen , en bun •erzoek 
werd gehoord. Toén later de oneenigheden in Friesland zoo hoog ate
gen , clat de Staatsleden :sich in twee vergaderingen smaldeelden , bleef 
.te eene , namelijk de aankle-ven nn den Stadhouder, hare :sittingen 
in de hoofdstad Leeuwarden voortzetten , doch de andere verkoos de 
stall Faunu tot hare hoofdplaats. Elk dezer nrgaderingen had hare 
aanhangers , doch Terre de meeste die van Fa.111un , welke in den 
persoon nn CouT L.1-n1 n11 B11a.1, eene der ijverigste voorstanders, 
en eenen opaettelijken verdediger in geschrifte Tond. Na lange over
en weder-wonteliagen , waardoor allerwege door: het geheele gewest, 
~te en menigvuldige opschuddingen en bewegingen voorvielen , vond 
••eb de patriotsche aanhang irenooduakt van aijne oogmerken af te zien. 
Pu11nu , nen als Utrecht , rijkelijk voorzien van gewapende man-
1e'8ppen, uit verschillende oorden derwaarts zamengevloeid, werd .door 
dezen verlatea , nadat alvorens de Staatsleden daarnn het voorbeeld 
hadden gegeven. Alles keerde , eerlang , tot de aloude gesteldheid 
weder. Ierkwaardig is het vonnis sedert over de stad Fu1111.n tot 
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straffe van het aldur voorgevallene, door het Hof van .Priellud ie•. 
nld. Het bestond uit drie artikelen , welke inhielden : 1° • De Eortificaûe 
• pcnoin,en , welke anders aag de stad Fauuu werden he,teed (aij 
• bedroegen drie duizend gulden), zouden worden ingehouden tot .nadere 
~ dispositie van hun Edel Mogenden ; - i 0 het atada kano~ , millpden 
• de geweren, nandels, trommen en soorttJelijke goederen der schut
n terij moesten naar Leeuwarden in 's lands arsenaal overgebragt en dae 
• schutterij, namens hun Ed. Mogenden, ontaegd -.orden, met anapha-
" nen ter wacht te trekken en ergens alzoo gewapend te venchljnen ; - 1 
• 3°. de deuren uit de stads landpoorten en de hekken daa"oor, als- , 
• mede de deuren of hekken uit de waterpoorun , en de hoomea in 
• de stadsgracht liggende • zouden uit- en weggenomen en op eene veilige 
n plaats in de stad gebragt worden; en voort•, in het generaal, moest 
• men beletten , dat door het ophalen van bn11J1Jen of andenain1 de toe-
• gangen werden belemmerd or de 1tad op eenige manier ploten." 
Weinige dagen na het strijken van dit vonn11 werd het volvoerd. Der 
opteekening waardig is het , dat niet een eenig burger van F1W1na , 
hoewl!l door het uitloven van dubbele en hoogere dagloooen daartoe IIÎl• 
1elok.t , tot het medewerken aan dien door hen 'l'enoeiden arbeid de 
hand wilde leenen. Drie sraidsbazen, zonder at'apraak gemaakt tehebbea, 
or iets 'l'an elkander te welen , weigerden hunne gereedschappen te lee
nen of te nrburen ; men moest sich alaoo nn aoldaten , onder opsÎfl 
van •, lands baas, bedienen. De deuren der poorten en de hekuo 
werden in de kerk gebragt, met zware ketenen aan elkander gekop~ 
en met groote slot.en vastgemaakt. Na de omwenteling van hel Jur 
1791 werden slj eehter op den IS Maart met groote plllfligheid weds 
van daar gehaald en ingehangen. 

Het wapen der stad Fu11no bestaat in een veld van aauur (lalaauw), 
beladen met eene klok van 1ilver. Het 1child pekt door eene krooa, 
en vastgehouden door twee. maagden met.. palmtakken , alles van pnd. 

FRANEKERADEEL, gnet., prov. Frtnlau, kw. Fuwrgoo, arr. 
Len-nle11 1 kant. Harlinge• (i k. d., 3 m. k., 9 •• d.); palende W. en 
N. aan Barradeel, 0. aan Menaldu~deel, Z. 0. aan Hennaarderadeel, 
Z. aan W onseradeel. 

De stad Franeker, die in he& midden ligt, deelt. haren naam aan dae 
grietenij mede. 

Voor het grootste geiieelte is deae grietenij in den Slagtedljk healo
ten ; doch Midlum en Herbaijum liggen daar geheel buiten, 7.ij heet\ 
eene lengte nn 3 u. gaans op eene breedle van i½ u. gaa.u. 

Jlen telt in deze griet. elf dorpen, als: Tjlim, Hit.sum, Ach
lum, 'Midlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, llied, Pein,, 
Sweins en Schalzum. Voorheen had men er vele atateo en atimen, 
als: Groot-Herama, Kleio-Herama, Hottinga, Hermana 
en Dek.ama t.e Tjum; Epema, Fritsema en Roordama te Bit-
sum; Heringa, Neuens, Offingahois en Eseluma te Acta- ,, 
lum; Frittema, Holkema en Gratinga te Midlnm; Heenutra, 
Sikkema en Fingia te Herbaijum; 'B.odmersma en Goslinga 
te Dongjum; Elgerma en Bogerda te Boer; Ane ma, Oud-
Andla en Nieuw-Andla te Ried; Doedema, OHinga en 
K.ampcma te Peins; Rinnerda, Groot-Herema en Kingma te 
Sweins, en Groldama te Schalsum; waarvan thana nOf slecht.s be-
staan: Nieuw-And la t.e Ried en Kingma te Sweins. 

Ook hebben in de,e griet. t.wee kloosters butaan , te ~e\en : Il ie
du m, te Tjum, en Ludingakcrk, onder Midlum, 
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OudtUd• behoorde het ffGOtlle deel der tegenwoordige jarildietie 't'la 
J"neker mede tet deae grietenij. . 

De griet. l11.111&n.&ear. hffat 470 lt., bewoond door 843 huieps., 
uitmakende eeae bevolltiag van onP!eer S300 inw.; ook beet\ men er 
de volgende fabrijken : 7 lteellfabrijkea , van welke S te Midlum en 
t te Sweias, i kalkb"nde~a ea i houtuagmoleas te Kidlum • en 
1 pan• en 1 estrikfabrijk , 1 cementmolen ea 1 looijerij te Achlum. 

De landerijen sija hier over het geheel p,d, doch aanmerkelijk onder
scheiden I IOO heet\ men ia de aabauncbap van :Midlum buitengewoon 
,ebeooe TI'IIChtbare terp-akken • hoedanige men mede, hoewel van min
der aansiea, bij Tjum • Doagjn11,1 , Hitsum en Achlum vindt; ook t~ 
men bier alomme eoed bouwland aan , doch de klei is onr het algemeen 
van eenen -r 1lijffD aard en beter geschikt tot uitnemend weiland. 
Ondertoachen lif in deze grietenij ook laag land , dat des winters 
onderloopt• en niet dan door inpoldert.·n ba verbeterd worden, ge
lijk voor eenige jaren met eenen aeer en uitslaf is gedaan bij Dong
jum • lijnde aldaar de poel , pmeenlij het Dongjumermeer genoemd. 
uiqemalea , rn heurens veel ander naburig laag land binnen goede 
mole11dijken bestolen. 

De voornaamste wateren in deze grietenij zijn: De B.ied, welke 
Olldlijds bij Berlikum in zee liep, en de Trek" aart die, van Le1111warden 
naar Harlingen loopenda • een aanmerkelijk eind wegs langs den bodem 
ftD deae grietenij , onder Sweins , Herbaijum en Iidlum , voortloopt. 
Aadere wateren en vaarten hebben alle met deze twee genoemde hoofd
•aarten gemeemchap, als I de vaarten nar Tjnm, Arum, Schabum • 
Tjommarom en meer andere. 

•idden door deae piet. loopt de nieawe straatwer van Leeuwarden 
naar Harlingen. 

De BlrY., welke in Faunn,H■r. ongeveer S080 in getal zijn, 
maken de ,ol,rende acht gemeenten uit: Achlom-en-Bitsum, 
Dongjam, lferbaijum, :Midlum, Pein1-en-Swein1, Ried
en-Boer, Sebalsam en Tjnm. 

De Doopsps., van wellte men er 80 telt, behooren lot de gem. van 
F,-ader en a.,,,_,_. 

Br zijn in d- griet. 111 Bqng. Luth. en IJ Rent. B,a..,. Luth., 
die tot bonne res~ive gem. te H,wlir,gn_ behooren. · 

De R. K.., ftn welke men er iOO aantttf\, worden tot. de stat. vaa 
Barlngn en Ftawl:er prekend. - llen telt. in deN griet. 10 scholen, 
rezamenlijk door een getal van 400 .leerlingen bezocht wordende. 

Het w-.,en deser griet. is van u■ur (blaauw), beladen met een gou
den dwanbalk Tan tien rqrter hoven, naar den linker benedenhoek d• 
sclü1ds nederdalende , voorts drie open roRn vu keel (rood) , loopende 
van den linker bovenhoek naar den regter benedenhoek du IICliilds , 
.l8Cldani1 , dat de middelate roos op de pldea dwanbalk komt, het 
IICbild ,iedekt met eenen gonden kroon. 

FB.AhKlll-TUK.VAART, gegra,en vaart, prov. Btieslou, aaa 
de stad Franeker een begin nemende, en van daar met eene bogtise, 
Nltwaarbehe mellinr_, teni door da griet. F~lL vervol
pna in eene noordoostelijke rigting, lallclien die pietenU ea .'!,.,...,._ 
---6 laeen, lap Swins ~ ea vem,Igens een weamg ndor
tWgker, met eenen hortilen , ilOltelijbn loep, langs DranriJp door 
4le piet. •naldnmad•I li'een aehietende , om door de Ritsamuijl , 
i■ de piet. Leew••---1 tl! kall!ffl, alwaar &ij aaa de stad Leeu
warden een eia4le 99111d. 

IV. Dn,. 14 
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FRANIUR-UITBUUN, voorlleea ·prekend 'foor het eerllà d. nn 
de griet. Frauftf'Gdnl, prov. F~1laiul, k.w • .,,.,11ergoo, thau Le
slaande niL de b,: Ark.ea1, S-aherd, Lutje-1,ellum, 1lied11m, 
Doyum, Kie, Lank.um en War. De slaten, in dele b. gelesm, 
waren ook pregtigd tot het grietmanscluap , gelijk. 1ulu blijkbaar ie 
van de onde state op Salverd , die op Lutje-Lollum , Lankmn en 
Gecberda , alle welke staten , in HOO tot 1418, op hunne beurt , 
het regt in de griet. hebben nitgeoeFencl. Deze buurten hebben zich 
in het. vervolg van tijd onder de stad Franeker begneo, denkeltik 
kor\ na 11SOO, ten einde mede te deelen in de privilegiën en •oor
regten, welke de Hertog •an Saksen , aan die stad eu hare burgen 
had ll'esehonkeo, weaen• hunne getrouwheid aan hem betoond. 
· FRANEKER-VIJFGA, dlll noemde men weleer de vijf dorpen: 

Boer, Schalsum, Ried, Peins en Swein1, prov. Frinla"d, kw. 
lf' eltergoo , griet. Fran,àraikel • 
. FRANEQUERA, Lat. naam van de 1tad Fu.nm, pi:ov. J!rinlaad, 
kw. lf'11l1rgao. Zie Fa.maa. 

FRANJEBUREN, b.,prov.Fnala•, b.1',mrrgoo, griet •• ...,_ 
dummleel, arr. en 1 n. W. van Leeu-rdm, kant. en 1 u. Z. 0. 
van BerliA:a"', ½ u. N.W. van ••,.,,_, waartoe liet behoort. 

FRANJUM, voorm. klooat., prov. Frinlantl, kw. F tJdergoo, griet. 
M,nalJa_J.el, l u. N. W. van M.,.._, 

Het werd bewoond door Nonnen, die tot de orde van den H. Buamc:n1 
behoorden. Dit klooster, wieu llichLer niet bekend is, stond omler 
het oi,aigt van den Pastoor van llanaum , als Prior , doelt bleef, IOO 

het schijnt, na het overlijden Yan den Pastoor Jvwo, eenipo tijd·nn 
eenea gewonen beaorpr beroofd. Hierdaor begonnen de Zuaten te ont
aarden , en het wu te vreeaen , dat het kloosterlijke leven en de inlliom• 
sten beide verloren zoade paa, lenige 1U1ters, hienoor met. reden 
bekommerd , namen de toevlngt naar het klooster Lidlum·, dat toen 
onder het bestuur ltond van ëleo üt Bo,n vu W1uua, hem ver
zoekende , dat hij haar onder zijne besdaerming nemen wilde-. Homr 
willigde het besoek der Zuteren preedelijk in , doeh IIÎllt ·zonder 
het voordeel van zijn eigen klooster daarmede te bedoelen. Dè Jlid
delzee , luslchen !larssum eD Leeuwarden , nam namelijk ter weder
zijden , door gedurige opsläkingen , van tijd tot tijd 1rootelijks af, en 
dus llelde hij 1ieh voor, dat lija klooster, door den 1terken aanwu 
vaa landerijen grootelijkl bevoordeeld sou worden. Veertig maagdea 
wenlea door bem naar Lidlllm en BaiJ1lDl verplaatet, hebbende hij 
~ll~• · aooveel volks te Fraajlllil lllleo blijven, al1 noodig ,ru tot den 
lancihcnnr. Van dit klooster waren reed, in het jaar 11S71 nog 1lecbt1 
de ,rroadslagen der kapel te aien, Thans bestaat er niet■ meer van. 

FRANKBNA, voorm. state, pnv. Jlri-•tl, kw. z,.___. ,.griet. 
Stellitagt,,,rf-.Ooiteintle, arr. Hm eneea 1 kant. OlJeHrkoop, in het. 41. 
Bl,loo; thans twee landhoeven uitmakende, welke met de daartoe be
hoorende gronden, eene oppenlakte beslaan nn 110 baad. 18 v. r. 
70 v. ell., en •aanan de eene thau1 in eigendom beseten wordt door 
tlen Heer Mr. U. H .. W111U110A H, .. , woonachtig te Gomjum, de 
andere door R. P. ·Hol', te Oostetwolde. 

FRANKEN BURG of Fausa,eae, voorm. heerenhuis, tlian1, reeds 
sedert onheugelijke jaren , eene daghuurdenwoning, op de .llitldel-Y" 
luwe, prov. Geldnland, arr. èn lijn. N. •an 4l'MIIII, bnt.en2u. 
N. ten O. nn .Apeldoorn·, gem. en i½ 11. -N. ten W. van Yoord, 
IS min. ten W. van Nijbroek 1 waartoe het behoort. 
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Deae w@illlJ betlut md de dnrtao hehoereadc 11rondetJ , oene opper
~"' iY&D l bwid,• 44 v. r. 41S v. ell., en wordt tbana in eipndom 
bezelen door J•• ·.M.uwua, woonachtig te Nijbroek. 

FRANKENDAAL, voorm. boit. in .hn,tellanJ, prov. Jfoor,l,.Hollau, 
arr., kant. en ½ u. Z. O. van J,,.,m-dafll, gem. w e1e,.,,-f,maer. 

Sedert weinige jaren ia dae hllite•plaate iuprigt , tol eeo uitapu
ningsoord voor de fatsoenlijke iagnetenen der hoofdstad. De aanmer
kelijke oitgeatrektheid , - het ped1heaft. langs den atraatwe, eeue len~ 
van bijoa 10 min., - de -achoone wandeldreveo , fraai heerenhwa , 
bevallige koepels en heremietehuilen , Zwitaenehe bn1g, vijven en 
:plautsoenen nneli.en:o hel op sehoone,da,ren ,een veelvuldig beaoel. 

FRANK.FORT , houtgr. in lf ederlandl-Guia•, kol. S•riunae, aan 
de S.romaila , Ier rqteraijde in he& opvaren , palende bovenwaarts 
aan de verl. plaat. La Solitude, he.nedenwaarts aan de suikerpl. Johanna 
Pe&rooella, 600 all. groot; met 1i slaven. V roepr heette slj Buc
uauoae, de verl. plant. Toevlug.t, behoorUhana ook aan FauuoaT. 

FRANKBUIS, b. in Zalland, prov. Ot,mj.,.l, nrr., kant en :E u. 
N. w. YAD z-u., gedeeltelijk IJCID• Zsiolü, gedeeltelijk gem. z.,.,_ 
1,r!,mpel. 

Dit. geh., hetnlk ook wel in Eerale Frankhuia on Frankhuia 
ondeneheidea wordt, telt 11 h, en 160 inw., van. welke 1' h. en 60 
inw. onder Z1110lle en 17 h. en 100 inw. onder z"oU,,~l. 

FRANKHUIZBRDUK, naam , welke men vroepr gaf aan dat ge
.deelle van clen Zallo~z.,.,.,,_IJINlijlc, p,o,.. Owrij•l , gem. 
Z-U, en ZwlW,r.,,.z, hetwelk , .ter besehuitiag van Zal.land, Tan 
de Kamperpoort. eu voo~ .van Zwolle af, in eeoe noordweawlüke 
strclliog, laop den linkeroever ,van het .Zwanewate~ loopt, tot aan 
en even door de lrankhuisen , alwaar het aich aamluil aan den 001-
lelijken dijk van den Polder ,'Mil •u1enbroek, a)amneeo hellend ,onder 
den naam van Haaaelterdijk. • . . 
· Deae dijk is bij clm. watenloed, no i1 en-ii No-,cmber- 1778 , geheel 
onrploopen, ea wel iosanderheid- tU11Cben de hÖi1en en de 1lnia, daar 
het. wat.er Tan . -Can uit. het Zwarlewater uaar binnen liep • 

. Bij den -wat.enloed ,van Jaouarij 18ilS, heeA deze dijk weder seer 
•Veel peden, echter wu er.11.eehta.eene.doorbruk in, hij de laat.ale 
,wonûttr in Frankenhuie. . 

FRA.NSCHE-FORT., .voerm. fort in het ,Jfede,uarti,r der proT. 
Cl,,_,, pm. en :E 11. z. 0. van Jr,t.Jllta,a. · 

FRANSGJl.&.HUIZEN , gebouw te .D.ütg,lo, in Di...,.,_i,,g~, 
prov. DratAe, bealaaode ui& ondencheitle.oe woningen, aldaa genoemd, 
om da& sij in de seveo&iende eeuw bewoend 1ijo door• &rvonncle Fran
sche Tlugteliagen , die .na .de herroepinr van he& eiliet nn Naates p
.dwOllpl warm bnn Vadsland te flrlatea. Verpl. de art. Ba.TJJIIHI 
en Dwt1,noo. 

li'RANSENBURG, oud-hee•ais op Alte .• ültl.l-F,1,,.,,,, prov. 6el--
.-lantl. ~ie FU11m1na. . . . 
. l'RANSBNGAT (JONKER.-),. Taarwater • prov. Znla,Nl, tuaaehea de 
eil. IYa"ldiffew en Zsid-Bn,lau. Zie •-Fa.dllHA\'. 

FRANS-JACOBS POLDER. , ,naam ; .GDder welke · den Bln.lU,oldlaa 
en den .JlasvulOIIUROLDD iaB,,,.,,_tl, prov. Utm:AI, gnamenlijk wel 
••• ep oude kaart.en voorkomen. Zie ·•oorta llav.1111CuuNLDD. 

F&ANSKRBEK. , kreek in Jf,J.,,'Jau,-0.ia•, bi. S•rina"", die 
met onderscheidene takjea uit de hooge. en bergachtige landen komen
de , 1ich met ecne 111idooatclijke rigting in de Saramac'!' ontlast. 
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FllANSUM, d, ia bet 1'ntarr-rfifr, prov. Oron,·ngen, arr. en 
i u. N. N. W. VBD Gro•ingen, kant. en 1 u. N.N. 0. van z •• ,1. 
l&orn, gem. en l u. N. t.en W. van AdHnl, aan bet Aduarderdiep, 
waarin het zijne nilwatering beef\. Men telt er in de kom van bet d. 
ib. en iO inw., en mat het geb. Fransnmenoorwerk, en het
geen er verder onder behoort. i9 h. en 170 inw., die meest hno bestaan 
vinden in den landbouw. 

Ten Westen van het d. bestaat de grond uit zware klei, oostwaarts 
vindt men, onder de klei, roodoorn, en onder deze vruch\baren bodem. 
Van Fuwsoa gaat eene waterlozing naar betMeedertilje (lleederbraggetje), 
de grensscheiiling tnsschen dit dorp en tuueben Garrewerd , oostwaarts 
aan naar het Adnarderdiep. Men vinilt onder dit d. eenen zeer ouden dijk , 
r.n er zijn hier drie aanmerkelijke wierden, liggende Z. 0. en N. W. 

De Herv., die hier USO in getal zijn, behooren tot de gem. van 
den Ham-rn-Fran,um, welke bier eene kerk heeh, die op eene terp 
i;taat , en nn eenen kleinen spitsen toren voorzien is. De Predikant , 
die op den Ham woont , doet daarin om den anderen Zondag des voor
middar dienst. De combinatie .van den Ham en Fransum. is be
kend sedert het jaar 1618, maar kwam welligt reeds in 1609, tot stand. 

De R. K., van welke men hier 16 aantreft, worden tot de stat. 
nn Aduard gerekend. - Men heeft in dit d. geene school, maar de 
kinderen genieten op den Ham onderwijs. 

FRANSUMER-VOORWERK, geh. in bet Fe,terlr-rtiu, prov. 
Groningen, arr. en 11 n. N.W. van Groniagen, kant. en 1f n. N.O. 
van z.idAorn, gem, en t u. N. ten O. van 4""4rd; met :J b. en 
30 inw. Voorheen was hier eene boerderij van het Aduarderklooster, 
waaraan dit geh. zijnen naam te danken heeft. 

FRANZOSENGRUND , ireh, in het balj. van Luemhrg , grooth. 
LuzemJn,rg, kw., arr. en~ u. Z.W. van Luzemln,rg1 kant. en 11 n. 
W. van Better,J,•rg 1 gem. Jlouritla. 

F.RATERHUIS, voorm. school van het klooster der Klerba Ntl 
/&et gemeene lnen I tê Groniagm, in de St. J1JJ111traat. 

Op deze school werd een aanmerkelijk getal jongelingen onderhou
den en in de Latijnsche laal en allerlei wetenschap onderwezen ; ook 
waren er proveniers in ; maar 11ithooCde vaa verval , werd in het jaar 
1679 , bij de Regering besloten het buis , te laten uitsterven. In 
1790 , zijn de inkomsten vereenigd met die kas, waaruit de Predikan
ten te Groningen betaald werden. Het gebouw is toen verkocht aan 
den Raadsheer Hn•oLT en dient thans nog tot woonhuis (1). 

FRA.TERSROEVE, ho11wboeve in de Jleijerij •• '• Hertogenbo#l, 
kw. JltllMlantl, prov. Noord-Bra/,arul1 Berde distr., arr. en 2i N. 0. 
van '• Hertogenbo,cA, kaat, èn 1 u. Z. W. van 011 1 gem. Nuland. 

FRATERWAARD, geh. op den Yel•1HHOm, prov. G.U...lau. 
Zie de beide volsende art. 

FRATERWEERT of F■nnw.uu, geh. op den Yeluwsoom, prov. 
· Gelihrlaad, distr. Yel•w, kw., arr., kant. en 3 u. N. 0. vanÁf'fl

/&era, gem. en 2 u. N. ten 0. van RAede, f u. Z. 0. van Dieren, 
waartoe het behoort; met 80 inw. 

FRATERWEEl\T orFa.nnw.uao, pold. op den rel..,,.soom, prov. 
Geld,rland, distr. Yel•fllfl I kw., arr. en kant. 41'DMfll, gem. Rlaede, 
onder Dieren , waartoe bet behoort ; palende N. 0. en Z. aan den Us
sel, W. aan een takje van die rivier, de Hank genaamd. 

(Ij Zie Dr. G. Ac,u" 5TUTl!IG■, ia dtot, r.-Îftfff ,.,.. • ..t,_ ........ 111. "· 
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beae pold. beilaat volgcna beL kaduter eene oppvdû\c van Stil bund, 
'15 v. r. 10 v. ell., waaronder !lilS baad. 88v. r. 91 "• ell. weiland, 
84 buod. 8 v. r. i8 v. ell. bouwland en !I bund. 91S v. r. 91 v. ell. 
kolken I telt 8 b., waaronder 4 boereobofat.eden, wordL door eeoe-beek 
op den IJssel van het ov"rlollige water ontlast. Hij beeft geen af
sonderlijk. polderbestuur. 

FRAUGAST. voorm. st.., prov. /foorl,..Holla,ul. Zie Faovwun. 
PRECKEISEN or FnHCUISllll' geh. in de heerl. Hm•gen' grooth. 

Lvzemb•rg 1 kw. en 4 u. N.W. van Grnew11111tler, arr. en S u. Z. 0. 
van DieiircA, kant. en !lu. 0. Z. 0. nn Bc/&ternacA, gem. "ll'altlbillig. 

FREDERJCUSPOLDER, pold. op het eil. lfoorJ:.B,.,,,lantl, pro,-. 
Zulan,l, distr. en arr. Goe, 1 kant. Kortgene_, gedeellelijk gem. Kort
g111e 1 gedeelLelijk gem. Colij111plaat ; palende N. aan den polder Nieuw
Noord-Beveland, N. O. aan den polder Ond-Noord-Beveland, Z. 0. 
un den Katapolder , Z. nu den Oostpolder en den Oud-Kortgcne
polder , W. aan deu Wiuekerkepolder. 

Deze polder, beslaat , onder Colijn,plaat, tSII bund. 10 v. ell., alle• 
scholhaar land, e11 4 boerderijen. 

FREDERICUSPOLDER, pold. op het eil. "ll'ol,Juuart,dijl, 11rov. 
Zcelatl, di,tr., arr. en kant. Oue1, gem. H'olp/iaart,tlijk, Z. van 
het d. Oostkerke; palende N. W., N. en N. 0. aan den Zuiderland
ache-polder, z. 0. en Z. W. aan den Heerenpo1der. 

Dit poldertje , hetwelk waanchijnlijk uit een l'oormalig spui- or 
molenwater ontstaan is, beslaat., volgens het kadaster, eene oppervlakte 
no 6 hnd. SIS v. r. iO v. ell., alles schot.baar land. Het is geheel 
beplant en ligt rondom lusscben welbeplante dijk.en. 

PREDERIK, fort in Ooit-lntlii, op het eil. Solor, een der kleine 
Sunda-Bilander,, met eene goede reede. 

FREDERIK (PRINS-), in den Frauschen tljd Duquun geheelen, Curt 
op het ei). Gottkreetle-en -<herflallu!e, arr. en 6 u. Z. 0. van Brîelk, kant. 
en 3 u. 0. ten Z. l""an Sommehtli}l, gein. en i u. 0. van O<Jltgrmplaat. 

Dit fort, hetwelk, in het jaar 1811, door de Franschen was aange
legd , werd in het jaar 1814 , na de overgave van Brielle, door den 
Franschen Generaal RosTOLLo\11D in bezit uchouden. L.i.ua1ss uN Dltll 

H1t■, Korporaal der K11stkaoonoiers, viel met eeniue manschappen op 
het fort aan, overweldigde het en nam den Generaal gevangen ; terwijl 
sekere Kuu Dl Vos , zich inmiddels met de heimelijk verborgen oran
jevlay naar den toren begaf, en daardoor de ingezeleneu aanmoedigde 
om de Franschen verder te verdrijven. . 

Fl\EDERIK (PRL',S-), sterkte in Oo,t-lndii., op het Sumla1chr eil. 
Jam, resid. Bata11ia, te "11'1ltnred11,, waaraan P.rins H111oa1r., de tweede 
zoon van Koning W U.LI■ Il, den 31 Augustus 1837 , den eersten aleen 
gelegd heeft. · 

FREDERIK-HENDRIK of het Gaoon Fou, in den Franschen tijd Fon
l■•au.1. geheelen, fort in Staat,-Ylaa,uknn, in het Land. """ Kad
""", distr. en 4 11. N. 0. van Sluû, arr. ea S u. Z. van llitltkl--
1,,,rg_, kant en 3 u. N. van Oo,th11rg, gem. en ½ u. W. van Bn,ke,u, 
iu ilcn polder Outl-Bre,l:e,u. 

Dit fort werd door de Franschen in de laatste jaren van bun bestuur 
aangelegd en door hen Fon-l■nau.L genoemd. Het. is van eene onregel
matig vijfhoekige ged.aante, en bevat twee bomvrije buskruidmaga&ijnen , 
al.mede twee bomvrije lokalen bezijden de poort , tot bakkerij , rcr,enbal. 
en provoost. dienende ; voorts een kommandant.Jhuis, eene kaserue eu 
ane infirmerie, en buiten het fort, tusachen dit en het 1t.rand, sijn 

' 
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twee bounrrije kucrnen , ieder "oor iO man , welke thans lof. oplq11rinrr 
van materieel dienen. ll&"'foo,n11111e aterkte von dit fort is in de inundatie 
geleren. ...__ Het heeft than• (18451)· een bezetting Yan 200 man 1 die naar 
het lfa"enlort. en fort Willem de Berlt.e wachten zenden. 

J!REDERIK-HENDRIK, fonje in Oo,t-J,adii, op het. ea. &lor, 
een der kleine Su,ula-Eilanden, bij hel d. Solor. 

J!BEDBRIKrHBNDllIK, aeeëngle in Oo,t.-lrulii, tusscben de eil. 
S■11111tr11 en Bangko. · 

J!B.HDIRIK-HENDRIKSEIL&ND, eil. in .Jla,tral,'i, Z. W. ,·an 
Nin;,o-Guinea, waarvan het door de Prinses-Mariannastraat gescheiden 
is. In 1831S ontdekte de Lnitenont ter zee der Eerste klasse LM1GEJ11• 
HH ICoe,, dat het een eiland. was en noemde het naar den derden zooo 
van den toenmalig-en Prins van Oranje , omen tegenwoordig-co Koning. 

J!REDERIK-HENDRIKSPOT,DER , meer bekend onder den naam 
van Pauu-Hmnnna:- of MHc1•-Zoau•POLDZR • pold. in het markgraafa. 't'an 
Bn-gen-op-Zoom, prov. Noord-Bra6and 1 Yiertle distr., arr. Bnda 1 kant. 
Znenberge•, gem. St,uul-clo.ar-buitm; palende 111. aan den llaneia-Win
ter-polder, 0. aan het. oude Land van Stand-daar-Buiten , Z. en W. 
aan de buitengronden tegen de Keen. , , 

Deze pold., "·elke in het jaar 11147 bedijkt is, beslaat, volgen1 het 
belaster, eene oppervlakte un 70 bood,, 64 v. r, 10 v. ell., waaronder 
IS7 bund, 48 v. r. 27 v, ell. sehotballl' land , beval sleehts 1 arbeiders
huisje en wordt door eeue sluis op de Mark van het. overtollige water 
ontlaat. Het land liffl 3 à 4 palm. boven A, P. Het polderbestuur be
staat ui,t de 't'oorname Geërfden, onder welken de voornaamst.e is P. J, DE 
Cun te Anwcrpen , die schier den ,rcheelen polder in eigendom bezit. 

J!REDERIKSBORG, eil. in Oo,t-/,ulië, in dezee van laN 1 N. no 
van Java , tot de resid. Djapara beboorende. 

J!REDERIKSBURG, fort in .Jlfriia, in Oppe,-Gu,ana, aan de 6ouJ
lm. Zie P111n1a1cnsauao. 

FREDEB.IKSBURG, verloten plant. in NHerlanrl,-Gniana, kol. Sn
rinamt', aan de Benedea-Commewijne, ter linkerzijde in het opvaren ; 
palende bovenwaarts aan de koffijplant. llecht en Sterk, benedenwaarts 
UD de verlaten plant. Kampcnburg 72:S akkers irroot. De Negers 
aoemen boar Puusu. 

J!REDERIKSBURG , houtgrond in Nederlaniû-Guiana, kol. Suri
lMhlMI, aan de Para.raetreg ter linkerzijde in het oprijden ; palende 
0, aan de verlaten plant. Mijn hulp , W. aan de verlaten plant. On
gelegen ; 21SO akkers rrroot. 

FREDERIKSBURG (LAND.VA~-), url. kostgr, in Nederland,-0.i
_. 1 kol. Sr,rina111e 1 aan den Para.rtWtUg 1 ter regterzijde in het t.erng
lomen ; palende ten W, aan het verl. Land van On"erwacht, ten 
0. aan de verl. plant. Mijn-hnlp ; 21SO altk. groot, 

FREDERIKSDORP, koffijplant. in Nederlanrl,.Cuiana, kol. s,,,;. 
Mme 1 aan de Beneden-Commetoijne, ter reglenijde in het afvaren; 
palende bovenwaarts aan de koffijplant. Guadaloupe, benedenwaarts 
aan de koftijplant. Buiteolust; 72:S akk. groot; met 141 slaven. De 
Negers noemen haar P11:11111-KN11FFEL of P11t1111-K11ono1, 

. FREDBaJKSDORP, militaire post in Nederlands-Guiana, kol. .~u
l'fflame 1 aan den Cordormllf!!J, tusseben de S11n'name en de Com,neir.1,Jne, 
0. N. 0. van den militaire post Gelderland op de Joden-S11vane, en 
Z. W, van Mauritsburg. · 

FBEDERJKSHOOP, v1J1·I. plant. in !Vederlands-G11iana, kol. S11ri
name, aan het Pad ,,,n, 11' «nira, ter regtcrband komende van roelc-
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paatjesbru1 , ten .N. aan de nrl. plaat. Nieuw1cq, ten Z. aaa de 
Vierkinderen • !i!OO akk. groot. 

FREDERlKSLUST, katoenplant. in Netlerlantl,-Guia,ra 1 kol. Su- • 
NIIIRe 1 aan de 11' arappaireek, ter regt.enijde in het afvaren ; palende , 
bovenwaal'&I aan de kaLoenplant, Her,telling, benedenwaarts aan de ka
toenplant. Kleio-Lunenburg; 10571- akken groot; met ilS1 sl&Yen, De 
Negers noemen haar A1u1aá N' Ja 101 OHO (d. i. 4.ntlrl eelje op). 

FREDERIKSOORD, eene der drie vrije koloniën van de )laatschappij 
no Weldadigheid , in Dinerdmling,pel, prov. Dnmtie, arr. en 8 u. 
Z.W.van4.s,m 1 kant. en 4 u. N. van Meppel, 1½ u. N. 0. van Steea-
1rijk, gem. en l- a. W'. van Yll,,uk,,. . 

D9e kol. ia in de jaren 1818 en 1819 voor beboefiigeo opgerigt, 
die hiu eeneo onbebouwdea .grond ontgonnen hebben , welke een&e in• 
rÎ(tiag van dien aard naar Prins Faana111t tier N,4e,-lanrkn 1 ale hoofd 
aer Maatschappij van Weldadigheid , welke dusdanige volkplantiugen 
heeft opgerigt , 1enoemd is, 

Er zijn in deze eerste kol. 430 bund. gronds meerendeels ontgonnen , 
men teil er 152 h., bewoond door even 100 vele huisaez., u:tmuendc 
eene bevolking van SISO zielen, die allen bun bealaan vinden in laad• 
bouw, het fabriek wezen en handwerken, ter vooniening in hunne ei~ 
poe behoeften. . 

De Herv. inw., die er een getal van 630 uitmakea, behoorea tot de 
geoi. tan YktlJer. , 

De R. K., welke hier i20 ia gelal 1ijll, waarondu 110 commuiai
kaatea , hehooreo tot de alat. van Ste,nwäjkef'IDOld 1 in het aarlspitiest. 
vaa. ZcllanJ-n-Twntk 1 doel, hebben eenen eigen Kapellaao ; terwijl 
lij een der sc}ioollocalen, mede voor kerk ingerigt, tea gebruike hebben. 

Behalve de woningen voor kolonisten en l>eambten , vindt men er nog 
onderscheidene werkulen, maga1ijnen , een goed logement, en \wee 
Kholen, voor ongeveer :'JOO kinderen. 

Zoo thua , na verloop van !IJS jaren , de uitkomsten dier meoach
lievende iarigtinlJl!n , nog niet aan allen eveHeer voldoen , heen dae 
Jbat.achappij, meUemin , eene loll'elijke en J>elangrijke proeve gele• 
nrd eener ialandsche kolonisatie van verarmde natuurgcnootea , welke 
he& algemeen gevoelen volkomen bevestigt , dat dien weg moet wor, 
den ia1alagen , om de armoede doelmatig te lenisen en hare heil• 
loo.ae gevolgen met vrucht te keer te gaan. 

FREDElUKSPOLDER, pold. in Rijalond, prov. Zu,il-Holland, al'I'!, 
L,ytkn 1 kant. en gem. F owrugge; palende N. aan den Blauwen
polder onder Alkemade, 0. aan de B.ijpweteringsche-vaart of V eender
polder, Z •. aan de Doeswatering , W. aan Hoogmade of den Polder aldaar, 

Deze pold • ., bealaat, •olpu het kadaster , eeoe oppervlakle. :van 
7!1 b11nd. 7fa! v. r. 83 v. ell.; telt 6 b., waaronder i boerderijen, 1 
en 11ordt .deer ~en. molen op . de Doenra&ering van h~ ovrtl.ollige 
water oatlast. .liet polderbestuur bestaat uit lwee Ingelanden of B"aiker.11, 

EREDEWALDA, landstreek. prov. Groning"', aijnde een: fe«leelte 
van het W'e,ter"roMlier. Zie Va11111wo1,11, , .- ,., .. <• 

FBEENSE~ oude naam van het d. F111aa, pro•. J'r.ieála,tilj illw. 
Oo,terooo 1 griet. J,Jaarrk,ad,,l. Zie Ea111111. , • . , 

FRESIA , naam, · onder welken de prov., Famu•• , bij .semlilif&I 
IChrijven voorkomt. Zie Fauss.u11. , . . . , , ; ! 

FRESIONES, FRESONICI, FRESIENSES, FRESICENSES en iRE· 
SINGENSIS, namen., onder welke men bij noegen schrijven.ie •·11111 
.. wel eens vermeld vindl, Zie Fu•••• . ' · · . , . 
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l!'UIRli, DUID, welken de Nepnp,·enaan de Lollljpl. W1Ln
n1111■ , in Jf11tlerlanh-Gui11,na, kol. SIU'inat1t11. Zie W1Lnnua. 

FUYRIE (PIKIEN-), naam ,.welken de Negen geve11 aan de koffijpl. 
LDDn-•, in .Ved,r1-û-6aiaflfl, kol. S11rûtame. Zie LanUDOa,. 

FRIDBUSCH of F111naon, geh. in het balj. van Dieiitd&, grootb. 
Ltuemlmrg 1 arr •• kant. en 11e1n. Diekirch. . 

J!'RIDERICl'SGIFT , koffiJplant. in JfetlerlaaJ,..Guiau , kol. S•
niaam,, aan de Bmeln-&ramacca I ter regten~de in het afnrea ; 
palende bovenwaarts aan de ,·erl. plant. Bij-Geval , laenedeowaarta 111111 

ae koflijplant.,Tyrol i lOOOakk. groot; met ilS slaven. - llen kweekt 
er ook aalao aan. De Negers noemen haar BIIHIIUIDIIII. 

IRIDERICI'SGUNST, verl. plant. in lf,derla8',,Guiau, kol. S■-
rilaat1t11, aau de S•ri1111me I ter regterhand in het op-varen ; palende 
bovenwaarts aan de verl. plant. Dothan , benedenwaarts aan àa, houtp: 
Jacobs-Worsteling. Bij cle Negers K.t.uo pnoemd. 

FRIEDH0FF, geh. in be& balj. van Diekird, grooth. Lu:nt11,.,.,. 
Zie Fa1Dapsca. . 

FRIEDRICHSBURG of Fau1■1u■11aa, forl in .4/rik• 1 in Opp,,,-
0.inea I aan de 60.Jku,t I in het landschap .4zem, aan de westzijde 
van de Kaap-der-Drie-Punten. 

Zij behoorde vroeger den Koning van Pruissen toe, en werd in het jaar 
1881, door de te Embden opgerigte Brandenburtpche Compafnie aanr
legd, maar in het jaar 1718, nevens al het onderhoorip, door Koma, 
Fauaur. WILD'ILS, aan de Hollandsche W e1t-Inditche Compasaie verkocht. 

FIUENDSCHIP , verl. plant. in Jfetkrlar,.d,-Gaiau I kol. s.,... 
11t11 1 in O~r-lfü:ieri; palende 0. aan Todnesa, W. aan Banta'akine, 
waartoe 1ij behoor& i 1000 akk. groot. . 

FRIENS, weleer F11•u111, d., prov. Frieila,ul 1 kw. Oo,tergoo, griel. 
ltloartkratkel I arr. en i;i u. Z. van Leeatl'Gnlen, kant. en i u. 0. 
van RautHTtl 1 tusschen de Grouw , de lllusel en het Swia besloten. 

Men telt er UtS inw., die meest buo bestaan vinden in landbouw en 
veeteelt. - De Herv., die er wonen, behooren tot de gem. IJ.a.rd-.iEgur
e•Friffll, die bier eene oette kerk htbben, \Il elke voor weinige jaren nr
aieuwd ia. De R. K. worden tot de stat. van IYarrega gerekend. - Men 
heeft in dit d. eenc school , en de voorm. slate , thans buitengoed, 
Bealinga-state, van den Heer Staatsraad Gounmelll' van Friesland, 

FRIESBURG, voorm. sterkte, prov. Frie,land, kw. ZeN11110UCH11) 
griet. Stelli'.'!1'°.erf-H'e1leit1de, in het d. lfij11hol.tP4tk. 

FRIESCHK-AA, riv. iu Oeerij,rel. Zie A.1 (F111aca1). 
FRIESCHBBR 0EK , landstreek in het Noorden van Ow:rijuel, gew. 

OW.-rit I tusschen het d. Oldemarkt en de Kuinre, ten Zuiden vaa 
en langs de Linde , welke riv. de scheiding tuachen de prov. Over-
ijssel en Friesland uitmaakt. · · 
· Deae streek lands , welke \'rorger lot de Friudae grietenij St11Uing

wrf-1/Te1tei11tle· behoorde , ia van tijd tot tijd , door de Utrechtsohe 
Binehoppen , daarvan afgenomen en aan O•enï11el toegevoegd. Hier 
is veel veenderlj en de daardoor ontstane plassen lijn groot. 

FRIESCHE-C0IIPAGNIE, naderhand 0uD•Fa1uca11-Coauaa1•, veen
kolonie in de prov, Groniagen, arr~ GroHingen, gem. Hooge•••• nu 
de K.1uwm:. Zie dat woord. 

îRIESCHEDIJK of V aanE!IDUII. , ook wel Fa1asc11-w11.41 of HaHllDllti: 

senoemd , eude weg , welke uit de baan van o._,., in Zallartd, 
prov. Ourijael, naar den 0mmerschana, Yoort& door de heide en \'ee-
11en van d" gem. .4mbt-Om1MJ1 en .4.rnbt-Har,len'1rrg I eerst oost- eR 
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ftnolp• aoord--CJC11twaarll op.het geh. Latlna aanloopt, ea waa dur, 
ia eea• noordelijke rig_ting, in de _proY. Drenthe 1 tot aan Ooster-Hea
aelen, moet geloopen hebben. - Deae weg is, op koeten nn de Prie
nn en wel op aanraden en onder toezigt yan den beroemden V eatiog
llonwkundige , M.1111'0 Baron n11 Cos■ooa■, aangelegd, en moeit dienen 
ter beYeiliging tegen eeoe verra1sit1g van den vijand, en teTens ooa de 
aemeeutehap met de gezegde tehans open le houden. Bij wordt ook. 
wel naar den aanlegger de Couooa11C■1-Da11L genoemd. 

FRIESCHE-OOOLHOP , naam, welke men weleens, om aijoe zon
derlinge en -.erwarde bouworde, heeh gegeven aan het vlek Mouwaua , 
prov • .l'rierlarul, kw. 1' 11mr900 , griet. Hemt1la_..OIJ.pl,atrt•lff•.N_.,l. "'°""· Zie M.ouwnua. 

PRIESCHB-GAT, voorm. vurwater ten N. van d" prov. Frinlaml, 
tosscbeo de eil. ,lm,larrd en &Ai.,,.,.,,_iloog, en langs de weatelijk.e 
kust vu dat eil. loopende. 

Het werd deor eene plaat, de l'aardemarkt ook Eogelmam-Plaat ea 
:Kalk.man genoemd , van het meer westelijk gelepo Pinkegat gaehei
den ; doch ia sedert onheugelijke jaren geheel verloopen. 

F RlESCHE-HAAGJE, naam , welke, wegen• de aamienlijke leYcmwijzc 
en weelde, te Huunn1, prov. Erinland, kw. z,,,.,._,1n, heer
schende, weleens aan dat Tlck gegeven werd. Zie H1an11n111. 

FRIESSCHE-LOO, d. in 1Yntm,old,, prov. Oroniagn. Zie Va11-
1cu-Loo. 

FRIESCHE-LUSTOORD , naam , dien men weleeaa geef\ aan de 
griet. G.&üt1au110, prov. Frv,lantl. Zie G.uanar.ua. · 

FRIESCHK-PALEN, ook de 011DE•Scu111 genaamd, Toorm. achaos, 
half' iu de prov. Fri11lan,l1 kw. Znrniooudm, griet. Op,trrla11,l1 onder 
en! a. N. 0. van de kerk. ·van het d ... Sifc,-oude, half in het 117 e~ 
lffMrlier, prov. fhoniragrn, onder en ¾ u. Z. W. van de kerk va• 
laet d . .#Gn&rn, in eenen vergrueaen veengrond, die vroeger moerusi(f 
was, doch thans, na het afirrauo van het veen, woest en dor is. 

Ter plaatse, waar deze schans gestaan beeft, ziet men tba1111 in de 
heide, ten N. van den rijweg, een paar groene heuvels, op welke 
de haterijeo lagen. die tegen de prov. Groninaen gerigt. waren; 

JRIESCHE-PALEN, geb., prov. Eri11la,ul, kw. Znma1110111l,n, grie&. 
Op,trrlttn,l, onder Sigerawonde en Ureterp (1), aan de Bakkeveeuster
vaarL , met vallaat en valbrug, IS min. ten W. de gren:&e11 eo de voorm. 
schans va dien naam; tneL !13 h. en 120 inw. 

FRIESCHE-SJ.ENK, vaarwater, ten. N. van do prov. Groni,1ge,1 
en Frï.,l,nul, algemeen beker,d onder den naam ·wau Gao1111,aa-Z1t1• 
QT, Zie dat woord. 

PRIESCHE-WADDEN, het westelijkste gedeelte der H'arlden, &ijnde 
dat gedeelte der .lfoorvkre, hetwelk ten N. van de prov, Friesland en 
Groningen gelegen is. - Over de betonning en llebakeoing -in cle 
Parac:a1 W au111 1ie men het art. Aa1u11D1U,t,T. 

ERIESCHE-WBG, oude weg in de prov. Oerrijurl en DttntA,. Zie 
Ja11SCH-DIJII:. ' 

FRIESELSTEIN, YOOrm. kas\. in de M,ijrn'j """ •, HPrtognllouh, 
kw. P,ellan,l, prov • .lfoord-Bmbaa,l. Zie V1GCHL (Bu1s-'f1-). • 

F-RIESEN , oude bewoners dezer landen. Zie Fa1au, 
· FRIESEN (HET-), geh. in het dingrpil """ Zaidion11t1ld: arr., judic. 

kant. ea 7 u. z~ 0. van Aum, adm. kant. en 4 a, N.O. ,an lJale,., 

t~ I rnc,;u,,,,, t:, '\...:,oog .c 
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gem. en 1½ u. N. 0. van Emme11, ja. N. W. TU &,Niel, waar" 
toe het behoort. . 

FRIESEN "1QS'J1-), oude be1Joners van ons Vaderland. Zie Fa111~ 
u■ (Onn-). 

FRIESEN (WEST•), oude bewonen van oas Vaderla11d, Zie Eu1-
u11 (W1ST-), 

FRIESENVEEN • d. in Twentu, prev. <herij,,el, Zie Vu11uu1111. 
FRIESLAND of Va1E1LUD, prov., bataande uit de heerl. Fa11&Luo, 

aoo als die tijdeoa het beslaan van de Republiek der Vereenigde Nederlan
den , eeae prov. uitmaakte. Die heerl. grenade N. aaa de Noord1ee, 0. aan 
de ~i:erl. Gro11ingen en het landschap Drenthe, Z. O. aan Drenthe en aan 
het Overslicht of het landschap Overijssl'l, Z, en W,. aan de luiderzee. 

Fa11111u110, hetwelk lich, volgen, sommigen, oorspronkelijk bepaalde 
&ot de kustlanden , gelegen tuuchen het rivierlje de Kiohem, nu de 
Zaan (welke vroeger de grensscheiding uitmaakte tusscl1en West-Fries
land co het Oude Kennemerland) , en ie. Berns , at.rekte zicll, tijdens 
de oodcrwerpintr .aan de Franken, verder uit, en werd io twee 1roote, 
maar uit onderscheidene VJ"lje laadschappen bestaande., staten verdeeld, 
van welko de kustbewoners van de monden der Maat tot au het Vlie 
(nu de ZuidetKC) de West-Frieaen genaamd werden, ~n de kust.
bewoners van het Vlie lot aan de Wezer de Oest-}' rieaen, welke 
laatsten zich in drieën verdeelden; de eene staat, van het Vlie tot 
aan de Lauwers (het tegenwoordige Fa1BsL.1110); de andere •~, van 
de Lauwers tot de Eems (de tegenwoordige provincie Gronin.ge ■); en 
de derde staat vaa de Eems tot den IYew (het tegenwoordige Oost..
Fries land); zoodat ia1uu11u, iq zijne toenmalige uitgest.rektheid, 
hijaa alle de Vereenigde Nederlanden, benevens C>Gst-F rie,s)a'acl, 
Kniphauseo, Varel, en het. noordelijke deel van OldeDburg 
en Butja•inJJer land. omvatte (t). Sommigen willea dat Fa1• 
LHD reeds _biJ Oostende (het oostelijkste gedeelte van Vlaamlereo) 
eeoen aanvang nam, .en zoo komt het op de kaart 'Vaa Sn-.r.1&.1.H■., 
anno 861, voor. In .den tijd, toen de naam der Yolkstammen aan 
de door hen bewoonde landen gegeven werd, werden de bewonen 
'Van Holland, Zeeland ea1., allen niet den naam van Fa1uE11 bestem
peld. Deae volkslammen, ten ruinsle sommigen hunner, schijnen 
vroeger ee11ea l.tij&0ndere11 Koning te hebben gehad , die door het. 
volk verkoren werd, en , 1onder kreuking van 's volk. vrijheden , 
niet dan eene bepaalde magt uitoefende. Daarna is die Koninklijke 
regering afgeschaft, doordien de Friezen , in de. achtste eeuw , door 
K.1.BIIL den Groote verwonnen en te gelijk genoodzaakt werden , om de 
Christrlijke godsdiebst te omhelzen. Daardoor kwam Ea111u110 aan het 
Duitsche keizerrijk., en onderscheidene deelen werden door . Potest.aten 
geregeerd , welke of door den Keizer over ben aangesteld of doqr 
!iet volk gekozen werden , en die de onderdanen , als vrije lieden , 
naar hunne eigene wetten , regeren moesten , terwijl deze slechts 
eene geriuge schatting .behoefden op te brengen. Op d111e wij1e sijn 
de Friezen, zoo111·el die west- als die oostwaarts -van den Vliestroum 
woonden , onderscheidene jaren na de verdeelintr der heerschappij 
van K.iHL Je11 Groote, als onder de bescherming der Duitsebe Keizers, 
ffedeeltelijk door l'otestalen bestuurd geworden. . 

Dan de eerstgenoemde stam., die later onder den naam van West
F rieaen i1 bekend geworden, had altijd de Grann TBD Holland tot ge· 

(f) Zie WURH, Ost(ri,v,h, C.,.hil,htt, 111,, l 1 1, 81. 
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Yaarlijkc geburen. Reeds te veren door Dacoazn, Kouiog d«r Franitrt, 
Yerdreven uit de nabuurschai, van Utrecht. en al hel land laags un 
aüddelmood des Rijns, welke langen tijd de scheiding tussehen de Frie
zen en Batuieren had uitgemaakt, waren 1ij tot het Noorderkwartier 
nnHollaod beperkt, hetwëlk daarom, voor een gedeelte., met den naam 
van West-Friesland tot heden is belend aebleven. Da•, do Gra•en 
-... n Holland rustten niet, voor en aleer zij dat gedeelte Tan Friesland 
aan sich onderworpen hadden , hetgeen bun in 1297 gelukte. Bijna 
drie honderd jaren hebben dele oorlogen tusschen de West-Friezen eu 
Hollanders aeduanl, na welken tijd ook de Friesen, ten 0. van den 
Vliestroom, in Ooatergoo en Wealergoo, weinig rost genoten; terwijl do 
,enoemde Friesehe landschappen eindelijk, in de veertiende eeuw, zich 
mede tijdelijk aan de Grnen Tan Holland onderworpen hebben.: hoewel. 
tleae Graven zelden rro1te bezitten der gemelde landstreek waren , uit-
hoofde van de gedange opstanden dier Friezen tegen dea m,eDNle heer
,chapplj; gelijk •U ook clit bewind over Friesland veelal moesten deelen 
met de- Biaschoppen van· Utrecht, waarover tnuohen hen gedurig zware 
eneenigbeden ontstonden. , . 

De laatste der inlandache Poleltaten van het tegenwoordige Friellaard 
was JIJW (Jur..ua) Dn.t.n, na wiens regering het. vrije Friesland,, tusschflR 
het Vlie en de Lauwers, zijne vrijheid geheel kwijt geraakte , en onder 
tie beersehappij der Saksers kwam. De binnenland1ehe oneenigbe\feii, 
welke reeds, sedert het jaar 1300, in het tegenwoonligo Frit"sland tn• 
sehen de aanzienlijken en het gemeen, onder den naam van 1'11tkóope,.• 
en &Aieringrn, waren uitgebarsten, gaven de eerste aanleiding lot · diè 
nadeelige staatsvf!l'Wiaseliog : want de Schieringen , beducht , dat de 
Vetlr.ooJJers hun te mll{Jtig zouden 'IIJonlen 1. namen , in het jaar 1'98; 
liet besluit. , om AL■aK■T, Hertoir c:ra11 b'aiaa 1 die destijds zich te 
Medemblik , in Noonl-Holland , bevond , tot hunnen Erfpotestaat te 
verkiezen. Die Hertoir, een zeer ervaren krijgsheld, was, in bel jaar 
1488, door lhn11m.u■, Aartshertoir IJCIII Oo,tenrijlc, di~ in 1493 , on
der den naam van M.ut111L1u■ I , Keizer werd, tot Gouverneur aaage-
1teld over alle die gewesten , welke , door lijn huwelijk met )IA11a n11 
BonGOnni, aan zijnen zoon Fmn tlea &luHme, Koning ftlll Spanjr, 
waren ten deel gevallen. Do keuze der Schieringen viel des te eerder 
op dezen Hertog , omdat hij reeds voor lang hunne nken ■cbeen ta 
aijn toegedaan. Zij zonden derbalven eenigen hunner voorname Op
perhoofJen toL hem. Dele riepen niet slechts 11ijne beschermina in , 
maar verklaarden zelfs gemagtigd te zijn , om hem als hnnnen Landsheer 
te erkennen, en hem de heersclaappü over de Wealerlauwel'ICbe lan
den der vrije Friezen, zoo vele eeuwen door andere Heeren te vergeefs 
f!e:&0eht, aan te bieden. De Hertog nam dit aanbod terstond aan, 
en wenl den 20 J ulij van dat zelfde jaar, te Franeker, met alle pleg-

. tigheden gehuldiffd. Tcnellcler tijd werd F11uLUD, tusseben beL Vlie 
en de Lauwers, door Keizer M.t.DJ11L1.u.■ 1, van alle leenroerigheid aan 
het Duitsche rijk ontslagen, en, als een aeheel onafhankelijk land
schap, in banden der Sakaers gesleld. In later dagen vermoedde men 
echter, dat het aanvaarden der heerschappij over dat tredecllo van 
Fa111sL.l!ID , door llerlog ALDUBT, rustte op een overleg, tusschen 
bem en Mn1111r.1.u11 1 listiglijk beraamd, om daarna, onder een of 
ander voorwendsl'I, deze provincie aan het Huis n11 OosT&lllllJ& te 
kunnen brengen , hetwelk toen reeds , door laeL huwelijk van M.111-

11111.1.t.111 met 11.t.llu , de eenige dochter nn K.t.a&i. den Stoate 1 Hertog 
ron Bnrgontlff 1 io het beiit was van de meeslc andere Nederland-
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HIia pwat.en. De Saui1ehe beenchappij ia FuuüH, welke niet 
meer dan sneatiea jaren geduurd heeft., ia iatu1scbea vol onnu, 
en verwarring geweest, uit hoofde van den tegeo1tand, dien HertClf 
Ai.1uur, bij de aanvaarding sijner regering, overal ontmoette. De 
Schieringers namelijk waren de eeaipn , die hem deze beenchappü 
hadden opgedragen , en deze vermogteo geea verdere opdragt te doen!, 
dan len opzigte no het kwartier Westergoo, waarin zij tot du 
"Verre de overhand hadden. De inwoners der twee andere kwartieren , 
Oo1tergoo en Zevenwoaden, wareA echter tot. niets minder ge
siud , dan om hunne vrijheid aan eeoe willekeurige magt. op te ofl'e
reo. Bij '• Hertop O'l'erkomat was alzoo 1ijo eerste werk , de beide 
andere kwartieren, door geweld van wapenen, tot onderwerping Ie 
dwingen , en 1ulks te meer , daar hij , in het volgende Jaar 1499 , 
door Keiaer IIA11•1L1.u11 I, op de rijksvergaderiog te Frabu-,r , . niet. 
alleen in het Erfpoteltaatschap over F rieslaod werd bevestigd , maar 
hem ook, door dienaelfdeo Keiaer , deze waerdigheid over de naburige 
provinciën 6roningerland en Drenl/ae scheen te zijn opgedragen, 
ID well.e laatst.genoemde gewesten hem veel sterker tegenstand , daa 
ia Fa1ULA11D 1elf, geboden werd, omdat. de Keuer tot snik eeoe 
belchikking. over die landen geen het minste regt had ; weshalve 
Auascar , tea einde de Groningen en Drentben le verwinnen , een ver
drag aanging met EDuu , Graaf 1'an Oo,t-Frie,land, die sijo krijgsvolk 
.&entond bij dat des Hertog• \'oe!tde, om gezamenlijk hun oogmerk te 
bereil.en. Hertog ALIHcn, midclelerwijl , te midden dezer onlusten , ia 
töOO , te Emden overleden zijnde , werd door zijnen zoon H1t1111B11l op• 
gevolgd, welke jonge Vorst, door kwade raadslieden daartoe aaop
•peord , de J riezen met te groote gestrengheid behandelde, en daardoor 
het geheele volk tegen zich in opstand bragt , hetwelk hem bewoog , om 
het gebied onr Fa1uLUD • in 11S04, over te geven aan 1ijnen ouderen 
broeder llerlog Gmaaa. Deze Vorst zag echter weinig of rreen hoop, 
om. deze ~roviuciën onder zijne magt te brengen , voornamelijk sedert 
de vriendschap met Grave Eouan t.e eeoemale verhroken was• doordien 
cle Groningers• in 1 IS06 • dezen laatste tot bunnen schutsheer hadden geko• 
zen, en vooral sedert LHL , Hertolf mn Gelder , 1ich , ten voordeele 
der Groningers , met die zaak bemoeide. Daarbij begrijpende, dat zijne 
Saksische erflanden door de1en oorlog werden uitgeput, nam hij einde
lijk, in 11S11S, het besluit, om 1ijn vermeend regt op de heerschappij 
over deze landen aan Ku1tL • Aartshertog wn Ooltenrijk, zoon van F11.1n 
den &/aoone, af te slaan. Hertog Gf.Oasa genoot, iorrevolge hel ve~ 
drag, \'oor dezen afstand 100,000 Bijuschc gold. (tlS0,000 gold.), 
welke som echter in geen vergelijking kwam bij de zware onkosten, 
welke alleen het 1eventienjarig hezit van het W esterlauwersche FaiEliL.llD 

hem vea"Oorzaakt had ; weshalve men bij het vertrek der Saksen plagt 
te zeggen: 

Friesland mag wel Fresland heeleo: 
Het heeft Saksen en Meisseo opgegeten. 

Nadat dit verdrag van afstand door KAHLS grootvader, Keizer 
M.u1a1L1.l.lll 1, bekrachtigd was, zou het Huis vu Oosn111au1t reeds 
terstond in het volle bezit de.er landen gekomen zijn , indien de Gro
aÎnffers , die in deze beschikking in geenen deele wilden berust.en • 
niet eerst tot hunnen Schutsheer hadden aangenomen Eouao , Graaf 
"" Oo,t-}'rie,land, namelijk. van 1 ISOIS tol 1 IS1 IS , en daarna L
aa. .V.l1' E&II01'D, Graaf """ Gelder, le weten no 11St8 tot 11S:SO , 
'Hlke laatste Vorst , een bitter vijand en benijder van de dairelijk.. 
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meer aanwuseode magt .an het OoslenrtJbehe Huis , den oorlog tegen 
den Aartshertog Lan. met alle magt bleef voortzetten ; nieUelJ'en• 
staande zelfs aijn bondgenoot Bosuo, Graaf •.in Oo,t-Frie,lantl, door 
wien hij eerst tegen de Saksen te bulpe was geroepen , 1ieh reeds , •in 
1517, metL■111o, Aartsherlógmn OortfflrijJ:, die intuueben KonÎnft'"8D 
Spanje geworden was, venoend bad. Deze oorlog bleef ab.oo voortdaren, 
tot in het jaar 11S56, toen Kau, Hertog ma Geltkr, ond van dagen en 
wan van alle de tegenspoeden , welke •Une wapenen overal verge&el
den , zich eindelijk met Ku11. Nn Oortmrijl: 1 die inmiddels , onder 
den naam van Ku1L V, Keizer geworden was, bevredigde; nadat bij 
reeds in tlS!M verpligt was geweest , 1ijne krijgstroepen nit Fa11SLAIIII , 
Groningerlan,l en DrentAe terug te roepen. Van toen af beefk 
hij gemelde landschappen aan KABIL V overgelaten, die toen Brfheer 
van Fa1zsu110 en Overijssel werd , en door de provincie Groningen , 
in 11S:J8 , ook tot erfbeer gekozen werd , maar speciaal als Hertog 
Tan Braband , Graat van Holland en erfbeer van Famu110 en· O.-er
ij11el. Bij den afstand van de regering door Kuit V aan zijnen zoon 
F1t1n II , zijn deze provinciën , even als de andere Nederlandsehe ge
westen , onder de Spaanscbe heerschappij gekomen. De Stadhouder, 
die destijds, in naam des Keittl'!I , over Fanssuao tnsschcn het Vlie 
en de &ms, oflieverover Fa1uu110, Groningerlon,l en DrentAt, 
welke drie landschappen toenmaals aan den 1elfden Stadhot1der onder
lleorig waren, het bewind kreeg, was G1oaH Scn11c& 1'AR To11nnvan; 
die , in 1lS40 overleden zijnde , daarin door M.u1■1uu11 n11 Ba■otm , 
Graaf Ma Burin , ,ehoonvader nn Prins W JLLI■ I , werd. opge"olgd. 
Na het onrlijden un dezen laatste, in het jaar 11J48, volgdtl JA11 JIII 

f,tGH, Gruf .an AttmlJrrg, die, den 25 Mei 11S68, in den slag bij 
Heiligerlee gesneuveld ia. In 11S69 werd Kun 01 Ba1n11 , Graaf 
N1I llltgen I in 1ijne plaats unrsteld j op dezen volgde GILLIS 1'.lll 

BAnu•on, Heer 11aa Hitrgtr 1 1n 11S7i, en in 11S74 de Spunaehe 
Overste C.uua •• ROILBI, Heer mn Billy. Inmiddels hadden ·de 
Friezen geen minder reden dan de inwoners der andere gewesten , 
om 1ieh onr de Spaansche heerschappij te beklagen , als wordende 
in alle hunne nijheden , 1oowel in hunne burgerlijke al, ~ien-
1tige voorregten , steeds hoe langer boe meer IJebenkt. Lan. V en 
.alle andere Vorsten Tan het. Oostenrljksehe huis , toen het mairtigste 
Tan geheel Europa , waren niet tevreden met den titel TBn lfeer of 
•lrfpotestaat, aoo als de Saksische PrinllD zieh in het tegenwoordige 
la1uu1111 genoemd hadden, en welke niet meer wilde IBB'IJln dan Brf
atadbouder , mur begeerden Souvereinen te worden ; terwijl zij , wat 
llaasun betreft , hun regt op die provincie daarop Fndden , dat de 
Graven van Holland , in noegeren tijd de proTÏIKlte Fa1uun, IOO 

als hier voor gezegd is , welee111 overheerd luidden. Het groote oog
merk wu alleen om , onder dit Toorwendsel , eene Tolstrekt willekeurige 
heerseliapplj , 1oowel hier als in SpanJe en in hunne andere er&anden , uit. 
te oefeneo , waaraan de vrije Friezen 11ch echter nimmer gewennen konden. 
Daardoor namen de onlusten dagelijks toe. Ofschoon de Henorming in de 
godsdienst bereids zoo ver ,ru doorgebroken , heeft geheel FUDLAWD 1icb 
niet gelijktijdig met de 1es andere provinciën, den 1 Februarij 11179, 
hij de Utrechtsche Unie ~oegd. De vertraging daa"an had men 
Toornamelljk te ,rijten aan GIO■cl uw L.u..uw11, Graaf Nn Bents,..,., 
die , alhoewel na de geslotene Paci&catie nn Gent, in 11J7f$ , k~ 
tens ,relke alle de Spaansehe soldaten , met hunne hevelhebbereo , 
dit land moeeten •erla&en , in 11r11, in naam der Alpmeene Staten , tet 
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Stadhouder over de1e provincie benoemd , ecih&er de Spaansche laeenclaap
pij , eent heimelijk , en dauna in het openbaar, befunstigde. Dit ver
we)!.to destijds sroote oneenigheden • IOOWel tqllchen de steden ' al, 
de gevolmagtigden van het. platte land , welke &och niet belet.ten 
kouden , dat ook iaaaLHD , nog ia dat. .elfde jaar , vpor een p
deelte , den il Maart, en voor het ander gedeel&e , dea i Junij , 
de Unie mede onder&eekende, waarna lij in 11S80, ook Prio1 W1L-
1.-■ I san Q,.,.,,.j,,, in R1HUHH 's plaatl, tot hunnen Stadhouder be
.noemden ; te fJOlijk aan dien Prias het regt. overlatende, om , in 1ijn 
anreaen ., dien post door iemand anders , als 1ijn1n Luitenant (plaatsvu
vanger) te doen bekleeden, gelijk bij ook, als den eersten daartoe, 
nrkoos Bu1u19 Yu lfu091, Heer ton Ru-n. Voornol!IDde Prim 
kwam, in het 'folgende jaar llS81 , persoonlijk in Faa111.Hn , ten einde 
de verregaande venehillen , 100 oYer de zaken van de IJOdsdienst. , 
als die de politie en ju1titie betro8'en, te bealiasen ; welke verschillen 
des te gevaarlijker voor den staat der.er provincie geacht werdeo , 
omdat. de oorlo6' tegen de Spanjaarden . nog werkelijk bleef voort
duren. Zeer plukkig hacl da:c Prins aldra alles op eenen v•t.en 
voet gebragt. , en den grondslag gelegd tot. dien regeringsvorm , welke 
daarna , al& voeguam,t met den aard des lands en der ingaetenea , 
aldaar is in st.and gebleven. Prins W1LL1■ I bad in 11S83, weinige 
maandea v66r 1ijnen dood , 1\jnen Lnitenant of Onder-Gouverneur van 
F11USLUn, B&a11AJ1D vu MuOJ11, die zich bij de Frieun seer ge
haat. gemaakt had , teruggeroepen , en zijns broeders IOOn , Graaf 
We.LO LonBWu11: n11 N.uuv-D11,usvlll, eenen jongea, doch beproef
den , held., tot zijaen l,nitenant , in diens plaats , benoemd ; die daarna, 
,els Prin1 Ww.u's doód, den 10 Jul\j 11S8', volgde, op uitdrulr.
·kelijke begeerte der Friezen, in de maand November van datzelfde 
jaar , tol werkelijken Stadheuder deer provincie werd aangesteld, 
.... ,.als hij in 1118,t, onmiddellijk aa de reductie van Groningen, me
,4,e f,ot Stadhouder van Groningen en Ommelanden , en in 11S96 van 
lwt ludschap Drent.he benoemd werd , aoodat. h\j alle drie de noor
delijke landschappen , tol z\jnen dood , welke in het. jaar 16119 voor
•iel , bestuurd beeft. Deze atadbouder W 111.u Lonaw1111: heef\ onder 
de Briesen eenen bijaonderen roem verworven, als hebbende, door •ün 
kloekmoedig beleid , de geheele provincie van wijanden ge1uiYerd en 

·,de laatste hand gelegd aan de hcrst.elling hunner vrijheid. De stadhoo
derlijke waardigheid werd , 11a hem , opgedragen aan 1ljnen broeder Eaur 
C.H1111a, Graaf -Jfa.,,au-Ditttre1 in wiens nageslachtdae daarna erfelijlr. 
8Chleveo is. Uit dat beloop nn aaken 1iet. men, hoedanig F atBSUIID eene 
èler 11eVen vr\je Nederlandsehe Provinciën geworden is , nadat het bijna 
100 jaren , eerst door de Saksers , en daarna door de Bourgondiërs , of 
eigenlijk de Oosteurijken , en wel bij1onder door dien tak van het 
Oonna11ucu Hu11, welke de Spunscbe· mouarehie bekwam, was over
heerd geweeat.. Tijdens het bestaan der Republiek was· dese pro-.. 
verdeeld ia drie kwartil'ren , zijnde: Oostergo o, W est.ergoo en 
Zeveow,ouden, die te samen elf stellen en dertitr grielen\jeo be
valt.en. Dele nrdceling van f.a11&LAJ11D in drie kwarLieren , heeft 
liaàri begin genomen onder de regering der Potestaten ; toen zijn , ooit 
die kwarLie.i:en, 'Voortijds graafschappen genoemd , in grietenijen ver
lleeld, over welke de Hoofden van F.a1111un Regtcrs of Griet.manaen 
11.elden, om het regt naar c1e wetten· te bedienen. 

Bij ,de omwenteling van het jaar 1791S gaf men aan de provmcie 
Fa1aL.UD den t.itel van departement, hoewel zij baro Torige grootte , 
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gremen en ..... he...._ hlel,f, Door da 1taauomweat.eliaf Yaa 1798 
werd ~tendeels met. de provincie 6 ,..,. i ng, • tot een dapaitemea& 
wreen· , hetwelk ·den naam van DD.lllflll&IIT n.1 DB IHI un~, 
terwijl et zuidelijke gedeelte, of het grootale deel van het kwanier Zeven
wouden, aan het D■naT"lft n■ »a Owu Ilua. werd toegevoegd. 
Bij de 1taa11regeling van het jaar 1801 werd het departement Fa&ULHD 
echter, met 'lijue vorige grcnaen en fJl'OO\te I hersteld, en bleef alaoo ook 
heet.aan toen het IJ8IDl!l!llebeat der Vereenigde Nederlanclen of, zoo. at. 
het destijds heette, de Bataafsche Republiek , den naam van Koningrijk 
Holland annam ; alamede hü· de i•meltin1 Yan ons Vaderland in laet 
Pranscbe nilerrijk. 

Seden dat. Naderlaacl.aich, in het jaar 1815, het Fransehe julr. van 
de schonden hel& pworpen , maakt B■nsL1.1tD ook. eene provincie vm 
het koningrijlr. der Nederlaaden uit. - , 

Deae pro•. grenlt. N. aan de Noordzee, 0. aan de Lauwenee en da 
prov. Groningen en Drenthe, Z. 0. aan de prov. Dremhe en Overija
ael, z. en W. aaa de Z.idenee. Zij heeft nn het N. naar het Z • 

. eeH lengte van U a., ..-.n het W. naar het O. eeae breedte van 15 ••• 
en wordt ..erdeeld in 11 deden en Si ,neteaijen of liever 30 grie&e-
nijen en i eilanden , welke ook ieder door eenen Grietman worden 
bestuurd. De reheele provincie bealaat eene oppenlàte van bijna 
80 •· m. of, •olgens hei. luaduter, Si7,3M band,, verdeeld al, volgt: 
1°. Bebouwde gronden. • , • • • • • , • • !164,708 bucl. 
i". Groote en kleine ,regen, straten, pleinen , wal-

len, wandelingen, enz. • . • . • • • • i,8HI . • 
S0 • Wateren , rivieren , meren , beken , pchtea , 

vijven" llooteo, moerauea, en. • . . • • .fl,067 • 
4°. Heiden, - en rivientranden, duinen, riet-, 

geest- en boslanden, tarfirrond , ens. • S6, 7 47 • 

Totaal. . • • :Si7 ,:S:S4 baad. 
Mea heet\ er 45,884 perceelen bebouwde en 276,969 pereceleo oo-
lleboawde eigencloauan. Totaal :Si0,861 pereeelea. , 

De 1teden aijn: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Saeek, 
Dockam, Harlinren, Suvo-ua, Sloot.en, Workum, Ylst 
en Hindeloopen. · 

Men had er, den 1 Jaooarij 1840, eene bnolk.iagvanii7,81S9zie
,en. Bijdiebnolkillf, •i.tuade ait47,S08 hmsponea,, heWIOllende 
18,660 hnisea , ,raren , nn het mannelijk ptlaoht ; 7 t, HO onge)unr• 
dea " S6,0ilJ pha.den en 4i88 wedu•eaaan ; 'ftD het vrouwelijk 
placht: 70,ifH ongehuwden, SIS,9i0 gehu.den en 10,iS7 weduwen; 
terwijl die bevolking, wat de godadîen1t.ip paindheden aan1aat, waar
toe 11j behoorea, Terdeeld ,rerd in iOIS,670 Protestanten; i0,017 ll.K., 
1941S braëliten en ii7 lot pn der genoemde gezindheden hehoorende (1). 

Mea uit ia de pl'OY. FuULurD 199 gem. der Hen., welke vijf 
klusen ·ailaaktat a1a die van Leeuwarden, Harlingen, Sneek, 

(1) ·0p- 1 •-0 IIH lolde Jlalal..lllD ffl,111 lllw., Yn ,...._ UI, ... Yn 11111 -
J1b • H'l',IU fta 1111 m,IIWIIQb .... ellt; llnrll ÖI llnolklag, - .. ......... lp.,..._ 
..._, ..._ ao1,11t - • .,.... ..._ -- ._ A,_.,__, u,m IJaotlla., 
"• ........ N .... ; 'l'IO B'l'IIC• """-, ..._ W11a 110 .....,; SIIO BlnL Lalla" olllln Wllb 
,. ..... , aoo r.&,. "f_... Cu,-ujb a-11 11 l>Dcllui ........,..; u,an a. Jt.; 

11"11 lor., • lil tol de IUII pllGIIDde ---•· De heYolkiDI bi da llodeD boilroeg 11,011, 
Il de srleteaijen: 171,1$1, de mllii.ai,_ ID gn•- te Lteuwardoli ni<I med...,uen4. Op den 
1 hoaari,I Uli beltood de berolki111 ail 111, 711 lielea. 
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Doek11m en B-eeren't'een, en S81S kerkenbeliben, bediad wordende 
1loor iH Predikanten. 

De Afge■ cheidenen hebben er eaige ,-.,,wier getal niet juist bn 
1JOl"den opgegnea. • 

VandcRemooatranten heeftmen er,- aûonderlijke pm., sijade 
deeeaige, welkeindieerov., teDockum, beslond, 0111lerdennaam. 
van Vereenigde CbristeliJke pmeente , met de Doop-rainde gem. ver
eeni«d-; deae heeft eene kerk, welke door eenen Predikant bediend 
wordt. 

De Doop1g. zijn er in vier klauen -.erdeeld. welke, behalve de Ver
eenigde Christelijke gem. te D ock u m , 38 gem. uitmaken, door 
38 Leeraan , door twee Oucb&en en -.ljf Lieileprediken bediend wor
dnde; terwijl er op het eil. Amelancl nair twee S-· dier gaiadte 
bestaan, ,.-elke tot. geen der bovenpmelde kluaen behooren , en waarin 
de diemt door eenen Leeraar , eenen Oudate en Hl Liefdeprediken 
wordt waargeD01111en. 

Er 1ljn i gem. ent bijgem. der Eung. Luth., wellr.e tot den riar 
van tJ,,ofÜ,,,_ behaorea. Zij laebben er i kerken , -weHle door wee 
Predikanten en eenen Proponent bediend 1JOrden. · 

De Reutelde Eung. Luth. hebben in de1e prov. 1 gem., met 
1 kerk en 1 Predikant, te Harlingen. · 

R. K. statiën zijn er 31, die hel aartapr. ••o Frialou aitmaken. 
Zij hebben 32 kerken en bijkerken , die door ~n Putoon ea 3 Kapel
laan, bediend •orden. 

llen heeJ\ er geen gem. -.an de R •. K. un de Oude Clere1ij, 
Pl!'eenlijk JamenÎllen gebeden. 

De l I ra ë 1 i tea in deae pN>Yineie maken het iyn~ nNOrt 't'IID 

fAn911r,ln uit , hinat.teacle 1 hoofd■yaapae , 3 "IIIJIJ1181J0119D ea 
4 hijkerken. -

Voor de Regterlijke magt is Fuaun •erdeeld in 3 arrondiae
menten, als: J,,eeuwarden, HeerenTeeo en Sneek, gezamenlijk 
14 kant. uitmakende. 

llen heeft. er 3 kiesdiatrikten, welke de ...tpade hooldplutsn 
hrbbea : 

Het 1e kieadistrikt, hoofdplaats Berru m, 
• ie • , • Dronrijp, 
• 3e • , • Heeren-.een, 

Voor de Nationale Militie heet\ mea in Faaun 16 bnt., welke 
tot de -.olgende hoofdplaat.sen behooreo • 

Het 1e en itmili&iekanton, tot de boc,61plaats Leeuwarden. 
• 3e • , • 11 "' • Franeker. 
• 4e • • • • Harlingen, 
• Ie " • • • Hallum. 
,. 6e ,. • • • Docknm. 
• 7e " ,. • Il • Rin1umaree1t. 
• 8e 11 • • 11 BnitenposL 
• 9e • • • " Beetatera,.-aag. 
• tOe " • • • Oldeberkoop. 
• lte • • " • Beeren-.een. 
• 1ie " • • • Slooten. 
• tie • • • • Hindeloopen. 
• 14e • • • " Bohwa rel. 
• tlSe • • • • Ran•erd. 
• 16e • , • • Sneek. 
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Ten 11pllp HR het Onderwt•. wordt 1.1'111a, ... nrdeeld În negen 
.mooYiltriklell : . . 

Het 1e sebootdistrikt, telt S4 scholen. 
• te • • 41 ., 
• Se • • 41 " 
• 4e " • SI • 
•Ie • wS4 • 
• 8e • • SII • 
• 7e • • St • 
• 8e • • S7 • 
• te • • 48 • 

• 
Mee lelt in de111 P'". alsoo in het geheel SSS lagere scholen. · 
Latijnse he tcholen, •an welke er 11 zijn, ,rorden gevonden le 

Leeowartlea, Bolsward, Franeker, Sneek, Docli.um, Har
lingen, Kollona, Workum, Sta•oren, Hindeloopen, Ylst 
en Jo are, welke1raamenlijk door 711 leerlingen bezocht worden. 

De "YOOmumtte Ri•ieren in de pl'OTincie F•rar.•1111 lijn: de Lau
wers, de Bo,,rn of Boerae, de Koinder, ia het Priesch de Tjon
trer, en iie Linde. 

Ook nndt men in deze waterrijke pnmneie een aantal Meren, onder 
welke_. all de •nllll'rlelgute tellen mag: het Slootermeer, het 
Sneelermeer, het Bergamermeer, het Tjeakemee,, de 
Ilja etsen, het Hugermeer enz. 

V eel•uldig aija de Va a rte D ia dit 19west , aoodat er maar weinig 
plaataen lijn , waar mea met grootere of kleinere ecbepen niet aan en 
•î kan •uen ; de 'YOOl'DUIDlte aija : de Vaart van Harlingen o•er Fra• 
Dllker , · Dronrijp , Leeuwarden en Birdaard naar Dockum en Stroohos 
1!1' de Greni~r grenen ; •oorb van Dockum langs het Dockamel"
tliep , tot aan de groote uitwatering, de Docknmer Nieuwe Zijlen ; de 
Vaart vu Leenwuclen naar Takoaijl en de Lemmer, en de Vaart nn 
Slroebol 11811' Sta•oren. 

De •oonumtte·Zeedijk• en Zee polderbesturen in de provincie 
Famunaijn· 1". bet·dijkbestunrvan•Vinliet en Gerketklooater 
te Vinliet ,· nit Yijt' Leden, drie 'fOl)I' Vinliet en twee voor Gerkesklooster, 
a.enpsteld; ioi.· laet dijkhestaar van Kollnmerland•en-Nieaw
ll~•aitlaad te ,Kollum, uit eenen Dijkgraaf, drie ~one en dri«: 
•...-•e Dijbpdeeuleertlea, bennen, eenen Dijuehrijnr en Out
Tanger bestaande ; S-. het dijk- en polderbestuur Tan den En g wie-- · 
rommer polder, llit dne Gedeputeerden en eeaen Boeli.boader be· 
staande; 4°. laat clijkbettnur •an 001 t- Don ge rade el te Metslawier, 
uit eena Dijkpaaî, drie __ f""!>ne en drie buitengewone Dijksgedeputeer-
• , benffenä. eenen Dijudl!'\jftl' en Ontvanger bestaande ; 11°. het 
dtfkbestaar •an c1m Anjnmer•en-Lioe11en1erpolder te Metsla• 
wie.; 6". deptMitionele direetie o•er de We1t-Dongeradeehche 
Zee d ti k e II te •Ternaard , ait ee11en Dijkgraaf. zes Leden , beoe•eo• 
eeaea Dü~r ·en Ont•anger beltaanae; 7°. het dijkbettour na 
T ernaarclerp old er te Ternaud; 8°. heL dijkbestuur van den Hol• 
werder•O 01tpolder te Holwerd; 9". het dijkbestuor •u den Hol
werder-Well.polcler te Holwerd; 10". het aeedijkbestuur van Fer• 
werlle rade el te Mel'l'llm, uit 'YÎer gewone Dijksgedrteerden , eenea 
Secret.ris, Dijbehtij'Hr en Ont•anger bestaande ; 11 • het dijkbestuur 
•an liet. lhorcler leeg te Leeuwarden; 1§lo. het dijkbestuur van de 
BildtJtollen te St. Anna-Parochie, uit twee Volmapn en· eeoea 

IV. Dut. i!J 
• 
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Oohanpr b.taude; 11°. hel dijkba&aat nn bM Nieuwe Bildt, 
bestaande uit- twee Volmagten en eenen Oot.vanger; 11°. laä 'tkbe
stuur vau het Oud-Bildt, ui& \wee Volmatr'en en eeoeo Ont~ 
bestaande; 11°. het dijkbettuar der Vijfdeelea Zeedijken b1n
n endUks te Harlingen, uit twee Gedeputeerde Volmagten, me\ eeDeD 
Ontvanger-Generaal en eenen Secretaris bedaande; 18". bet. dijkbe
stuur der Vijfdeelen Zeedijkea buit.eodijl1 te Barlinsen, uit 
twee Gedeputeerde Vohnagten buiteodijb, met. eenen Ontnager-Geae
raal , en eeneo Secretaris , beneveoa drie Volmaat.eu van het. Nieuwe 
Bildt, met hunnen Ootnopr en Dijuchrljver beataude; 17•. het 

·dijkhesluur van Woueradeeh Zoider-ZeedUken te Bolsward, 
uit eenen Dülgraaf, ,#!eDeD Gedepnteerde en twee Gecommi"-nlen 
binnendijks , met huanen Relenmeestet , NDeB Gedeputeerèe eo wee (1 

Gecommitteerden buitendijks, _, hUDDen Reke11111e11ter , beacve111 aog 
eeneo Rekenmeester van de 11ad Bollward , met eeoeo Seere&aria en 
eeoeo Ontvanger-Generaal, be■ffeDI vier Arrndiaementa-Ootvaapn 
bestaande; 18". het E!:..~aur •an Worlu1mer-Nieuwlaad te 
Workum , nit -vier it.teeMen ea eeaea SecNIIIIÏI beataan4e; 
19". het dijkbestuur van Wymbritte radeel, met de onlierhoorip 
contribulie zeedijken te Sneek , uit eeoen Dijkpaû, t.wee Dijbpde,, 
put.eerden, eeneo Dijbeeretaria en eeo~ Ootvaopr-Geoenal henaa■lle; 
20°. het dijkbestuur vaa Hemelamer-Old"haert-en-Noerdwol-
de eum anoe:1i1 , uit vier Leden, eeaea Seentaria en eeoen Onwu
ger bestaande; 21°. het dijkbestuur 'Wlll de z.,.ea Grietenijen e■ 
s&ad Slooten contributie Zeedijken te Lemmer, uit eeneo 
Dijkgraaf, eeoen Seeretaril, eenea Ont.......,.. • twee Volmapm -uit 
Doniawarstal , t,ree uit Gaasterlan• , t.wee mt Lematerlud, twee uit 
Haskerland , ·twee uit Schoterland , twee -ai& Opst.erlallll, :twee IIÎt 
Aenpirden , en twet uit Sleoten bemande, •ea il°·, het. dijkheatuw 
no den Ouden•Lindedijk te Wolvep. 

Far191.A1'11 is (lp ondenc:heidene ttiàn door welvalclip W a l.et"doe4e■ 
geteisterd. Behalve den allenerschrikkelijbteo •alel'\'loell o,w al cle 
1eeknsten Ta■ Doitschlaad, omt.Not IMO jaren ..or .a.n.- pbeo,te 
.rewoed hebbende , Tiodt men v«1r bet jur 100 pe1l8 aaamerlaeJiie 
,·loeden , met uitdrokki•g -.an tijd. 0cm Scar. .... heeft aan,etee
kend , dat in het jaar IS 16 Fasuwnt pbeel yao •• Noor4He ÎI ...., 
lf"loopen , 'lfaarbij meer dan 800 memcheo omkwameo. la lS8' tnl 
Fat!5UIID andermaal een pochte wa.,...loed; cloda DIJ! erpr wu llie 
Ton H86, waarom Koning :!•r.Lus, ia ISIO, terr,n, later -vliedherpa 
genoemd , liet opwerpen , om in tijd 'ftll nood 111eb ep deae aardhoof· 
ten te kunnen bergen. Zeer awaar &ij■ ook cle Cfflll'Vloeijiogen 111 
de jaren 71SIS en 79i peest. Onder de inwoaen, die t.oen bet nu,aat 
r,eleden hPbben , worden inaobderheid geteld die YaD Kollam, Alme
num, Midlum , Herbaijum, Tjnm , Wimum, Drosijp en 'fuit.bm. 
lo December 806 \tiel de St. Tbomaavloed ia dit ge-t -voor, bedekte 
het gebeele land , vernielde -vele hauea en ,..aingeu , • deed 400 
mt'nscben omkomen. Door het plotselin11 opatijgeo fllD MB aeevload, 
onder zwaren donder , blik11em en hapt, werd er veel •vee venlon
den , en daar het wat.er -.ier maandea lang op het. land 'Stasn l>leef, 
stierf al het wiotergraaa. Gedurende dezen wiater wenl de kerk te 
Minnerlsffa ·door de peniug d• -vloeds aoodanig verzwakt, dat. aij eia
delijk instortte. Hetzelfde lot oodergiag het adellijke bai1 van Her-
1Dana , waarin ondeneheidene meolCbeo waren 8'evlu9'l, die met. dit 
ffehouw in den slroorn werden ~urpeo. Door dezen watenloed leed 
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ook de a....tad, tePa v•nir IÎIIII • ~•""8 IJlllqp,n, v11le sllb-'e· 
Dotr den vloed van &:JO, waard®-" d11 llün•'1GQID bij K-.t.wijk 11!fltopt 
p....kte , e■ ~ H• te Brit.tep omat.ortte, we,d eok F,aul4Q deer
lijk geteisterd, abmede door dia van 100:S, 1014, 1018, 1017, 
t0iO, 1041, t04i, 1086 eo 1100, l)e vloed van 18 Febn111rü 1164 
was allerpdochtst, alaoo het water genoe111n1am over al de dijlien van 
Fa11No.urD 1troemd1. l)e eente Allerbeiligenvloed (l November 1170) 
,rierp in dat gewest huuen ea kasteelen omv11r. Jo hel jaar 1iii en 
ook in het jaar 1i30 heel\ dit IJl'Well weder velll geleden, IGOdat Eatmwl 
IUUl de wuwaraee werd 'lftggetpoeld an Wartena gr~tendeek ve~. 
In het jaar 1!i:J7 liep eea IJNIOl deel v11n Pa1.-uaa onder. SommitJea 
meeneo, dat loeo het. eilancl Viieland diea 11aau1 so1,1 gekregen hebben. 
In bet jaar 11148 •ollJlle op eeaen swtn1n •atenloed, een aeer dure tijd, 
en aoo daardoer, als doör de11 slank vaq ont.elbare doode beesten•, overal 
.Js pauid op de -.eldea linende , ee11e Vtl'1JieleQde pest, waardoor allen 
die er 'fan eaagepepen wenlea, stierven , totdat er een hulpmiddel tegen 
aitge•onden wu, om de pestkool met een brandend ijaer loe te 11hrciei
Jen. De.ijds kou men noir langs -eeae planli., of aMlt ceoeo sprinrstolt, 
11n StaYonn naar .Eu.hllÏ&eJl irun ; aoo ...-aw WIit toen liet Vlie, 
bOlwel vroeger !,~er rweesl , ecbw waren cle ltp lancle11 a1V1r de 
aee toen rnd, gaellellnl. 1'orl duraa a.oe\en lij 11fgespaeld lijp, In 
hgeadeel hefon het Bomdiep of de Middebee door aan,libbing te ver
tninderea : want ia den lijd .,.o Uan1, 1eveftde Abt 1aa Lidlu1ia , die 
het Nltllar aidaall van het jaar 1jl56 to, 1i79 had, wu tu11du1n 
Leeawuden en -....una .Ueea Mil QIIIIQW water, 1oo4ai de dijk , 
'Nlke •• Bo1a111 aar GalltJUD laopt , de llu\lmerdarp fll!IJ._ , 
Gllllrml clan jarea .ahijat e,geworpen la llijn , opi tie 1uiderlap... te 
NWuen. In he& jur 1i79 -.. de .-..~, welke deD Dollart Qp!U• 
de, die ia a.t ju, ti87 een& 1111, begoa door t~ ~en, iooda\ ei 4S 
lflllP aelleone àrpen la gèlijbr \ijl dooll v-.•clea we"1en. Zoo 1,r
àfelijk waND • de Frieacbe wa\enl°"-en vu t\41 jarea J31i, 1,:s1, 
IDea llll ,ijle derp .Waleet., bij Norcleq, 11en1ldaps ve.-zwolpn we~, 
al, ael ia de jum 1380, tS87, 1U9, 14111, 14i8, 14i9, HSO, 
1'74, 1'77 ea 1488 gqeat. De. wa\enloed nn 4 NQvlllQbe.r 1151.6 
4reef het ••te• een el h~ qver de clijlr,en vap F11w.uD, De 1qop
·u■tnde AJlerlaeiligeoyleed m ltet. jaar 1157i beef\ F11aLUD ook zeer 
naa, pvoft'eu ; Mt gelal der d,eûalingeP werd op meer daP 20,000 
-memah• guûend, tlleta in Fa1 ... QD iuuch411 bet Vlie •• de Lan1!'8'1· 
Te Mallum werd een 1ehip vu 70 lut over deo dijk p&et ; bat !lreef 
ia hel tl. Ablrinpwier un •o boereab°"' , claude mat~n uit het schip 
ap het. dak en vu het dak wede11 in het schip tradeQ. Ofschoon de Her
"lr .,. • .hu., in de Neierlaaclen, eqk ia Fa!lfl.AP, IJl'UWelijk te werk 
Jaeea gepaa, hebben de Erinen aijnea St-'bouder voor eeae aaak dank te 
wijtea , ■amelijk het nrbe\awn nn de 1eedijkep tloor den llrijp,1ente 
.G.ut.a.a n Bur.a, 1eclert welke bedijking dit pwast ·'°° dikwijla zulke 
nare aee,unpep aiet •de"onden bee&. DOllb bo11 T(U\ ea aterk Ji'1i1111.,p• 
da nadom f.ef1en het pweld en de •erheftinpn der zee is ~ijkt pwor
•, lieeA bet ecb• "8dijds •111 dedroevipuitwer..--,en vu ipbreaken 
• OYenlneijinp■ •an Let aeewater mocen oadervi...,_n , waarvan die, 
ep Kennaebl;fl• jaw 1717 •eerpvallea, htel 1waar en aclaadttlük, 
....i ia o.&.111JOG. ia ... ..,., ; terwijl W•'-IJOO GOl in ten aitwtt 
guur 1t.ond, hoewel dit ge1aar aog gelullitJ afgewend werd. Woader
lUk wp toen de opzwelling cler zee, die daeo jammerlijken vloed uitwerkte: 
w,nl bet wa\er der Spe11111ebe aee , door het kanaal berwurts aanga-
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pent, ruilebte in de Jioordae als eeue 1iedende pot., en ICbaimcle alle al(fi 
en modder op; waarna het water binnen kort. 100 hoog steeg, dat het. op 
Yele plaatsen wel eene mans lengte boven den dijk stond , waartegen 
niels ~nd was: want. met. eenen 100 ·aigemeeoeo stroom daarover 
heen Jiftûsende, viel het aan den anderen kant der dijken met· 1ulk 
eene heeselijli.e stort.ing neder , dat •U aan den binnen kant. uit kab
belden , waardoor dan de kruinen naar binnen overvielen en de meeste 
breuken of scheuren in de dijken gemaakt. werden. Ook bij den water
vloed van het jaar 18ill heeft Faruu110 1eer veel geleded (1). Hen 
rekent van het jaar 3:SS tot. 18!iö, 88 oventroomingen en vloeden, 
die Fa1Esu110 geteisterd hebben, en achtereen-.rolgensde llleden Uitgong 
(nu Berlikum), Grebbe, Gonfeiod, Eseiutad, West-Workum, 
W artpoa (nu een dorp), Grind (nu eene droogte), en de dorpen: 
Lammoer, Linnem, Grpot-Keio1, Schulphoro, Terdorp, 
l,eeuwenhorn, Weaterhierum, Dijkshorn, Waldrichem (011 

Workum), Oosthuizen en Sier, heide laatste op Ameland, verslon
den hebben. 

De luchtgesleldbeid van Fa11Sr..t.11D is over het geheel gezond, maar, 
aaorrezien de provincie bijna aan alle zijden door de 1ee omgeven is, 
verspreiden zich de dampen , welke uit zee opstij~ , over het land, 
waardoor het aan de kusten kond en veranderlijk , ea in de lap 
streken vochtig is; ook werkt de sterke afwiuelii>g van koude eà 
warme dagen dikwijls nadeelig op de gezondheid en veroonaakt vele 
verkoudheden. In de boogere zand~ en woodstreken is 1ij veel aaehter. 

Men vindt in het. westelijkste gedeelte dezer prov. de .aehoon1te wei
landen, welke goed hooi opleveren , dat ook veel naar Bolland venoerd 
11ordt; 1ijnde inzonderheid dat uit de lfrÎel. het. Bildt, ah bijlODder 
uitmuntend, ge&Ol)bt. Het westelijk, noordwestelijk en noordoostelijk 
gedeelte, "ooral aan den aeekaot, bestaat uit ~e echooos\e en 'fl'Uchlbaar
ste bo11wlanden. In het oostelijk en 1uidOQ1telîjk gedeelte is de grond, 
óf 1warte aarde, óf zand, óf veen , welke eene rijke ahiueliog Talt 

-bouw- en weilanden, heidevelden, houtgewassen en bosschen oplevert. 
De voortbrenpilen uit het dierenrijk 1ijil : paarden , • de beate l1Ît 

het lr.oningrijk, 100 als zij ook , om hunne IJl'OOlte, sterkte en snelheid 
van draf, door geheel Europa bekend zijn; rundvee, dat aeer uitmon
lend is , en waarvan er 1ich in den zomer ormtreeka 170,000 op de 
weilanden bevinden, terwijl er jaarlijks 11S of 16,000 uitgevoerd wor
den ; schapen in grooleo getale , welke , zoo zij van het echte Frie
sche ras 1ijo , wegens grootte en deugdzaamheid van wol , voor de 
besten van geheel Nederland gehouden worden ; varkens, wild , als : 
bazen en1. en eeoe menigte water- en andere vogels, als: eenden, 
zwanen, ganzen, patrijzen, snippen, hoenders enz. De -igmldige 
meren leveren eenen overvloed van visch op, vooral aal of paling, welke 

· zeer veel naar Engeland verzonden wordt ; baan, anoek , karper enz. 
Op de lr.usteo van de Noordzee vangt men veel zeeviach, als schelvisch, 
kabeljaauw, ICbol, tongen , spiering, bot. , baring, garnalen enz. 

Uit het plantenrijk geven de vette kleigroudeo , in de noordelijke 
en we&telijle streken dezer provincie : koobaad, garst, tarwe of weit 
van de beate soort, erwten , boooen, haver, aardappelen , klaveruad , 
eichorea en vlu. De binnenste of de lagere streken leverea veel gras 
en hooi op ; de zandgronden geven vele graansoorten , doch vooral hoek-

Il) ... IÏfOJDtr,nl ....... W&tenloed na de pro•. FRIHLAJID: J. 'fÁII Lsatrfi&II, G, ... i,clkudli, 

n,f,n,I ~• """ Waunlotcl "' °"""'troo_,,.. i,o Frw.r...d, ...,.,...a.,. 111 SpToü,l..,..ftol Uts. 



F Il 1, 

111it , ~ , m-- en toinvruehten , beneven1 veel h'>ut ; terwijl mea' 
op sommige plaallen hoo111en onder den grond vindL 

Uit het rijk der delrstolTen leveren de booge en lair: vee ogronden 
eene groote hoeveelheid turf s terwijl andere landen ldei en leem , voor 
de steen- en pottebakkerijen , en 11nd , voor de straten co . wegen , 
-.enchaO'eo, In het kw. Zevenwouden 'Yindt men kei1teenen;, 

De voornaaml&e middelen -.an bestaan in Fa1uu11D aijn : landbouw, • 
Landel , veeteelt, -.iucherij , houtteelt, veenderij enz. De voornaamste 
handel is op Engeland, waartoe eene geregelde korscheepnut bestaat , 
die meest no Harlingen 11it1eilen. De uitvoer, die steeds aangroeit , 
lieatond in 1836, uit 7,962,881 pond. boter, 7.:S7 ,447 pond. gro,e kaas, 
110,ISOO pond. schon en 11SO,OOO ponden paling. Bovendien zijn er 
•og 1eer vele fabrijkeo en trafijken , àJs : een aantal windmolens , waar
onder koren-, olie-, run-, pel- en houtaaagmolens, 1cheep1timmenrer
vea, zont• en seepsiederijeo , pannen•, potten-, plateel- en steenbakke
rijen, en kalkbranderijen. Voorts leeAooijerijen, wolkammerijen, we
verijen , verwerijen , 1pinnerijen , tabakskerverijen en Friesch-groen- or 
nnrstoUahrijken ; alsmede een aantal cicboreifabrijkeo en eenige brou
weri,11m, branderijen, ,oud en zil,enmederijen, alhoewel of verre na 
niet meer 100 Lloeijeu als in vroegere eeuwen , toen er vee goud- eu 
zilverwerk werd uitpvoerd, eoa. (1). . 

De ProYiociale Staten bestaan uit H Leden, van welke 18 door de 
lliddencliap, 18 door de Stedeo en 18 door •het Platteland gekozen 
worden; waartoe Leeuwarden 4, Bohward, Franeker, Sneek, 
Dockum, Harlingen en Wor.kum, ieder i; StaYoren beurte
lings met Hindeloopen 1, en Slooteo beurtelings met. Ylat ios
aelijb 1 Lid kieaen. Door de Provinciale Staten worden lS Leden naar 
.Ie Tweede Kamer der Staten Generaal afgevurdigd. De Gedeputeerde 
Staten hé.taan uit 7 Leden. • 

Het wapen dezer pro,ioeie is no azuur (blaauw), met b·ee loopende 
leeuwen ho,en elkander, vergeaeld van acht liggende blokjes, staande drie, 
twee en drie, alles van goud ; htt wapen gedekt door een markiezen kroon. 

FRIESLAND, aarllpr., zich over de prov. Frie,lantl uitstrekkende. 
Het beYat de volgende 31,tatien: Ameland, Bakh 1,1 i zen, Balk, 

Bolsward, Dockum, Dronr-ijp, Franeker, Harlingen, Heeg, 
Heerenveen, Joure, Irnsum, Leeuwarden, Lemmer, Jlak
l um, Nicolaasga, Roodhuis onder Oosterend, Sen smeer, Slo
ten, Sneek, Steggerden, w,rrega, Wohega, Worium, 
Woudsend en Wytgat,d. Men beet\ er :S2 kerken en bijkerken, 
nlke liedieod worden door :n Pa1toors en 8 Kapellaam. Men telt er 
il,000 zielen. 

FRIESLAND, pold. in liet Lontl •• P■ttm, prov, Z■ád-Hollartd. 
Zie V a1u1.uu. . · • 

FRIESMA ofF■1u■A•STH&, state or net buitenverblijf, prov. Fn'e,
land 1 kw. OoattTgoo, griet. Jtlaanl,ra,lnl ,' arr. Ltt11-nlm, kant. 
Ba.wnl, 15 min. ten W. nn ltlaartl. • 

Deze state , wordt thans in eigendom be.eten en bewoond deor den 
Heer llr. Coa1111.11 Bauo" Raotonregter van bel kanton Ranwerd. 

FRIESSELSTEIN, Yoorm, kast. in de.lltijerij "°" '• HmogrJ,o,ci, 
b. Petllau, prol'. Noord-Bral»ntl Zie VBGalL (Hv11-n-). , 

11) Wij bebboa .... - 111o1 11e1er te ..,._ dom, du 11ij liet otenigt •ID - ,. ... 111..uu
... de opgum ..,.., te aaaea. te •fallea lallot wer"I• ua - böw- llldllrlleldlr W. Eu
-, lllfteld, .......................... ~ - fo p,wit,ril ftDILAJID CIMff, DM,) 
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FBIISWIJK ot Va1awia , bnor,. in de amMnlanij c.lM,d,,t,, pnn-. 
ONtijuel, arr., kan\, en 1 u. N.N. 'O. van Deeent,r, gem. en 1 11. 

O. van Dï.penflffll. 
FRIEZEN (DE), Fa111•, Vtuas11 of Va11U111, ,rag een zeer oud en 

bekend volk, waarvan de Romeinsche geschiedscltrij'ler TAc:rrGI, die korc 
na de Jeboott.e 'Vin Gwa11TIII heeft geleeAl , óp ondel'ltlbeidene plaatsen qn 

• sijne Jaarboeken en historiën reeds gewag maa&\: want toen de Romei1ren 
•• Vaderland bij gedeelten veroverd hadlleo, WIi dil volk reeds bekend 
onder dell naam van Faun; maar deze is naderhand duot eenigeo , die bu
terd Lalijo schreven, in dien van Fus1ons I Fa1S1ons, Paa1solln, Pnun, 
Fm1110Hs, Fdl0111c1, F11su11sn, Fa111e11111111, Fau11111n.su, en in meer 
and.en namen nranderd, Ook heeft JDen hno land weleens Fa111• 
genoemd , met eP.De \li&clruktiog , bij de ouden niet.· ,iebruikelijk. Zij 
wOOtldenNlijds in Noord•Hollaod, Friesland en Gtoaingetland; 
maaf nadat. de landverhuizers, die uit het Overrijnsch Frankealand (Fran• 
cia) getrek.ken waren, en hij welklzich niet lang daarna een gedeelte Bata
ven en Tuanders vervoegd had , een a&ooderlijk gemeeoebest hadden 
opsengt, is de naam vlln Fa1110111s, dat it: Ea1n111, peen geworden 
aan alle de •olleren, die 1ich tuuchen de Schelde eu den Weser lanp de 
Noordaee uitstrekten, zoodat hel land , hetwelk een tijdlang den naam 
•an Frank.eland (Francia) gehad had, naderhaN mede Friesland (Fre
sia) il genoemd. In welke eeuw men laegonneo is den naam Taû Fam
sn aan de Ju1stbewontr1 , len Z. van Alkmaar tot de Sincfal toe , 
te gnen, is niet met jaistheid te bepalen, Oonpronkelijk werd FBIII
L.ID ten 0. bepaald doer de &ms, ten O. nn welke riYier, tijdens 
cler Romeinen kortstondig verblijf in deze streken , da Cauebeo woaa
den , benevens andere -.olksstammen , welke naderhand tot aan den 
Weser toe, onder de Frinen lijn opgenomen. Dat de eerste Franken 
onder de Over-Rijnsche volli,reo zijn geweest, blijkt oit ondencheidene 
Romeinscbe gedenkschriften , ..-oornamelljk nit de reiskaart no Plu
TJHR, en uit V 0P1scus , waar de&e •erhaalt , dat de Keiaer Pao1111 de 
Fnnken uit. hunne woonplaatsen over den Rijn ea de Elve beeft •er
dreven , dat zij naderha11d 'fefflleerderd zijn dOOl' de Data.ers en Tuan
ders , die 1ich hij ben ge.oegd hebben, waarschijnlijk vrijwillig, omdat 
zij mede gerekead werden onder de Frankische inboorlingen, en niet ah 
landverhui:&en of een volk, dat zij overheerd hadden, waarvan S1D01111S, 
Bisschop no Clermont. in een aeker nn aan Go11un1vs, ren dnislel' 
bewijs geeft, stellende de uitente grens der Franken, naar het westen 
tuucben de Torger of de Schelde en de Waal; aan het oosten, tu► 
aehen de Wezer en de Elve; het binnenste tusscben de Waal • de 
Wezer. Doch de kusllanden bleven bewoond door de Friezen en niel 
door de Franken. Nadat de Saksen 1ieb au nlffl!M hèn hadden ne
dergezet, behbut dezen en de Friezen, hunne naburen, •encbeidene 
eeuwen , dan eeos tegea elkander geoorloogd , dan eem , en dat. niet 
selden , in naaawe vriena5Cbap geleefd , aoodat zij , vereenigd , zelfs 
•er van hunne landpalen 1trooplogten tegen andere -Yolken onderna
men , waardoor de bewonen van clue landstreken onvenohillig, dan 
eens J?a1nu (J?au1oa11) , dan eem Su1111 (SilOll11), genaamd werden, 
gelijk aulkls genoegzaam blijk ui~ de sporen ~an Saksische regten " 
welke nog in de oude herkomsten en gewoonte-regt.en ..-an vele ge-, 
deelten van het. noegere Fa1111LAIID gevonden worden, awoede uil het 
overtrekken van beide die naliën naar Brittanië. 

Omtrent het Jaar 41SO tuch, werdec de Fa111q , benevens de Anglen ~ 
over welke een Frciesch Vont mede het gebied "Qerde, van de Brittaa-
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bÎën' DU lesebchea ' &e huJp geroepen legen de Sehetlea en Pielen ' 
die den Brittaooucheo Koning onrrielea en hem te 1118fJlÎlf werden •. 
Zij kwamen, aaopvoerd door H111GJ1T en Ho■u, aonen van den Frie1ehen 
K1oing Uaou, BA110•, ea ged-ueo aich aoe dapprr tegen de Schotten , 
dat. :Koning Voanllft van llrittanoië , aan Hno11T een gedeelte van het. 
land van .Keo.t overgaf. 

Dit gewest atond den Friesen zoo wel aan , dat 1ij meer van hanne 
Yolbgeaooten ontbeden en VoanHB no den troon stieten. Toen noem
den aij Brittannië Eagi.stland , naar aijnen naam , of Angelland , naar 
de Anplen, die met ben OPeetrokk.cn waren, als onderdanen der Friesche 
Vonten. Volgens ooien oudsten luonijkschrijver, werden destijds de 
pozen no Friesland bepaald, tên W. en N. door de Noordzee, ten 
0. door de Elve ea ten 2. door de Schelde. Het is niet wel te bepa
le■, tot wat. lijd toe de Friescbe naam aich binnen die palen staande 
phouden hehbe. Ondertuocbeo schijnt het wel , dat deze naam 1ich 
Ie eenipo tijd over de Schelde tot in het land der llorioen , dat ia 
Vlaanderen , beeft uitgestrekt, aoo als zulks blijkt uit Auooi,nrs, eeoeo 
1ebrijver van de zevende eeuw, die de Fa1nn tegen over Antwerpen 
plutst, en ook uit eene oude aanteekcning bij ll11aaus , waarin O.tende 
een stadje van Friesland genoemd wordt. Behllve dat is het Llijkbaar , 
dat. het 1Lrand laop de Vlaamsche kusten ook onder den naam van het 
Sabiscbe at.rand begrepen wordt. Doch dit is nortgekomcn van de 
heench:i:ucht der Koningen, welke hun ten verderf is geweest , en moet. 
serekend worden onder de oonakeo, dat de heerschappij in die ■tre
ken is verminderd. Ken geloot\ , dat Laa1. de Groote, naderhand 
eea derde ..,deelte 'AD de binnensle overwonnen Saksen aan (f8111elde 
knstea bee1't o.~bragt; ten miasle wordt aulk.1 door b1tL■111 (1) 
"Verhaald. Niet maader schijnen de Friezen :i:icb ook. oostwaarts, onr 
de Elve, te hebben uitgebreid ; echter niet door de wapenen ; maar 
om aicb neder te Uiten io de ledige woonplaatsen der Antfel-Saksen , 
die hen in den togt naar Brillaonië verge:i:eld hadden en mmchien wel 
allen denraart1 waren overgestoken. Immers bij den Eiderstroom (Egi
dore) is de naam no Strand-Friesen oog tot den huidigcn dag overig. 

Nadat de Frieaen eeuwen tt.gea dl} aanvallen van de Franken hadden 
moeten worstelen , en zich ■terk. tegen de invoering van het christendom· 
nnet hadden, werden 1ij, in het laatst der acbt1te eeuw , overwonnen 
door .KeiHr Kun. den thoot11. Naderhand riep hiJ hen le hulp tegen 
de Heidensche Saksen , die tegen h11m en het Keizerrijk waren opge
staan, en die hij bedwODfJ door bunnen beldhaf\igen bijstand. Gemelde 
.Keizer bediende 1icb van bonne wapenen , toen bij in het jaar 890 naar 
Italië trok , om Paus Lso UI te beschermen , wanneer hij een dapper 
regiment FIUDn bij 1ich bad, dat vervolgens in Italië werd achter gela
ten , tot hulp no P1,111, die in c:eneo zweren oorlog wgeo Ga1■11.u11u1, 
Bert.os•• Bfflffflnlll I was gewikkeld. Dit regiment Fuzn11 heel\ aldaar, 
door kloeke heldendaden, eenen grooten naam voor zich zelf en voor hunne 
landgenooten behaald, en dos aan de Italianen getoond , hoe dapper 
.h!'-"ne nalie wa■• Juan. begiftigde beo, tot beloooiog van deze hunne 
dieallen , met vele vrijheden en voorregten , hen magtigende, om bonne 
eïseoe re,eerders uit buo midden te kieaen , en een Potestaat aan te 
stellen ; welke regteo en 'fl'ijheden der Falllz■1', volgens Uno R■•rns (2), 

(Il ..-,_,.,,_,_.•,IOI, 
Cl) Uli. a, ,., 11. 
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door de volgende wellen aijn vutgesteld , namelijk : • U.t het volk 
. • ten eeu,ngen dage zoude vrij zijn , en naar zijne eipa• wellen leven. 
• Dat aij alle hunne oude wetten en gebruiken 1ouden genieten , aoo alt 
• het hun behaagde. Dat. aij alleenlijk aan het Kmerrijk, onder welu 
• beacherming aij ,tonden , eene kleine acbatting meesten het.alen. Dat 
• a\j aan niemanclanders onderworpen waren. Dat aij aich van weder&ijd-
• sche beleediging zouden onthouden, Dat aij het.geen hun t.oebehoorde 
• ia vrede Tolgens de wetten mogten heliuen , en het verlorene wederom 
• eitebea. Dat zij tol het. betlechten van h11nae gesehillen regt.ers aouden 
• hebben, die door eene vrije verkie1ing van het volk verkoren IOllde wor• • 
• den, aan den Keizer door eeden verbonden moesten aijn , en die volgem 
• de ~• des vaderlands over de twi1tgedingen uillpraak aouden 
•. doen. Dat de Priesters en alle kerkelijke bedienaren heili1 waren. Dat 
• de eer der vrouwen en maagden bewaard werd. Dat er op alle 
• misdaden eene boete gesteld werd , die in geld , in vee of in andere 
• goederen betaald zon worden, Dat niemand met. de dood kon worden 
• gestraft , dan de vadermoorders , verraders , 1truikrooven , brand-
• stichters , schenders van '• Heeren wegen en bloedschenders. Dat 
• men zich van de aangetiebte misdaden mogt 1nivc:ren door lijfgeveeht , 
" of door gloeijend ijzer', of door ziedend water, of door eenen heiliireu 
• eed. Dat het iedereen nij zou staan , 1ijne &aak &elf voor ile11 
• Regter te bepleiten enz." Bij velen wordt echter aan de waarheid 
•,an dit voorregt getwijfeld. 

Ool wil men, dat Pau, Lso, gedenkende de diensten, die de FBIIIU 
.hem toen bewezen hadden , hun welvaren, door het geven van onder
acbeidene wetten en geregligheden, beeft willen venekeren. 

Tot landpalen heeft LHL de Groote gesteld, naar het Westen, de 
Siacfala of Schelde, die door de Sine in de Noordzee viel, en naar 
het Oo■len , de Wezer, 1oodat hij het onderscheid tusschen Fainu en 
Saben weder achijnl bevestigd te hebben, daar bij het land der Cau
chen onder hen beide verdeeld heeft. Toen ia Friesland gescheiden 
,eworden in tweehoofddeclen, in West-Friesland, bel. Cis-Fli, 
dat is: aan deun kant van het Vlie, aoo als het.in oudcFrie
sche wellen genoemd wordt, of, ,gelijk B10.1. liet noemt, het Naast
gelegen, en in het F r ie, la n J, beoosten het. Vlie tot aan dea 
Wezer, dat, in zeven zeelanden of kleine stalen verdeeld, aich eeuwen 
lang als een eigen gemeenebesl legen builenlandsehe heerschappij heel\ 
staande gehouden. 

In deze aloude wellen worden West. - Friezen (F risiones occiden-
1ale1) genoemd , die tusschen het. Flehi en de Sincfala liggen , dat is, 
tu11chen de twee gaten , welke bij Purnus Flevi el Scaldi■, en bij ons 
het Vlie en het Swin genoemd worden ; bij gevolg waren toeu Oo■t.
Friezen allen , die 1ich van het. Vlie uitstrekten lol aan den Wezer, 
die dan wederom in drie deelen verdeeld werden , au : in het tegen
woordige Friesland, door de Lauwers (Laubach of Laubeke , Laubachns 
of Laubacus, ook wel Laveke), welke zich, te gelijk met de H11nse_of 
Unaingis, in de Noordzee ontlastte ; in het tegenwoordige Gronin,er
land door de Eems, en in het tegenwoordige Oost-Friesland door de 
Weser, aan de oostelijk!'! zijde begrensd. 

Sommige dier volk.stammen hadden vroeger hunnen hijzonderen Ko
ning, die door hel volk verkozen werd , en die zonder kreuking van 
'nolks vrijheden , niet dan eene bepaalde magt uitoefende. Door 
K..t.uL Jen Groote i, die koninklijke regering afgeschaft.. Nadat. Fa111-
u:oin tol'n omlrr hrt Ouib•·hr kei1.,.rrijk &'•komen w111, werden onder-
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NheideM lllee)en door Pot•ta~n ,erep,rd ; welke of de Keizer over 
hen aan.telde , of door het volk. gekozen werden, maar die in allea p 
Yalle de onderdanen als vrije lieden naar hunne eipae wetten .repna 
moesten , terwijl deze slechts eene geringe schatting behoefden op te 
brengen. Op deze wijae zijn de Famu, 1oowel die wat- als die ONt• 
waarts van den Vliestroom woonden , onderscheidene jaren nà de Vlll'

deeling der heerschappij van KulL "'1n Groot~,. ab onder de bescher
ming der Duitsche Kei1ers, mees\al door hunne Potestaten ba&uunl 
geworden. Nadat de regupleging door geheel FamLAH wu gerepld, 
en bepaald , hoe en in welke genllen men booger beroep kon iutel
len, en welke aak.en 'foor den Keizer moesten behandeld worden, beeft 
aich allengsken1 eene magt beginnen te verheffen , die de vrijheid na• 
deeli!uiaa. In het !>:ern maden de Kei1ers uit hun gevol9 of van hua 
hof ters naar de Fnesche land?Chappen, 100 ter :&ake vau de boeten 
of breu en, welke den Keizer toekwamen, ab om er het hoopte pregt 
te honden, welle Regters OraHt& en lltai gebeeten werden. In den 
Joop der tijden hebben 1ulke Graven in Holland of het westelijk. 
plegen Friesland , eene magt voor al bun leven weten te verk.rijren, 
die op hunne erfgenamen overging, met aeer aamienlijli.e goederen , 
welke 1ij als V uallen of Leenmannen des Keuen benten. Nadat 1\J 
endeneheidene landen bijeen gekregen hadden , hebben lij aich het 
~ 'fan Landüeer of Vont aangematigd ea de vrijheid vaa het volk 
jammerlijk gefnuikt. Op èze wij1e ia van de Fa1DU het westelijk 
IJedeelte afgescheurd, hetwelk ligt taucben de Schelde en de Kinbem 
liij Alk.maar ; terwijl de overigen hunne aloude vrijheid , hoewel me• 
nigmaal irekrenkt en nrkorl door de Noormaaaen ,• de Biueboppen 
van Utrecht, de Vonlen vaa Beijeren , van Sabea , ook. na .llolland 
en anderen , niet sonder veel bloedstortÎDJ, IOO van ben zelven, ala 
van hunne vijanden , tretrelijk. verdedigden. Intusacben ia daardooi, 
eene nieuwe verdeeling ontstaan, namenlijk. in Brf1lijk Friesland 
ea Vrij Friesland, waarvan het eerste, door de twee gebroeders, 
Iei1er L..nrus. GDJ1&1JCDI of "'1n ».ilu/.,,,. en LalL ,kn Iak, wl
gens het getuigenis vu A1111011111s, weder in drie stukken verdeeld is, 
en , na de tiende eeuw , den naam van' Friesland, ·waartoe het ook 
eigenlijk meer ia naam dan oonproalr.elijk behoorde, met dien van Bol
land en Zeeland heet\ verwisseld; doch het tweede ,• dat alleen den ouden 
naam behield , werd naderhand onderscheiden in zeven groot.e Jand
echappea , door even 100 velo 1troomen of monden van 1troomen vu 
den anderen gescheiden , die men in het algemeen de zeven zeelan
den , als of men zeide : landen aan de aee gelegen, genoemd heeft., 
aijnde de verdeeling van KulL àn Groote &oen reeds verdwenen. 
Dae Wfen landschappen waren meereadeels weder in goën of puën, 
welke ieder or. 1ich 1elf vrij en oaa(hankelij~ warea en !-_are eigene 
wetten en be angen hadden , verdeeld , maar· allen door eenen broe
derband naaaw vereenigd. Volgen• sommigen ■,reli.te 1icb het eerste 
zeeland uit, van den stroom Kinhem of bet Gat van Petten, tot aan 
het Vlie , lijnde de noordelijli.e mond van den Rijn , hetwelk naar 1ijae 
fdegeoheid en omdat het eeo ipdcelte van het oude we1telijlr.e Frie1laad 
• , nog hedendaags den naam van West-Friesland, lijnde die van het 
geheel I behouden heeft. Het tweede ia tusscben het Vlie en de 
1..auwers (Lavica), hetwelk vóórdezen veeltijd.t Oost-Friesland, en he
dendaags bij voorkeur Friesland genoemd wordt, dat verdeeld is in 
drie kwartieren of landstreken. Het derde is tosscben de Lauwer■ 
en de Eem1, hetwelk van daar het Oo■ ter-Lauwerscbe Prica-
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land, ook :Friedand t.uuchen de Eems en de Laawe11" 
eo -, naar de 1t.ed Groningea, alleen Groningerland 1'Gl'dt p
aumd. Leo noemde het, om aan te duiden de lauden, die random 
de stad ligen, Friaia Circaria, in de laadtaal de llriesche 
Ommelanden. An.1■111 lla111D111 noemde het, seer verkeerdelijk, 
naar een beroemd deel daafvaa, het graafschap un FiYeliro. 
Van die, welke ua .den oostkant der Laawen wonea, wordt het 
Ilein-Fri.esland eeheetea. Ouder die beaamiair komt het o. a. 
voor in de ameebcbriflen , Keiaer Famftla 111 unpl,oden , 01D het 
bargemeesterlijk gebied der Groningers tot ner de Lauwers uit te 
breiden. Deae drie deelen behooren thans tot ons Vaderland, de ov.
rigea tol het koningrijk Hannover en het hertogdom Oldenhurg. Het 
yie,de seelaad I.g tuaachen de Eem, en de Iade, en wordt, door 
h.uus Baun111, naar het YOOl'Dumste pdeehe E em ter landt 
(Amiaiana) of Emisiroo, doch hedendaap in hel iremeen Oost
Friesland genaamd. Het Yij(de zeeland lag tuuchea de Jade en de 
Wezer, hetgeen het. 0 ,re r j a d e Dl c h e wordt genaamd, Het 1esde 
is tasschen de Weser en de Elve. Het 1evende tauchen de Elve en de 
Eider (Egidora) en eeo weinig verder, waar de naam van Strand- · 
Frieaen nog in gebruik is. ÜYer de1e aldus geaukte aeven afdeelin
gen of 1eelanden deuken echter nle geleerden anders , en bepalen 
dnelYe taachen het Vlie en • de W eaer , ia 1 W estergo , i Ooster
JfO, :S Bomaterland en1. en Hunàngo, , Fi•elgo en1,, IS Emisgo, 
8 O.trineen met Norder-, Harliaeer- en W aagerland , en 7 Rut.inp, 
van welke het eerste en tweede aeeland onder den biachoppelijk.en 
steel •an Utrecllt , de drie Yolpnde onder die •an Munster, en de 
heide lutsten onder die van Bremen behoorden". Voor dit gevoelea 
aija de gronden te Yinden in een werkje , te Berlijn in 18H uitgeko
men (1). 

De meeste gel4Frden beweren, dat de n~m •an l'a1an afkomst.if 
is •an •rij , om te beteekenen , dat de Fa11111 groote liefhebben en 
'YOOnlanders van de vrijheid 1ija geweest , en deae aaamreden is in
derdaad aeer waarschijnlijk, dewijl die lof den Fa1nn waarlijk toe
komt, die ook daarom, aeer lang, de vrije l'a111u genuDJd zijn, 

Wat. den oorsprong en de afkomst der Fa11as11 betreft , 100 telt Sn
ftlDII Pann (i) vijfoge,oelen1 daaromtrent op, van welke hij het lullte 
uaaeemt. Het eerste geyoelen i1 , dat de Faru111 van Hyperborisclae 
-volkeren 10Udea afkom,tig aija , maar dit. beeft eieenlijk geen •oontan
der, en B0"1111, die voor dat pvoelen wordt bijgebragt., soul alleen 
waarschijnlijk te maken , dat de oude Fa111111 hunne leer nn de Hy
perhori&Cbe •olkerea ontYangen hebben. Het tweede gevoelen i& dat 
van eenen Kartbuiaer, met name Rmuvs, die, op eene belagcbelijke 
wij1e, beweert, dat de Fa1uo de nakomelingen 1ija van een deel Jo
den, die door Va,.u1.1111is, na het. innemen ,an Jerosalem, in het leven 
werden gelaten , en door hem herwaarts in ballingschap aondea ge1oa
den 1ija. Het derde gevoelen levert Ta1TBunrs op , schrijvende, dat. 
CwD10 , een Koning der Franken, eenen 1000 had , F1111111s genaamd ; 
dat dne Fa111111 met. de goedkeuring van alle de Franken , Koning Nn 

Friesland is geworden , ouder voorwurde, dat de lloaiagen van Fries-

(1) Dw fl•f --u■ ""' ...i ., - .,,.,_. ,,,.,,,,.'11,, - ...-. .... 
LIIDUVa, 

(t) 0, Cwlfiu Fri,., lib. 1 , lap. lf , 10 f Il. 
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laad Oll•er de Franbn 1oadtla 111111; dat •ü jaar4Uk1 TOOr eeM scutli111 
IOGden luerea l80 koeijen, en ut lij de lraakea en h111111e laoa.....-: 
ten in alle oorlorn ouden helpen. Dea Famua na 110utle dea IIMIII 
UD de F11au gege•en hebben. Het Tierde euoelen i•, dat de 
luan zouden pproten •tin ait de oade Phl'Jgien en Trojanen , Tita 
welken Gann, een Trojua, ia dae geweaten al •lngteade pláad : al
daar eeoe atad zoude hehbm gehuuwd en naar aijnea num GronÏDpD 
pnoemd; maar aan het geheele land 110Ucle .bij den a■- gege•ea laebbea 
•,aa Phrygen of Pbl'J■ia , zooda& de naam .an lansn plijk - zijn 
aan dien 'fta Phl'Jpia1. Kaar de oud1te en beate schrij•en weten 
na 1ulk. eeneo oonproag der Famn niet , en , alwat daarYan gezegd 
wordt, geachieclt 10Dder eeo eeaig roed bewijs. Het •ijfde , hetwelk 
door Svna1DV11 P,nVI, Hocw1V1, Cîc:co Sca11Lan11, CAnmVI Sunmr
m, Ar.mnrs en andere Frillllche SeJuoUven TOer eene 'l'Ute waarheid 
wordt , aangenomen , maar e•ea 1ot is , bestaat daarin , dat li'auo of 
.Fa- , een Koninffll09n ait Indië, de stamnder der '.lrunu ia , ea 
dat de 100rouden •au dien Prin• het gebied hebben IJ8'l'oerd ia aeker 
lanclacbap, dat de aum had nn Benedicla Pruia. Dit lanclacbap 1 
zoo als Sun11eU1 Pnan (1) naalll geloonn sou, is Prasia, welkt inwo
nen' bij Sn•ao 'ffl'llleld staan , onder den naam nn Pruiö, doch na 
P&11r.n O.oa111 Pn,ide en 'fin Cvan111 Panham genoemd worden, He& 
eeaiple, dat mea, als ,relopfwaardig kan aannemen, ia, dat de !at•• 
1n •an de Germanen cl Duitsohen afstammen en daarmede één 'l'olk 
pweesl aija , gelijk hunne aeden en taal genoegzaam te kennen geTen. 
De oude Pa1an, die kort na Cumn hebben geleefd , bekennen sel•e; 
ia leker aanmerkelijk geftl , door Twn1 opgeteekeod , dal zij 'l'aR 
Dllillehea bloede aijn . 

. De eente, die 'l'en de Romeinen de Pama bezoeht, it pweell 
Da111n, de atieûooa van OCTATI.111111 A11tu1T111 en bain broecler -na 
den Keizer Tnn1us. Deae door eene grit\ den Rijn met den IJ11el 
Yerteoigd bebbende, tastte hen met zijne •loot ia het midden aan. 
Tot ia cle Noordsee 'l'ool'tgevaren lijnde , heet\ hij met ben een •erboncl 
pmaakl en h11a eeae kleine schatting opgelegd , zonder eenea LalNl
'l'Oogd of Bestuurder Her ben te stellen , uitboofde van de groote dienst, 
die •ü bem in den eorlog, 100 te water als te land , tegen de C.aahen, 
bewezen hadden. Nadat Da1111us O'l'erleclen was, kwamen 'fm tijcl tet 
tijd YOOrname Hoplieden no de Romeinen , om die achattinr te 
innen. Aangezien echter deze laatsten de schatting op eeae ondrap
llf ke wtiae venwaarden , hebben aij den tengel vae gelioornamheid en 
een 'l'reecbaam gedrag afgeworpen , en de Romein1ehe krljlJSkoecbten , 
clie het bewind onr de schattinr hadden , aan kruishouten opgehaa
pn. Nadat zij aa een weini( daarna bet leger "a Opper en Ne
der-Germanië, dal de Lancl'foogd L11C1111 !l'IION1111, met eene •loot Jaap 
den B\jn , •m de krijg,lieclen te ontzetten , derwaarts gnoerd had , .... ..,. 
•larn en op de vlart gedreven hadden , bebhen zij den Romein1ebea 
Lalld'feolJfl Or.111111111 op zijn kasteel Fterum belegerd en <rerwounen , en 
lich in Trijheid gesteld. Hierdoor 'ftl'wo"en zij aich 1rooten roem , 
te meer, omdat 1ij , die o•er het Vlie woonden , en aich toen ia den 
A'fflOllten aeod be'fondea, bijna alleen, ten achtsten male , het lr"echl 
Letta1 en tot den volgeudea dair •oortfezet hebbende, eene roemrljlr.e 
cmrwinnittg, 919 een dobbel feger , liebben behaald. Ab na het 
jak, dat zij geclarende veertig jaren lang met fleClbld of onged11lcl 

Cl! 0, Onp,i6tl, Frillo, lib. 111, lap e 
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laadden pdragen , in. het acht-en-twintipte jur na de pLoo,te Tas 
ç-111 hadden .afpworpeu , aijn aij nooit weder oacler de gehoor
uambeid der Romeinactie heerschappij gekomen , maar Lebben aich 
aelve gerqJeerd • en ook Bestuurders en Hoofden over aieh aaupsteld , 
die den wil des Yolu uilToerden, Zoodanigen aijn geweest: V1aa1TU1-
en Ll.oaas , die un de Romeinen wel Koninpn genoemd worden , 
maar die door het. Yolk bevolen waren , om alti Geaanten naar Rome 
te pu. Oodtrtutchen hebben de Fuan niet alleen sorir gedragen 
Yoor hnnne eigene vrijheid , maar ook YOor die Yan hunne naburen , 
die aij altijd met bulpbcnden hebben bijgestaan , als aij hunne Trijbeid 
sochteo te bandbann; ja wat meer Îll. tij aijn de Toornaaaule aanra
den geweest, om een verbond te maken tM verdediging der gemeene 
vrijheid, hetwelk uit dien hoofde den num gekregelltheeft nn Fru
~. of vrijheids-verbend, hunnen eigen naam tot zoo verre altijd 
behoudende, dat aij dien, al■ de Franken nu meester vu Gallië waren• 
wijd en aijd encler de naburige YOIJi.en hebben uitpbreid. 

De Fao:au waren vaa oud■ een strijdbaar volir. en hunne irrooten 
or edelen aeer tot den oorlog genegen. De Prioa wu sewoon depne, 
die aieh binnen- of buitenland, op eene uitstekende wijae gek.weten 
:hadden, een paard en eene 1pie1 ten ge1ebenli.e te geven. Om die· eer 
deelachtig te worden , ontaa,en aij aich niet, ban lijf en leven in het 
uitente genar te wagen ; in tijd van binnr.nland■cben vrede , trok.ken 
aij naar aaclere gewesten, om daar·deo oor og te voeren. Hunne voor
aaamate afgoden waren: Zon, llaan, WolWI, FoaT or Fosu en B.u1v
-.n , aan welke aij een boach hadden toegeheilip , ook Baduhenn 
genaamd. Aan WoDA11 1d1ijoen aij, op sommige plaataen, menachen 
Ie hebben geofl'erd. Het was hun toeselaten , wanneer aij daartoe 
eenip reden meenden te hebben , aich un b1mne pu pboreo kin
deren te ontdoen , en die om het. leven te brenpo , aoolans· aij nor 
niet, genuttigd hadden , doch aoden niet. Als. het. pbeurde , dat 
mlk een kind naar het water of eenig vat , om het daarin \e ver
drinken , gedragen werd , en dat. imaaod daaromtrent het. kind eea 
weinig honig , melk of iell anden ia den mond 1tak I durfdea aij 
het niet. dooden. Weinig 1ekers heeft. men echter de1welJI!, en hunne 
s-chiedenia schijnt met. vele fabelen te aijn opgesierd. Dit .kan men 
-.ogtaoa voor waar aannemen • dat aij langen tijd onder het heideodo111 
gebleno zijn , dat. lij aich hardneli.kig tegen de invoerÏDIJ van het 
Christendom nnel hebben , en dat. aij de Chuteoen aelti hebben ver
volgd. Eerst kort na het jaar 700 begon men in Friesland het Evao
plie te prediken , doch in den aanvang en nog langen tijd daarna mel 
weinig vrucht. 

De Fa1az1111 plagten geplaagd te worden door de verwoestende invallen 
der Noormannen en Denen. Waanchijolljk is de naam van Fa1a1111 
aan de TI>lken of ltuatbewonen tu•chen den Sincfal rn de Kinhem ge
geven , om dat die naam in een bijzonder groot aanaieo wu, wegens de 
beroemde strijdbaarheid der F1111u, hetzij omdat die naam poomen 
werd voor vrij of immers voor eeoea zweem daa"ao , en een ieder 
de c-ulde vrijheid bebagelijk vond. Nadat de naam van Holland in 
gebruik was gekomen , hebben de schrijven de namen no Holland 
en Friesland dili.wijls ,·oor éénen en deozelfdeo seoomeo, omdat, 
volgens S. vu L11uw111 (1) , het grootste deel van Holland hel 
naaste hij Frinland lag, maar ook omdat het noordelijke gedeelte •den 

(1) .8olcnw nlu,Îralll I Col. 10. 
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naam na Wesi-Priesland lleef YOere■; waarom ondencheidene oude 
tchrij•eni de eente Grann •an Holland , Graven Yllll frielland heb
ben geheeten. De dragt en kleeding der oade Fmnu was tf!n tijde 
der Romeinen , bij winter en •m~r, eeae beeslenhoid om het lijf, 
maar, bij toenemende beschaYing allenp eene andere kleeding aangeno
men hebbende , hebben zij eeuwen lang bUDne dragt niet •ei:anderd. Zij 
droegen slechte hoaen of iolkonsea , warop , boven de kniëa eeoige uitge
tande koorden genaaid waren. Deae ho1en gingen gemeeplijk opwaarts tot 
aan hoa midden en waren 1eer eng om de beenen , het wambuis wu kort 
en werd met groot.e ailveren , ook wel gouden haken , un elkander vut
gemaakt. 0Yer het wambuis en de hoien droegen 1ij eenen rok , welke 
itijaa aan de kniën kwam , met wijde mouwen ; voor de borst was een klein 
Tierkan\ wollen lapje, met kleine YOllwen aameogetrokken, dat sommige11 
met gouden, anderen met silveren strepen deden beiett.ea , naar ieders 
"1'ermogen. Bonne gordels waren gemeenlijk •an ail•er, eommigen •erguld • 
grooter of kleiner, dikker of dunner naar den 1taat der personen. Benige 
·droegen lage, oitgesnedene eehoeoen met 1ijden banden, om den YOetaame11 
,gehouden, andere booge eeboeoen , met scherpen or spits omgekromdea 
.tip, ei-en als de hedendaagsehe tebaatsea. De hoeden , 100 Yan edelen; 
als onedelea , waren gemeenlijk laag , •an de edelen or vermogenden met 
-1ilnren of vergalde haken opgedaan; het gemeeae Yolk gebmikte 1ijdea 
-linten of anoeren. De ,rouwen droegen o,errokken met diepe vouwen 9 

•an beneden tot bo•en toegebecht , waarop uitgesneden boHnlijYen , 
o•eral beaet met gouden , 1ilveren of tergolde spangen , eommige11 
rond, anderen •ierkant. Regt YOOr de liont hadden •U eene Yierkante 
-plaat van Te"9'8ld lilver , waarop eenige beeldjes of andere fraaijighedea 
aitptoken waren. Sommigen hadden verhnen werk in de gedaante 
-Yin eene l'OOI ; bUI' hoofdbulsel wu aelchum ; he& oa&brak ua geene 
pden of ailverea l'enienelen. 

Dat de Friesche natie een malJlÎIJ TOik ÏI ge,reest , getuigen alle de 
•an hen sprekende geeebiedeehrijven. Zij hebben 'fele bloedige oorlogea 
fffGerd aoo onderling , als tegen hunne naburen , en sooderlinge dingen 
tot in1tandhoading hadaer Yrijbeid gedaan , waaromtrent zij altijd seer 
"ij,è!rig !lijn peeit, als tlie boftn hUD lnea ICbattende. Het ia 
wur, dat het geldk h11n niet altijd heeft. begunetiird. Het tegenwoor
dige Friesland YOOral heeft. daa eens het jok der llomeinen, dan dat 
dei- Fraaken, daa weder dat nu Beijeren , vervolpm dat der Sak-
1en, en eindelijk dat 'flln Bourgondië moeten dragen , mur ateed1 1tfa 
aij g,ootendeels iiet weder ont-nteld , ea hebben aicb in habne vrijheid 
hersteld, Omtrent 108 jaren •6ór Christa geboorte 1onden , onder de 
ftgering Yin u.llO. -derde Prins HD Frietlaad , de Cimbren ' die dOOI" 
eenen waterYloed gedwongen waren hun land te Terlatea , eeneo logt 
4oor DuitaehJaad, F,rankrijk en Italië eedaaa hebben , wurblj ook nle 
Funn soaden geweat 1ijn , bij welli.e gelegenheid aij de Romeinea 
Naden anpgrepe•, en eerst den Veldheer S1u1u1 ait sijn leger ge-
1lagen , daarna ll.1.■ 1L1111 en t.en laatste Cu10 oterwonnen hebben. An
dere teltrij'fers stellea· dien togt of watenloed vroeger ; anderen maken 
er IIN!ll!I" togtea na. · 

De Oude Erieache taal ; die nog op de meeste plaataen nn het he
dendaapebe F rielland , onder de laodlieden , gesproken wordt, ÏI eene 
•praalt welke , als een wein:..:.erbbterde Ond.Germaanscbe tultak , 
met het Angel-Sabileh , U acb en Deenseh nereenkomst. beeft, 
a door de taalkondipn all de moeder na het Nederlandeeb Lesehouwd 
-relt. 
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FRIEZIN (GROOTE-), naam, welken T•t111 aaa de i'ama aee(t, 
"elke beoosten den Noorder-Bij■moad of het Vlie in het tepawoordip 
Frv•lantl, ~ , Dmatlw, Owrij1nl en Oo,t.-Y riulo.aJ, woondea. 

FRIEZEN (KLÉINE-), naam, onder welkea T.acma die J1&1111111 vv
ataat , welke toaobea dea middel-llijnmond en het Vlie , in het te
genwoordige lfOON- en een ftdeelte 'HD Zail-Hollatl, wooadea. Zij 
worden bij 1ommige naar het sehij■t F•111-• geaoemd. 

FRIEZEN (OOST-), bewonen 'MR ee■ l(edeelte vaa heL Owk-F,.... 
larul, die aich \up de kollen "Yan de ~oordaee , van da Bema tot 
aan den Wezer ait.atrektea-eD do■ het tepowOOl'diire Oo■t-Fri,.,.,_, 
Knap•-, Yanl, en het ■oordelijb deel HD Ol.lnhrg en Brulja,
Ji-,erlanfl bewoonden. In lepltelliag van de West,i'rienn, is deae 
naam echter ook weleea■ , laoewel verkeerdelijk , aan het tepnwoordige 
Friesland en Groningen neven. 

FRIEZEN (WEST-), oude he"811en v■n ont nderland, die de lu
ien nn de moaden der llua tot un hel Flie bewoonden , ea a1aoo de 
tqJenwoordip prov. Zwitl,.Hollanl ea Jfoord-Hollan,l inaamen. Antlere 
e"Yenwel beweren• dat 4le West-Friesen meer bepaaldelijk, dat lfldeelte 
~an Noord-Hollaod bewoonden , hetwelk tea llGONlea ,-an Alkmaar , 
de Schermer- en Beem1lermeren , Oudendijk en Schardam ligt. 

FRIEZEVEEN, 4. in TtN11tàe, prov. Ot:mjuel. Zie Vu-..... 
FRIGIONES, naam, oader welken de Pa11111 , . wel een■ hij oude 

schrijven voorkoaen. Zie FU11E11, 

FRIJIIA, 'YGOrlll, hnrir in het 1Y ut..-horiitr, proY. 6fftfliagn, te 
•"'ri, gem. en } a. 0. vaa ••-· 

Bij deae bol'IJ at.oud normaals Frijma Steenhais; ~ hetwelk de 
bauregters, eader eenen 1waren eikenboom , jaarlijb den eecl plaftm 
te doen. Ter plaaue waar famu plUn heel\ , liet nteo thUI niets 
dan eene boerderij. 

FJllJ.MERSBEIII, voorm. adell. landped in 0,rr-6.U., IJIOV, 
-'--· Zie he& vtalfeade ut. · 

JRIJ'ilERSOK of RUJ111111UU1 • voonn. adell. laadpai, ia 0,,-. 
Geltkr ~ prev. Li.hrg, gem. Odili--,, bij de B.eer. 

Dit landgoed J.ehoorde vreeger Uli den Pnns V.lll Ou■n' til' i.a 
het jaar 11liS als •, I.nds domeia 'ferkocht aijncle , werd ~....,... 
kocht door wijle■. dea Heer Hofruil H Lima, wiena heide· IOINIQ , 

de Beuen T, • Zun1; GeDOrul i■ Belgi,olae. dieatt, ea J, • Z.... 
u■, "Yoorheea Procureur des Kooiap Ie l\o011110nd1, den naam ,... 
• Z.llns •• Faum- hebben aanpnaaen. T,hans ia er .,.. het 
luiii• of kasteel nog sleclats eenen trf001eD roadea torea aaDwaqr. 

FBJJT All&. , ba"IJ in .lael 1Y t•teriNrlitr, pnv. 6rmaÏflf.,., Zie 
Famr■, 

FIUSANGE, Fr, ■- ftD held. Pa111118111, ia deheerl,.J'......,_, 
srootb. Lu:uml,•rg. Zie Pa1maa. 

FRISANGE (LA), Fr. DUID "YU de beek H Fa111M111, i■ het IJNDlb. 
~. Zie Fauaeu (D1). . 

FRISE (LÄ·), Fr. naam van do p10v. B■-LU9, Zie • woord • . 
FRISIA. Latijosche naam vu de prov. Fa1ULUD, Zie dal 'NOnl. 
IRISI.UIONEN, aum, die sommipn onde Schrijven aan de KH1!IB 

J/ata1111 r.veo. Zie Faina (luin-). 
F'RISI , LalijNelui naam HR de Fa11n1. Zie dal woo1'd. 
IRISINGE_N • ~·• pdeeltelijk. in laetba1j • .,.. Lti.a.hfJ, pleel

telijlr. io de he■rl. /•'rüi-,-, groolh, l.&ntniwg, arr. LNIJAh-,, 
kant. Brtteml>urg; palende N. aan de ,rem, Weiler-111m-Th11rm , 0. UD 
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Dallaeim en ■Ollllorf', z. •• Fraakrijk, Z. W. an tie gem. Be&tem
llww • N. W. un lloeeer. 

Jjáe pm, hnat lie heerl. P■1111u1, de cl. Aspeh ea Bellin-
1en, benevens het. geh. l.rockehho&'. La l.elt. er 70 b,, en eeae 
lieYOlking van ruim 1i00 inw., die meest ÀUD bestaan vinden in den 
landbouw en veeteelt.. De jaarlijuche opbrenlJlt. na den grond worclt. 
gadaat. op ISOOO mud mutelnin en tarwe, l500 mud pnt., 400 mud 
..,ten en hoonea, 4000 mud haver en 3!500 mnd aardappelen. De 
•-t.apel bestaat. uit ilSO paarden , 400 raueren en 800 varkens , 
oek. is er een kormmoleo , die door laet wat.er gedreven wwdt. 

De iaw., die hier alle R. X • .aijn, malr.ea de par. van Aapelt, 
Frisingen en Bellinsen uit. - Men telt in deae 19m. 4 1cbolen. 

PBJSINGEN , b...i., sreolh, Lu,,J,r,rg, arr. IMz-'-g, kant.. 
B,ttna6"rg 1 19m. f ri,i.,,gen; palende Z. W., W. en N. aan het halj. 
'ND Luumba'1', 0. en z. aan de heerl. B.ousa1_. 

Deae heerl. bevat niet■ dan het d. Fauuau. Zij brast, tijdem het 
Ooatenrijlr.■cbe bestuur, in de beden van het. hert. LaMIIILul'8', •• 
elb 1000 Oor,, t 8or. 1 at .. 3 den. op. 

De iaw. makea eeae par. uit, welke tot het vic. ■poet. v■D L
l,urg I dek. Bett,..l,•rg_, behoort en door eenen Putoor Wimd wordt. 

Bel d. F ...... et'iaWlu■, in lust Fr. Faau11&, list Sll u, Z. tea 
0. vaa Laumliurg , 1i u. W. ••• Betlelnburg, au dea llnlatweir 
ea de Frisiapn, 

De iaw. Jaehlien veel veonleel van den cloorlogt vu IJONereD ea 
~ vu Luumbu'I naar Diedmlaona , llell, Nancy, en udere 
l'NIIIIChe lllellea. - Da kerk is ua de.a B. Lnm• toepwijd. -
-Oelt heeft mea • -• derpecbool e• eeae gev111119nia. 

Bij dme plnta vielea ia Oei.ober 179i eeaige scliermalleliapa tm
achea de Pruiueo en i'rauscheo voor. 

HISINGBN (Dl), heek in. het pooth . .L----'-f. Zij heef\ ltuea 
•nprus uit -• vrij 1root.en vijftl' op de Fraasche gre•aea~ Na 
weiaig teil N. 0. vaa. Duuliu~ vloeit lanp HeBiopi en Frisiqea, 
ea •all OGpYeer halverwe,e t ea. Allwiea in de .l,pelt. 

Bij .art, XVW ea XIX van et tractaat tuuehea Zijee Allerclaria
telijke llajeateit en de Kmerin lluu& Taaau , wegem de penlbe,, 
~ der Ooetmr4iluclle en Jranaelae Nederlanclea, op den 18 Jlei 1769 
ae Vel'IIU~ll• , welke ov-■komtit te Brussel dea 18 November 
l179 · wNI , wa■ bepaald~ dat dne beek &at pen11Cheidin1 ia 
at .-leelte Jau aonde dienen. Tham eclaler behoort 1M1J -•aa
..t.elijka llreok land■ op den aaidelijlr.en •nr tot LmemburlJ ; .,,.._ 
wijl lij alleen io de nabijlaeid vm hare ain:ilen• 4le 1re•lija vormt. 

FRISSELS'IEIN , voorm. kast. ia de .,ijerij - '• /hrl.,..,cl, 
kw, Pnlla,,tl, p,ev, ·if.,,,.,l-ll"""-I. Zie y....., (Hu11-T1°), 

FRlSIONES, naam , onder welke H F11a111 , wel een1 ltij .achrij,, 
vare der Jliddeleeawea -,oorkemea. Zie Fuuu. 

FB.ITEMA, geb. in het ,r~;.., ft"O!• Grort#lf•• all'. ea 
1 ia, N. W. van tha11ä.,.., kant.. ea 1 u •. N. N. W. vu Zaitl
Aona, gem. en i a, Z. :YMl OltldoN. 

Het heaaaat Dit drie laerdel'ijen , -i eene bevolking vu .IO 1ielen. 
V~r atood er de bu'1' Fritum. Zie ut. word. . 

DITEKAJIO.P, ...... landb., ptov. Frie,1-d, kw. Futrrqoo, 
griet. r,-J,rit,erodnl. Zie Faanau. 
. JRITI, a■a111 , welle de Neg- 19ven .aan de Terl. plaat. Rouc, 
in N_,.,.,,.,_C..-, nl. s.,_,_. Zie Roa&c • 

,. .. ... 
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FIITI , num , welken de Negen pven un de suikerplaat. Saeu , 
in lfetkrlarul,-0.iana, kol. Swina-. Zie SüDAII. . 

FIITTEIIA of FanUA, voorm. atat.e, prov. FrieJau, kw. 'lr•
tergoo, griet. Fra•eàffulHl, arr. Leeawanle. 1 kant. Harli,,gn, 10mia. 
N.W. van Dongjt,a, waartoe 1ij behoorde~ Ter plaatae waar aij p-
1taan beeft aiet men thans eene boerenbuiaiag. 

FRITTEMA of Faiu••, voorm. state, prov. Friala'Ml, kw • .,,. __ 
tergoo, griet. FN■eimJcleel, arr. Lee._,._, kant. Horlir,ge,, , IS miu. 
Z. van Jlidlurn, waartee 1ij behoorde. · 

FRITTE.MA of FuTB•ucw, 'IOOrm. landh., prov. Frinlawl, b·. 
ll'rdfrrgoo, griet. ll'ijrwl,rit,erad,l, arr., kaut., Fm• ea W. ,an 
Suel. 

FRITTEllA, burg ia het Fedni-rfw, prvr. Orortirag•. Zie 
Fa1T1J•. . · 

FRITTEM:A-WEERSTAL, voorm. plein, prov. Fnulad, kw. 1'n
tergoo, griet. Franelerd,el , ia het d. Jlidl-, Z. 'faD het kerkhof en 
even hoog al• dit. 

Op dit plein werd ia o,eroude tijden , onder· den blootea hemel- , 
openbaar reit gehouden. Thana is het gedeeltelijk de pablieke weg, 
pdeeltelljk oouwland. 

FRITUII, ook voorkomende onder den naam van Fauno ofîall'TUA, 
voorm. burg in het 1Yr,m1-rtiff, prt,v. Groaingn~arr.ea S u. N.W. 
van Groaingen, kant. en 1 u. N. N. W, uu ZllidlaorB, gem. en i u. 
z. van OWehoN. - Dae voorm. burg is tbaDS eene boerderij. 

Vroeger zonde op de borgt Fa1T11• , de Gravin ,.,.. Conan , echl
genoot.e van llma»A , Heer •• Poelgtnl, hebben 1ewooa4 en ahlaar 
onrleden :cljn. - In eenen pfkelder in de kerk te Oldellne, met het 
op,chrit\ FalTII• of Fa1T11U, rust in eene zware kist met oJIICbri6e.a, 
die van buiten af gerekend, eent van :cerk , dan van hout , en einde
lijk nn lood i1 , het stoffelijk overblU&el deur pavia. - Zoo als blikt 
uit eene vergulde, van lood ue-Jagene medaille, oadff den Heer ll. D. 
TmsTU , te llirum I bel'l.llt.ende , met het wapen en den -m "faa 
RaPPu»A, A. 3i. - (Het. overip ÎI onleesbaar, doch. tmielcle Gra-ria 
ia in 3i jaripn ouderdom overleden. Zij werd ia 1698, te Weeaea 
geb. eu t in '• Graveuhap , iu 1730). · 
· Van de -voorm. Heeren van Fun•, Je•u•• en Eagl••b•rgt, 
keuLmendeHu111HA'1, D1an11, Rn11nsn, Illna1U.'1en laterdeG"T-
81111.l's en van Roqu■s. De oudste bewonen leefden in de:&e roofoestea 
als groote despoten ; terwijl sommigen elkandel'O meermalen met de 
onder hen hebbende boeren , beoorloogdm ; dan hanae venter\te Hee
renhui1en 1\jn , even als. lij 1elve , ia stof te niet IJl!IPIMI , 1oodat er 
op Fa1T11■ geen spoor van burgt of achathuis meer te vinden is. 

FRIZINGEN , d. in het. balj. van L-etUIIIJ I grootb, Luzeniburg. 
Zie Faa1111c;111. · 

FRODEWOLDA , landstreek, prov. 6-ingni, sijade een gedeelte 
van het FerterMrtier. Zie VauawoLD. , 

FBODO SIL VA , Lat. naam vau de landstreek V &Ul'll'OLD ,· in het 
'lr e&terkvmrtier , p• ov. Grortingen. Zie V an■woLD. 

FROENAKKER, voorm. b., prov. F,ie1larul, kw. 1'e,tergoo, griet. 
Franekero.derl. Zie Failll.lHD. 

FROJA, d. in Ooll-lnJ.ië, op beL J/olvk,c• eil. Gilolo, op B•toe 
Tjina , het slaat. onder den Sultan van Tidore. 

_FROMA of Fao••, voorm. burg iu heL Tl'e,terk-,.ciff, prov. 
Groningen, al"I', en 4 u. W. t.eu N. van Groningert, kant. eo 2 u. 
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'W. ,an Z■îdAom, gem. en 1 u. N. ten W. nn Grool,gut, · i u. 
N. N. W. van L■tiegut. · 

Het is thans eene boerderij , die, met de daartoe behoorende gronden , 
eme oppenlu.te beslaat yan 47 bund. 32 v. r. 70 v. ell., en in ei
pndom wordt beseten en bewoond door den Heer P. A. Boa. 

PROKBOURGHOPF or Pao111ouao, nitgestrelte pacbtb. in het balj • 
... n BeAl,nacla, rooth. L■znnhrg, lw. en 3½ u. N. ten W. TBD 
lhnennt11clatr, arr. en 4 o. 0. teu Z. uo Di,,ireA, kant. en i u. 
Z. ·van BcAlnuacA, gem. en 1! u. Z.W. van Ro,port, i u. W. ten Z. 
'MB 0..-iler, waartoe •U behoort , te midden van hooge bergen. 

BROD, voorm. bnrg in het 'll'r,ferlwartirr dèr prov. Oroningm. 
Zie Pao■&. 

FROMUHL, geh. in de heerl. Rouuy, grooth. Luzeml,urg, kw. 
en Il u. Z. ten W. van OrnenmacAtr, arr. en Si u. Z.W. van L11-
remf>urg, kant. en 1½ u. Z. W. van RewaicA, gem. Burmeringm. 

FRONAY, groole pachthoen en molenwerl in het halj. ~an Remic/a
n-6nftnt11GcAer 1 regtageb. van Onmtmacln 1 grooth. Luzemf>urg. 
Zie Fao11n. · 

FllONBOUBG, uitgestrekte paehtb. in he& balj. no Bddrrnocla 1 

grooth. Luzeml,urg. Zie Fao■aouanon. 
FRONDIC, oudere naam or deel van het verdronken Vuanuu in 

Slttafl-Ylaandern, pro,. Zttlsnl. Zie V111a■D11u. 
FRONBIHOFF, groote pachthoeve en moleowerk in het balj. van 

Rem,'cl-,n-t'Jm,enfllGtln, regtageb. 61'tffflmacltr I grooth. Lu:remf>urg. 
Eie Faoan. 

FRONEKBRA , kerk , vermeld in eenen brief van ruiling van het 
jaar 108II. ZIJ moet gestaan liebben in het Noordooaten der tegen
woordige prov. UtrecAI, en had drie lapellen , die ,an haar alliingen, 
van welke de eene, naar men wil, een uur gaans ten Oosten na het 
d. •IJdreeht zonde gestaan hebben. · 

FRONESTEIN, naam , onder welken de ridderbofaad Vaoonsn111, in 
het Jfedmwrcierder prov. UttteAI, wel eens voorkomt. Zie V1100111sTa1•. 

PB.ONBY , PaouT of Paon1&0n , groote pachthoeve en molenwerk 
in het balj. van JtemicA-en-Grnnmu,e/aer regtageb. 6rnenmacln, 
grooth. L • .rem&,crg, arr. en 4i u. 0. N. Ó. van ~-~, kant., 
kw., gem. en 20 min. Z. van Ornnmaclrr, 10 min. W. van het 
d. Kachtum , aan de Moe1el , welke hier eene aanmerkelijke krom:-minl maakt. - . 

F OONAUEll, 'fOOl'III. b., pro,. Frit,land, kw. F11ttrgoo, griet. 
Fro11,leradtel. Zie Pauiuun. 

PROSKBPOLLE, bnurtje, uit twee h. bestaande, prov. Fri,,L,,i,l1 

ILw. Oo,tngoo, griet, L,,,,wardnadttl1 arr., kant. en 1 n. Z. O. van 
Len-rden, i u. 0, van H•i1utn, waarpe het behoort, aan de Oron,; 
mei 10 inw. 

Ben deaer huiaen is eene, door de Leen warden veel beaocbte, ber
herir , aan twee groot.acheeps-vaarwaters. 

FROUWGAST' or Faouw•nn, voorm. stad , prov. lfoortl-Holla11J, 
die , naar men wil , aoude gebouwd 1ijn 1i0 jaren "Voor C.a11Tus ge
boorte en sonde gestaan heblien , waar nu Alkmaar gevonden wordt, 

PRUGERSA , plaats, vermeld in eenen gif\brier van het. jaar 1083 , 
van Dras V , Graaf e,an Holla•l, al• gelegen aan den westkant. van 
den Rijn, digt bij Zwieten (Sneta). M.1L11 STorta, die haar Van
uu noemt , ,ermeldt., dat Graaf D111t 111 , aldaar een landg. met eon 
rente vau aeslien oneen aan de kerk van Egmond geschonken heef't. 

IV. Dau.. i6 
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De jubte plaats waar dit l'avnau. gelepn lleea , ia niet wel meer· 

op te geven 1 cloch moet vermoedelijk in de gem. S-1,,....J, 1 arr. en 
kant, Ley• ~ guocLt worden. . 

FRUITBERG, buit. op het eil, ,,.-,.1,lnwt,, pro~. Z,e,_J, distr. 
arr., kant. en l u. N. van •iM,lhrg, gem. Yf'Ofl--,,,W,,..Za.JJij1'
B"ilen-ea•StMllag. 

Deze buit. he1laat eene oppervlakte van ii hond. 41S v. r. 70 v. ell., 
en wordt tbaos in eigendom beset.en en bewooad door den Heer 14• 
DA1111L Rooz■, 

FR nu ' "fOOnD. burlJ in het ,,. ,,,eritoareier, prov. 6twairtg•
Zie Fau■, (1 ), 

FRYTAIIA, TIJOrm. state, prov. Friularul1 kw. ,,-,.,,,,,_, Zie 
Pnna■,. 

FUGENHOUTEN, bosch in de pro.. l>H•ll,, vermeld in eeue11 gift
brief nu A111n1Dv1 van het jaar 1006 , van hetwelk men thans echlel' 
de juiste plaats, waar het gestaan heeft, niet meer weet aan te wijzen. 

FUILSEMA, voorm. hurr in het Fe,lerHIIJrtiff der proY. 6roni•-
9na. Zie FuULJU, 

FUI,LENHO, oude naam der si.ad Vou1nev111, in Let voenn. kw. 
1' ollenlaOflffl 1 prov. 01!ffljuel. Zie Vonlll■OTB!I, · 

FULNAHO, naam;vermeld in eenen brief van Koning One, in 1141, 
als zijnde destijd1 een boschachtige streek , waar later de stad V OLL1B

■on11 gebouwd i,. Zie V OU.DIIGYIII, 
FUM'.tRCHARA, num van eene plaat.s , · nn welke Aa.n1cas , 

of Aa.n1D111 , de negende BÎIIChop 't'an Utrecht , in het jaar 838, de 
inkomsten toegestaan heef\ aan den Graaf a.,....,, tot verpldinlJ ...an 
eeaige r.ederen , door hem aan de kerk van Utrecht pebonk.en. Naar 
men wil 100 het de tegemroonlige b. De Hacr, ia het Ndn/&.,.,.,irr 
der proY. Utreelat , lijn, 

FUNTZIG, gem. in het balj. ffD .i-e.h""f, •grooth. Laz.,,j■rg, 
voorm. kw; A.rloa r~.arr. ~, kant. Suütfort, pallllUle N. en 
N. 0. aan de gem. Garnich, O. UD Dippaeb , Z. 0, aan Niecle,. 
Kerschen , Z. aaa Pettin,en , W. aan de Belgiacbe par. Jlebif (llea
sansy) en Ho■delingen (Hon4elaage), 

De1e gem. bevat de d. Fant1ig en Fingig, bellenns he& ph. 
Schocli:muhl. 

llen telt er rnim UOO inw., die Toor het. meerendeel hun heatuu vin
den in den landbouw en de neteelt ; ook houden aommip zich met 
de bijenteelt onledig ; terwijl men er voorll 8 kleiac, braaderijen en 
i graanmolens heeft. 

De grond i, er aeer ongelijk, van rol.len en berge■ doonneden; 
bestaat veelal uit klei en sand, en brengt tarwe , rogge , garst en 
haver voorL De vees&apel betlraagL ongener ilSO paarden, lS80 run
deren , 200 schapen en 300 lwijnen. 

De inw., die alle Jl. 1. . • , makea eene par. uit, ,relke tot het 
Tik. aposl. van I.uzemb•rg 1 '9001'81, dek. \l&ll lleuaau:g I behoort, ea 
te Fanhig ee11e kerk ea te Fingig eeae kapel heeft, waarvan de 
kerk door cenen Pastoor en de kapel door eenen af&0nderlijk.en Kapel
laan bediend wordt. Men heeft ia deae pm, twee scholen , als : ééne 
le Fontzigeu ééne te F11n1Jig. 

Het. d. FV11n1a, ook wel Knn1a, in het Fr. CLEHllCT, ligL 3½ u. 
W. no Lnxcmhurr, i u. Z. 0. van Arlon, 2 u. Z. ten 1V. van 

(l) Do ••erlll! ut., wellal me11 elün ....i """' Par eospold ,lodl, 1ooke mea mctlo op ra11. 
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Steinlol't, in eeae ■malle Tallei un de Bilchen , welke rivier oen wei
eig ten z. 'fan dil d. ontspringt. Jlea beeh er nel doorto(Jt. De bai
aen lijn meestal Yan steen pbouwd en me& etroo gedekt. De kerk 
word& door eenen Putoor ea eenen l.a_rllaan hecliend. 

PURNON, ...,., luiere in laet paar■, Z.,,.., pro•. O.licrlutl. 
Zie r..... • 

JlUJlS , haseh , ffl'llllild in •uren J,rief .,.. regeling 'fan laet jaar 
108lS, all paleade un die 'flD Trenào&en en te gelijk daarmede aan
acbietende 1efen de moerea ol l'eenen , die ,ich aiu\aükea wt au 
E.vellldorp. . 

Daar DU , .. ol Fan, niet ander■ hdeeba& ..... 111111 holeh or .wa
Nllde , uo il het ftllDOlldeJijt dal mea .lûer door nntaan meet da 
11reek laads • Bosc:■ pnaamcl, plepn in de lJelll• .Aeitlie.lt111•••••
Bllda I in het N ,___,.-. der pro•. Ulrdt. Zie •eorta Bt■c■ (Da•)• 

FUJl'l'GiSCHOD', poot,e hoeYe -in de beerl. Felh, pootla. J.u,nn
~, lw., arr., bat. en if u. Z. 0. Yao Didirda, pm •• _.,,.,., 

IURVUK , •oorm. beere ia het ......... ZlllpA,a, prov. 0,,-..,.,1. 
Zie Fuua. · 

FUU.LJIA of Pm.■aa, 'foorm, lmrg, _.,, lioerderij, in be\ 1F n• 
t~ der prev. 6-i,,gea, arr. ea Si u. N.W. van tlnrtáa
gn, bat. ea 1i n. N. tea W. 'flD Zlli..,_, pa. ea 1 u. Z. W. na 
OIJ.,-.. 

FY.l, 11. in ..I~, ia ~, aan de 6oulnut, ion. 
A,-., 8 m. W. Ji. W. •• Biiuuon, en 13 m. Z. 0. nn Corimaui. 

FYKEPOEL, meertje, pl'CIY', Frinlou, k.w. 1F__,,.., griet. 1Fp-
~l. Zie F&IUNII.. . 

IDIS, fllt., prev. ,,_,,.,_, kw. 1Fa11trgoo, griet. Ha__,..• 
-,, ur. • Il u. N. tea W. vu S.eei, mt. en 1i u. N.O .... 
Boi..nl, l a. Z. W. "fan ll'om-1,, waartoe het behoort. • 

Dil p. -■I.MI llit cl,ie laadlaoeYea: de eene, poot 19 bund. 
417 ..,, r., behoor& aa Mejmrouw Tama.a Snmo, te Bolsward; de 
tweede, poot INS hand. 93 ..,, r. 10 •• ell., wordt bezeten door Jhr. 
J. A. i...r.... à Nuuo,r, Ie Beel■tenwUf, en de derde, groot 
31 baad. 6 v. r. IOT. ell., il het eipn._. van de••• A.G. Lacao., 
te Leemnlea. 

FYVELIGRKLANDE, oade naam Ta■ het kw. Fnu.eo, prov. fJro. 
•-,.. Ziel.-.-. 



GAACH (DB-) , water in /!elfltn', pnv. Z■itl-Holluul. 
Het is eigenlijk dat pdeelte 'Van de trebaut na Vlaardinpn n, 

llaaulnis op Delft, het-Ik IIÎch , ftll dea ,Hoora door de pm. Hoden
pijl· en het d. Schipluiden, naar de Karspenhoeksche brui, bauiclen dal 
dorp, nihtrekt, en aldaar 1ijn water in de Zijle en BrH11G111rt afzet. 

GA ACH (DE OOS1'-), water in Dt1lfland1 1rov. Zuill-Hollarul, dat, 
an de Kanpershoebche brng beauiden Schipauiden , uit de Gaaeh voort
komende, eertt eenen 1nidelijken en daaraa eenen . 1uidwestelijken en 
ve"olgens eenl'n weatelijken rebogeu loop aaaneemt, en sich, aan den 
Jlaaslaudschen dam, in de Zuid-Gaach en de West-Gaacb 1plitat. 

Dit water sluit -.oor J gedeelten het lloleaeilaadje in, he\welk tevens 
langs de BreeYaart lift. · 

GAACR (DE WEST-), water in Delfl-d, P""'· Z■id,.Hou..J., dat½ u. 
benoorden .Maasland uit de Oo,t-Gaacl voortkomt , en na eenigeo tijd 
westwaarts te hebben ploopen den naam nn Spartel vaart aaaneemt. 

GA.ACH (DE ZUID-), water ia lhlflarul, P'°"· ZuiJ..Hollnil, dat l u. 
benoorden Maaslaml uit de Oo•Ga.1 voortkomt, voort. met eeoea 
suidelijken loop door het d. llaa1land vliet, aldaar eenen meer west&
lijken loop aanneemt, om sieh ia de lfOM'tlltnliel te ontluten. 

GAAF, pb. in K.,.._lantl1 prov. NOOf'fl.Hollarul, a1T. en 4 •· 
N. van Haarlna, kant. en i u. N. 'Van B..-ïjlt, pm. en 1 •• N. 
'Van Outrittma, bij Báüua, waartoe het behoort. 

:GAAIKEIIAWEEll, na11111, onder welken be&· p. Ge&IUlll&wna-, 
in het r t11,..,.'-rlier , prov. Gtorai"fl• 1 wel eens voorkomt. · Zie 
..Gou1a&wn1. . · 

• GAAL, geh. in het LarulH1t·Raw,,..., P""'· lfoortl-Bralw.u, Ber,te 
dist., arr. en IS a. 0. na '•H~, kut. en 1½ a. W.·'Va1t 
Grtu,e, gem. Sdtaià. · · 

GAAL, voorm. state, prov. FrÏffla,,d, k-.. ·oa.,,,.,.., rril't. T• 
ljnátt1NJ1Ut1l, 1 min. W. 'VID Hardegarijp , waartoe het. behoorde. 

Ter plaatse , waar het plaan heet\ , siet men thans eeae hofstede, 
Gaalslot of Galeslot pbeetcn. · 

GAANDEll, Gu11Dna of Gu•n , buun. in laet raafa. z..,_.; 
prov. Gelderland, kw,; arr. en IS½ u. Z. 0. van Z"'Pn, kant. ea 
1l a. Z. nn DottiRt1lana, pm, Ambt-Doetiadten&, met ruim 41SO inw. 

Dese baars. levert de oitmuntend,te picbten op en beeft eene 1ehool ; 
terwijl ook de ij1erhut. Vulkaan1oord, gedeeltelijk op het rrondr-
1,ied van deze buurt gelegen is. 

GAANDEREN, buun. in het graaf, • .Z.tpn, prov. Geldfflt.neJ. 
Zie het vorire art. 

GAAllKEUKEN, ph. in het rt,,tlfflHrtier, prov. thoningn, arr. 
en S a. W. N. W. van 6-irt,-, bat. en 1¾ u. W. ten N. van 
Zaitlltona, gem. en ½ u. Z. van Grijp,~, aan de trekvaart. vao 
Groninpn op StroobOI of het Hoendiep en nabij het Hoendiep , op den 
boek TBD het Poeldiep en het Wolddiep, makende eeneu ,-ijfsprong. 

Het bestaat uit IS h., S tea Z. en i ten N. Tan het Hoendiep, van 
welke laatsten het W'8telijbte het tolhuis is. De1e h., waaronder vier 
herbergen, wo1den bewoond door iO inw . 

.Men beeft er eene valbrnr over de vaart van Groningen op Stroobos~ 
en eene schutsluis in die nart. 
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GAARVBBN of G..a1nn, ook wel Guftlll papeld, onbehuisde atr.k 
ponds, proY. Grllfli,,grn, arr. enJll. n. 0. ten Z. yan Gnmingea, 
kant en½ u. N. •an Boognaritl, pm. en 1 n. Z. z. W. van SIM/,,. 
~ , f u. 0. nn Kolla"' , •aartoe het behoort. 

ltet was 'Yl"lll!pt· laoait veen, da• •• reeds Ndert eeue reeks YU 
ja,en ia alrtfl"BYen en pdeehelijk heliouwd, pdeehelijk heide ia. Voor
heen stond er eene kapel , ten belaoeve der tarfgrnen. Zie Fua. 

GAASBROEK, geh. in 0,,,-..thltler, pro•. LÎtltnr§_, arr., kant. 
en 1 u. Z. 0. un R,,.,._,.,/,;, gem. H,rb.,,,._,,... •• 'lida; met 8 b. 
en 40 inw. 

In dit ph. ligt eenera hoawhof, Miggenbroek geaaaaad, welke 
-.t, -.oorkomt in dea stiebtinpbrief -.an het Jlun,terklooster te Roer
monde, van het jur lii-4, onder de benaming Yan Curia de M II c-
lt en brult e. · 

GAASP, water in Qooil4rul, prov. Jfoortl-Halland. 
Het is de linker tak -.an het Gein , die aan de Geinbru1 een befrin 

neemt en westwaart• naar de Hnlksbrug -.loeit , alwaar aij , ueh in 
cwee armen verdeelende, als Ring,loot van de Bylmermeer,die 
drooffmakerij omspoelt; terwijl die armen zich aan den noordweslhoek 
nn het Bijlaaermeer weder v..-eenigen , om in eene regte noordwes&e-• 
lijke rigting, onder den naam van Weespervaart nur het d. Die
mffbmg:te loopen, wur zijden naam van Rijker1loot aa11Deemt en 
'Yervolpn• in de Ring,l.ool NII lwl Difflff1llll'f' valt. Dit gedeelte van 
Am1teUaad1 boeaemwaler ondencheidL ,icb door meerdere breedte , 
waaruit men kan afleiden dat het pen segraven vaart. il. 

GAASP, een der vier stokken , waaruit vroepr beL Il' .,,rn,npel, in 
6ooilatul, proY. Noortl-Hollau,arr. ~ ... , ...... ,kant • .,,,....,,, bestond. 

Het la,r ten W. van de •tad W-,, lanp het waLer nn denaelfdea 
naam en bestoad uit den lllf!nwoordigen Boterni11epolder, Hooge
Weipolder, Lage-Weapolder, Ko1tYerloorenpolder en een 
pcleehe vaa den Bloemendale,pulder en vao den Gauperpolder. 

GAASl'AERN , num onder welke, bij oude Schrijven, liet d. 
iuasD111, in de heerl. Yiarie•, prov. Z.ïd-Holla,ul, wel eeoa voor
komt. Zie H.t.111n1111. 

GAASPBRDA.M, geb. in Gaailaiul, pro•. Jfaortl-Hallantl, arr. en 
1½ u. Z.O. -.an Am,terda,,., kant. u fu. W. van 11',ap, gem. 
Bijl,a,rt11rer, aan de Gaasp, welke te dezer plaatse eene opmerkelijke 
ilreedle beait. Het bestaat uit eene voorname herberg, welke tevens tot 
Re,tbnis voorde gem. Bijlmermeer dient, henevena bijboorende gebouwen. 

GAASPEREN, naam, onder welken het d. HH11n111, in de heerl. 
Yü,n,,., prov. Z•itl-Hollantl, hij oude sclarijven wel eens Yoorkomt, 
~fu~. . 

GAASPBRPOLDER, poJd. in Gooilaratl, proY. NOON-Hollaatl, arr. 
A,,..tn,Ja,,., kant. Fee,p_, gedeeltelijk rem. Diernn.-n.-Di-,.à•, 
gedeeltelijk gem, Il' ee,perier,pel; palende N. 0. aaa den Siauireld-
11ehepolder, 0. aan den Boternisserpolder, z. W. aan de Gaasp. 

GAASPBRPOLDER (GEIN-EN-), pold. in Gooiltuatl, prov, JfflOri.• 
Holland. Zie G1111-111-G&A11PUNJ.DU, 

GAAST. ook wel Or.Ds-Gun of Oua1-Gu,., genaamd, d.,. prov. 
Fm,laiul, ·kw. ll'11lugaa, griel. lra11111ratk,l 1 arr. en 4 u. W. -.an 
S..eell, kant. en i 11. Z, W. van Bo"-nl, omtrent t 11. N. Yan 
lrorl•na en ½ u. Z. -.an Püw.,a, in eenen uithoek van den seedijk, 
Lanffl dit d. loopt de gewone rüw"IJ van Harlingen ffl .Maklmn, 
naar Workum en de Lemmer. 
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Jid ÎI DÎIII peol vu b1U1"~ ~ er belaool'tlll vul b. onder, ä kop 
de Gulter-Ni•wnaarl ,ebouwd zin. :Ben telt• 46 •· en i60 inw., 
die meesL hun heataaa vinden in den landbouw en de "VischYangsl. 

De Herv., die hier 190 in getal zijn, beboorea lol de gem. Gaart~ 
ea•Fe.....,., welke hier eene kleine kerk met. spill torentje hebben, 
die un den dijk ,tut, en voor de Hen. niet meer dan 90 goudgul
den (15fi galden) opbragt, lerwijl er nog cene gerinp prebende wu. 

De R. K., van welke men er 70 aantreft, bebooren to& de ,tal, 
van Maüum. - De dorpacbool wordt gemiddeld door een getal vao 
iO leerlingen be1ocbt. 

De jaarmarkt valt in·den derden Zondag in Augustns. 
GAAST, d., proY, Frie11an,l, k•. Znen--'ett, griet., Sdolff'load. 

Zie RonrutA.ur. 
GAAST (DE) , geh; in het. 1Y uterharlin, prev. Groniagen. Zie 

G&n (Da). 
GAAST (DE) , Dl G•n of UD11111.ur, lage, onbehniade kleiatreek; ia. 

'll'e,tersoU. 1 proY. tho~e•, arr., kan&. en 1½ o. 0. van FiudMr 
tea, gem. en !IIS mii1. W. van Belli119t110W., tueechea de W estwoldin
ger.Aa en de Nieuw"Aa. 

GAAST (GROOTE), naam onder welke he& grootste 9edeelte van hel 
d. T,us.a.uaT, prav. Friesland 1 kw. Znen....,,_, griet D,,,.ïa.,... 
,tol, wel eens , ter ondenc'heiding van het. geb. lu111a~ill,, voorkomt. 

GAAST {KLEINE-), d., prov. J'riulMtl, kw. ZnnlllOIINl 1 1riet. 
Sciollrlantl. Zie Ronrulülr, , 

GAAST (KLEINE-), geh., prov. Frie,ltnd, kw. Zt1NaWJOum, griet. 
Doaïa.ntol, arr. en !Ji n. Z. van S..i, kant. en 11 n. N. W. 
ftD de Le-er, i u. N. O. 'fU Sloolett, eigenlijk een pdeelte ••• 
be& d. Tjm,aa,t uitmakende. 

GàAST (liYE-), d., prov. Frie,l,,m,,I, b. z,.,.....,1e,., griet. 
&/iotnland. Zie Bonruaun. 

GAAST (OLDE-) of OUDa,.GullT, d" prov. Friu•nl, kw. 1'ntn
g«> griet. 1Y oueradnl. Zie GA.&ST. 

GAàST (llO'fSTER·), d., prov. Frialan,11 kw. Z,-WJOudn1 griet. 
&loterland. Zie RonruGA.ur. 

GAàSTBUREN, b., prov. Frirtlartd, kw. Zne'lltllOUdn, an. en 
ISi u. z. van Sncti, kant. en 3½ u. W. -wan ,k IAmnur, i u. Z. 
no o.demird11m, waartoe zij behoort. 

GààSTEN (DB)' b., prov. Frie,latttl I kw. Oa,trrgoo I griet. s-i. 
liaoerlanJ. Zie BalUlllTGUSTI■, 

GAA.ST-EN-PERWOUDE, lerk. gem., prov. Frie,lanJ, klus. van 
HMliagea I ring van JlaUum. 

Jleq, telt er 31SO zielen , en heeft. er !I kerlen , ééne te Ga ast en 
ééne tè Ferwoude. De eerste, die hier het leeraaramb& beefl waar
pomen, ia geweest Fuas L11T1111, die in 'hel jaar 11S94 hier aloud, 
en in het jaar 11S96 naar Hem, in Noord•Holland, vertrok. 

GAA.STER-INDUK, vaart, be;r;uiden Gaast, prov. Frie,la.J, kw. 
11' ulergoa , griel, lf' oruerade"l, die tbana uit de Zeedijksvaar& tot 
aan den Wormebunnlerpolder loopt, en tol uitwatering strekt van den 
polder Berouw. · 

GAASTEllI,AND, griet., prov. Frie,land, kw. Zi~en'll'Orulen, arr. 
Sueclc, kaut. Lemffll!r (3 k. d., 12 111. k., 7 s. d.); palende N. aan 
Wyrubrilseradeel, Slooten en het Sloolcrmeer, N. 0. aan Doniawarstal, 
0. aan Leuuterland, Z. aau de Zuiderzee, W. rn N.W. aan lleme
lumer-Oldcphacrt-en-Noordwoldc. 

Diqiti::n~ 
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Desé ,r,4&,. werd, "Yolirena hel S.bûabe landrer&, onder Wettergoo 
prekencf en met Hemelumer-Oldephaert 1'ereenigd , doch re'tds , 1'0ór 
dat de Hertog 1'an Saksen in het land kwam , werd er eenig onder
lCheid gemaakt tmschen de Gaasterlanden, toen Geettmannen genaamd, 
en de W oldluiden , zoo als uit de geschiedenis der Schieringcrs en 
Vetkoopers belend is. 

Zij bevat. de 1'olgende 9 d.: Bakhaiaeo, Bal Ir., Harich, Mirns, 
Nyemirdam, Oudemirdum, B.11igahui1en, Sondel en Wy-

. kei. Mea telt er IS08 h., bewooncl door 86i haisge1., ul\makende eene 
bevollinc 1'ao ongeveer SiOO inw., die meest hno bestaan .1'ioden in 
landbouw en 1'eeteelt , alsmede in gru~-:-, hout- en boterhandel ; terwUI 
men er ook S bierbrouwerijen en 1 Jeneventokcrij heeft. 

De Hetv., die hier ruim i400 in getal 1ijn, maken de 1'0lgendc 
f gcm. uit: Balk, Harich, Oudemirdnm-Nyemirdom-en
Sendel en Wykel, terwijl die vau ded. Bakhuisen en Mimi, 
tot de gem. BfffUllum-•im1-,...Btdhiun behooren. Deze gem. wor• 
den door IS Predikanten bediend , en hebben in de griet. Gusnau110 
IS kerken. 

De DoOP'tfl!I, tellen er b\lna 100 zielen , die de gem. der Oude
friezen te Ball uitmaken. Een tiental lhang. Luth., dat ia deze griet. 
woont , beboorl tot de gem. IY orn•. 

De B.. K., na welke men er 760 telt, ·ouder welken HII Communi• 
canteo , behooren lot de stal. van Sloot111-1n-BaHuiu11. . 

Er 1ijn in deze griet, 6 scholen , welke door een gemiddeld getal 
••n 410 leerlingen beaocht worden. 

Ten tijde der verderfelijke verdeeldheid der Schieringers en Vet
koopen was G.usTHUIID de woonplaats na eene menigte Edelen , 
die hier hunne sterkten en stinsen hadden , waanan te Harich n~ 
de 1tin1 Jlinnema overig is. Ook blijkt 1ulk101'erigens thans nog uit de 
lfroole menigte wieren , die men als overblijfsels daa"an heeft. aan te mer
ken ; kunnende ook uit de grootheid der kerken , welke bier Yoormanll 
alom op de doT.n gevonden werden , worden opgemaakt, dat deze griet. 
toen veel 1'o1Jmjkcr geweest moet 1ija dan heden ; waarvan de reden ool 
aeer natuurlijk fa , terwijl in oude tijden , toen Friesland nog niet door 
bekwame 1eedijken beveiligd was , dese griet. echter door hare hoogte 
•rij was van het ·sce,rater. · 

De voornaan,ste vaarwateren in deze griet. 1ijn : de Ee, de Rijn• 
1'loed, de Schwarhenbergi-slool, de Bakhuialcr-sloot, de 
Pol-tloot. en de Lit1. Behalve een gedeelte van hel Slooter
meer, bevallen de lagere ,treken dezer griet, eenige verspreide meer
tje, en poelen , 1'an welke de 1'ooroaamatc11 1ijn : de S o n d e I e ,.. 
Leijeo, de Zandpoelen, de Holle-Brek, het Witwàier én 
het Bakhui1ter-wad. f. • 

Men tn:ft il\, deie griet. onderscheidene gaasten of zandheuvel!! aan, 
die doorgaan, ftlet bosacbaadjen bezet zijn , ,raarin 1ich ovenloed 'fan 
huen, patrijsen en ander wild gevogelte ophouden. Aanirczicn deze 
gaasten of 1andhcuvels hier meer dan elders gevonden worden , heeft 
de griet. G.unEBLAKD daarvan baren naam ontleend , en bestaat du,, 
Yoor het meerendeel , uit. eenen hoo3"en undrug , die hier heuYel
aeblige Hraanvelden en digte bosscheo nrtooat , welke elden door 
la,ieni y)akke weilanden afgebroken worden. Deze laatste 1'indt men 
echter alleen aan de grenen van Hemelumer-Oldephaert , in he& 
Westen, en aan het Slootermeer en nabij Lemslerlansl, in het Oosten. 
Zij •Un seer geschikt lot hooiwinning, terwijl de ho(lgr. zandgronden, 
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die niet met geboomte ,ooraien aijn , tot de graanteelt dimea , en 
vooral tot het aankweeken van rogge , welke bier in groele menip 
·wordt gewonnen , en doorgaans veertien dagen eerder tot rijpheid komt. 
dan in Westergoo en Oo.tergoo. In het Zuiden vaa Wykel en in 
het Z11id-001ten van Sondel vindt men goede weilanden omtrent 
Takoaijl , die in bet jaar 1491S, benevens Workum , nog de eenise 
goede haven van W e1tergoo was , doch thans minder geschikt is Toor 
aw·are schepen. Bij deze zeealnis werd in het gemelde jaar een blokhuÏ!I 
opgeworpen, dlor de Vetkoopen, tegen de bezetting van Fos, te Sloo
ten, die aich van deze haven aocht meester te maken; doch in het 
volgende jaar werd de Groninger bezetting , die zich daarop bevond , na 
reeds vergeef, door de Soeeken , die het huis van Harinsma en 
Slooten ingenomen hadden, beler,erd te zijn geweest, door eenen zwaren 
1torm , genoodzaakt het ondermijnde gebouw te verlaten. De pnaLige 
ligging, schoone natuurtafereelen en menigvuldige boacbrijke oorden , 
doen deze griet. met relJt den naam van het Fa1acaa Lv1100U ,e
ven , en lokt dan ook Jaarlijks menigeen derwaarts, die de schoon
heden der natuur wenacht te bewonderen. 

Niettecenstaande de hooge ligging van G.uaTULAIID , werd het door 
den watervloed ven 1821S hevic geteisterd. Omstreeka den middag na 
den 4 liep het zeewater met geweld door en onr de zeedijken , ach
ter Oudemirdum en Nieuwemirdnm • en zette de daaraan grenzende 
landen en gehnchten, als: Huiteburen en de Hooibergen, al 1pocdi1J 
100 diep onder, dat de runderen tot den buik in het water stonden. 
:Men was genoodzaakt naar de zolders te vlugten en daar den oachi 
door te brengen. Doch des middacs van den volgenden dag was de 
vloed door de •erspreiding aanmerkelijk geaakt co daarentegen tnt 
Sondel en Wykel doorsedrongen. waar zij' Yooral ter laatstuemelde 
plaats, mede in de huizen stond. De landen bij Rys, lloe boog ook 
gelegen , werden evenzeer door het :reewater overstroomd , ten gevolge 
eener doorbraak, '• namiddags van den 4 Februarij, in den aoogenaam
den Zuidvensterdijli., welke , van Oudemirdum af, tot. acllter en 
voorbij :Mirns en Bakh11izen zeer gehavend was• het.welk in het. alge
meen met den zeedijk • waarachter deae grietenij ligt, het geval was. 
Van zeer nadeclige gevolgen aoude deze doorbraak geweest zijn , :i:oo niet 
de boeren daaromstre.:ks alles in het werk gesteld hadden , om aulb 
te voorkomen. Gedurende een geheel etmaal hebben sommigen tol aan 
den middel in het water gestaan , en niet opgebonden stroo en zak
ken , met ste1:nen gevuld , in heL gal te werpen, totdat zij hunne 
standvastige pogingen met den gewensehten 11itslag bekroond zagen. 
Jlarich was de algemeene verzamelplaats van menscben en vee. Den 
IS Febrna,ij was vooral de dag• waarop vele ongelukkigen met. pramen eo 
achoit:Ïls uit de lauer liagende streken aankwamen , en deels bij hunne 
vrienden en heir.enden , deels in de kerk en school gehuisvest rn van 
liet noodige voorzien werden. Onder de hulp- en schuilplaats- behoe
venden merkte men eene vrouw op, die kort. te voren bevallen wa1 
en in natte klecderen werd aanr;evoerd. Ongelnlr.kig heeft zij het moe
ten besler,·cn ! 'fe Balk ontdekte men des morgens van den genoem
den 4 Fehrnarij den aanwas van het water. Het kwam met cenen ool
za:rrrclijkcn spoed. v:m de Lemmer O\'er Slooien aaudrinuen, Wegens 
de hooi;e li1ming zijn slechts , aan het westeinde. de menschen 
genoodzaakt gewerst , hunne lmiicn te verlaten of naar de zolders de 
wijk te nemen lot zoolang dat het water , hetwelk in den nacht 
tusschen (kn 4 en :S l;ehruarij op het boorrste was , weder begon te 
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'fallen, O,lr. hier ÎI veel Yee , plijk mede •ef!t menac\en ; die buane 
Jaser limiende woainpn hebben moeten nrlateo , uit de W ouddorpea . 
ea Ypekol,p in het aansren1end Wymbrilleradeel· gelepn, herberguam 
o~omen geworden. Er 1ijn bij desen wate"loed aldaar, behalve de 
hier boveopmelde vroaw, geene menschen , ook r,ecne hoornbeesten , 
maar alleen ISO schapen , co wel te Oudemirdum, Nijemirdum , Sondel 
en Wykel, ompkomen. 

Het wapen van G.&.&ITDUH bestaat in eenige regtop staande k.oornhal
men en eenen loopenden haas. 

GA.ASTER-NIEUWE-VAART, water, prov. Fn'eilarul, kw. Jl'eitergoo, 
sriet. F ,,...,,._.,, dat uit het F eytemeer ontstaande, met eene We.. 
telijke rigting, naar het d, Gaast loopt, en aldaar tepn den Zeedijk. 
stnit. 

GAASTER-VAR, meertje, prov. Frie1laml, kw. ZeHIIIOOlltkn, griet. 
Donia-,.m,l, onmiddellijk un den rijweg van Tjerkgaast en door dezen 
afgescheiden van de Hoyte-BreUen, terwijlhet metSloohr-J'ar 
in verbinding staat,,_ 

GAASTMABUREN, ph., nit eenig venpreid ligpnde boerenplaatsen 
bestaande, proT. Frie,la,u/,, kw. Oo,mgoo, griet, Tûitjer1"tmulnl, 
arr. en i½ n. 0. ten Z. no LeeufllGrtkn, kant. en ½ n. W. van 
Berg,,•, ½ u. Z. 0. Tan Bartkgaryp I waartoe het behoort. 

GA.ASTME.ER, oudtijds Guszn of G.&ssu, d., prov. Friulau, 
In,. F ert,rgoo, sriet. F gmbrit1eNJeel I arr., kant. en i½ u. Z. W. van 
S11ui aan het Piel , zijnde een inham der Fljru11en. Men telt er , 
met de daaronder behoorende hnnrljes Oosterend, de Wondbu
r en en Wester e o d , !130 inw., onder welke velen zich op de pa
lingvisacherij en handel toelel1JeD , 1ijnde de handel in die visch van 
100 veel belang, dat er jaarliJks van hier en het nabijgelegen Heeg, 
meer dan drie maal honderd duizend Ned. ponden naar Eagelaod ver-
1ondeo worden. 

De Hen., die hier wonen , hehooren lot de gem. van Gaadfllfff'-
1R-Jryelui:sm I die hier eene kerk heeft, welke vMr de Reformatie 
100 Filipsguldens (i70 guld.) opbragt; terwijl er eene vikarij van 60 
Jilipsgnfdens (t6ignld.) was. Het is een klein langwerpig vierkant ge• 
bouw , met eeoeo ,pitsen toren op het westeinde. In den westgevel 
Yao de kerk. , vindt men een IJl!kroond adellijk wapen, waaronder dit 
opschrift: • Jr. S. G. l. V. B. 8111&■-s, Heer eon Oo,throei en 
• Cammingln,rg 1 Grietman en Qiekirraaf over Wimbritseradeel , Gede
" pnteerde ter Yerpderinge van haar H. M. de Staten Generaal der 
• Vereenighde Nederlanden ende Hooghgeboren Vro11..-e 0. A. Gravinne 
• T.&11 W1LDDBII etc. etc. 171Si.'' Dit Jaargctal 1'1ti zieL hierop, dat 
de scheefstaande stompe toren in dat Jaar is afgebroken en door een 
nieuwe spitse vervangen , die in 1837 weder geheel vernieuwd is. 
doeh de spitse vorm heeft behouden. De kerk werd in 1812, inwen
dig, aanzienlijk veranderd, de predikstoel uit het midden der kerk in 
het oosteiod geplaatst , de zolcfer die vlak of plat was, met r.en Yer
wnlft verwisseld. - Men -heeft er eene dorJ11chool. 

GAAS'flllEER (GROOTE-), meer, prov. Fn'e1lanJ I kw. Tr ntergeo, 
op de srenzen nn de grietenijen Fymlwit,eratkel en Hemelumn
OlJe,,/uiert-en-Noordv,olJe, "1. van het d. Gaastmeer. Het ataat door 
de fotjemaaloot met het Piel en ten W. door een slootje met het 
Zantlmeer in verbinding. 

GAASTMEER-EN-NYEHUIZUM, kerk. gem., prov. E rieslarul 1 kla11. 
vau SReek, rinir van Yl,t, 
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Ma tel\ in dae !Jean", welke "l'MIJV met die nn O•l1gt1-l,l,e
f"•H• Sontfird, 'l'entenÏIJd wa,, eo dur•an In 1610 pteheiden 
werd, i!ilS zü,,len ea &wee kerken. De eenle, welke bier , na de tcbei
dinlJ '\'AD o.d,gt1-ltl1t1ga-,,.-Sa,atfirtl,, het leeraanmbt beef'l 
waargenomen , il geweest S1111.a H.uaH, die in het jaar 1610 ber
waarb kwam en in het jaar 16i0, Emeri&u, werd. 

GAAUW, d., pro". -FrialanJ, b. ll'e,mgoo, pt. IYijfflbril
,mulnl. Zie G.unr. 

GAAWEGEN, geh. op het eil. Z•i4-Bnelonl, proY. Zeelau. Zie 
Gnrzan (1). . 

GA.BANG, di1tr., ,,. en riv. in Oo,t-l,a,lü, op het S"""'1,dw eil. 
JGN. Zie G111.t.1a, 

GABIOK , d. in Oa,t-lndil, op het SunclGll:Ae eil. Jaoa , res. Jladin. 
Den il Februarij 18i8 weril aldaar de maiteliDfr Soaao Dal.Oio, 

door onze troepen , onder het be'l'el nn den Luitenant M,uan , venlagen. 
GA BOEK, d. in Oo,t-lnJiE, op het Svnda,d,, eil. JaN 1 ra. Kc

Joe, ads. res. en reg. l1Gf1elang. 
Den i3 Aug. 18i8 werd, in de nabijheid nn dese plaata, eene troep 

n1nit.elingen, door den Demang nn Limbangao, teru,nreslqen. 
GABOONG of G&11011n, kl. eil. in Oa,i-lntlië, in-de /,aJireAe Zn, 

aan de Zuidwest-kust.'l'an heteil. Palala,,g, op 8" 9' N.B., 1:US0 6' 0. L. 
GABY, eil. in Oa,t-lfttliE, tot den •al.,._ Archipel beboorende, 

in de Straat Na Gilolo, N. W. no My,ol. 
GACHET, landb., prol'. FrinlanJ, kw. ll'aurgoo, IJriel. 11_,1. 

tluMOdnl, arr. LHa_rd,., kant. Berlilua, ! u. N.W. na lllll'U■fll, 
GADAN, d. in Oo,t-Imlië1 op het Su~ eil. JaN1 res. So•rolarca. 
GADANPBLAN, oud. d. in Oo,t-InJii, op het S~ eil. JtJN 1 

ra. Kedim. 
GADBROEK, geb. in de bar. 'l'ao Br,tla I prov. lfoonl-Brol,a.4. 

Zie G1u1Baou. 
GADDAM, boek aan tien Z•id6r-Lingetlijl:, in den Tiel"""'4rll, 

pro'I'. Gelderland. Het it een 'l'0oroaam punt 'l'an dien dijk. 
GADEI, , oud d. in Oo,e-Jntlii, op het SMatlattlie eil. Ja.,,, ra. 

C1iff'ibon , ads. res. ln,l,aruyo, , op den westelijken oe'l'cr der lndrama!oe, 
GADGAK, berg in Oo,t-Indië, op het SU11tlareu eil. Jflf/0, Zie G&e.u. 
GADJA of Gono1111-G&111&, berg 10 Oo,t-lntlië I op hel S.,,Ja,cAe eil. 

JoN, reaid. Patjiton, Z. W. HD de boofdnelJOrü, op de grenzen. 
GADJA , d. in Oost-lntliE, op bei Sv.ntlareAe eil. Ja•, resid. en 

i6 palen van Sama,sng, aan den militairen hoofdweg. . 
GADJAH oCOJ.U~, berg in Oort-Intlèi, op het.Sanilcud, eil. Jaoa, 

ra. Prerager-Regmt,c/,appen, dist. Tirnball!J•nten. 
Het is een der hoo3ste toppen nn het GoeatoergJ,,rgte. 
GADJAH, berg in Oort-lndii, op het S•nda,di,e eil. JtM1G, in het 

Z. 0. der resid. Tagal, dist. Jla,.,liraàja. 
· GADJAH , eil. in 001t-lndii, in de 1ee no Solo, aan de Noord
Ooatkust no het Su,,,la,cle eil. Bonuo; op 4° 40' N.B. en 134° 36' 
0. L. - Het beeft een omtrek no 1½ mijl, 

GADJA:HAN , voorm. d. in Oo,t-lnJii, op he\ S"ntla,,:A. eil. Jaf/0 , 
res. Kadot, ads. res. Jlogelang. 

Dit d. is in Mei 1827, wegens .&rouwloosbeid en aanhoudende ••· 
menspanning met de muitelingen door onze troepen , onder de bevelu 
,an deu Kapitein Tu II,n, vernield. 

(t) Alk n.imcn. ntl «u tJdcfll met ra.-. 118f'eld '\nffl!e~de, roeke mN or G.A, 
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-GADII& , · belt ia O,,,,..htlil, op het 811..,.tolr eil. J""°, ,.. . K,,,,,_, ad,. res ••• ,.,,,. 
GADING, •oerm. d. in Oo,t-latlii, op het S•tlda«Ae eil. J..,., res. 

So,rolarta, Z. W. nn Klatten, ruim j mijlen W. nn den IJerir Jlerapi. 
Dit d. werd dea 1S Jan■arij 18i7, daar den ·Laite•nl •• Snu

meu , ingenomen en 'ferbraàcl, 
- GADING (RANWE-), hinenater in Daac-Atlii, op hel s.,,la,oAe 
eil, JoN. Zie R.unn-Gu111a. 

GADOB of GADOEY , d, in O,d-f.,Jii, -op het S""'1an1,e eil. S.
--,,. , in de • ..,,.,W-.cM ,_,.,,. ... ; in het distr. .4.lo6u. 

Er was in den laatsten oorl0tr mea cle Padries NU 1'fflterkiags-li11ie 
no GAH• naar Loeoi aangel'81i, welke hel di■tr. àlaban, .an de• 
aijde der Vijftig kotta'• besehermde. Voor deze linie welden de11 ti en 
!13 October 181i, de troepen , het p■ehat met de ammunitie en wat 
verder noodig was nor den aan•al op Alabao , hetwelk deor de mui
telingen werd beet gehouden , bUeengebra,a. De■ i4 Octoller tol den 
au,al heslolen agnde, -n1 in dea •-sen morpn ND den Luitenant 
G. J. Do,r..uu, opgedragen eene kleine henting, op '• ,ijand1 linker 
•leur! aelepn , redmende de dw■tel'llis Ie "'errompelen. Het ,relulte 
dien od\cier Old èle eterkle te l,emagaigen, docJa de Yijand , die aielt 
dadelijk weder •enameld had , bam hem tpoedir, more• hij ,... 
onsen bot bnde ondentennd worden , met een poote nermagt llOO 

M'fÎIJ aan•allen, dal hij geaoocbaakl werd , met achlefllting 'fan een, 
.,..,. doodà en· gewonden, de gewo■nen ,telling weder te wrlateo. 
Onse linbnlellfel, door den Kapilein N Qvn UD8ff09Nl , wu niet 
,elulliger; - niettegeastaande de hardnekkipee ea meadigste posingen, 
waarbij e oaaen , hUlllle ••Uivdiag telkeo1 met een aantal pneu
•elden en gewonden moesten boeten , mogt het hun Diel gelalrken , · de 
'f\laadelijke linie binnen te drinpn. Nu werd dea Kapiteio T•n• BAna 
V anwr , die aieb met aijno kompapie op de■ "'(Jter •lenpl lie'fond , 
opgedrapa , om de liaie ••• die aijde uo • nU.n , ,,..rtoe , llehat,,e 
aijne eigene lompagnie, aog een detaehemenl li:an,peanen en een deta
chement Boegeoezen ter aijoer heachikking werden geeteld. Zijn aao•al 
sou met eenea drieponder en eenen heuwiller ondersteund worden , terwijl 
'!!De di•isie .an d• JHuehen Barillan, de■ •ljaod op eeDÎfen af'. 
ltaod rep tir11illereocle aoade lieziir laoodeo. O&ehooo nog aael nn 
eene voehronde henteld, bragt Kapitein V nTsu de hem opgedragene 
taalt mee■terlijk ten aitHer , en werd daarbij door de uitmontende
hedieoin1 'f&D het geschal goed ondersteund. De eente beotiog 811 
daarua cle lweede , moesten niettegenstaande de hardnekkigste Terde
di«ing, weldra •oor de bes1ormiog der onsen awichtea , waama het p- • 
aeliat loade naderen , om uit de lweede bentiog den 'fljand in eene 
derde , aeer nnterkle , maar op sleebtl korten af1tand geleaene llen• 
tiog, te beschieten. Nadat V 1LT•H aijoe dappere soldaten op nieuw 
ftD patronen Yooraien had , •oerde hij n tegen de derde bentioir aan , 
die ook 11.ormenderhaod genomen werd , waarop eindelijk de 'f\land 
aftrok, en aan de omen de o,erwinnin3 liet, IODller de oog meer 
achterwaarb gelegene liniën te 'ferdedigen. Deae onrwioning ltoaUe 
om eebf.er een tachtigtal manschappen , 100 aan doodea als gewooden; 
terwijl de Luitenant der Artillerie na •1a W 1un , wiens welirerigt 
kanon•uur daartoe •eel had bijgedragen , weinige dagen na dit p
neht , aan eene hekomene kogelwond , overleed. 

GADOENGAN , d. in Ooat-Trulii, op het. ,Ynt1tlasr!te eil. Ja1HJ, res. 
Kadiri, bij de Kml-Kadiri, met oudheden. 
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canon, d.ia °'1111-ldil, ep hetB--•eiJ. s ..... ZieGdOI'. 
GADOK , landt, in Oad-lui.i, op bet S.__, eil. J,..., N!lid, 

a • .,._., , hij Poadok..Gedeb , 8 .-1eo 'flln Buite•Off ea 47 palen• 
'fan Bata't'Ïa, • 1 

Jim heet\ er eene -.arme bron , welks watet ia wanategraad, ea 
smaak • wei■ig 'fa■ het. Akenscbe 't'enchill. 

GADOONG , (POELO&-) • baur ia Ood-1.Jil, op het S-'._ 
eil. J,aa. Zie Pou.o1-G.lD01G, 

GAEGBLDIJK., dijk in het. ,'fttarharliw der proY. Utrwll, gem. 
•urletldijki, aicà Dit.strekkende •an het. d. Blaauwcapel tot de ffND• 
Achtienbo't'en en dienende tot eenen weg. 

GAERDE • 'foorm. adell. kut. binnen de stad Utr,cld, un de we■t-
1ijde der Ouikgracàt. 

GAERKOECKEN, geh. in het '/1'11urlctNrtiw, prov. Groni"!I"'· 
Zie GuHH&III'. 

GAESP, water in 6ooila..,, prov. Noonl-Bolland. Zie Guar. 
GAESPAR, voorm. stadje nabij Vianen, prov. Z•id,.Holla,ad. Zie 

Gus,.au11. 
GAETE, geh. in de heerl. Hoog,-ea,,LtJr-Z-i.w, prov. Jf,.,,._ 

BralHJ.J, Yurtk distr., arr. en i n. ten N. van BfNIJ, kant. ea 
i u. N. o. nn Z~rte, gem. Hoor--LtJr-z.,., • .,, ½ u. vu 
Hooge-Z-'•w, waartoe het bebeort.; met 3' b. en !iOO inw. 

GAG of G.l&.l, eil. in de Ooat-luii, tot den •~ -"rdtif,tl 
behoorende, in de Stnu,I 1fClll Gilolo , 8" 18' Z. B., 147° i6' O. L. 

Het is i mijlen lallfr, 1} mijl breed, en beeft uo de Zaidaijde eene 
haven. llen 't'indt er nel IIIJO • limaerbout. en "Yiseb. , 

GAGA , eil. in Oon-lndiii, to& dea Mo'-àolte• .4,dipel bebOCIINU, 
Zie het voorpude art.. . 

GAGAK of GAN.l&, herg ia Ooat-l■dii, op het Sa•duch eil. Ja•, 
op de 1re111111 't'aD de raid. Baatam CD Balam • 18 m. z. w. ... 
Batuia. In deaen herg Jaebhen van Lijd tot t.ijcl oitbant.inpn plaat.. 

GAGA'fAN '.r G.l&BITIII' landg. ia Ood-lftllii' op het. s ....... eü. 
JaN, re■• SoaraA:cwta, 13 palen ••• S.latiega. 

In het jaar 18i8 is dit land , door den Heer DuBIITD. in pacbl 
genomen , en aedert aijn door dien landheer , aaa de be'fOlkin,r , :W,O 
groote CD :mo kleine bnfl'ela veratrelr.t geworden. Drie poote wa
terleidingen zija er gegrann ; en het land heeft ia plaau vu acht
honderd , twee duizend hangmatten padie afgeworpen , en is de be
volking meer dan verdubheld geworden. 

GAGE-D'AMOUR, houttJr. in Neikrlaad.eh-Gráana, kol. S.ri■a-, 
aan de CorroupiflGk~ttl: , ter linkenijde in het afyaren ; paleade bo
•enwaaru aan de verl. plant.. Kweeklust • benedenwaart.l aan de Para
lreek; 71SO akk. groot, tl1aa1 vereenitrd met de Yier J{i",lere•. 

GAGE-D'AMOUR (LAND-VAN-), kosttJr. in lfeikrla•d,-.Gaia■a, 
kol. Suriname , aan de Pafflmrl:, ter linkerzijde ia het af•area; pa
lende ho'fCnwaarts aan den mond der Cort'Oupit,,omel:, beaedeawaartl 
aan den verl. hontgr. Mat.uaribo; 71SO akk. rroot. V reeger wu aï 
W UGUHT geheeten, en 011 aan de Yier Kinderen ptroUen. 

GAGEL (HET-)• in lat.er tijd en UlaDI ook. meestal nog Z.lt■i fJC"' 
naamd, b. in Zallaad, prov. Offrij11el, arr •• kant. en i u. Z. 'f&D 
Zwolle, gem. Z-'lerl:t!f'lf'tll; met 16 h. en 90 inw. 

Hier ligt ook het., door de heerlijke aanren van den voortreft'elij
kcn dichter llr. lla1.llff11 Fn.-. vereeuwigde , bail.enfoed Bo 1c h wij k. 
Zie <lat \\oord. 
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&.&GBI.DONCK, heert. 111' a bu. un · .,_, P'"• 800rtl-B,-.. 
-', arr. en kant.. Bretlt,, gem, ',Priunltage; palende N. aan de 
.leemden, 0. aan de Kerk, Z. nn den Eme,, W. un de heerl. Burgat. 

Dae heerl. beYat. het p. Gageldooclt, bettaaode uit eenige 
ftl'lll'ooÏd ligpde lt., en t.Jaat. eene oppe"lû.te van i8 hond. 
97 v. r. 58 v. ell. llen telt er 7 h., bewoond door 10 h11isgez., 
IIÎtmakende eeae beYolüag .an ISO iow ., die meeat buo bestaan vinden 
ia den landbouw. 

GHBUIOIIC& , thans vereenigd met Bambroek , was voorheen een ach
terleen van het. H.ï, .,_ BHlla, en behoorde eertijds aan het aloude 
geslacht. van G&anDOllC&, het.geen reeds in de lwaalfde,eeuw zeer beroemd 
is peelt, ea ia Brabaall vele Bidden heeft opff"leverd , onder andere 
aehonk Hvao na G.t.11J.110llC& , Ridder , en zijne zusters 811.lHl'I en 
Sonu, ia het jaar 1ilSS, vele goederen, te Tilburg gelegen, aan het kloos
ter Ie Tongertoo. llen vindt , dat het goed -van GACBLDOSe& met de 
boeTe , het .kasteel , de hui1ing, Nederboven en den Haaenberg, daar de 
upel op staat, groot in buiaing, lauden, beemden eo houchen, 
twee en aeventir bunderen , omstreeks het jaar USO verheven en ~ 
sellll it geweest., bij Wm.n na H LBC&, Heer Tan Btr9tt1, die het. 
met aijaeo aoon OLto ter leen hield ·van het leenhof van ·Braband té 
Bnnsel. Geaesd• Ww.•• vo DB Llfls , verkeeht gedachte heerlfflheid· 
aan Ww.u •• 81n, die io het jaar HIK) van F11.1n, Hertog .,,.,. 
lhala.cl, venocht. en verkreer , dal •Une heerlijkheden GAIIJ.'DOllC& en 
H ••lrod vereenigd aouden worden , om een laat.lor oit te ~aken. 
Nepn jaren later droer WJLLa •• Bl,a, deze heerlijkheid weder over 
aan J,a, Graaf•• N,,.. •. , Heer •• Bf'flfla. Sedert dien tijd is 
GlAt.1IOlln eehlnea i• hel hois 'f'lll NAISllf. W1Lt.U 1, Prins tlllll 

Oroaje, die op den ilsten Januarlj 1 IS44 , daarmede 'fOOr hel leenbo( 
van Braband verleden was , gaf het. tot een achterleen uit aan ·•IJnen 
vettrouweling Allftlllrs •n Stoa.u.u , Beer •• · M,,,,_ en Da.l,rugge 1 

laa~emeene. - ~, doch nadat dae onthalsd was, werd de 
....,.: \fklRlid GÀOarwcs te11 behoeft des Konings van Spanje •erbeurd 
verklurd. Naderhaad is atJ, aoo bij koop als bij erfenis in ondel'IChei
clene boiaen en eeslachleo geweest, tot dat. -U eindelijk is eeltomen aan 
de Graven van î .. ~...... Thans behoort nj aan het Belgilflhe geslacht 
'f'aD .Mnon . . , · · · · · · 

Het pit. G.anr.NH ligt f o. N. W. \>'ah Breda, 1 u. N. van Priu
-hage, i u·, 0. van de Beek. Er heeft voorheen aldaar een omwaterd 
slol gestaan , zoo at. uit de oude grondfflten en het OTergebleTtn · 
m1111rwerk nog kan bespenrd worden. Volgens overlffèring moet hier 
oek een klc,oater ftO Kapactfnen IJflltllall hebben , wu,qo men nor de 
overblijtielen in eeoe boennwoning meent te vinden, Zéker gaat het , 
dal in dae woaior 110f eene oude verwulfde kelder aanwnig is, alsmede 
eelt verwolfd kamutje , welke beide blijkbaar O'f'erblijt'sels van een oud ...... . 

Er u hief ook aog -.. kapel aaaweaig , welke 'f'Olgeas IIODl1DÎ8ffl' 
- de H • ...,,,. .-...... 'f'Oleen• anderen aali de B. D11mA, Pati-o-
- tegen • krubinn~, toepwUd was ; doeb sedert lang buiten 
eenig ee-telijk gebraik 11. la deae kapel •u •oorheen eene lapelanlj 
pmcht , ilie ter bepvinl( 1tond -•a• den Heer qn G.aHL'DOIC&. 

GJ.GBR-SAPEB, d. 10 OOll-t.&, op het S..da• eil. JON 1 "'·=· Gi\JII.IN ATUBOllG, ...... ia .....,,, , prn.' ~iwf,r,. Zie 
TIUOaa. · 
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GAIJ.BIIA, voorm. I.Lale, prOY. F""'1Mul, lr.w. o-,,,,_, ll'riet, 
AcAtlar,pelera. Zie GlU&IU, 

GAIIfilU.W.EER, naam Ollder welke het ph. Gas.a,.wna, ialael 
ll'aleriwartittr, prov. thni,,g•, weleennoorkomt. ZieGoua.u.waa. 

GAIKINGABOB.G of Oun.G .. ..-.,, ook ,.-el G.l1•111U. pepeld, voorm. 
burg in het 1f' utn•rti,r, prov, 6rortiagn, gem. en 1 u. N. va 
H-,mk 1 iO min. N. W. van Do,lrwrt, waar&oe hij Leluaonfe ; hij 
i1 reeda l'ÓÓr andencheideoe jaren gesloopt. 

Voor eeaige jaren &ijo·delJNlldllefeo el' vu uilpbaald. He& dal
huil ÎI nog aanwezig, doch thans tot eene 1-tderij iaprigt. 

GAIKINGABORG of N1111'W-GllUll11à, ook wel GA1aalHI. pipeld, 
voorm. bur1 of heerenllllÏI in het lf't1ttlri-,,Cwr, prev. 6-i.,,.., 
.... eo tt u. W. N. W. nn fltwaingn, uol,, gem. ea z. w. van 
Zwidliora. 

GA.11.INGABORG, voorm. bul'1J ia H__,,,,,, prov. 0ron.,... 
Zie TDIIOH. .. 

GAlK.lNG.lDUI. of GAIUNIDII&, dijk ia liet. 11',,,.,.,__.,_, p,vv. ~--Hij neemt lijnen UD"8D8' bij den kniswer onder E1ioe t loopt. ,__ 
volgena in eeae 1uidelijke rilJlintr Let aan 1.onlshoofte; dan lanp bel 
oude maar, dat. oageaeeg op de Lent ••loopt J irervelgt 1ijoeo leop 
in eene westelijke l'Îfl'IÏng t.ol. un laet .ldaardenliep, en ·pat I-. 
dil. diep in eeae uidelijke wending paar de nieuwe . hruw , ener het 
Aduarderdiep , waar bij 1ieh met de overblijfselen :va• dm Jluuil
Juiadijk, vereeaÏf&. Jen andere tak vu den Gaikinpdijk. pat van 
het. Aduudenliep, bij de Leat., ia eene · nOONlweatàijfi.e rigtiag _.. 
deor het Nieuwe-V oorwerla , vem,Jgem. door p,.._, tet dat hij 
sich eindelijk met wie hogten en _.egea MB den Liapr oadea 
dUk aansluit. 

GAWNG.ADIJKof~s, ph. in ba-FM11.t.-tiier, P'"· 
6,o,.ä,.gna, pdeela.lijk arr.• 1. •• N.W.••~, kut.• 
1½ 11.. z. 0, ten z. van ZuNIAotw, pleetlelijk fl!III• ea ½ u. N. van a..,.. 
hri, aan eeaen dijk ef weg vaa denHICdea ..._, waataaD .ook à 
VCIOl'ID, burg stond, ts mua. N.· vu ~. 'WUl'tAle.dat pdeelte J,e.. 
boon, gecleeltelijk gem. ! u, z. 0. van .4"-rè, 1 u. Z, W. van 
'lf'i-, waartoe dit gedeelte behoort; men telt er 8 b, en IIO iaw., 
Vlll welken 3 b, en il'i inw. onder IM,leri, en 511. en IO ia., oader 
Wierum. · 

GAIIUNGEBORG, nonn. burg in het 'lf'm~, prov, Oro-
•Ïrlfelt· Zie ~1'1iHOU. . . 

GAIKlNGE.l)IJi., dijk ee geb. ia ha, ,r-,,,,,.areier, pro•. Gr.
•Ülfe'!• Zie i4•&JMWR, 

GA.LAG.AN, d. in Ood-httli,i, op het S-.-le eil. 1-, .._, 
Rna'1awg. 

GALA.11 , Pouoa-G.u.o , eil. in Oo,1-Iatlii, in den s-••~ A.r
cii,,cl, Z. vp de 8'""" ..,. M.W-, O. ,.... INt all. s...ers, 

li.àLAM.l. yoonn. state, Jll'WI• Friallmd, ,lnr. ~; griet. 
Tietjeril,,,....l., ½ u, Z, 0. van Garijp , waart.Ge lij bebeo..te, - Den 
state wu reedt .ia liet jur 1.6:ii -af,rebnken. 

GALA.AU, a&.ate, prev. Erwlaati, kw. 'lf'e1terg"?,_ (Jriet. ~.,. 
1-01~.Noo""-lde, arr. S.eek, kant. Hüul.,iloopn, oader 
Kcnulum. 

Deze •tat.e bellut, met de daartoe behoorende pnden, eeae opper
vlakte van 4 hond., en wordt thans in eigendom bezeten door den Hee, 



• 

GAL. 

llr, G ....... .&.aan A ..... u n• Nt.DA, Gr.iatmu Nn 11,..,.., 
,....Qllqlu,ut---NoorJ-llk, woonach&if te Koudum. 

Den 6 JODij 11S04 liet een jonpliDf , ia de nahijlaeid vao deze 
alate, eeaen emmer in eeaen po, nlleD, Hij aeUe, om dien er ui, 
te halen , eene ladder in den pu, , doch -Yiel , eeaip veden ûplaald 
aijnde , naar beneden , waarop eenigen , die ia de nabijheid waru , 
heq:i ter hulpe 1nelden ; maar ook een nn daen m11e1t., toen hij ,waal( 
treden wu aftJestegen, aijoe menachlievende poging, to, reddin& van 
den jongeling , met den dood bekoopen ; ook. diuelfde wedenoer eeuea 
derde ea 'rierde. Eindelijk boelen aich twee maDDen aan , om deaea, 
put. wat nader te oadenoelien ; men deed hen een t.luw om dea mid
del , eo liet ben omtrent negen achndeo ukken , toen aij om hulp 
riepen , en opphaald werden , en du, hun leven behielden. Zij wa
ren door eenen versLikkendeo damp bedwelmd , en hadden , aoo aij 
met. 1puedir ,ered waren, ook gewit hun le,en verloren. Om dit. 
aeldzame gtmil nader te ondenoeken , lie, men eenen hond af lot. aan 
den bodem , die aanatonds vent.ikte, terwijl hel licht in eenen lan
taarn , daaria neder gelaten , dadelijk geblmcht. werd. De po, il daarop 
plem_pt.. 

GALAJIA , voorm. 1tate , prov. Frinlau , kw. 11' edergoo, piet. 
Jlnw,""-'lnl, an, L.u_,_., bot. Berldu,. , onder Jf,,,.JJ.,., 

GALA.KA., veorm. ,1ate, prov. 6rialaatl 1 kw, z,..,.tllOIUln, griet, 
fhuarlnd, arr. _s,,,,,., bat. ,le Lt.aer, i u. N. O. -van .Jfinu, 
waartoe lij behoorde • 

. la het. jul' 1486 voade de Vetkooper, Ie• GAU11t., uit due alale 
oorlor 1eiea dea Ab& ae Hemelum en MIDa llw.u HII.I.Ut., Schieria" 
pr Beenchap te Harich. Pana Ht.amDllt. ea S.. Tmnm. Hu.1.111 .. , 
met. de Saeeken ea die van Wijmbritaeracleel , togen over het ij• , op 
s,. Thomudag, voor het hui,, om, ware het mogelijk, het te nrovena, 
Zij aclao&u in dta aaclat , op aijne stem , wel een der wachters dood , 

. mau badea, bU pink aan swaar ~', het buis DieL vermeN,, 
teren ; waarom sij , nadat een hnnner hoorden , In Ban111Gt., in eeu 
Jauia, dal door eipa vuur wu in braad geraakt, wu omgeltoaau , 
OHllffÏ«&er me IDQll&en Yerlrekba. Na hunnen al\ogt hrande ~, 
W yckel en Balk leD grootendeele al, en rigtte rroote vet1Joeat.ingea .... . 

Weleer werllen hier, Ollcler het ploegea ia een 1tuk land , oacler
aeheideae potten met ailverea atollen geld van eeae Ollde dagleebniDfJ 

oaden, welke daar waaachijalijk pclu,ade de tweespalt der Vet,. 
ea Sebieringen ven warea, 

Ali, voonn. 1t%1tiaa, pro•.,,.,__,, kw. z......., 
• , piet. Uti~l, Z. van -Alaarijp I waartoe •U behoorde. 

la 1419, laea aij .door Juu G ...... t. bueten weaid, aam A141E 
Duu. , met hehalp vao Ju1.a Don• , deae 1t.ius ia , veatigde hier 
aijDe. WOIIÎIII ea beroofde aijne nahnren , van Bo:11UB af tot .Bobwud 
loe, 'fOll'IIUle uiat aleobll het vee uit de veldea •"IJ , maar aalfJ 
,eheele d.,_ OOM' l>rudechat.tiatJ hrenpade. Ten einde dien moed
wil la Mar Ie pao , werd ia H6t op eenen lancbdag heslot.ea , het ,lot 

• met de alaemeene mast del lud, un te. v.Uea, ea aulb te meer, 
omda, ».iu. alclur, &epo '1 landa welten, eene hnetting van vreemde 
beclllell hield. Weldra had lll8ll een , •oer dien lijd IIJlln&ienlijk , 
leger -van 4000 man up tie heea , ea trok daarmede tegea de 1ti111 
lip, Daar echter de heäett.ÎDf .aieh 'VU mukeuea , eea te .dier tijd ÎD 
Friealand geheel onhekead wapentuig , laad voonien , IIIOellen de he• 
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1...-rs, no ea...erwach&a •aa verre aaa~aad wordende , onvetrigter 
Ake vertrekken , nadat llmH C&nTu , S,oaaa Ann en DOfr zeten 
andere "Yoomame lieden gesneoYeld waren. Dit deed. den moed no 
die ••n binnen niet weinig aanwakkeren , aoodat aij nu niemand meer 
ontaageo , en no om hun gestadig plunderen , alt om het ongewone 
peld , dat alJ met het aehieten maakten , den naam no Droe

. kregen. In het •olgende jaar werd dit slot echler, door G.ua G.1ua.1 
-.an Koudum en Jun Dou■.1 , andermaal belegerd, ea aa Teertiea 
dagen tijds inoenomen ; .an 11e be&etting werd loeptaan , met behoud 
van lijf en goed •• vrijelijk te mogen uiurekken , werwaarls het baar ge
liefde, maar de aanyoerder Do11u, die er aeker aoo 11:et soude afge
komen zijn, was het ontsnapt , en het kasteel werd omver gehaald. 

GALAMA, voorm. state, pro•. Frie,land, kw. ZennSOtU.WN, griet. 
Ulingeradtel, ender .lkk"m, vermoedelijk de.elfde, . die later Jo!lll1■-
Hna1s-au11 genoemd werd, en ~n N. 0. un Akkrum ligt. 

Ben der Troeirere bezitten dezer state , Douw• GAL••• , een zoon nn 
Gn11 GuH&, te Koud•m, was gemengd in de eerste onlusten tegen de 
Saksische regering ; gebannen zijnde , werd hem , op vrij geleide, voor 
eenen bepaalden tijd , toegestaan in het land te komen , om over eene 
nnoening te handelen ; doch hiervan kwam niets , en daar hij de 
on•oonigtigheid bad, om over den bepaalden tijd in Friesland te 
ltUjven, deed de Saksische Stadhouder Saoa•n•, die zich nu v• aijne 
belofte oatelagen hield , hem te Sneek. nn het bed ligten , en op 
Sjaerdama-buis te Franeker overbrengen. Weldra vergaderde de na
burige adel te Franeker, om "foor hem vergiffenis te vragen; maar 
de Stadhouder, wetende dat dit. den dag na de aankomst mOfllt plaats 
hebben, liet hem, in den nacht voor den 8 October 1HOO, heimelijk 
ent.hoofden , opdat. hij , door de weigering van hetgeen bij niet wilde 
toestaan , geen baal mogt verwek.ken. 

GALA.MA (OLD-), voorm. stale, pr°". Frie,laJ., ~•• 1' utff'!J'», 
griet. Hernelufflff'-Old.epl,,am-era-lfooideolü, digt hij het d. ~' 
waartoe zij behoorde. 

Zij werd in der tijd bewoond door lao G.1ua.1, naar wien de dorpen 
Oudega , N yega , Elahuizen en Kolderwolde , de lgawoadea poemd 
'lf'Orden. Ter plaat:ae, waar de state OLD-G.u.AJl.l 1estaaa heeft, aiet 
mea thans eene boere11bof.tede. 

Een ,Ier Toormelde staten moet het stamhuis nn hel Friescbe geslacht 
der Gu.i.■&'s geweest aijn. Deze waren voorheen ia groot. aanzien. In 
of omst.reelr.s het jaar 1100 bloeide dit geslacht IOO aeer , dat ae niet 
slechts gewone Edelen • maar zelfs de Graven van Bolland durfden 
tegenstaan. Hun gebied grensde ook aan dat van Bolland : want 
G.u.■ Jc;u G.uH& geraakte daardoor in onmin met Graal Fr.oau tl. 
Ynle. Omtrent. dezen tijd bad men tnsscbea Stavoren, Enk.buizen 
ea Texel nog 1eer vruchtbare beemden eo lustige bosschaadjen, die 
in later tijd , door sterke inwaLeringeo , in den 1eeboe:aem veruderd 
zijn, welke hedendaags de loidenee genaamd wordt · Het bmeh Kreil 
-wordt gezegd een der "fOOrnaamste "faa dien "ferdroaken oord te 1\jà 
geweest , ea toebehoord te hebben aan het adelijk geslacht na Gu.1••, 
waar,an meergemelde Gn1. l1.u G.u.1JU, toen ter tijd het voomaamlte • 
hoofd wa1. Gn&a&, dit hoscb als het zijne aaamerliende , , vermaakte 
zich daar menigmaal met de jagt ; doch dit mishaagde den Hollaaclscben 
Graaf, misschien waneade, dat deze landstreek tot West-Friesland, ea 
alzoo tot zijn regtsgebied behoorde. De Graaf maakte althans gecne 
1warigbeid, om op zekeren tijd den dienaren van G.u..1u, daar jagende, 
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n japo11den me& al wat ae llff&Dpa badcleo , ar ll o~. Du 
GMU4 bad di& naaowelijli:1 vemomeu, of hij awoer die daad aaa '1Gra.
Y111t goed en bloed te zullen wrékeu , 111 ware 't ook ten koate ••• aijo 
eipa lneo. De Graaf ging niet te min voort met ~n in het p• 
melde boach , en ahoo geriel het kort daarna , dat aiJ elkander ont
moetten. Gnu, venuimde bij dae gelegenheid niet, den Graal mal 
bitae woorden om vergoeding TaD achade aan te ,preken , dreigende , 
100 hem die gewei3erd werd, aich selven regt. te 1ullen doen door de 
wapenen, 1'elke God en de Natuur hem geschonken hadden. Graal 
l'wat1 niet wein~ gebelgd oYer 1ulk eeoe hedreigin1, gaf GA.uu te 
'Ventaan , dat hiJ meer eerbied en 'VOoral geene bedreigingen wan hem 
verwacht had ; doch deae daardoor niet in liet minste nnaard , duwde 
hem toe: • Zoo waarlijk ik een edele Vrije Fries (Ela Fria Friesena) 
• pboren hen , aal ik het mijne tegen uwe overweldiging beschê.rmen , 
• ol liet 111 mij aan magt , maar niet aan wil , ontbreken ,'' eo met 
... aijo 111raard Ier achede uittrekkende , hragt hij daarmede den Graû 
eeae wond io den regterarm toe. '• Graven edellieden trollen , dit 
aieode , mede haaoe awaarden,, en hachermden hunnen heer ; doch 
... , 4at twee van hen, die 100 forach eene daad nn den Friea niet 
-.erwacht hadden, er het leven hij inlCboten; terwijl GuAJU. zelf mede 
na het lnen beroofd werd. Dit 1oude in het. jaar 11 li • of eenip 
jareaelaler gebeurd 1ijn. - Onder de latere leden •an dit geslacht 
hetwelk, io het jaar 1737 , in het mannelijk oir , met denJ;enooa 
••n 81n111 A.110■1111 1'.lll G,wJU, is uitgeatonen, telt men rie on
derteekenaan van het nrbood der edelen ala luar•u G.u.uu, die 
den eenten Juoij 11168 te Bruuel onthalsd werd; 1ijoeo broeder Sin• 
G&L&a& , eo Tu:.o G,L&a& (1). . 

GALAJIA-DAIIJIEN , geh. prov. Frie,land I kw. 11' nmgoo, griet. 
B,-lw-,..Oltw,,liMrt-en-Jroorrl1110ltle, arr. en .q u, Z. W. van S,i,ui, 
.bat. en 1 u. t. 0. van Hirtrleloopen 1 11S min. Z. O. nn Ko■tl-, 
op de acheidinf no de meertjea de llorrha en de Oorden , en aan den 
rijweg, die bier door eeoe dwan loopende vaart. wordt. afgeaoedeo, 
wUNm hier vroeger een achouw 1Ja1, om rijtuigen , menachen ea vee 
••er te brengen, welke, aedert de nroieuwingder Galama-dammen
alaia (aie dat art.)• in het jaar 1836, door eeoe fraaije draaibrug 
venaogeo ia. De menÏIJ!uldige doortogt, 100 .wel no schepe!1 aLi 
laao den wer en o•er de 1cbouw , maken het. hier 1eer lnend1g. 

ilet geb. bestaat uit 3 or 4 huiun ; noeger beatond bier ook een 
l111t.h■ÏI, iaageltika Ga lama-dammen geheeteo (aie het. volseode art.) 
• eme llerberg, welke, óm hare nrmakclijke ligging, niet zelden tot 
het boudea Yao mehi:r\ijen, bijeenkomsten eoa., gekosen wordt i doch 
Mt lutbuil ÎI we ken , en de herberg , verg_root. en verbeterd , 
ftl'Jllaaut. ap den laperdijk , aenn• de ■luis. De11 herberg levert. 
.. allerhain aibigt op onr de 1eheele grietenij , de at.eden Stavo
na m Hindeloopen , de Morrha, de ltoilaart e"n andere Jroote wat.e
,_, tallcbea welke cle Galama-dammen-lluÏI tie aeheid1Df il. Da 
......... •aa dit OY.-.elrioone, puorama wordt nrmeerdercl dOCII' de 
~.,.Wip dNnaut •an ~. 4ie van ea Da8I' StaYDmt lomea. 

• ODi •onlea a1dur da ftl'Pleriogen trehouden •an bet d~at 
Îltmelame,..(l.1-1...-___,..lfoordwolde cfer •utschap"'' 1 Tol Ntlf ... ,1 ~,,...... • -..--........ . rv 

(Il lil_._ •11e ,. y, v■ w,vn, ..,._ ..,.....,. .., • .,,,., -.n, 11,..,..11, 
•----G.11.AIIAlallll ........ , .,.l, .... 'l'■U, .......... l'W,Ntul, D, •.t.~• lll-lft. 

IV. D11L. 'III , 
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Jo het jaar HIOO werd hier een Stat,eo-waeht.lauil gu~cht , dat IIClf 
pdeeltelijk in weaen is , en than1 tot eene lanclbouwenwoning . dient. 

GALA.IIA-DAMMEN, Yoorm.lust.h., prov. Früilaad, lw. Fu~eo, 
&'_riet. Hemel■fflff'-U'-p/,am-ea-NHt'fl-Ue, arr. en 4i u. Z. W. van 
Suei, kant. en 1 u. Z. 0. van Hiflrkloopea, 115 min Z. 0. 'Qa 
Kou,l-, in het ,reh. Ga"'-cl,a,..... · 

Dit \'OOrm. lu1th., hetwelk 'l'OOl' eeaip jaren is afgebroken, he.loer, 
met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte nn 7 bund., 
welke than1 in eigendom beaeten worden door den Heer ]lr. Gu&aNI 
Auuavs A.vuao" via Nuu, Grietman van Hemelumer-Oldephaert-en
Noordwolde, woonachtig te Koudum. 

GA.LAMA-DA11MEN-SLUIS, 1lui1, prov. Frü,lantl, kw. 1' ntergtHJ, 
piet. Hemel•mtr-Oltkpl,am,-en-NoorJ.,oW.., in den Kouc•mer-Sla• 
pndijk, ½ u. z. 0. van en onder .Ko■àa, 

Deze alui1 , welke ilS 't'oel wijdte heeft , is volgen• het plaa van den 
waterbouwkundige Wu,LU Lod , ia het najaar van bel r.ar 173il, 
aangelegd. In 1836 is zij nrwijd, met eene kapitale draaibrug O't'er

dekt en met t.wee kokers vermeerderd , ,,.ardoor de afstroomin1 van 
het boeaemwater uit de Fljueasen en het Heegermeer naar de ,luizen 
•an Stavoren, eo de Hindelooper en Molkwerumenijlen, nel verbeterd 
ÏI, In plaat, van de oude, is er bij die ,relegenheid eene groote nieuwe 
herberg of logemenL gebouwd boven op ilen Slaperdjjk, welke \fegens 
Jiare liaging ,·eel bezocht wordt. De eigenaar, de Heer Mr. Guuous 
Aucaavs A.vnaooair v.i.11 NHn, Grietman vaa Hemel■_,...Ollkpluurt
.,..Noortli»0kk, heeft hierbij eenïr planLsoen en eeoen netten koe
pel. De opkomsteo vau deze aluia behooreo aan den pnoemden Griet
man (1). 

GALANGAN, d, io Oo,t-lrtdii, op het Sanda,cAe eil. JON, ru. 
R.nnbang, met eeoe scheepst.immerwerf. 

GAI,A.NGBRED , d. in Oo,t,.Jndw, op het Suntludte eil. Ja•, res • 
.Ketliri, aan de Kediri. 

GA.LAT of G&LLAT, ll. eil. io Oo,t-l,ulii, tot den St&JUUUC!w11-Ár
eAipel hehoo1ende; 0. van het eil. Sumatra e11 Z. 0. van llalakb. 
Het is onbewoond , eo weinig bekend. 

GALATHt (DE), door de bewonen doorgaan• Gsu.B11-Ts111genoemd; 
pold. op het eil. Goetlereetk-en•O.et"fla.üi, arr. BrüUe, kaaL. So,a.. 
rnel,tli,ik , gen1. Ooltgen,plast; palende N. W. aan den polder den 
Bommel, N. aan het Oude land van OollfJCnsplaat , 0. aan den Wei
polder, den polder Alteklein eo den Jlarieopolder , Z. 0. aan de Schor
ren tegen het Volkerak, z. aan den Krui1polder, W. aan·deo polder 
den Grooten Blok. 

Deze pold., die io het jaar 11Si1 bedtik.t is, beslaat, volgens betb
daste1·, ecne oppervlakte van 624 b1md. eo wordt door eene sluis op 
het Volkerak , ,·an het overtollige water ontlast. Het polderbestuur 
bestaat uit éencn Dijlgraaf, 3 Gezworenen en ééoeo Penningmeester 
1!n Secretaris, · 

GAJ,ATHÉSCDE-SLUIS, geh. op het eil. Go,rktteu-m-OHTflaUI, 
prov. Zuid-Hulla11d, arr. en ~u. Z. 0. vao Brielle, kant. en 5 a. 
Z. 0. van Sotnmel1di,jl., gem. en 1 u. Z. W. van Ooltg,~. - , 
Het ontleent. 1i,jnen naam van eene aldur liggende sluis, Zie het 
•olgende art. · 

(1) Mrn de o..,. dro unlrg ••• dein dijk bet wertJ•, getiteld : WtLLIK Lod ffl ,;jnt drjlffl 
"'•lmtffi wior)lr, J. W, • Cail■ 111 ,r. Ell.BOF, 
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GALATHjsco SLUIS, sluia op het eil. GotJ-,,1,e ,,._~ 1 

fl'VT, z--ao11nt1, gem. en 1 Il, z. W, 't'&D Ooltgruplaot, an dea 
polder ,k Galode en dienende om dien polder, op het 'Krammer, 
'Ytm het oftrtollige waler te ontlasten. 

GALBBRG, geh. in het Lorttl - Cayk I prGY, lfoor.Bra6,,,ttl 1 • 

Btnfe distr., arr. en 7 11. 0. ••• '• Bmo,,nllo,d,, kant. en !I D, • 
z. o. 't'&D 9,a.,. , gem. Littdea. 

GALDER of G.u•u., d. in de bar. nn Bttä I prvT. Jf..,,J.B,... 
6ntl, amen 1i u. Z.W. vu·JJndlt, kant. eo 1 u. Z ten W. nn 
6ûmelea, gem. flituw_,._.B..,l I aaa den linker Offer vu de ••rit; 
met 4S h. en iOO inw. 

Er staat hier eene lapel , aan den H. J.ux,11111 toegewijd , met eenen 
1terkea toren , welke thau niet meer tot eenig 1Jt!fttelijk. phraik dieatr 

Op den i8 Murt 18;J!I oobtond hier een geweldige brand , waardoor 
de lloerderij , hehoorende lol de hof1tede · D aa Id o n k, • met hui1iar, 
schuur , 1tal , en1, geheel afbrandde , en het 'fee van den bewoner 
gn,oteocleel1 in de •lammen omkwam, 

GALBIGAT, kil in den Bie"1ow&, pro,,. Jfoonl-B,.J,,n,tl, komende 
uit de Bra,pnniwJ en loopende tus1eben het Donderzand en den :mJer
waard door naar liet Gat •• ,ka Zalm, 

GALEIJEN (OUDE-), eigenlijk Oa11-GALILIU ;" b., proY. Erinlantl, kw. 
Onfffgoo, gem. en even ten N. ••n Leeu-rdn I Yaa welke 1tad let 
eene noordelijke 'fOOrstad uitmaakt. · 

Zti ontleent ha- naam ••• het oude klo01ter, dat bier weleer p
ataan heet\, - Ook heefk men in de1e b. 1 cichoreifabrijk , 1 leer
looijerij , • 1 hoollaa(mole■ , 1 ICheepalimmenrerf, 1 , kalkbranderij , 
'Vele hanclwerkea, bioe.ebl eene·IIChool, met een gemiddeld ptal ,. .. , 

17g1~i;,ü.RD of G~~w~u, ~oor omkade polei. in den B~ 
6o.1, JWO'f, ]foor,I.~-, T...,,. dittr,, arr, '• Hntogtdonl, 
unt. B,.,._, ~-,,.,.,__.,.,;palende N. 0. aan den W"ealelijku 
Grneai■gnaard, O. eà Z. un he& Griendland , W. aaa het Geleipt, 
da& het nn den Japenwaard scheidt. · • 

Dae pold., hellaat, 'folpns be& kadalter, eene oppervlakte 'Rn 
11 bund. 89 T. r., fJO •· ell., en wordt door eenea duiker, op het 
Galeigat, 'flD het overtollige water ont.lut. Be& land ligt 1,ISO el ea 
meer bonn A·. P.; de kade ligt !l,!IO boffD A. P. Het polderbes\uur 
,rordt door den eigenaanütpoefend, 

GALEKBBEll of Gnuans, voonn.1tate, pro,,, Friula.tl, kw. Oo,
"'r", griet. Tidje,btera4.l, arr. Lto--., kut. Bng.,,., ilS 
man, Z, van Garyp. 

Dae Toorm. state wordt tham, onder den naam 'fU Bn111nHT, 
ah eene boerenplaata verhuurd. De bouworde van hat huil toon& echter 
nor de oonpronkelijb hatemmÎllf aan, -

GALEI.OP, heerl. in het Jf,derhartier der prvT. U,,wl,t, arr. 
Ulrrdt I bnt, JJ"lü•, r.m· Outk.-Rij,a, palende N. aan Papen
.kop, 0. aan Weat-Rayen, • aan het Nederëinde van Jutphaas, W. 
aan Heilop en den Ouden Rijn. 

Dae Jieèrl. bellaateene oppenlakte ••a448 ~und. !IO "· r. 4i "'• ell., 
• mat het geh. G • le&o p ; lllataande wt 8 b., bewoond door 
10 bnuga,.; nitmakentle eene llnolking van 80 inw., die IUeilt bun 
belluD 'findea ia den lalldboaw. . 

De a. lt., .... welu mea " fJO uatnft. worden lot de statie va■ 0.'-1ü,......,.,,..,. __ ..... ' . ' ~ ' ', ' 
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De He"., die hier iO ia getal lijn, hehoonn tot de 1em, 'ftll tl, 
Meeffl, 

Men heeft. in deze bee,I. geene dool, maar de kinderen pnielea 
onderwijs te ••ern, waarvan het schoolgebouw en des onderwijaen.
wonintr, voor de helft. in eigendom aan de gem. 0""'1rt-Rifa hehoorea 
en als 1oodanig daardoor mede onderbonden worden. 

Het seh. G.unoP ligt 1 u. z. W. UD Utreeh,, 1½ u. N. ten o. 
no IJ1sel1tein. De beerl. behoort thans aan het domein, 

GALKLA , landschap in Ooit-lad.ii, een der drie deelen nn het 
Molui,ehe eil. Qilolo uitmakende. 

GALBLA , Ned. etablissement ·in Oo,t-J,ulii, op het Jlold,Jw eil. 
IJilolo, lande, G•lela , in eene aehoone en m1chlbue landl&reek, 
aan het noordeinde d-. eiland,. · 

Sedert 18i4 is hier en oj, het naburige Bitjoli , een Aclaillat-Re
sidenl geplut1t, en de lanilbouw in de Olllltreken unmerkellft ail-
gebreid. . 

GALERON "' füLUOH' lands. in Ood,lad.ii, op het . s ..... l!' 
eil. Cek6e1, welb inw. voor de heete aeelieden van het geheele eilud 
gehouden worden, 

GALERON of GALUOH , 1t. in Ooit-lwtlië, op het s .. ._ eil. 
Celebe,, land,. Golfflnl. 

GAl,ESLO'f, hof1t, 1 prov. Frie,lawd, b. o..t.rgoe, met. Tielje,i-
1temdul. Zie GüL, 

GALBSONG, prov. en st. ia 0.,,-lrulw, op het S.....,,, eil. 
C.We,. Zie G.u.uoir. 

GALGBPENNI of G.u.anns , -.oorm. stak laau, prev. Friet-
'-", l:w. F .,,_f!», IJ"Ïe&. g.,..z..,,...o,_,,,,..,., __ Nourtl.oltle, 
hait.endUb heooatea het Roode Klif, tuacLen Stavoren ea Scharl se
• , doch na eiatla onpveer twee eeuwen in diepe aee verandenl. 

GALGBNBIRG, herr op de paan na de heerl. ~ • 
Solewrt, grooth. ~, aa de c,eqn van de Kor, in ile aa
bijheid van Nieder-Xom. Bij wordt onder de hoopte. Loppen van de 
~rd- rrekend. . 

GALGENBERG, heuvel op den Y,"'1,noota, prov. fhWnla,111, 
t11uchen Arnhem en Boozendaal. HU draagt dien naam, omdat aldaar 
YOOnnaal1 eene plg wa, opgerigt. , 

GALGENBLOK, naam, welke men doorpam geeft, aan den pold. 
G■oOT-ST,-lAcon-NnrvwLuD, op het eil. Sdto-, prov. Zwlaad.. Zie 
J,cou-N111vwu11D (GaooT-ST.). 

GALGENDlJK, dijk in 6eatmerom6ook, prov. Noorrl-H.U.-,. 
aich 11ii.trekkeode lanp de sem, Ouddorp. -

Deze dijk brak den ii Jaouarij 11S7!il door, zoodal oadencheidene 
huizen wegspoelden. 

GALGEPLAATJE, aandplaat in de Oo1und,lde1 ten Z. van Zie,ij-. 
GA.LGEPOLDER, onbehuisde pold. op het eil. SeAoraa,e•, prev. 

Zeeland, arr. en distr. Zierii~, kant. llro11...,.,TtoNH, gem •. lfoorrl
!Jlnlwe; palende N. aan den Polder van Maarlan4, O. aan het Dijkwa• 
ter, Z. aan de Verre Schorre en St. Jeroenspolder, W. aan Noordgouwe. 

Deze pold., welke in het jaar 18518 bedijkt ie , beslaat, volgens h~t 
kadaster, eene oppervlakte van 4 bond. lJt v. r. GIS v. ell., en wordt 111 

• het IMjk.water van liet owrtollip wate,, ontlaat. Het rJclerbestuar 
woNlt door de Bestuurden van den polder Noordpuwe u1tgeoefead. 

Bij den watervloed nn hel. jaar 1808 ~. wu ile Kadük., em dea. 
GAr.HN&.Dn li1nread•, ... de Noordaltle '1'111, 1111 DUk .... , ., -
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pbataen , te aamen ter lengte vu iif roeden , ·doorgebroken , en ter 
diepte "•o 7 "oeleo wege"alleo ; terwijl dureobo"eo aao deo biaoeo
bat des dijlr.a 15½ roeden en een groot gedeelte der kruin was we,-
199lageo , waardoor deae geheele polaer werd onntroomd. 

GALGEVENNE, ,,oorm, stuk luds., prov. Prie,la•tl, kw. "'• 
tr,goo, griet. HnMl•rner-0ltknpl,am•na-JJoordflJOIJ,. Zie GJ.LHHIIH, 

GALG HOEK, het oostelijke gedeelte van den 6r0fflteeltlffhe-polthr, 
in lhlflond, prov. Zuitl-HoU.nJ, arr. en kant. Delp, gem. ScAip• 
lsitlen; palende N. W. aan den Groeneveldache-weg, N. 0. aao deo 
Hodenpijlsche-polder, Z. 0. en z. aao den Dorppolder, W. aan den 
Oode-Lierpolder. 

Het heet\ eeae eppenlü.te van St band. 39 v. r. 40 v. ell. schot
baar land , telt noch huiaen , noch achureo , eo heet\ po afaonder
lü k polderbestaQI'. 

GALGOOBD, pold. ia• C~, prov. Zuid Holland, 
err . ..,,.,._ hot. &b.....,., ~• B ... ltfflt; palende J'i. au 
de rivier den /Jae1, 0. aan een bciichje hakhout, gele,en in deo 

Cider IUeiae-Keulnun-boiteadijlr.a, z. an du Uueldij1, W. aan 
dorp Jlaadtecht. 

Dae pold. bealaat , vol«en• Jaet kaduler, eene oppervlakte van 
10 buod. 17 "· r. iO v. ell., waaronder 4 bond, ISO v. r. 45 v. ell • 
.ehetbaar land , telt 9 h., waaronder i boerderijeo , en wordt door 
4èneo duiker op den Hoogeuboeaem van het o,rertollige water ontlast. 
liet polderbestuur bestaat uit eenen Poldenehont en eenen Kadesehouwer. 

GALGOORD, oude benaming no eene gon , tegenover de stad 
Dordrecht, prov. Zaitl-Holland, t.haos aao den v11sten wal van Zv,ij,a
tlrecll 1 waarop voormaals het geregt of de galg der ge1egde stad atoud. 

GALGPOLDEB 1 pold. ia Rijnla.J 1 pro,. Zuid-Oolland. Zie G1-
DDll'll'UIP01.•u. 

GALGSTRAA.T, geh. io het markgraa&. Tao Bergen-op-Zoom, 
prcr,, lfoanl-Bra6t&a4, Yi,rde distr., arr. eo 4 o. W. ten N. van Breda, 
Ji.ant., gem. en teo Z. ,.an Oruleal,o,ch; met 7 h. en ISIS inw. 

GALILEA., voorm. nonneokloost., prov. Frie,'land1 kw. 0o,tergoo 1 

friet. Koll•fflff'lantl-n-NiH111•Krailland, 1!1 mio. teo Z. vao Burum, 
waartoe het kerkelijk behoort, IS min. ten W. nn Gerkesbrug , aa11 
den straatweg. 

Dit kloost. hee(L gestaan onder opziJJL •ao deo Abt van Gerkesklooster. 
Het was bewoond door Nonoeo van lfe orde "ID Premooalreit, eo ge
sticht door eeu rijk man van Augusliousll'a, mei name Bauso. 

Ten tijde van de verdeeldheid der Schieringen eo V etkoopen , toen de 
laatsten bette kwaad kregen, en de Groningers te buJp riepen, kwamen 
eenige Groningen met eenen wagen voorbij dit klooster rijden , die , om 
te pleisteNn, eeoe kan bier van den knecht eischten, doch, als deie hun 
gegne~ was , goten de dartde Groningers hem , na gedronken te heb
ben, eeo gedeelte daarvan over het hoofd, waarop de_ knecht, hiero• 
met reden "entoord , hen bet overschot over de kleederea wierp. De 
Groningen, aich toen als Heeren no Friesland aaomerkende, namen 
dit aoo envel, dat zij no het rijtuig kwamen, en den "lugtendea knecht 
oP het altaar dood.taken, Deae moord bleef toen wel oapwroleo, doch 
men "enekel'I, dat kort na dit ongeluk de voonpoed der Groninpr 
wapenen in frieslaad in tepnspaed verkeerde. 

Ter plaatse, waar dit klOOlter f!9lUD beet\, aieL men 1Jiam oog eenig11 
aamnerkelijke hoopea m duidelijke ■peren of overblijfsels van grachten , 
belNl'fem eue boerderij , pileeltelijk nog een overblijfsel van het .klooster. . . 

' . 
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Dat eeae tweede hattnlerij , daaraan eamicldellijk piepa , oek da~, 
aoo ala sommigen meeaen, behoorlll hebbe, ka mea met peae hnijaea 
1\avea. 

GALILEA, voorm. !Ll., prov. Frie1laatl, kw. Oo,mgoo, griet. Lte.
-tdertldnl. Zie li.u.1Lri,.. 

GALILEA, voorm. klOOI&, in ll'Gffflaatl, pro't'. Jfoord-Hollt,N. 
Zie G.u.n.üs. 

GALILEA, voorm. klooit. in het 1rraafs. Zlleplea. Zie G.u.u.m. 
GALILEA-CONVENT (ST.-IIARIA-EN-), voorm. kloosl, in lhlf

laatl, te '• Gf'fJHftàage. Zie M&11&-u-G.u.a.....C.1'DT (Sr-). 
GALILEËN, voorm. Noaaenkl., prov. Frie1lar,tl1 kw. Oorlrrgoo, 

griet. 1{0Uuffff1rlawd-,,,.lfi111&•Krni1lantl. Zie G&LILU, 
GALILEËN I GuL11,1i11 or Gu1Lll, VOOrul, kloost., pro,-, Frialanrl, 

kw. Oo,t,rgoo, griet. u,u-rdtmtleel, ten N. na Ltfllw,ardn, 
Dit kloost., hetwelk bewoónd werd door Franciskanen van die orde, 

welke men Jliaderbroeders aoemt , werd aanvankelijk gesticht ia het 
jaar 1475, door Tzo■H of T10-■1 W1mi111u. (Wuaa&) en zijne huis
wouw Au Bo1m■u of Bono& , beide un adellijke en achtbare afkomst. 
Deze echtelieden hebben te zamen in zuiverheid geleefd, en stichtten 
ook het Zusteren-klooster, te Groendijk. Bij de verplaatsing nn het 
Galileënklooster , -van welke zoo dadelijk zal gesproken worden , werd 
hanae uch aaar het nieuwe gesticht overgebragt , en ia de kerk be
~ven. 

Het gemelde klooster stond buiten de stad Leeuwarden , in eeoe 
baart , daarna Galileën, en 1.han1 nog Oud-Galileën (bij verbasteriag 
Oad-Galeijea) genaamd, waanan het, in of omtrent 1498, binnen de 
l\ad .werd verplaatst, opdat geen vijand er zich in zou nestelen. De te
genwoordige Galileërkerk op de TU!ffllGbmarll is die van het klooster , 
doch eedert verbouwd ea vergroot. Het tegenwoordige Landshuis, althans 
een gedeelte daa"an, behoorde er mede toe. In dal iredeelle bevond 1ich 
het ziekenhuis van het klooster, hetgeen gedurende elf jaren tol eene 
Kanselarij heeft gestrekt. Daanoor ontvingen de Mmderbroedera of 

· Barrevoeten (want ook aldus werden deze kloosterlingen genaamd) , 
jurlljk1 een os of twee-en-twintitr goudguldens, zijnde toen de waarde 
Tan dien , moelende zij daal'entegen dagelijks eene mis voor de be
bezelting van hel blokhuu lezen , hetwelk gedaan werd door cenen 
Kapellaan of wereldlijken Pries~r, voor eene jaarlijkscl,e wedde van 
veertig goudgulden (60 gold.). Voorts predikten 1ij op het slot of 
blokhuis op eiken Zoo- en hoogen Feestdag, Later werd hun voor 
het gebruik van het ziekenhuis dertig goudgulden (41S guld.) 's jaara toe
gerekend , en voor de missen en predikatiën veertig dergelijke guldens 
(60 guld.), benevens twintig schuiten tnrfuit de lands-veenen, waartegen 
zij jaarlijks eenmaal, ter begeerte en keur van den Road van Fries
laad , eene plegtige mis voor de welvaart van den Koning van Spanje , 
toen .Heer deicr landen, vieren moesten. Dit duurde tol in 11S71, 
in welk jaar de · nieuwe Kanselarij , het terrcnwoordig Hnis ,·an Lurge
lijke en militaire nnckerintr , neheel volbouwd was. 

Voor het overine was dit klooster niet bemiddeld. In I,et Octrooi, 
op den 18 Mei 1ö82 bij den Bertos VAl'I A111ov verleend, op de reao
'lutie door den Magistraat der stad Leeuwarden rrenomen , o.m de goe
deren der drie kloosters , uit te deelen aan het St. Antony-Gasthuis, 
de Huisam1en en het W ee~bois der gemelde stad , wordt van de Min
derbroeders rrezeffd : • dat zij niet eenen penninck jaarlijks aan io-
8 compst hebben." 



G!L. -GALJLliN et G.ww., Yoorm. 1I001t, ia 1"""""""1, proY, 1'..,. 
Hollar,J I W. na MOflflie.,.üm , aan het Moaaickenmeer (d•t\fdl 
de llonailr.-Ee geheeten), ter plaaue waar thans het geh. Overleek P:' 
Yond.a wordt. - Het wu in het jaar 1461S plicht , en werd bewooai 
door Nonnen Taa de Cistereienserorde. 

G!LILEËN or G.u.u.11.t., TOOrm. ldoost. ia het graa&. Z.tplaea, proY. 
6eldnlollll, enn buiten de stad Zutphen. 

Het werd bewoond door Franciacanen en wel door die soort ,-an de 
orde, -welke men Observanten heette, ea werd, in het jaar 141SIS, 
ptieht, door het uaaienelijke geslacht Tan Kam,. lo. stadsrekeningen 
wordt dit klooster het 1V ijeiloo,ter genoemd. Ui\ die rekeningen schijnt. 
te blijken, dat de bewoaers , de Broeden te G.u.JLti11 genaamd , be
hoel\ig lijn geweest, want in 1 lS29 werd hun , oi, bevel van den Raad , 
1 goudgulden gegeven om brood te koopen , ilat 1ij niet hadden of 
krèifen , vermits de rijkdom , wegens de sterfte , die destijds alhier 
plaal.l had, uit de stad was. Ia eene schuldbrief van 1468, in het 
archief der St. Walburgskerk, wordt melding gemaakt van de lerk 
der ObserYanten te G.u1ui11, op de werf Toor de stad gelegen (op de 
werf was ook een Zielen- of Gasthuis of Leerozenhuis). In eenen 
anderen schuldbrief van 11S88, mede in ge1egd archief, wegens een 
kapitaal nn 10 Bijder,ruldens , rentende jaarlijks lS dito guldens nn 
i4 stuiven , tot onderlioud van olie in de lamp der kerk te G.l
u1.ru , waanoor men aldaar wekelijks missen pro rlefunr:ti, zoude 
doen , wordt bepaald : • dat 1ulks duren aoude zoo lang het convent 
• ia eue en waarde blijf\ bij de Christelijke Catholieke kerk , maar 
11 dat , indien het convent door de Overheid , of door verloop , of 
• door misbruik , der rcldelijke en christelijke catholieke diensten ver-
• stoord, verloopen of gestremd werd, het kwame dan hoe liet kwame, 
• ahoo dat die verordende godsdienst niet geschiede , het kapitaal en 
" rente bij de groote of St. W alhurgslerk 1oude verblijve ten behoen 
• Tau goede, opregte, ware armen." 

Daar de kloosterlingen als lievige tegenstreven der Hervorming be
kend waren, was Zutphen in het jaar 1lS7SII naauwelij ks door den Graaf 
n11 Dili B1aa ingenomen, of de soldaten braken het, g,•h-,Jpen door 
eenige burgen, lot den grond toe af. Volgens de stadsrekening be
taalde de stad, ia het jaar 11S72, voor het anireken van Gn1L1i11, aan 
de arbeiders 6t goudgulden en SIS stuivers. - In eene rekenina van 
U7 4 slaat, dat, Tó6r dat Gu1L1iia Terwoest was, daarin hing eene 
charta mundi. - In 1603 en 1604 Terkocht de stad vele sleenen , 100 

gebakken blnauwen als Bentemer, al\omstiir van het klooster. - Ter 
plaatse, waar dit klooster gestaan heel\, 1iet men thans de smaakvolle 
begraafplaats der Christenen. 

GALU,EË°N (OUD-), h., prov. Frie,lanJ I kw. Ooslergoo , gem. 
ue,,-,tkn. Zie Gu1uu (ÜuH-), 

GAI.JOE, kl. eil. in Oo,t-ltulü, in de laJûcAe Zee 1 0. wan lla-
doera , en niet ver nn Jan. . 

GALISPA, st. of,-). in Oost-lnJii, op !tet Jloluksche eil. Gilolo, 
aan de Oostkust van dit eil. op Sll0 4' N. B., H!S0 36' 0. J,. 

GALISSIN, eil. in Oo,t-latlii1 in de Straat der llolukl.011 0. nnCelebet. 
GALISSON, landst. en st. in Oost-Indië, op het Suradaffhc eil. 

Cele6e,. Zie de beide volgende art. 
GALISSONG, G,LU1011 of Gu.1asos&, landstr. in Oa1t-l,idië, op het 

S•.,.Ja,clw eil. Cekbe,, op den Zuidclijlma Laatlto11g 1 toL de ZuidPr
tlidridn behooreode, met eeae alad van dien naam. 
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C.At. 

. De bewonen lijn bgscmcler voor de krijpláemt psehik.t , ,CIOl'II., 
mel\lk voor de aeedieo1t, daar het 1toute nrensgeaeilea aijD, Lekead 
wegen• hoaoe moedire ooderaemiogsgeest. Zij aija verpligt iagnal vaa 
aocid als matroaen te dienen, De landbouw wordt er mïoaer dan ia de 
noordelijke di1trikten van Celebes uitgeoefend ; vischvaagst • kuslhaadel 
en seevaart • leveren den iowoonderen .een tamelijk goed bestaan op. 

GALISSONG, Gu1no11 oCGu1SS011. st. in Oo,t-lnrlii, op het Sa
cfuclw eil. Celebt1 • op den Zuûlelijlen-Lantltor,g, laodstr. Galüi., 
met. eene haven. 

Deo iO Julij 1677, 'ltercl dc1e 1t. door de onzen, onder den Admiraal 
Snna.u aansetast , en na hevigen wedentaod stormenderhand geno
men, 1lechll eeoe sterk beaette benling , bleer oog in de 1uagt • 
Yijands, doch deze wercl in den nacht van den 18 Augustus, door 
RD,.t. P.t.ucu, ua het hoofd van honderd uitgelezene manschappen, 
o't'errompeld. 

G!LnBIERU.M, voorm. 1tate, prov, Frie,loal, kw. Ooitergoo, 
~- Tinjerblerarlul, onder Garijp. 

GALIEWEII, G.t.LUIIIIWI or Guuau. voorm. state. prov, F,io
,._,, ..... Oo,mgt,o, p. Tietjerhtffadeel Zie G.t.Luu1a, 

GALLAT, ki, eil. UI Oo,t-lntlii, ia den Sucladeit .4ffM11CI. Zie 
(i.w.y. . 

GALLI (DB-) or • Gou.a I narwater ia Frinlaal, lw. 0-.,.., 
~- IMfffll,.,._,, heaoordea Grouw, 

Het komt 't'oort uit. de 't'aart or riaploot. van Let liedijkte w.,.... E • Jooet. UI eae suidelijke 1trekkiD1 Janp .lepm. e, lol. 
,,..,. het ëlea naam van :leldijluterrak draagt., 't'OOl'tl Jaap 

wierdstra en Groot.-J!'eowienlatra, om aicla lieaoordea Graow 
in de tmn,., te oatl11tea. 

GALLEN BERG , berg in het balj. na Diditdt, grooth. ~,,. 
Op desea be'f , welke onder de hoogste toppen nn de ..Jrdnan 

behoort, onl1pnngt de Belleafleu, eene kleine beek, die, eea 
weinig beneden genoemde at.ad , in de Sure nlt, 

GA.LO, reg. ea at. UI Oo,t-/Jil, op het s,.,.,1.,e7w eil. Ja.,,,. Zi1 
de heide ~oleende art, 
. GA.LOE. Guo or Guou, reg. ia Oo,t-lrula"I, op het S•■,la,elw eil. 
J-, resid. C/arribon; palende N, aan het reg. Cheribon, 0. aan d1 
naid. Banjoe111as , Z. aan de baai Seifara-anakan , W. aan de Preaa
,erregentschappen. 

Dit relfentscbap is 1'ercleeld in de distr.: Tjamies, Tja'lfer
Botti, Kwalie en Keppel. De Regent 1'0ert den naam na lu
a1n ADI P.t.n1. - Het wordt door de Kalitondo bespoeld. - Het 
klimaat ÎI er seer geaond , de grond zeer vruchtbaar en levert veel 
koffij op. 

GA.LOE, Gno of Guou , stad ia Oo,t-lndil, op het Sun,la,el,e eil. 
JGIIIG, rcsid. C/111ribon , re1r, Galot I ads. resid. Ko"t111inga11-en-Galoe, 

GA.WE (KOENINGAN-EN-) • ads, resid. in Oost-lndii, op het s.,.. 
Ja,cl,e eil. Jar,a. Zie Ko1111111&u-111-Guo1. 

GALOE·(RADJA.-), distr. in Ooit-Indië, op hetSumlaseheeil.Ja,a. 
Zie B.uiu-Guo■, 

GA.LOENGOENG, gebergte ia Oo,t./ndil, op het Suntla,elw eil. J-,, 
resid. Preanger-Regentiellllppe11, reg. Tjanjor, in het 1uidelijke 1'1D 
dat. regentschap. · · 

Het is eene schakel \'ID de bergketen , die , aan den voet vaa da 
Tjikorakie eenen aanvang nemende , van het westen naar het noorden 



GAL. 

'WOnioop, , en een pdeelle Tan den cirkel vormt, welu de natuur
lijke 1cheidin1 der repnuchappen S11madang en Limbangan uitmaak&. 
De G.u.on~111 •e~et\ aich op_ eenen afstand. •~n een en __ dertiJ mijlen 
na den 'I:.Jokorakie , en 1pnn11t dan , eenltJIIDS oosteluk b111ten den 
bel'fl'III( , die uit verschillende , 1n eene halfronde ligging rondom dea
aelfs kruin oprij1ende toppen , als den Dingding-arie in het Zuiden ; 
dca eigenlijk aoogenoemden Galuenpenf in bel W eaten , en den Tjan
jooo en den Senpat, in het Noorden, 11 aamengeateld. Van het Wea• 
ten naar het Oosten begint 1ich , aan den voet van den Galoengoeng , 
eene diepe nlei te vormen , die 1ich venolgen1 nrbreedt en 1ich ein
delijk, in eene aachte afhelling , bij de vlakte verliest , welke de 
boorden uitmaken van de rivieren Tjilandooi ten Ooaten en Tjiloewan 
ten Westen, 

De Tjilr.oenier, eene der kleinste rivieren , die door de vallei 100:. 
pen , en nog nnebeidene andere nemen haren oonproa1 ui, den G.a-
1oo■1ND• en storten in watervallen op de vlalte neder , om lich ver
Yol,reu met den Tjilandooi en de TJiloewan te vereenifren. De geheele 
la..a.&.reek , lallehen due twee rivieren en den GU01■80B1a, is eeae 
tier ffllchthaante en meest. bevolkte repnuchappen. 

GALODGODGofGuo,eoaa, bergin Oo,t-lûil, "op het S■"""-lw 
eil. J_., ,aid. PrN■,-~, reg. TjG■jor, eeae dw hoot• 
ate topeea van het gebergte GaloengoeDIJ, . 

Deo 8 OetolJer 18ii had er in deaen be'i eene aithan&illf plaall. 
De eerste ontplofling ging ppaard met eenen geweldipn dollen .ia,, 
lort daarna rees er een iligte rook, in swarte wollen, naar boven , 
we1le door hevige rukwinden gevolgd werd , waardoor boomen ont
worteld en huiaen omver geworpen werden. Alii om de akeligheid van 
iit natnnrtooneel nog te vermeerderen , ontstond er eenipa tijd daaroa 
eene dikke duisternis , die den dar in nacht verkeerde en gedurende 
drie uren eenen regen .,an brandende ueh \ die in eenen omtrek van 
iO palen nedentonte , benevens eene atroom van gloeijende lava , die 
ia 1ijne teugelooae vaart hui&en , men1chen , dieren en boomen met 
sich mede sleepte, bedolf en verzengde. Na verloop van den drie 
hanp uren werd het weder licht en braakte den berg nog eene groote 
menire aand en lleine steentje• uit. Bij de uitbantin1 , welle van 
den tol den 12 October, bij tuuehenpoo1en voortduurde, aijn 4011 
menaehen, tOIS paarden, 140 koeijen eu 713 bntîela omgekomen; 114 
dorpen 41 rijstvelden en 77:S,79:S koffijboomen 1teheel nrnield, mits
gaden 48 rijstvelden en 3,SISl,742 koffijboomen beschadigd en bedor
ven. Merkwaardi1 is het dat deze berg sedert menacben geheupnis 
niet ,ebrand had en 'alaoo niet al1 vuuntnwend bekend was. 

Den berg werd uoeger door een digt osch voor de oogeu verbor
gen, doch werd bij- de uitbanting ten eenemale van ,eboomte ontbloot 
en overdekt met eene ■oort van aarde , gelijk aan die , welke aan den 
-.oet van den Goentoer, van den Papandajang en op verschillende 
hoo1Jlen •an den Gedé ,evonden wordt , en ongetwijfeld ook van deae 
bergen i1 voortgekomen. De G.u.o111ao1118 1tond vroeger waanehijnlijl 
in gemeenschap met den vuurberg Telega Boedu , die tot de1elfde berg• 
lteter, behoort en waanau de krater slechts vier mijlen van dien, welke 
1ich thans in den Gnoucoua gevormd heeft. verwijderd is. 

GALOENGONG of G.u.oaeo••• dist.r. in Oo,t-luii, op het Slllliurit 
eil. J,,.., resid. p,..,,,.,....a..,,.1#1,a,rra, reg. Soert111Ja-,. 

Het wordt aldus pnoemd naar den vulkaan ,-an dien naam, en is· 
een der fruitte en vruch\baante oorden van geheel Java. 
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GALOE-TDIORR, boscb in Oo,1-Jflllii, op W S...,._, eil. J••, 
reaid. TIJfl'U. 

GALûG, riv. in Oo,t-lntlië, op hetS•ruia.Meil.JaN, raid. Ktd.e, 
die uit den Sendoro ontspringt. 

GALONGONG, distr. en berg in Ooat-lntlii, op· het. ~ eil. 
Ja,,., Zie Guo1SKGOH, 

GALOPPE, Fr.naam v.an held. Ga.••• inde prov.Litnh,,. ZieGnr.,a. 
GALOPPE (l,A), Fr. IIUDl van de riv. de G111o•, in de prov. 

Limburg. Zie Gnu (Da). 
GALOU, reg. en 1t. in 0--lrulii, op het. S..tulu:Ae eil. JON, 

Zie Guo1. 
GA.M.A-CANORRB, her& en voorm. 1terlte op het Jlold,clu, eil. 

Ternate. Zie G.ui■A·K•oau. 
GAM.AL , d. in Ooit-ladii, op he, Suntla,r/t, eil. Jaa, reai!l. 

Kodoe, ads. resid. Jlagala•g. . 
Den 6 Julij 18i8 werden ISOO muitelingen, door de eenle mobieLt 

kolonne onzer troepen , onder bevel van den Ovenle Sou.nru1 , uit dit. 
d. gedreven. 

GAMA-LAMMA, 1t. en voorm. vesting in Oo,t-lmlii, op het. eiL 
Tt1N10tt1. Zie G.ui•.a.-u.a,. 

GUi.AN , kon. in .,J,frilu,., in Opp,r-0.ixn, aan de GoaJhd, 
N. W. van het kon. ,11,ïaati,. 

Het bevat rijke goudmijnen. De hoofdplaat.s ia Bnatoukou, mis
schien eigenlijk Bon,ekoe. 

GAMBIER, berg. in Oori-latlië, op het S.ntltutlut eil. J_,, Zilt 
het volgende art. 

GUIBIR ofG.ui11u, berg in Oo,t-l•dii, op het Su'"'-:Atl eil. 1-, 
rea. Buiten_,,, distr. Tjibaro,,a. 

GAIIBLES, vaarwater in de Zuiderue, tU11Chen de 1tad Medem
blik en het eil. Wieringen. Zie GAatU. 

G AIIBLESBANK, steenachtige rug in de Zuidns,,. Zie GAD.a. 
GAMBO-AN, d. in Oo,t-lndië, op het S11H1UcAtl eil. Ja.,,,, re-. 

SoerakarttJ. 
GAMllON-SIBAS , riviertje in Oo,t-lrulii, op het S11..Ja«Ae eil. 

Jam , dat zich in de Angkee ontlast. 
GAMELKE of G,Huu , buurs. in Twnlla., prov. <heriju,l, arr. 

en 3½ 11. Z. 0. van Almtlo, kant. en 1 u. W. van OIJ,n:aal, gem. 
en 1 u. Z. van Weerselo. 

GAMELKEBROEK ofG•HBL1t11aaou, broekgrond in TtHRIA,, prov. 
OJJerijrsel, gem. en Z. nn JY eer,elo, haren naam onlleenende van 
het daarbij liggende geb Gamelke. 

GAMELKERBEEK of G.uianuaa1u, riv. in TwntAtl, prov. O,er
ij11el, onder IYeer,elo, dat in Lo11er, niet ver van Olden:aal, ont
staaL, door Gmnmtlkebroek, naar Bome en aldaar in de Áa loopt. 

GAMEN, eil. in ,lu,tralië, een der voornaamste Papae1-Bi/nntl,e,,. 
liet is wel bevolkt, en afhankelijk van den Sullan van Tidor. 

GAMEREN, gem. in den Bommelertoaartl, prov. Geltlerla.rul, Bne
Jendiitrikt, kw. en arr. Tiel, kant. Zalt-Bommel (8 k. d., it m. k., 
7 s. d.); palende N. aan de Waal, 0. aan Zalt-Bommel, Z. aan de 
Zalt-Bommelsche-en-Brncbemsebe-wetering, die haar van de gem. Kerk.
wijk en Aalat scheidt , W. aan Zuilichem. 

Der.c gem. bevat de heerl. Gameren en Nieuwwaal, welke in 
het jaar 1818 tot eene gem. vereenigd zijn , beslaat eene oppe"lak.t.e 
van 1073 bund. !fä "· r, iO ". cll., telt it7 h., bewoond door itO hnia-
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psiaDeD, uitmu.ede eene hffolki111 'HD ruim 1SOO inw., die nast 
•• bestaan Yiadea ia den urdappelbonw, en een weinig landbouw. 

De He"•• die hier ruim t!IOO in getal 1ijo , maken gedeeltelijk de 
pm. 0.t!Uffll uit, en behooren gedeeltelijk tot de gem. Zuilic~e• • 
Wintnlaol. De R. K.., nn welke mea er ODlfll"eel' 90 aanlnft, wor
den tot de stat. 'fan Zalt-Bommel gerekend. - De 8 lar. welke er 
wonen , behooren tot de ring-nnagoge no Zall-Boamel. 

Men telt in de■e gem. twee scholen, al1: ééoe te Gameren en ééne 
te. Nieuwwaal, welke gesameolijk door een rmiddeld getahan 11SO 
leerlinaea be■ocht worden. - De kermis nlt ID op w oenadag ea Doa
denlag na 1 Aogu■tu1. 

GA..IIEBEN , beerl. in den Bomme'-anl, prov. Geldnland, Be
.,J,...m',t, kw. en arr. Tiel, laat. Zolt,Bommel, gem. 6allllffttr1; 
palende N. aan de Wui, 0. aan Z.lt-Bommel, Z. aan de heerl. Del
wijnen en W. un Nieuwwaal. 

Den heerl. beslaat uit den Polder-'fan-Gameren ea den Ga
meucbe-•aard, beTat liet d. Gameren en eenige ventrooid lif. 
geode h. Zü beslaat eene oppenlakte van 666 bood, 91 v. r. 41 'f. el ., 
telt 164 h., bewoond door 180 haisgez., uitmakende eeoe bnolking 
na 1000 in,r., die meest bon bestaan 'findeo ia den aanlappelbouw, 
,ronlende bier jaarlijks dnizende mudden afgeleverd naar Amstenlam, 
Rotterdam en elden; welke aardappelen geladen worden aan de zooge
àNmde Kluit, ,raar de aardappelbeurs gebonden wordt. Ook i• er 
een steenoven , alsmede eene aardappelen-siroopfabrijk , ,relke laatste 
echter niet nel oplever&. 

De Herv., die er ruim 900 in getal zijn , malen de gem. van 0.
..,,.,,. uit , welke tot de klan. ea ring van Zalt-Bommel behoort. 

De eerste, die , soo Ter bekend is , in deze gem. het leeraarambt 
laeel't waargenl)men , is geweest A11a.l■ 811111111, die in het jur 184:S 
herwaart.a kwam, en in het jaar 1848 naar Deurne c. a. vertrok. Het 
beroep is eene collatie nn den Ambachtsheer. 

De ll. K.., no welke mea er ongeveer 90 aantreft • worden tot de 
stat. 'fBD Zolt-Bommel gerekend. - Hen heeft in deze beerl. eene school. 

Het d. G.l■nn, ligt 4 a. W. vaa Tiel, ½ u. W. van Zalt-Bom
mel, aan den Waaldijk. - De kerk werd in het jaar 10:Jl, door 
M1111w1aD , Bisschop van Paterbom , aan de abdij Abdingbolî , te Pa
terborn , geschonken. Het is een zeer net gebouw , wordende bier 
niet, zoo ala in de meeste kerken ten platten lande, stoelen gevonden, 
maar zitplaatsen , zoo voor mannen als vrouwen , in net ingcrigte ban
ken. De kerk prijlt met een fraai, in 1788 'nienw gebouwd spits to
rentje , dat van 1lag- en ourwerl voorzien is , doch heeft geen orgel. 

De dorpscbool, welke tegenover de kerk staal, ,en in het jaar 18i4 
Terbouwd is, is een tamel\ik groot en net gebouw, dat door een. ll'emid• 
deld getal -van 100 leerlingen hezochi wordL. Ook heeft men er de over
bl\jfsclen van een oud slot. 

Er ligt onder deze beerl. eene streek uiterwaarden , de Ga m er se h • 
waard gebeeten. 
· De beerl. G&•n111, is vermoedelijk eerst door een geslacht van dien 

naam bezeten. - GusaaaT Dl Cocs. YAII WlllHHUBG wordt in 1Sti ge• 
•teld Heer•• G&az11111 Le sijw geweest. In het jaar 1S8S werd de kerk
Jifte en de halve tienden 'fin GHnn, door den Abt van Abdinghof 
to erfpacht, voor iO lood zilver 's jaars, uitgegeven aan Heer W1LLÎJI 
na K1v&1r.o■, Ridder. Hij was getrouwd met Er.11.HITII, Vrouw -
G,•nn, en beiden werden in 1178 door den Hertog beleend, met den 
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windmolen no GAIIDD eo het gemul van Nieawwaal. De IOOn YIIII 
deaen Heer WtLLB■ , gena11111d Ga■illl TAS l,a11Haae, verkreeg de 
erfpacht, na zijns vaders dood , in t:J8( ; eo daar men nrder gemeld 

• vindt~ daL A&1111, wedowe van Heer Hulliw Pura , Bidder , in 1181 
voor baar leveo in die erfpacht benstigd werd , is het te denken, 
dat E1.11una VAR G.i.■BHII bare dochter was. F■..111. P1ac1t was Heer 
Hn G.i.■nas , in de eerste helft der vijftiende eeuw, en zijne doebter 
.Jvna , trouweode met Ono n.11 Hanas , bragt de heerlijlbeid io 
dat geslacht , behrelk lang daarvan in beait gewent i1. De beide 
broeden .Jo■ .t.11 en Dau: n11 H.unP tot G.i.■au , teekenden het .,.,.._ 
bond der Edelen in 11S66 , en waren dappere voorstanders van God► 
diemL en vrijheid (t). Hunne 1111ter Aetiu, trouwde met Anuna •0.11 

IJ11111.1H111 , bastaard 1000 no Ls1■1LLU11 n■ Ee■oH, Graat "" Ba
,... , en erf'de G.i.■DH , van bare broeden , dat •U aan baren IOOII , 
WtLLz■ vu 1Jssusr1111, naliet , die in 1616 in de Ridderschap 'fan 
Nijmegen .be,chreven is, en de heerlijkheid naderhand, aan het placht 
van Bw,wUCJt , verkocht ; door welk plaeht het tban1 001 baetn 
wordt. . 

Het wapen HD den Beer no Gunn i, no 1ilftl', Waden met 
eenen rooden leeuw , me& dobbel eindigenden ■taart; het ICbild TIJOr
sien Tan eenen getanden 100m of smal bordouncl. 

GAMEREN (POLDER-VAN-), pold. in den B_nwr.,,,,,,,.rd, prM. 
Beltkrlantl, BeneJe,uli,trikt, lr.w. en arr. Tid, kant. Zalt-BMAJMI; 
palende N. aan deo Gamerscbe-waard, 0. aan Zalt-Bommel , Z. am 
den P.older un Delwijnen, W. aan den Polder vao Nieu-aal. 

Deze pold. beslaat eene oppenlakte van 600 bond. 11S v. r. IS9 v. ell., 
en wordt op de Waal van het overtollige water ontlast, 

GAMEREN (SLOT-VAN-), voorm. adell. b. in den Bom,.,__,rd; 
proT. lhhltrlantl, Btutlnitlidrikl, kw., arr. en 4 u.Z. W. van Tiel, 
bot. en ½ u. W. van B __ ,, gem. Gotllfrell. 

Dit h., hetwelk in het jur 11S98 moet gesticht 1ljo , en vroeger met 
eene voorpoort, ophaalbrug en dubbele gracht prijkte , wu deerlijk in 
ve"al geraakt , toen in het midden der vorige eeuw de overblijfselen 
daanan gedeeltelijk weder bewoonbaar gemaalt en \ot boerenwnning 
ingerigt werden , waaraan niets merk\taardigs fievonden wordt; alleen 
in de onderste gewelven is eene put, die zu1Ter welwater oplevert. 

Het ligt te midden van een stuk land , hetwelk vroeger een ker
senboomgaard was , doch dat omtrent het jaar 1336 tot aardappelland 
verbouwd is, palende N. aan den Waaldijk, 0. en W. aan het land 
van den Heer .J. n11 R1u.wm,, Burgemeester van Gameren, Z. aan 
de Gamersche straat, en is ab:oo gelegen in het middelpunt van het 
dorp Gameren, tussehen den Waaldijk en de achterstraat van dit dorp. 

Het. beslàat, met de daartoe behoorende gronden , eene oppe"lakte 
van 30 b11nd. 615 v. r. 1 v. ell., en wordt thans in eigendom IM.'leten 
en bewoond dopr Gtn1r vu Dl \Vt1u11. 

GAMERSCHE-WAARD, streek uiterwaarden in den Bommelertll00nl1 

prov. Gthltrla..tl, Benederuliilrikt, kw. en arr. Tiel, kant. Zalt•B-
mtl, gem. Gameren; palende N., 0. en W. aao de rivier de Waal, 
Z. aan den Polder van Gameren. 

Op deae uiterwaarden , welke eene oppenlalle beslaan yao 66 bond. 
71S v. r. Si v. ell., moet eene, ,oor het 001 verborgen, vergif-

(IJ Zie o,er ben .... ,. ,r. ft 11'.t.TR O .... "' - Afl ,_ Û, ....... Il, D I w. 
6H-4H n 111.1v, 11:. 619 • llt, 
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lip plant p,,eijen, want jaarlijks sterft er nn het aldaar gruend • 
Tee, aan eene orwelling, waartegen men te Tergeeû alle geneesmid
delen heeft aangewend; vooral Tindt dit plaate ala de waard begint 
.bal te worden. · 

GÄIILAR , d. in Oo,t-lrulii, op hel S11.,Ja,,:la1 eil. JaN, resid. Boa
ta•, reg •.. Ceram, di1tr Kolekt, onderdiatr. Parurajon. 

GAIILES of Gun.a, Taarwater in de Zuid.nee, tussehen de stad 
Medemblik. en het eil. Wieringen. 

Bij dit •aarwater ontdekt men , beauiden de b.ken1 , eenen ateen
achtige rog , ook wel de Gamleabank gebeeten , welke eene lengte heeft 
Tan omtrent USO ell.; op sommige plaatsen ruim 6 ell. breed ia, en 
bij gewone \ij il ell. onder water ligt. 

GJ.MLESJlANK of GdllLDIWlll, 1teenacht.ige rug in de ZuiJenu. 
Zie het Yolgende art. 

GilJIA-CANORRB, berg en Yoorm. sterkte in Ooat-lmlii, op het 
Moluadte eil. T'""'"· Zie de beide Tolgende art. 

GAMIA-KNORRA, meest.al, hoewel nrkeerdelijk., Gu•.1.-Cuoa■ 
.-,eltl, berg in Ooat-lntlii, op het J/ol.-lie eil. Oilolo,. in Ba-
foe.7'ji-. . 

Het ia eene TUlkaan , die den iO Iei Tan het jlar 167$ nog fel ge
woed heeft. Daor dit nnclari.U.elijk natuu"enehijnael 11011de, naar JDeD 

wil, de orpenlakte T8D hd eil. •ena'8 en ael( 'HD Sangir en Kagin
tlanae we eea TOet hoog met àlch zijn bedekt geweest. Deae berg heet\ 
eene onderaardsche gêmeeoaehap met den Piek van Ternate , zoodat 
toen in 16715 , eentgenoemde, groote •erwoes&in,en aanrigtte , tleze 
piek 1,iju TU oader tot boTen scheurde. Ook 10 1608, 16SIS en 
1AS, heeft deze ftlkun nel TUur en lua uitgeworpen. Vroeger 
laadden de Nederlanden bier eene sterkte nn denzelfden naam. 

GAIUIA-KNORRA , meestal G&au-C.1.11oá■- sespeld, Yoorm. sterkte 
in Oost.-latlii, op het Jloluache eil. Guilolo, in Batoe-Tji-, op den 
bel'!f o---Knoffll. - Deze sterli.le ia in het jaar 1616 gealeclit. 

Gill:alA-LAJU of G.t.n-L.t.UA, at. in Oo,t-lrulii, op het Jlolu~ 
eil. Temale, S mijlen Z. 0. van het fort Oranje. 

Gill•A.-LAIIA of Gd.t.-Ld■.t. • \'oorm. •esting in Oo,t-lndii, op 
het Moldaclte eil. Tnnate, S mijlen Z. 0. rau het fort Oranje btJ de 
llad Gamma-Lama. 

Iet het aanleggen de1er Testing werd in het jaar 1llti , door dm 
eenten Portugeeachen LandToo«d na Ternate een begin gemaakt, en 
in 11540 werd •U door Gaoamo 1>acuuo Toltooid. O&choon zij, zoo. 
wel door hare litnJÏnr . als sterkte , alle de andere ,est.ingen nn 
dit eil. overirof, werd •U , in 1863, door de Portugeezea •erlaten ea , 
ia 1689 , door den Nederlandacben Laacboogd V 1unm afgebroken. 

GAIIIIASI, 1tranddiltr. in 4(,üa, in 0,,.,,-th.i_,, aan de flowl" 
lul, kon. ÁaÏtl•lk. 

Het militaire contingent van dit distr. bedraagt 800 man. - De 
hoofdplaats heet in■gelijks Gammuie. 

GAMIIASI, st. in .,/(ria , in <Jr>,er-Gt,,;.,a, aan de 6mullut, kon • 
. '--tie, ti mijlen N. O. Tan Cöamusi. Het is de boofdpl. 'ftn lel 
1trandcli1tr. Tan de■Rlfdea naam. 

GAllMA-SOl'tGI, kon. in Oost-JJü, op het S"luele eil. Ce"s. 
Zie Lo1■0■. 

GüUIBLU, geh. in TINllde, J"'O!• ONrijael. Zie G_._.1. · 
GlDBLDBaOII, .......... aa 7---, prn. o.n;,.,. f.ie 
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GilDLIBBBBD , rinerlje in T...,_, pro1'. Or,mj..... Zi• 
G&11au:n•n. 

GAIIIIENS , eil. ia .,JfldrGlii I N. W. 1'aa i,..,._tJ.iwea I bij het 
eil. Batawt,. Het ia onbewoond. 

GAIIIIER , oude stad in Ood-lmlii, op het J/olu,d, eil. Barula
LowtAoir. Zlj was in 4 kampongs verdeeld. 

GA.M.OEB.OE, berg in Ornt-lwdii, op het S•9"ucAc eil. 1••, reg. 
Preanger-Regenlldappna, IS palen Z. W. vaa Tjipawu 1 en 14 palen 
Z. nn Soekahonni. 

GUIPEL, watertje in de bar. •an Brdt,,, ia de st. BrfflJ. Zie .&. 
or Wzz■HIS, 

GAMPEJ, , heuvel ia Ooll-lndii, op het Surula,clN lil. ~••, resid. 
llodoe, ads. resid. llag,lawg. 

GAMPING , voorm. d. op het Samla,e/&, eil. J..,,. 1 raid. llatloe, 
ads. resid. Jlag,la"f, 

In de nabijheid van dne plaats , werden de muitelingen I omstreeb 
SOO man sterk , door de Kralons•troepea ia Nederlandacbe dienst , 
onder den J.uitenant Kolonel Wmo N•eoao, aangevallen, en na laag 
stand gehouden te hebben, tot wijken gebragt. Venolgen• werden 
•U door een gedetacheerd peloton Amboineaen en door eene divi1ie In
fanterie van de eolonne van dea Laitenaat-Kolonel SolUWUII , die juist 
op da& oogenblilt het gebergte wu afgeclaald , geheel op de -vlugt ge• 
slagen en tol voor de desaa Kemo-, met een aan1iealijl. ffl'lies 
-venolgd ; belettende het doonreekte terrein de onàea om verder ter.•• 
Na het schoone d., waarin de vijand aijn pwoon -verblijf biel , te 
hebben nrnield , trok de Kolonel Coe111as nur Djocjokar&a teru1 , 
hebbende de Kratons-troepen, bij deae gelegenheid, 4 gewonden be
komen. Het verlies van dea vijand moet daarentegen aanmerkelijk 
geweest zijn. In Augustus no hetzelfde jaar , werd eeoe sterke 'Vijan
delijke colonne, in de nabijheid van deae plaats , door een paar hoaclerd 
man infanterie aangenllen en gedeeltelijk met eenig verlies Tentrooid. 

GANA, Lat. naam van devoorm. st. Bn Gam, in het K~der 
prov. UtrttAt. Zie Gz1w (Hn-). 

GANDAIIANIK , oud d. in Ornt-lflllii, op het S~ eil. J,,.., 
reaid. Preang,r-R,gent,eAoPP"', reg. Soe/uJJIOffG, lands. Powiajo,,g, 

GANDAB.IA, land ia Oo,t-lntlii, op het Stna,la,cle eil. 1-, "'· 
Bata'llia. 

GANDASOLI, distr. in Oo,t-Iml,'i, op het S"'"'9,e/&, eil. Ja•, 
res. Preang,r-Regent,claappn, reg. Tjanjor. 

GANDER, bnurs. in het graafs. Zrdp1-, pro-v. 6,&krlallfl. ZieGllJIJID. 
GANGA • eil. in Ooit-lntlii, ia de z,, ..... ceWa. Zie GAWH&, 
GANGANG , d. in Oo,1-Jr,Ja I op het S-.,_ eil. JGN, ra. 

So,mlarta , distr. Djaga"'I" , aan de Solo. 
GANGES-EILANDEN, groep eilaadea in Oo,t-1,ulü, ia de z.,..... 

KaniMta. Zie NATOn.u (Noou-). 
GANGES-ISLANDS , Engelsche naam 'fllD de eilanden Noou-NA

nn•s in Oo,t-lntlii 1 in de z,,...11-Korimato. Zie Nuon.u (Nood-). 
GANJING (TJIBO-), ri-v. ia Ornt-lmlii, op het S.,,.tloffAe lil. 1-. 

Zie Tm10-GAtu11111. 
GANIP A , Lat. naam '1'an het -vlek Gennep, in Opper-G,lda , pro-v. 

Limburg. Zie Gnn•. 
GAN.ll'A. en GANNITB-IIARTA, namen, onder welken men het d. 

S.n, ia d,e 0-,.-B.._e, prGT, fhlJ.rlawl t reeds ia· het jaar 791, Yer-
meld •indt. Zie GnT. · 
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GA.NO , eil, in ON1,.l"'1tii, ia dea •••..,.,_-~fflïp,l, ns. 2'ffllat,, 
aan de anid-wes,kua, na Gilolo. 

GA.NO , oad d. ia Ood-lrulii, op he, MoZ.ucl&e eil. 6il.olo, op de 
Zaiclweslkast. Het is ia de Spaan1che tijden ontvolkt ,· en de iaw. zijn 
op de eil. !low en llatjan overgebragt. 

GANSDORP of GA1aooat1e■1-Por.na, pold. ia &/aielawd, prov. Z•il
B.U.ad, arr. Roit.rdam, kant. Hilkg,nberg, gem. lfuut11ukeri-op
Jn-1J,,.1; palende N. aan dea Essepolder, O. aan dea IJ11el, Z. 
en W. aaa den · Blaudorpspolder. 

Bijstaat met den Euenpolder onder het beet11ur van eeaea Pol
dencbout en twee Poldermeesters. 

GA.NSEC~BPEN, pold, ia he, Land - Yia-, prcw. Zuid-llol-
la"d. Zie fü11zuu..... . 

GANSENDIEP, waler in Zallantl, prov. Owrijlffl, Zie G.a-aa,, 
GA.NSBNHOEP, hllit. in het Jfttlnhartwr der pro.,, UtnoAt. Zür 

G.tw1n■oav111. 
GANSEPOLLE, ook •el -verkeerdelijk G-'ltluoLDD genoemd, _pold., 

betlijkt buitenland of unwu YID de Laa'Werzee, prov •. Friàlcfkl, kw. 
OwtwgH, griet. Oo,t-DongeraJ.el, arr. Lu_,_,. , kant. ~, 
nabij de Eaumenijl; palende N. en 0. an de Lauwenee, Z. aaa den, 
Dykehornster-polder1 W. aan het behoor van het d. Ee, Yan .welk d. 
het 1 n. af ligt. , 

. De G.anuou.11, welke doer eenen niet zwaren kadijk ompven is, 
werd ia het jaar 1770 geheel door het zeewater overstroomd. 

Bij deo watenloed vaa Februarij 18!.ilS, kwaa er eeae doorbraak 
aan den westelijken dwarsdijk van deaea polder in dea ouden Zee
dijk, •aardoor eeoige landen onderliepen. 

GANSEl.'OLLE, hofstede, prov. Fn~1lawtl, kw. Oo,tergoo, griet. 
Ood-~el, arr. en 7 u. N. 0. van L,,.111Gnlna1 kant. en 2½ u. 
0. van .Doei-, 1t u. Z. z. 0. van Ä11j••, wàaronder dete hofstede 
heltoort , 10 min. Z. 'fan de &umenijl. 

Op deze hofstede werd den 7 Maart 1768 geboren DollWI Munu 
Tanll'u, die ia het jaar 1794, met zijnen jongeren broeder s, ... 
M.1H1111 T11111n.1, het Ruigezand, prov. Groaiogeu , binneapijkt heeft. 

GANSOUEN , heerl. in de M,ijerij .a• '• Hert,,,_J,o,i/&, kw. Oü
'ertllÎJI., prov. Jfoord-Brvbar,J, Tweàe distr., arr. '• Hulogmbo,eA, 
kant. H.,,,.,Je,a, gem. Dron9eln-DOffff'ffl-Gan1oijm-na-Hagoort; pa
lende W. ea N. aan Dronplen, 0. aan Doeverea, Z. un Waalwijk. 

Zij hestaal uit den Polder vaa Gaa1oijen en den Bui ten polder 
van Gaaaoijea, IMiva, het geh. Gan1oijen en eenige daarom lig
gende landen en beslaat eeae oppenlakle vaa 46 band. 98 •• r. 1 "· ell •. 
He& wu 'fOOrtijda eeae vrije heerl., met hOOf, laag en middelbaar re,t.t
,rebied , die 1oede inkomsten gaf en meer dan 80 achterleenea had. 
Tbam •ordt 1ij ia eigendom bezeten door den Heer Mr. Jou■■a P11-
n11s Sc■or.u■ n.w G.111so1n11, te W ageaiapa. . 

Bet ,eh,· G.&11MNH11 ligt Sf u. W. van '• Hertogeaho1ch , f u. W. 
•an Heusden, ¾ Il,· Z. van Drongelen, aaa de Oude •-, waarover 
liier eeee bnlf plagt te liggen , die echter, . in het jur 147:S , wegp
JIODlffl is, sijade er naderhand een veer ungelegd, waanan het veer-
191d aan de heerl. Droa~len verviel. Den 19 lariuarij 1789, werd ech
ter ua de Heeren van F o • l • ij I. en van Ga11soun octrooi 'fergaad , 
to, het leffen •TD eene bng, waaraan een& laag durna ge.-olr ICfaijat 
te zijn 1ege•en , zoodat er thaas weder eeae brug op W atilwijk -ligt. 
Men teil er 4 h., bewoond door 11 aielen, die. tiua bedaun ~aáe■ 
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in het loelÎ(L oYer de laaderijea •. De pond ia dat heerl. i1 Ueiadh
ti1 en du1 aeer vruchtbaar. 

De Hen., die hier 7 in gelal aijn, Nhoorea tot de pm. Yan 
IJoe,-...,...Qe"tJena. - De R. K., van welb men er 4 telt , word• 
tot de par. van 1' aalllli/1' gerekend. Men heeft in dae heerl. pin 
1ehool, de kinderen ge01eten te Doneren onderwijs. 

Vroeger stond hier een adell. huia, het Slot Le Gan1oijen, tltu1 
een buitenverblijf. 

Het wapen van Gu1011111 beslaat uit twee onpkroonde leeowen , ieder 
met opgeheven strijdbijl op een ailver nld. Toen ia het jaar 1790 het 
kasteel en de heerl. aan den Beer En111.111■111111 gekomen w11 , heef\ 
die beer, boven het 11e1egde wapen , hetwelk. aan de voorpoort 't'lll 
het kast. in eenen aerksteen uitsehouwen wu , eenen anderen dergel:jkea 
1teen doen plaatsen, waarop een engel aan den voet van eenen ~ 
wu uitsebouwen ; doch in het jaar 1814 moeat hij dit weder wegbreken. 

GANSOIJEN (BUITENPOLDER-VAN-) , pold. ia de ._ttijmj •• • 
1,Ber1ogn6otd., kw. Oût~j1, prov • .lfoonl.-BraN.ä, Taed. dillr., 
arr. '• Hfflognbocla, bat. H,.,,_ , pm. Dnnag,Z,,..~6-• 
ni,jffHfl-H,,,_,; palende N. aan den Zeedijk, O. aan de Oude Waai, Z. 
aan het Oude JlauJe, W. aan het poldertje boven het Droogelsche Veer. 

Dae pold., die dor 1798 bekaad il, hellaat, velpu bel kaduter, 
eene oppervlali.ae vao 118 bund. ü v. r., waaronder li bund. 16v. r. 
SO "'• ell. achotbaar land, telt 4 h., waaronder 1eene boerderijen, en 
wordt door eenen duiker op het Oude llaasje van het o'fertollise water 
onllut. Het land liat 9 à 10 palm boven A. P. Het beatuur wordt 
cloor den eigenaar uitpoefend. 

GANSOIJEN (POLDER-VAN•), oobchuiade pold. in de Jleijerij N11 
1,Hertogn,,l,o,da, kw. Outentoij1', proY • .lfoord-B""1and, TIDfflle dutr., 
arr. •• Bertoge,a6o,ela, kaal. HelUdm , 119m. Dro,ageln-Daffffefl-Garu
oijtn-n-Bagoort..; palende N. aao den Groeneodijkweg. 0. uo den Polder 
\'an Doeveren, Z. aan den Zeedijk, W. aan den Polder van Dron,e)en. 

Deze pold., welke in het jaar Hi3 bedijkt is, bellaat, \'olpn, het 
kadaster, eene oppervlakte nn i8 band. 7S "• r. 11 "'• ell., allel 
1ehotbur land , telt 1 boerderij, en wordt door 1 sluis op het Oude
Kaasje van het o\'ertolli11e water ootlut. Het land list omtrent. 1 el 
boven A.. P. Het polderbestuur bestaat uit eenen Waardsman. 
· GANSOIJEN (SLOT-TE,) , voorm. adell. h. in de Jfeijerij ._ 
'•Hmogmho#A, kw. Oûtemj1' 1 P'°"· Noord-Bf'fJNfld, T-'e distr., 
arr. en Si u. W. van ',Hmognbo,cla, kant. en i u. W. van H,..., 
gem. Droagelen-Doeeeren-Gauoijea,ea-Hagoor,, i u. 0. van Droag,k,,.. 

Dit kast., dat. voor het oude slot vao Dron1eleo gehouden wordt , 
wu een oud , doch schoon , hecht en sterk sebouw , \'enterkt met 
aware, ronde en vierkante torens , en zoude door JA11 II, Hertog NII 
Br,J,a,ul, op het lutst der dertiende eeu.w , plicht aijo. Het ÎI in 
het jaar 18i9 af119broken, aijnde alleen de ongeveer il> ell. hoop torea, 
welke in de oude sracbt. staat , en met eene korte spits \'1111 leijeD 
aedekt ÎI • in weaen gehle'fen. Van de aeerhuilillf ia toen een aet 
"1itennrhlijf pmaakt, hetwelk tban,, met de durlN bebeoreaM 
p,ndeo, ene oppenlûte balunde van 10 bond. 40 "'• ell., in eipa
clom baeten wordL door den Beer War.au.na n11 Du 'f_.. Baua. 
De "'roet(""! Beeren van dit kast. haaten het regt 't'lll de■ mutalag; 
bij ,-m■pundigea aijn no, "fele Gantoijemcbe mut.ea bekend (1). 

(l) - aie, ow ... muat.i., na Gauo',1111, !let,«- - ~ ....,...._ C. •· Ra ••11t tl 1 ...... Gld.......,,.....,_. - .. ,,_... NOMd-......... D. 1, 111. 101-ll 
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GANSOOB.D, •'fOOl'm. b. in ......,.,,_,. 1 p•v,' JYoor,I.Bolla•,l, 
thans HU' ,redeelte der stad Alltlfmlalfl. uitmalinde. 

-GAN8STI1EG (DE), beerl. in bel N,J,,,._,,in der prov. UtHclat. 
Zie SoanlHR. 

GANSWYK, heerl. in be, I.oad •• .4llna, prov. lfoord-Bra6and, 
111'1', '• Hertar_whltl, kan,. H,.,_ , gem. Bmrnil,l,o_,._ 'IY aartl• 
Aeos,11, palenà N. un tie beerl. Almkerk, 0. aan Emmikhonn, Z. 
aau Dnsseo-Muilkerk, W. aaa den Emmikbovensche-polder. 

Dele beerl, best.ut ait den polder Gans w ijk en bevat. het. ttth. 
Gans wijk, beswnde uit eenige hnizen lanp dcu Ganswijkscbe-dijk. 
Zij beal•t. eeoe oppt"lakte -.an Ul9 bond. 47 v. r. 7 v. ell.; telt 60 h., 
-bewoond 41eor 240 iaw., die meett ban bestaan Tindeo in den landbouw. 

De Herv., die bier wonen, behooren tot de gem. Alnderk-1111-
.B-ik/aosea. - De B.. K., welke men er aantreft, worden tilt de 
par. van Ihu,1111 gerekend. - Men heet\ in deze heerl. geene school, 

-maar de kit1deren genieten hêl onderwijs te BrnMilhoH11. 
He& ph. Gnswu. liit. lS u. N. W. van '•Hertogenbosch, i u. N. 

W. van Heusden, ½ u~ N; 0. van Eminikhoven. 
• Thans word& deae heerl. in eipndom belet.en door den Heer 'Mr. P11-
na B1L,an, Lid van de St.aten van Holland , woonachtig te Dordrecht • 

. GANSWUK, pold .. ia he& Laad•• .4ltena, prov. lfoonl-Braba11d, 
arr. '• Hert,,,.,,i,.-, kant. H..,_ 1 gem. BmmiilloN11-e•'IYoard
iuisM; palende N. aan den Alm, 0. aan den Duil, z. aan den Vier
bansen-Boaem, W. aan den Onden-Zeedijk. 

Dcae rld. beslaat. volgens het kadaster • eene oppervlakte -.an 
tie bon • 47 v. r. 7 v.ell., waaronder ongeveer 158 bond. schothaar land, 
en wordt door eeoen watermolen op den Vierbanachen-Boe:cem , van het 
onrtollige water ontlaat. Het laod ligt 4 à lS palm onder A. P. De 
polder 1taat, wat het lteslnur aanpat, gecombineerd met den pold. 
d, • D •il, onder éénen Dijkgraaf en -.ier Heemraden ; doeh beet\ een 

· a&ooderlijk beheer , . \en op:cigte ..an de moleogeldea eo boezemlasten , 
hetwelk door éénen Waardsmao wordt. waargenomen. 

GANSWU.lSCHE-DIJK, thans meer bekend ooder den naam van 
. s ... U.Tl!BIClll•DU&, dijk.in het LaadNa .Jltna, proY. Jfoord-Brahand. 

_ Hel is dat ,redeel&e -.an den Oud-Altenasche-binnen-Zeedijk , hetwelk 
zich Yan de Verlaatsehe sl11i1 tot de KtJrn uitstrekt.. 

GANTEL (DE), riYiert.je in Delfln,J, proY, Zuid-Holland, dat 10 
min. benoorden Quinllheul, uit éle Holle watering ontstaat ; in eene 

. west-said-westelijke ,&rekking touchen de gem. lfaaltl111ijk c. a. en 
.__,, c. a, doorloopt; nabij Poeldijk den naam van Groote Gan
lel aaoneem&, onder dien num meereodeel1 kronkelende loopt tot 
'IGraYeHntle; al,oren■ laatltgemelde plaats te bereiken, zich vereenigt 
met het Nieuwe Watn, onder welke benamin,, op de scheiding 
lusscheo Naaldwijk en '• Graveunde, het. sieh 1aid-1111d-oost.waarts wendt , 
tot aan de Waalbroir, van waar het in eene suidelljke rigtioir naar de 

• Oraajesl11i1 leopt , ve"olgena eent in eeoe west-zuid-westelijke en 
daarna in eene 1uid-1uid-oostelijke 1lrekkiDg, °jjaar de Spuisluis schiet, 

. waar het sicb in de lltuu ontlast. · 
GANTEL(DUSSEN-), riYiertjein het wnéhon .lltena, prov. lfoord

. ·Brdt,11,l. Zie Dvssaa-füanL. 
, •. GANTEL (GROOTE-), riviertje iri Delfland, P'°"· zm·d-Hol'land. 

Zie (GiBffL-DI•). 
GANTEL (POLDEB-OVER-DB-) , pold. in de Lan91t-raat, I''°"· 

lfoortl-Brol,ontl, arr. ',Hntog,,tbo«l, kaat. '/Yaal"ijk, gem, 11',upik; 
IV. D111,, · 98 
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-paleade N. au de Jal,rónftÏII•, O. ua cle· W•t.enelae ._...,.. 
onder Capelle, Z. M8 bel Oude-... je, W. an de Dmaea-Gaatel. 

Dese po"J.d., beslaat. 'folfena het lacww eene appenlakte van 188 liaacl, 
U "• r. Si "• ell. en wordt door S 1luiaeo op het Oude llaaje .,... 
het. overtollip ·water ontlut, Be& laad lÎf' 7 à 8 palmea bcwea A. P. 
Hel polderlieltuor ÏI aan het pmeenlebeltau 'faa 1i' _,,. opplrapa, 

GANTEL (VIERBANDSCJIE..), waw iD laet 1-ttl - AJaa, prw. 
ifoonl-Bf'GNall. Zie v, ......... (h.na.. 

GA.NTEL (VERLATEN-), water i■ laet i..d••AllfflG, prn. JY,,,,,. 
BralHJrul. Zie Vnuna-GAO'II.. 

GANTBLLUST, 'foorm, buit. in 1hlfla,J,, prOY, z..,.Jlollnrl, 
arr. en i u. Z. Z. W. nn •, Gra..Ju,_ge 1 bnt. e■ i •· N. na N.W. 
.ëji, po. N"""'-iji-Hontl,Wndijl-'t H-~-0,-fapoldff, 
f u, 0. 'fao Jlorutn, IS min. 0. ft■ Ptwltlijl, au de Galllel, war,. 
Yu het 1ijne11 naam heel\ ontleent. • 
. Het hN:renhaia, ÏI voor het IJNOllle gedeelte afpl>rokea en het aog 

bestaande, wordt door eenea tuinier bewoond. - De clurtoe behoo=
rende gronden, eeoe Of?pervlakte vao 115 bond. 9i T, r. 67 v. ell. 
lmlaaode, wordeo than1 10 eipodcm beseteD deor den Beer Ga.ra Gau.
&.11111, woonaehtig te '• Grannhap. 

GANTELTJE (HET-), riv. in het Lawl. •• ..4,,__, PI'"'· 11..,. 
•""'1arul, oader ..4lm},rl , 'Waardoor het water nit de■ boaem ,... 
dea Ouden-Doom, dOOI' den Nieuweodam we1twaans aaolcopeade ÏII 
de Oostkil valt. 

GANTBL WIJK, YOOrm, bnit. of •omerverblijt', &ham eene uilmaateade 
boawmauwoning, pro•. lfnrw-BrolHuul, arr. en 7 u. W. van •, Ber
,.,.._l, bot. en 4 a. W. va■ H,___, gem • .dWerlc n-Uilrnji, 
op de greoucheidillf van de gem. De -,, nlea-ea..s-.ïjl , 40 min. 
l'f. li. W. 'fan Almkerk, uo de Gantel en 40 min. z. 'fan s-..ïjl. 
Dae boerderij • een deel ui&makende Yan den Nieawea-».ora , wordt 
thaos in eigendom beseteo door den Beer F. X. V BHnu , Grilier cler 
Staten van Noord,Braband , wooilachtif te •• Hertos-bosch. 

GANTING, onderdistr. ia OodJrulii, op hel a..Nde .a. s-
,,_, tJOH, geh. Pod.ag, in de P""'-g_,clte •~-, in de Tijf
lig Kotta',. - De Nederlanden helibeo alhier een fen, vu den 
Bosch genaamd. 

GANTOENGAN, d.utr. in Ood-latlii, op hel S...-.Ae ei.L J-,. 
ad. Tagsl. · 

Ieo heeA ia dit d.iltr. en ia dat ftD Karihqa, in het. jaar 18Sl5, 
-eene waterleiding aangelegd, waardoor eene uitg.trek.tbeid van eopweer 
4000 houw ho1ebgronden ea rijltveldea 'ferkragen !lijn. - Br laeencht 
hier OTer het geheel eene weer friuche luclat~ en de hitte ÎI eraimmer 
onverdragelijk. 

GANTOENGAN, al. ia fJ•-l,ulii, ep hetS•~ eil. J-, res. 
Tagal, in het d.utr. 6-t11ng,,a. 

GANU1l, Lat. oaam van de voorm. stad ■n G11■, in hei JV~r
tia- der pro.-. Utrttlal.0 Zie fdl■ (Bn). 

GANZEDIEP of G.t.aHHIIP, een der moaden van den rerterhoald
·OÎ oostelijken arm de• IJ~, onder Kar,y,na, hei Orofiontmliq>
l!A-tle-Grot genaamd, waaruit hij omtrent l u. lieoeden Or.(1torac 
oautaat en noordwaards ia ne loopt, i1 ruim I u. laar, - In of na 
1733 , beeft men onderoomen , na dit sedert lange jare1t met. •ware 
bit.en en moeite elders beproefd. te hehbea , door dezen riviermond 
eene bek•ame scheepvaart ,oor dn IJ11tl, open te hoaden, doch deze 
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•tenolr• ...,, bel lleleld-,_ Terlatell; - bit maakt. de OOltelij1e 
limiet ail , ..,. het eipnlijk !:i.••'-' • scheid& cli& •ua de ••~"'or ..... .-... . . 

G&lfZBDIJI, dijk ia hel 0""-61, fl'"· Orning,a, welke eene 
ye,lenpag ia 'fan dea Oottwolde, dijk 'fan 1789 ea aeordelijk loopt 
••r Beet&a&en\jl , de aeheicliog &opchea hel Term1111tte,. ea het Vier
bnpeleo-aijl••t ui&maunde. 

In 1791 heel\ daar de laabte •---utWing plaatt phad tuuchen 
het •lugteade korpt Frutebe Emigranten , oacler dea Prins n11 Ro-
u11, en de •oorpotteo -van het F1'8111che leger der llep11bliek, waarbij 
nog een 'Toornaam Edelman uit de Emigranten werd krijp3e-vaogen 
pmaalr.t, die later te Grooinpn Îf doolpichoten. 

GANZEDIJK., geh. io het lJlda•t, pro•. fhoningm, arr., kam. 
ea 1i u. N. tea O. no Firuolofffl, gem. en ilS min. ten N O. no 
Firutwroltk; mei SO h. eo tlSO iow. - Ieo heeft. hier ecne acllool. 

GANZINBERG, buit. op de 0-,...Yel•we, pro-v. GelJmand, arr. 
e11 10 11. N. teo W. uo Ard.a, kan&. en f u. z. ten W. -.an 
Blhrg_, gem. en 11 u. ten N. 0. Ho Doonupijl. 

Dit buit. he.laat , met de daartoe beboorade gronden , eeoe o!'.\:: 
-.lakte •an 19 band. !17 •• r. 3i ". ell., en wordt thans in eige 
heaeten en bewoond door den Heer l. R. n Fu:w,■- •• Wou•. 

GANZENHOEVBN or Güs■11■ou, hait. in he1 Nedermrtier der 
J'l'O"· Utrwltl, kant. en ! u. N. no .....,_,., pm. en 10 mio. N. 
-.an 81.,,,,...,..., aan de Vecht. 

Dit buit. bellaat , met de daartoe belaoorende ponden , eene oppenlakte 
qa U bulld. ii •• r. lö 1", ell. en wordt Lhan• ia eipndom beaeten 
door den Heer Rnanu Ruaoua GBUao Bu-rRCOPn \'All Nu;annc:n. 

Gl.NZRNKAIIPBN or G~1ac:.aa,■11 , pold. in het graar,. CulnJ,org_, 
pro•. 6e1"'rloatl, arr. Tul, kant. l!akuorg, gem. Bee,t; palende 
N. aan dn Lekdijk, 0, un den polder Bloemèadaal, Z. \'V. au 
Iortenhonen. . 
De■e pold. 1-laat SI band. 99. •• •· 87 -.. ell. schothaar land , 

tel& 1 boerderij, en wordt door eonen molen , op het Zederik-kanaal, 
'fan het o•ertoUige water onllut. Het polderbel&uur hestaat uit Schout 
en Heemraden. 

GANZRNNEST, pold. in dea Bidlo«A, proy, JfoorJ..Brol,nJ, T_. 
dittr., arr. '•H~, bol. B...._, ,edeeltelijk pa, D..,,,._ 
Muuter-n,-Muilinl, pieeltelijk gem. Ferl..Jan1; paie!'de W. ea 
ll. aan de Raigt, O. uo het Slempt, z. 0. aan het Gat •ua de 
f.aiderklip. 

Dme pold. bataat eene oppenlakte -.au 1' bood. 91 .,, r. 80 •. ell. 
Bel zomerpeil i, IIS duim: l>o•• A. P. De hoogte der bda i ell. 
to duim. bo•en l. P. 

GANZBNSLOOT , watertje in Jf,,.,,J,.H.»at/,, ten w•tea 'fllD tie 
ttad Punnennde , lijnde de oade lnaaein•rt, die na Purmenode 
naar Neek loopt. · 

De G..n■•J.OOT neemt aijaeo BBmllllf bij de pook kanaalsluï. Ie 
Parmetende, loopt laap den weg, die Yan deae aiad naar Neelr. pat, 
'f4Mld,ij het Neclr.erhop tot Neelr. 1 waar •ü aic:h , bij de brug , met de 
W ormer-rinploot Yereenigl. , 

GlNZRNfBLD, ancl.,.- aeaoemd GnUlffl.As of V ooanu, oabela-
clwinallei ia .r...,._LnJJ.. pro•. JV°""'"Bol,_,,, arr. eo bat. JIA
.... r, ae-, Sel,oorl-Orwe-11_,.. ... c.-,, fa. N.W. un Berpa • 
f D, Z. W • 'fllD Schoorl, . 
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Deze duinvallei bestilat ui& wit 1tui&ánd , . hier ·en daar mét nrlie-
•enbedeo of nolletje1•, bepoeid me& helm , en, op aommige lage plaat
sen, met een aoort vao blad riet. Men tref\ er ook waterpluaen ua. 

GANZENWAARD, griendlanden in den• Bie,io«A, prov. Jfóord
Brobantl 1 arr. '• llertogertbo,eA I kant. He,m/ea, gem. Il'~-•; 
palende N. aan den Galeiwaard, 0, aan den Groenmgswurd, Z. ua 
den Ouden Kooiwaard, W. aan den Kooiwaanl. 

Deze landen, welke ompolderd aijn cleor eene lage aomerbde I uit
waterende door bonten duikertjel , bellaan eeoe .oppervlakte no ii huod. 
74 v. r. i9 v. ell. 

GANZEPOLDER, naam, onder welken de Gu1ttou.a, prov. Fnu-
1-tul, k w. Oo,tergoo 1 griet. Oo,t_-Dortgetatkel 1 weleens verkeerdelijk 
voor.komt. Zie G.i.sHPOLLB. 

GANZESTA.ART, geh. in de Meijmj •• '• HerCogen/Jo,J,, kw. 
Kftllpenlantl, prov. Naard-Brobatul, Derth distr. arr. en S u. Z. W. 
•an Bintl/&own, kant. en 3 u. Z. teo W. van Oir,cAat, gem. Hooge
/oo,i..Hapwt-en-Ctuterea 1 10 min. leo Z. vaa Hapert I waartoe het 
behoort; met 16 h. en 60 iow. 

GANZBWEI, eeoe oobekade plaa& io deo Bi,iba,Ja, pro•. Jfoord
Brobatul, Yierth distr., arr. Brt1da, kant, Oa,tllf'Aaul, gem. Jlatle
e11-Drimrnelna; palende N. aan het gat van Gao1, O. aan de Noonle
klip, Z. aan het pt van Kampen , W. aao het wa&er. 

GANZEWBI, gedeelte van den Bmel~Jer 1 prov. lfoortl-BN
ba"d 1 arr. Breda I kant OallerAa■I , gem. Matle-n-Drifflfllekr.; pa
lende N. uo de Kerkvaart, 0. aan Beele-lloer, z. aude gem.11ade, 
W. aan den Nieuwen-weg , en bestaande eeae oppervlakte 'HD H bood. 

GANZOOIJEN • geb. in de Meij,rij •• '.s Hertogml>a.sd,, prov. 
1Voa11l-Braband. Zie G.l11s01D11. 

GA.PEY of G.1•• , eil. ia Oaat-1-.êië 1 tot de B,mgay1tlae-eilatulna 
behoorende, in de Straat tkr Malditn 1 aan de B~t no Ienado, 
aan de Oost-kust vao het eil. Celebes. ' 

GAPEN BORG , voonu. landh., prov. Frie,larul ~ k w. ZnetttNIUffll, 
griet. Sûlli"99f!rf-Oolleintle 1 arr. HNrertr,eea 1 kant. O.Je-Bnfaop, 
½ u. ten Z. van Oldel"Y" 1 waartoe het behoorde. . 

GAPINGE, gem. op bet eil. ,,,.alc/iettn, prov. Zulanfl, distr., arr. 
en kant. lllidtlelhrg (1 k. d., 3 m. l., 1 •• d.); palende W. en N. aan 
de gem. Serooskerle, 0. aan Veere-en-Zaoddijk.:t»uiteo, Z. aaa Vrou
-wepolder. 

Due gem. bevat het d. Gapinge en eenip ventrooicl liggende 
huizen, waaronder het Huis te Gapinge, en telt i9 h., bewoond 
door 43 buisgez., uitmakende eeoe bevollûog '1'8D iOO inw., die meest 
hun bestaan vinden ia deo landbouw. 

De inw., die hier alle Herv. zijn , maken eene gem. uit, welle 
tot de llau. van JJ/idlklln,rg, ring van 1' eere, behoort. Na het l'ertrek 
'l'an den Predikant Jou1111u lhLDBH.lC:■ , hetwelk in het jaar 1819 voor
,·iel , werd de eeredienst in de gem. waargenomen door de Predikante• 
-vanYeere, doch bij koninklijk besluit van80ctober1836, No.12:i, 
werd zij -..eder ,-an Veere gescheiden , en maal.t sedert een afaonder
Jijke gem. uit. De eerste die, na de 11cbeiding vao Veere, bet 
leeraararuht beeft waargenomen, is geweest J"'c:oa JuL1.1.11us S11oac:~ 8oa
uo11a , die , in bel jaar 1837 herwaarts kwam, en er thans (1842) 
nog slaat, Het beroep ,reachiedt door deo k.erkeraad, met medestem
,oin,r van den Arubarbtsbeer. - llt>o heel\ ia deze gcm. slechts ééoe. 
!!<chool. 
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G.aPllffl•i• eene· laèerl.; welke eertijds toelN,boonl "beef\ un :Pa.a.n 
.... eo ...... , die 1ieh in howelUk l>egeveo ltad met lACOIA Y.11' O..
,IUl1' , Gravin .,.,. HoU..tl n · Znloitcl, en , na wiens linderloos 
overlijden , 11\j weder aan de grarelijkheid veniel , waarom Ku11. tie 
Sto,,te 1 Hertog m,a Bourgonl__ii, deae heerl. verkocht un 11ijnen Rent• 
meester, Bewestenehelde, G11Y 11 8.11111T. Daarna is deze -heer
Hjkbeid meermalen van bezitten veranderd • en is thans een eigendom 
van den Heer Jlr. E. C. V1uL1Jn, Lid der Ridderschap en Staten no 
Zeeland. 

Het d. GANCI, ook Dn-G.aPINH of Tu-GAPIHI, ligt zeer unge
naam, 11 o. ten N. van Middelburg, i o. W. nn Veere. 

De kerk was vó6r de He"orming eene vikarij van de H. llaagd IIA
a1, , terwijl de begning aan· de Graven nn Zeeland stond. Boven 
de voornaamste kerkdeur, staat in den _moor een groot ardoinsteonen 
kruis, als overblijfsel der R. 1. tijden. 

Be& wapen nn G.aP1w111 bestaat ia een veld van keel (rood) , bela
den met een sehelmd hoofd , met gapenden mond , het aangezigt nn 
ulnorlijke kleur, de helm en het hamas van zilver. 

GAPINGE (DE), voorm. waLer in Zeeland, hetwelk uit deAmevoort
komende, in eette Noordelijke rigting tusscben de Noord en Oostwate
ring nn Walcheren doorliep, en zich in het Noordsche gat oot.lastte •. 

GAPINGE (DER) , naam , welken men wel eens seet\ aan het d. 
G.tPIIIH, op het eil. 11' aliMrm, proY. ZHla'llll. Zie Gn1H1. 

GAPINGE (HUIS-TB-), adeU. lluis op het eil. FakAnen, prov. Zn
lll•tl, distr., arr. en 1i u. N. nn Jliildelhrg, kant. en 1 u. N.W. ,aa Yttre, gem. en ½ o. N. Tan Gapi11ge. 

Dit adell. huis wordt thans in eisendom heaeten door den Heer M:r. 
J. Saeucll Hea1ao111, wonende te lliddelborg. 

Op de boerenhoF,tede , tot dit buis hehoorende , i1t den 6 December 
1837 brand ontstaan, wurbij de schuur, het wagenhuis en varken1-
hok , benevens 31S a&aks vee, eene prooi der vlammen 11\jn geworden. 

GAPINGE (TER) , naam , welken men we] eens geeh aan heL d. 
GAn11c1 op het eil. 'll'alelteren, prov. Zeelarad. Zie Gu1NG1, 

GARAM, d. in Oost-lradil, op het Salltlatdte eil. la• 1 res. S...
ra11g, distr. fhogol. 

GARBENDBW~ER, naam, onder welken de voorm. edele heerd 
G.aH1aen111 , in Fi•elgo, pro,. Groningo 1 wel eens verkeerdelijk 
voorkomt. Zie Gu■11n1wa11. 

GARCU'S-UOOP ofGuTtA's-■ooP, ook Gauu's-100, geschreTen, verl. 
houllJr. in N eJwlanJ.r-Quiuft• 1 kol. Suriname, aan de CaniDinil:alwHi , 
ter regt.erhand in het. afvaren ; palende bovenwaarts aan den boutgr. 
Copie, benedenwaarts den verlaten houtgr, Vier-Azen. 

GARCIA'S-K!MP of G.a1Tu's-Ka,, ook GuT1.1'1-K,■, geschreven, 
verl. houtgrond in /f e,ll,rlaruá-Guioaa, kol. Suri•••e, aan de Sm
_,,., , ter regtenijde in het afnren ; palende bovenwaarts un den 
houlflr. Roble-skamp , · benedenwaarts aan den verl, hontgr. La Provi
denee. De Negen -men haar STOK. 

GARCIAS-KAMP of Gunu-K.1••• ook Gau1.1'1-KAJ1P geschreten, 
verl. houtgr. in NHffla•d1-0.ia-, kol. Sariwat11e, aan de llur
«Aalhl:reeE, ter linkerhand in het afvaren; palende boveawurb UD 

den verlaten houtf. Voorgrond, benedenwaarts aan den verlaten hoatf, 
Biirrar; 3700 akk. groot. Vroeger heet.te hij M:.usftlc:n. 

liARDBL, geh. in de hr. van Bmlt, 1 prov. Noord-Bra6artd. Zi~ 
G,uaa. 
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GAllDILIWBBll, .... , o_, ,..._ bel ••• .............. , i■ 
,~ J Jlftt!· 6N7••, ook 'ftl ... ftOl'kamt. Zie Gnau.nrna. 

GilDBaBBOU Gu-•n, baan. op de Jr«ler-T,,._, 
pt'O'f'• 9,1,1,.,,,,_, distr. Y,,._, arr. ea IS u. N. W~ vaaÁrt1Aea, kut. 
en 1 •• 0. Z. 0. van .Nijieri, gem. en 11 u. N. 0. van B•-lil, 
1f •· Z. van Ganleren, waartoe 1ij behoort; met i80 inw. 

GARDEREN, d. op de 1'd1r--Y1l•w, prov. G,ldtrlarul, di,tr. 
Yel••, arr. en 8 u. N. lea W. v■a Árnlwm, kant. en S 11. W. 
van lfrj"fttri, sem. en 1 11. N. O. van B•r-ld; niet ver van het 
Uddelermeer, 11 min. N. •na den etrut.we, tuuelaeo Utrecht en 
De.enter. 
•n telt er in de kom vaa het d., 41 h. en HO inw., met. de 

daarlOe behooreade baars. Garderb roek, Stroe en Enen, 1i6 h. 
en ruim 800 iaw ., die meest hun beotun vinden in den b\jenleelt ea ho
niallandel , wordende hier -duiaenden b\jeakonen 11evonden. 

be inw., die op IS na alle Ben. 11ija , maken eene gem. ujt, die '°' de Jr.lau. en rins HD H.,._.j,,, belaoo~ Déise gem. wu 
!fOlll8I' met die .,.. X: ool•i,jl, vereenild, lijnde do eente, die ia 
dele eombiaalie ·Predikant. wu , reweeet "ruu■-111 A1.1an , die in het. 
,.., 1194 herwaarts kwam en iil laet jur 1804 overleden ia. Ia. het. 
JUr 1817 is de comhina&ie •an dese twff plutlea vernietip. De eerste, 
die na de acheidia11 van llool•ijl, het leeraanmbt in deae sem. beert 
waargenomen , ia ,-w-t. Fauu1c:111 Cnna1u1 , die in het. jaar 1607 
herwaarts kwam, en in het jur 1817 overleden is. De keil was voor 
de Reformatie aan den B. G•111vuue toegewijd. Er was aldaar eea 
vibrij van de B. Mup , waanan de bedienaar tot het leaeo van twee 
of drie miuen pbouden wu. Deoe kerk in het jur 11S71 afsebranèl 
sijade , werd in plaats durvan , eeae nieuwe rebouwd, waartoe de on• 
kolt.en sevoaden werden uit het pld , het.weiii. HD het verbopen der 
landerijen kwam, welker inkomea te voren bestemd wu, tot onder
houd van eene kerke4lien1L van Sr. Ano111111, a welke toen met de 
toestemming van den Bisacbop van Deventer vernietip werd. Deae 
kerk. heeft eenen ffij hoopn en dillen toren. De R. IL Priester te 
deller plaatse, JCW111a Vaasnnw, ook J" AH1un1111 VaL11.t.11aa p
numd , de Hervormde se•oelens toegedun , achreef voor ·11SISO oYe.r 
vele sebreken in het R. K. kerkseung. 

De enkele R. 1.., die men er aantreft, wordt tet de stat. van •--
111nld gerekend. - De 4 Isr., die er rvoaden worden, behooren tol 
de riag-syaagop van Nyl,,ri. 

De dorj,sehool wordt pmiddeld door een tJetal ftn ilJ leerliasea 
hesocht. . 

Er was voorheen 1lechts ééne put, vaa eeae oageloofelijke diepte, 
waar de inwoners hua water haalden , thans llijn er drie , van welke 
twee particulier eïsendom 11ijn. De eeae is meer dau 100 voeten diep. 
Mede 1ijn in de nabijheid de overblijtielea nog te 11ien na de Bua
aea1ehan1 , eeae plaats met eeneo matipn aarden wal omringd, wel
ken men gelooft. omtrent de tiende eeuw door de Hunueo l.e 11ijn opgewor
pen. - De kermis te GuD1H11 valt in den eersten Zoodas in October. 

Dit d. is de geboortepl, van den Letterkundige Ju Orto S1.u1raa , 
geb. 4 Mei 1782, t 8 Fcbraarij 1811J. · 

In het jaar 1811 , is dit d. bijna geheel afgebrand , doch lalcr 
herbouwd en -.eel verfraaid. 

GARDERSCBEBROEK, hmm. or dP. ,V~dtr-J',.f111N1 1 prov. Gddtr
lnnd. Zie Gn•unou. 



GAI, 

Gl.aul&~ w•-- tl,1 ia IIIL ~--• d.tr P"•• '1nl111·.,.,, 
ua 114, Ooetaijde der Ie. . · 

Bel is lleer dlD waten-4. "• bft jw. 1i77, ia den Dollar& 
tudrviakeq. . , 

G.U.EVKEN, oabeuiade 1treü. gl0Dd1in Fwelgo, prov. Gtw-. 
,-. Zie Gwa,n• . . , 

GARDRDEWEER, voorm. edele heerd in Fiwlgo, proY, Q,.,._ 
1•, arr., kant. en 1½ u. N. vaa Appi•g""'-, pm. ent u. Z. 0. 
van, llien,,a, i u, N. Yan Hol_,,., wurlee •ü behoort. 

Thao, is bel lwi1 tot eeae beerewoniotr inprÏ(r& , en word&. me\ de 
daartoe liehooreade gronden , be■luade eene oppenlakte Yan IS7 bund. 
71 "· r.. 70 "• ell., in eigealleio baelea en hewoon4l door dan Beer 
1 ... IIAHM Bt.HD. . 

GARIIERWOLDB, ook Gn■IU'IIOl,DI• or GIPD'"'!II J .... oucla 
Ga■awuo, ea in •- brief "811 1501 Gauu.WAIM poemd, d. 
in Fwelgo, proY, Q,.._,.,., arr., kant. en :J½ u. Z.W. ,aa A,· 
,.,,...,.., p. en ! a. z. w. 'Nn r ... B-,. 
- llea lel& er ia de kom "8n he& d. ilS h, en 180 iaw., ea 111e& !Ie 
baun. de Bonnrij1re eo Heide ■ tehap, 76 h. to lSOOiaw,, clie 
m-& hun be■&aaa 'rindea in den landbouw , en onder welke eenÏfl 
welvaar& heench& , 11it.laoofcle van de aaltijbeid der stad GrollÏapa. 
De li1sia, der laadea is hoopr aan den aOGEdltu& van het Dam11et
diep • alwaar DMD pede YULe , ffUch&bue klei hed\ , doch na dea 
allidbnt in de Heideucliap is de bedem lager ea llerrieach&itr, Bel 
d., dat aiet be■&raa& i, , heeft nie& nel doorrid vu rijbaipa , al, 
ligeade 10 mia, N. vu deD Ueiw•, welke "8D Groniop nar 
Appingedam loopt. 

De inw., die bier allen llen. aijn, Nlioorea tot de klau. "8a 
Á~- , rins 'flll Sloclderna. De eente • die hier bel leerur
amL& Leet\ wurgenomea, il pwee■t JGODa CLnr11111111, die ia: het 
jaar 11915 herwurb bam , en in ut jur 1-IS97 tJeremoveenl werd. 
He& collal.iengl behoort pieeltelijk un de provinae Groniapa , p
deel&alijk aan het Geertruidaguthni■ te Grooia,ea , en gedeeltelijk 
aan de Kerk1'08pen en luirkeraad. 

De 1eer oude kerk is een . groot kruispbouw , me& een alleain1 lae
aieuw1ardi1r, doch au aanmerkelijk Yenallen or,el, In deae lerk. 
Yindl mm oude aiNm , kuteD ia den muur, ltuulÏf bewerkt.e Uien 
deuren , Y-1 Cruije paftteenen , ea andere din,ea .meer , welke 
elden veelal 1ijn vernieLilJd. Hare 1&ichtiag dapekent van het laalll 
der twuUèle lol bet befin der dertiende -•, Yolpn• eeaeD Yroepr 
aanweai1ren ,teen. De 1w1re, vierkante, 1tompe toren stut an da 
wesbijde .r,e■c.ïden Yan de kerk , nllfr9INM!f 'Nln daeJfde hoogte ea 
m,& een ■las· en uurwerk Yooraien. Jlea nndt Ie G.um ....... he& 
Yolpade aoaderliage 1r..r■chnft: 

A110 167i. DU 9 M,.Ha, 11 m au H111u oanT D'Baw. 1'11111-
LlaH D. lha11n11111 S.UT1,..,, •.wnoa 'IOI' G.aam.-..1, 11111 OLNIII 

9:5 ••• 11111 •■1Dl4111.1■n 60 aan, DH LIIIDT ,1.a111a aeuna, vooa• 

WAATU 1U UL1'11 --•&. 
WAT Il WUILIIII W&U ■U&'II' 
Ie& ■uca111 '111 .u11 '111 6 wu 
111 •an• '111 wua IIW-■-11 
N 8 ■u IC& llOID III ITU 

Hia onn ucn 1n11 LD 

ALI 1',U .. """ tDIIIIIIR, 

1-~·:'-'i\.,:,i_::1..;.: 1 
....... , 

··---··-



G~R. 

De dorpeohool wordt. èor MD pmidtleld 1* •- ee: leerliiipn 
baoclat. 

•Dil d. ÎI de geboortepl. •an dea •en:lieaalelijken HD11B1& w..,.... 
den ij•e~ voonlander nn bel nrheterd achoolonderwijs, geb. clen 
il Janaanj 1713 , t den 19 Febrnarij 18i1 , als Scboolonderwijaer in 
de Pekel-A, en Scboolopaiener in het. 'fijtde achooldistr. der prHincie 
Groninpn. . 

Bij den watenloed ftn 1284 , heeft dit. d., wegens de laagte der 
landerijen, groote scbacle geleden. Bij den 1torm •an :n Deeemlier 
1836 en daarop gevolgden watenloed, aijn de landen 011der dit d. weder
om pdeeltelijk onder water seraakt. 

GARlllNGE, ph. inBeit.nliwg,pil, prov. Dmaclw, arr. en :S{u.Z • 
. •an Ann, kant. en i½ u. N. van Hoogeffffl, gem, en ½ o. Z. •an 
B' e1tniork ; met H h. en 70 inw. 

GARNER, boon. en "Yoonn. haft1. in Zollatul, pre•• l>Hrijnel. 
Zie G1111a. · 

GARNICH, gem. in het. balj. van Lllffflllnwg, grool.h. ~, 
'YOOl'ID. kw. Arlon , arr. Luzn,J,•rg, kant.. Smnfort ; palende N. aan 
Steinfort, 0. aan llamer en Dippacb, z. aaa Nieder-Kerschen en 
Fan1ig, W. aan de Belgische gem. Hondeliugen. ~ 

Deae gem., waarin men "Yele en booge bergen en eenip moeranige 
,treken aantret\, be,..t de cl. Garnich, Dablem, Hievingen e11 
Kabler, bennen• de ph. Groot.-Beving, Klein-Beving en Petf
fershof. Men beeft er 110 h. en 3 groote boe.en, bewoond door 
eene be•olking no 800 inw., die meeslal in de •eeteeh, maar ook 
ten deele ia den landbouw een beat.aan "Yillden. De veeatapel wordt 
gerekend op iOO paarden , 300 s\uu boomvee en 11SO varken,. De 
gewone opbrenpt der akken bestaat uit. 60 aak larwe , ilSO uk maa
telain, 300 uk rogge , ISO aak. pnt., 800 uit ba,er , 30 sak erwten 
en iS 11û hoonen. · 

De inw., die alle R. K. sljn, maken de par. ftll G&a11n uit, welke 
tot. het vic. apoat.. van Lfuffllh,g, dek. nn •etsig (M-11t1) be
hoort, te Gll!l1C11 eene kerk, te Dablem, te B ievi ngen en te 
Kabler kapellen bezit, en door eenea Putoor en twee Kapella1111s be· 
diend wordt.. - Men heeft in dese gcm. 4 1cbolen, 

Het d. Gau1c■ ligt. if n. W. "Yan 1-ffllftrg, 1 11, Z. ten 0. •an 
Sl.cinfort.. De kerk , wurin de dienst door eenen Pa1toor en e.,nen 
Kapellaan wordl wurgenomen, is aan den H, M1c■AIL toegewijd. 

GARNWERD, oudtijds G■nnwnD en thans ook wel GaOOT-Ga11-
wt:1D, d. in het 1Y uterk-rtin der proY. Oronmgen, err. en il u. N. 
ten W. no Groningen, kant. en i u. N.O. van Zr,id/um,, gem. en 
1 u, 0. len Z. nn E:i,ige, op eene wierde f aan den linkeroever nn 
het Reitdiep. Tot. dit d. bebooreu de b. Beswerd en K rauum, He-t 
d. zelfs onmiddellijk aan den seedijk , waarop een acbt1ijdiae koren• 
molen , beeft eene smalle straat , en is door het Aduarderdicp en het 
Reit.diep over welke ffeene bruggen ligr,en afrreslolen , zoodat he& voor 
den doortogt. van rijtuigen seer afgelegen hgt. De geringere Yolks
klasse vinden bun middel 'fan bestaan in het optrekken nn schepen 
naar Groningen, in het. viucbeu van paling, en des winters spieri11 • 
gen ; ook worden hier vele oude schepen gesloopt , koffen , smakken • 
tjalken en derr,elijkc , de andere l,evolkiug leeft ,an den landbouw. 
De grond ia klei, maar niet zeer deugdsaam; ten westen van het. d., 
naar den kant van het Aduanlerdiep , ,ooral tf!o zuiden van Krassum 
naar Oostum toe, heeft men kleiirrond, die oerorbtig co 'ltl'Cl'd i,. 



G!B. '" Dl l'OCNlooffl• of-oer·,-,dt er ll))OelN" oader an teelgrond aaagelffft'o ~ 
mui• duronder weder ·aeer Ynaobtbare ·aarde, Tuuoben het Adaar
derdiep en het Reitdiep, un Aduardenijl en naar Kl'UIUID allenp
kens "ferminderemle, is de grond uYeliger or nadiger. 

De Hen., die hier woaen , bebooren tot de gem. Gam~-G,,-
111•, welke in dit d. eene kerk hebben .zu ÎI van een fraai orgel en 
Yan eena marmeren nachtmaal1tafel Yoorzien , en heef\ aan het west
.inde eeoen bijna 30 ell. booften 1tompen toren , waarin eene klok 
hangt, die reeds in het jaar 1 oliO gegc,ten is. De voormalige toren 
is in het jaH 1739 ingettort. - De R. K., worden tol de 1t. un 
Groniflfen gerekend. - Men beert in deH gem. eene school. 

Oocler dit d. behooren eeaie:e wierdea, waaronder de AntnRlmer
wierde uitmunt, hebbende 7 bonden ~penlalate, en lijnde IS,11S ell. 
boven het 1omerpeil aan de Aduadenijl 'l'erheven. 

GARNWERD (GROOf-), d, in het 1"at ... reirt- der prov. Gro
•irign. Zie het vorige art. 

GARNWERD (KLBIN-) of lu.11K-G&aHaa•, ook wel ma B0111: en 
'l'eelal •• RA&11' genoemd , vruchtbare kleistreek met schoone boeren
llofsteden in· del.'°"•· Grorairtg•, aft', en IS o. W. van Áppai,g«lafll, 
kanl, en 1½ u. • W. no Oruler,l,...,,., gem. en. l u. z: W. van 
1' i111n1, aan den regter kant van het Reit.diep. Voorheen l11tr het 
er.liter aan de linker 1ijde in eenen hoek no dat aeer bugtige en kron
kelende diep en behoorde aboo tot het Il' ,.,.,._,in, maar , in 
18119, werd het, door eene 'l'erlegging en doorgraving van het Reit
iiep, deanan afgescheiden ; doch bJeef tot het Westerkwartier 1-
laoeren , tot dat , ten gevolge van het Fransch Keiaerlijk Besluit Yan 
den 18 Oetober 1810 en Ámté van den Hertog van Plai,a,,c,, van den 
!l7 December 1810 , alles, wat oostelijk van de rivier lag, tot het arron
dissement .Apping,,larn 1 en Ku1■•G&a■WIH, tot laet kant. '/F i11111t11 werd 
gebragt. De oude •ngevuldc beddinir Yan den stroom omgeeft dit ,reb. 
ten ~ 0. en Z., en beslaat ongeveer 33 banders. :Men telt in •• JloH 
13 h. m 100 inw., waaronder ook de heide boerderijen .Alling,ltuinN. 
Zie da& woord. 

Men heef\ er aiterdijb land , aan den oever Yan laet oude l,ed van 
het Reitdiep, en binnenland binnen den ouden dijk ; de eerstgenoemde 
landen 1ijo laooger , gelijk de aanwassen of kwelders lanp het Reitdiep 
nelal zijn. Deze uiterdijks landen zijn 1eer vruchtbaar ; de klei sit 
tt diep , de grond van het binne11land i.1 een weinig minder io deugd 
en eenipins met roedoom gemen3d • daaronder vindt men witte klei 
en vervoll!ffl• blaauw zand met een weinig klei Yermeogd. 

GARNWERD-EN-OOSTUM, kerk. ge,n., prov. Groraing,,., L.lass. va11 
6-iflr, ring van Z•idAona. Jlen telt er 800 zielen. 

Deze iem. i1 eerst met die Yan Feerwerd vereenicd geweest De 
eenle , die in deze combinatie het. leeraarambt heeft waargenomen , is 
geweest T■o■u Sn1.11u of SnL■H, die in het jaar 1ö9ö hier stond. 
In bet jur 1609, toen Bua luu1 er Predikant was, is Feen·erd 
er \'ID afgescheiden, Ooli. schijnen Oostum en Garnwerd lat.er 
ieder eene afaonderlijke gem. te hebben uitgemaakt; wanl 11ij vinden, 
dat in het jaar 166ö P1nu1 Gaooou , destijds Predikant le Oostum , 
nn de gem. Yan Garnwerd is toegeYoegd , omdat lluc111 Musaus , 
Predikant aldaar, door •wakheid des verstand•, tot de predikdienal 
oahekwaam geworden waa, en YaD toen af zijn Gu1nHBD•IK•Oonu■ 
weder Yerecnigd gebleven. He'- pat,onaatregt hehoorL aan eenige inge.; 
&etenen der· gt'tlomhineerde gem, •an 6arn"n•d-en- Oorlam, 



GJ.I. 

GAUIDA., . IÎT, ÛI· ·O.,, 1,w;;;·, ., .......... , eit. Ja.,, ,. •• 
p....,,,..,_,, ZU ul& 1111& -- aiallelijlim laop in de S,-.,-. ...... ' 

GAROEDA, oad tl. ia Oo,t-Jftllil, op het S....,.. eil. 1-, 
n1id. ea ~- P111W01•1r,g, aan de Garoella, 

GAROET, pluta in Oo,t-/näi, op he& ~eil. law,,, raid. 
p,_g,,..&gn,lldiappt111. 

GAllRELSW.EER, ook wel Guou.1w11a pooemd, d. ia Finlgo, 
pnv. GtwrÎrlgffl; an., bn&. ea 1½ u. W.· van .J.ppinr,/a,., gem. ea 
t u. Z. van· Lopp;, ■-, ter W'edenüde docà voornamelijk len Z. vaa 
be& Danu&erdiep en den puinweg, bij het Viachumermaar. 

Het is aoi, al leveodir en 11HpD11am , dewijl men hier he■tendif ,ij
wigeo , 'Nllnelluiten en 1ehepen aiet doorkomen, Bij eeaeo brief un lo
niog H11111am van den jare 10117 , werd dit d. met het rep nu mukl
plaat1 '\"ID pbeel iivelp helJif\ip t ea he& dllllf teen a.. DNID ... 
Gu11n11wnv. llen teil er, in de kom van he& d., ii h. ea 1SO iaw., ea 
-t deb. Nieahui1, ..,._,.., eeoip vent.rooid ligeatle woaiapay 
:n h. en !HO inw., die meest hu hellalln vinden in llen landbouw. 
De ·.-,d is er vrij oodeneheidea : aan de neonbijde vu het diep i1 
de klei blaauwer , leemiger en ,waarder, dan aan den suidbat 1 
waar •ij veeaiger en •-l'ter is, gelijk aij .ook alleopkea1 lager wordt. 
Ook •ün er plutsen , -wur eent. op de diepte van i ol :J voe&eo bik 
1it. en daarna wederom sware klei. 

De inw., die hier allen Hr.rv. •\In , maken eeae gem. ui&, welke 
tot de kla11. van .4pping,_m, ring van Lopp,r,•"'• beLoort. In de 
eente jaren na de reductie van cGroningen , beert de Predikant deaer 
plull ook Oo1tenrijtwerd bediend. De eenle Predikant , welken wij 
all 1-raar te dezer plaatse vermeld vinden , is geweest. &IT011111 

J■111H1ca Laoau,1, die in 1639 everleden is. llet collatieregt wordt. he
seten' cl.or Jonklaeer J. Hou S1cc.1•a. •n• H Huunu. De li:erk is, even 
als tie bolle spitse toren, in het. laatst der vorige eeuw geheel vemieuwtl. 

De dorpscbool wordt. door een gemiddeld geul vaa ISIS tot. 80 leer
lingen bezocht. 

'fen Z11iden van het d., nabij Nienhui1 ligt eeae wierde van 1½ band.. 
srootte, 8 ell. 4 palm. boun het muiweld. Aaa den Zuidkant, Jaap 
het diep , is de oude dijk nor te onderkennen , waarop de huisen .., 
boowd zijn. 

GARREWEER of Guw111, geb. in Fwelgo, pro•. 6roaiag,n, arr., 
kant., gem. en½ u. W. ten Z. van APJIÎ11geda,,a, iO min. Z. ten W. 
van Tjamnorer, wurtae het kerkelijk-behoort met 14 b. en 100 inw. 

Tot dit geb. behoort mede het Hui, Garreweer, Voorbeen heeft. 
hier ook eene kapel gestaan , alsmede oog eene burg , volgen• de over
levering Keerweer genoemd, van welke laallte burg DOtJ eenige over
blijfselen ea o,erleveringen bestaan. Dit geh. beeft. een eigen mur, 
welke door een 1h1i1je het water in het Damsterdiep looit. 

GARREWEER (HET HUIS) of m B011 Gnwaa, in de wanclelinr 
ou ÄPPELIIJH gebeeteo, voorm. burr, ia Eieelgoo, prov. fhoniagn, 
arr., kant., gem. en ½ u. W. ten Z. van 4ppi"9,_•, iO min. Z. tea 
W. van Tj<Ultft/Hf' , in het geb. Goan,11a. 

Van deze burg 1ljn nog de overblijfeelen aanweair in een Loerenhuia , 
hetwelk , met de daartoe beboorende gronden, in eigendom baeten word& 
doer het adell. geslacht van PoL1.su G.ns. 
- GARREW.EERDER-KEER of GilUWDaan-ua.a, water in Fiftlgo, 
prov. Croniagen 1 dat. ten Z. van het ph. Gam:ner uit be& Schild-



GAL 

"9•• ............... dal .... , .. o. ftll .... Gannie.ol" 
Appelhul'IJ, met eme noordelijl.e rigling , nur bat. Dam,tenli.p loo~, 
wurin het sich ontlaat. 

GülllEWERD, d., prov. Grorc..,,.. Zie GA.annu. 
GARBEWEBD (KLEIN-), geh., pro•. Groair,g•. Zie , G&UWsu 

(luu-). 
GARSDBL, vaartaloot in Gee,~, prov. lYa~-Hollatl. · 

Zie G ........ 
GARSHUISTER-IAAR, water in Eiwlgo I prov. Groaiagea. Zie 

Guuu11aa-■.ua. 
GARSHUISTER-VOORWBRK (GROOTE- en KLEINE-), t"ee geh. 

in FiHlgo, prov. Gtotti-,... Zie GA&Uuma-Vooaw1U (Guon•) eo 
G.u111111ua-V ooawas. (luuaa-). 

GARSHUIZEN of Guan1111n , eigen}Uk Giw■uau eo bij de land
lieden Gut■uDD, d. in Fi.,,,lgo I prov. Groningn .l arr., bot. en i½ u. 
N.W. na~~, gem. eo 1i u. N. ten U. van SteJa,,, 1 1eer 
hnallig in eene biiachrijiLe ,treek gelegen. Ben telt er in de kom van 
i.etd. 4ih. en !i70inw., doch met de daartoebehooreode1ela. Dijkum, 
hetGroote-Ganhuiaer-Voorwerk en laet Kleine-Garshuiaer
,Voorwi:rk 117 h. en !SISO inw. De iaw. vinden meest hun bestaan 
in den laodboow. De pnd van dit d. is zachte or uodip kleigrond. 
De p~•i> met het Damsterdiep te waler pchiedt door het Gan
houer-maar. -Zie het volgende artikel~ 

Nabij het dorp , un den war aaar W ester-Emden , is eene oude 
voor, welke het ,-oormalig bed• eeuer oade waterloaing aanduidt, waar
vaa vele spookverhalen in omloop lijn , welke vao de vroegere merk
waardi1heid van dit d. getuigen. 

De iow ., die hier Of 7 na alle Herv. lijn , maken eene gem. uit , welke 
tot de klau. van 4ppang_e,/l,_m, ring nn Lappn,••• behoort. De een&e, 
die bier het leeraaramb& heeft waargenomen , is geweest W OU'CWNIUI 

.la1r.ou, die in het jaar 1601 hier stond. Het beroep is eene pal'
tieuliere collatie. Aan het westeiode der kerk , waaraan men nog wel 
enkele dnifsteenen siet , staat een .stompe toren. De torenklok van 
141111, ÎI met de heelden der ti Apostelen en met een raadschrif\. 
versierd. - De 7 a. 1.., die men er aantreft., hehoorea tot de atat. 
van Uill•un. . 

De dorpschool wordt door een f:middeld getal van 60 leerlinsen 
heuc:ht. Ben heelt hier ondenclae1dene burpn phad , waa"an hei 
K ars hor en •ooral de burir op Dij k u m nog niet vergeten aijo. 

Naar dit d. wu de Nederlandsche beeldslormiag van 11S68 , gelijk 
nrhaald wordt ,· ook meer or min overgewaaid. In het vonnis , het
welk de bloedraad des Bertogs n• Au•, in 11170 te Bruuel, tegen 
IODlmip Ommelanden heeft uitgesproken , vindt mea eenige penonea 
qrmeJa, als beschuldigd , dat 1ij hier aan het beeldslormen hadden deel 
pnomen en dat er onder hen ook de Mennonieten. 1ecte waren toe
gedaan pweest. BA&TOJ.D Snac:s.ullOII•, plijk daar uitdrukkelijk geaegd 
woràt, wu de oonaak van de nieuwe predikatiën geweest, en had 
gebroken in de kerken van G.ua1111u en Oo1ter-N11elaR,l, 

GARSHUIZKR-IIAAR , G&11TRUIZ.U·••A& or Gu1■1111T11-•u• , water 
in Fifflgo, prov. Gran1'ngn, dat bij Gar,lluiua ontataat, met eeoe 
aaidwestelijke rigting lancs Zeeryp en Enum loopt , om 1ich, een wei
nig bewesten Tjamsweer, in het Da-,tcNwp te ontlutea. Het iredeelte 
tol aan Wienjetil wordt weleens door sommigen •oor een gedeel&e van 
«n Fivelstl'Of>m r,honden. 
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GARSBUIZEll-VOOllWERK' (GROOTB-) of Gaon1-G.u"111stn-Vooa-. 
wn1:, geh. in Fwelgo, prov. 6ror1ir1gea, arr., kant. en 2½ u, N. W," 
van 4.ppingedam, gem. en 1½ u. N. tea 0. nn Stttluffl 1 aan deu· 
Dijl.umerweg; met !i h. en 16 inw. - De naam van kerkhof is er 
in een stuk land overgebleven, 

GARSHUIZER.-VOORWERK (KLEINE-) or KL11■1-Gusr■UISTH-Vooa
WIIS., geh. in Fieelga I prov. Greningna I arr., kant. en il u. N.W. 
van Appingtdam I gem. en 1½ u. N. ten O. van Stedum I aan den 
Dijkumerweg; met i h. en 1i iow. 

GARSIK , eigenlijke naam van de resid. Gau111 , in Oa,t-Jatlii I op 
het Santlaiel,t eil. Ja.a. Zie Ga1ss11. 

GARSTENHEEM, geh. in Hunsingo, prov. Oroaingtn, arr. en 6 u. 
0. van Apping_tdam I kant. en !i u. W. N. W. van Ondmln,tla,,., 
gem. en l u. z. 0. van Letns, l u. W. ·nn 1'arfluiSffl 1 waartoe 
het behoort . 

. GARSTHUIZEN, d. in Fi"'lgo, prov. Graningn. Zie Gu1ao11u. 
GARS'fHUIZER-HAAR, water in Fw,190, prov. G,,,,,ingm. Zie 

G111s111J11111-•ua. 
GARSTINK, buit. in het graafs. Zvtp1in, prov. GeltlerlanJ, kw., 

arr., kant. en 1½ n. 0. van ZutpAna, gem.oen 1½ u. ten Z. van 1Ya,,,.,. 
reld, aan den Baal,e/&nttlijl.. 

Dit buit. beslaat, met de daartoe Lehoorende gronden , eene opper
vlak.te van 19 bond. 24 v. r. 10 v. ell. en wordt thans in eigendom 
bezeten door de Erven 0. T. P. P. Hurou v.1.11 Oo1T11a■oLT, ,rooo-
achtig te Loenen. , 

GARTIA'SHOOP, 'îerl. kostgr. in Netln-lantU-Gu1"ana, kol. Surina•t. 
Zie Guc:14's■oo,. 

GARTIA'SKAMP, verl.'ko1tgr. in Netlerlantl,.G111"au, kol. Srm011GrM. 

Zie G&11cu'sua,. 
GARVEEN, onbehuisde streek grond in Fi,,,tlgo I prov. Groni,agtn, 

Zie Guav.11111. 
GARVELINGSHOEK or GnnLlllll■Olll' buurs. in het graan. Zllt

phtn, prov. Gelderland I kw., arr. en 4 u. 0. Z. 0. van ZutpAH, 
kant. en 2 u, Z. van LogeAnn, gem. en 10 min. ten N. no Ru■rloo; 
met 14 h. en 110 inw. 

GARWEER, geh. in Fi,,,tlgo, prov. Groningn. Zie Gn1nr11■ • 
GARYP, d., prov. Frie1lantl, kw. Oo,tt'!lao, griet. Tietjerhtera

dtel, arr. en S 11. Z. 0 • .-an Letu-rden I l.aot. en 1 11. Z. W. van 
Bergu,n. · 

Het ia eene zeer oude plaats-en heeft hoogst waarschijnlijk zijnen naam 
ontnogen no de woorden ga of gea en ryp, d.i. bestraat voetpad. Het 
was in vroegere dagen zeer aanzienlijk , doch is, door het sloopen der 
voormaals l1ier gestaan hebbende adellijke slinzeo , alleog1 in ve"al 

[ eraakt. Men telt er in de kom van het d. IS:JO inw., en met de b. 
utke-lnia, Sigerswolde en de Veenhuizen, 690 inw., die 

meest hun bestaan vinden in de veeteelt ; terwijl zij hier vele lage landen , 
alsmede zeer goede bouw• en nenlanden hebben. De voortbrengselen 
van den grond zijn: rogge, boek.weit, haver, erwten, aardappelen , 
rapen en tuinn11ehten ; mede wordt bier veel boter gemaakt. Ook 
bestond er vroeger eene aanzienlijke cichorei-branderij, 'll'elke echter 
thans in verval is. 

De inw., die allen Herv. zijn, behooren tot de gem. Garyp-Suamter• 
n-Eerne"aude, die hier eene kerk heeft, die · in hel jaar 1838 ge· 
houwd is , ter vervanging van de oude, welke vóór de Hervorming voor 
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hel bensfigen no den Putoor, twee goudlJUlden en acht stuivers (S gald. 
,fO ceou) ophralJ&. Dae kerk heeft eeoea spitsen toren. 

Mea heeft er eeae dorpschool. Oudtijds lagen ouder het beheer ., ... 
dit d. veertien adell. stioaeÖ of sloten, als: Al ba da, Ama ma , Dou
m a, Galama, Galekebiem, Kinnema, Scroet ■ ma, Si&ma, 
Solcama, Voeklama, Wiarda, en nog drie anderen, van welke 
de namen zelfs zijn verloren lftlB'&an. Van deze stinsen waren in 1622 
nog drie in wezen, als: Solcama, Scroehma en Galekehiem, 
1ijnde de naam nn Solcama veranderd in HoogstiDB, en Gale
kehiem thans met den naam van Binnenrust bestempeld. Oader 
G.u.u behoorde toen reed, Veen h ui zen , welken naam ontleend is 
nn hutten , die in de heide, ten dienste der turfsteken, waren op
!{1:bouwd. - Onder den klokslag van Gun, teu Z., lag het dorp 
äigerswoude. Het bad in dieu tijd eene 1eer goede waterkeering 
in den 100,eoaamden Sigenwouderdijk, door de bewonen aangelegd. 

GARIJP (HA.RDE-), d., prov. Frie,lontl, kw. Oo,tergoo, griet. 
Tietjrrl:,teradeel. Zie H.t.aHGHJJP. 

GARYP-SUAIIEER-EN-EERNEWOUDE, kerk. gem., prov. Priei
land, klass. van Lee11w,arden 1 ring van Berpm 1 met ongeveer 1400 
1ielen en 3 kerken. De eente, die hier het leeraarambt heeft waarge
nomen , is geweest B.na W .1.n11, die in het jaar 160i Emeritus werd. 

S11amerr is reeds vuór 1619 met Gun gecombineerd 11eweest, 
maanan 1619tot 16:S7 met Oostermnr, en van 1637 tot 16451 we
der met Garyp, Toen echter in dat jaar Garyp en Bernewond e 
eeneu Leeraar beriepen, ,raartegen Suameer opstond, en men daar
over ia twist geraakt was, werd Suameer, na veel over en weder 
Mlhrijveu, door de Staten der prov, Friesland, Lij Oollrrmerr-e■ • 
B "tru m gevoegd , doch vijf jaren later weder met Ga rij p en Eer
new o 11de vereeoigd, 100 als het tot uu toe gebleven is. 

GASMAR , oude naam van het d. GuST■IU, prov. Friesland, kw. 
11' eungoo, griet. 11' pi'lwitlnvMel. Zie Gumuu. 

GASI>ABRDE, voorm. stadje in ZuiJ-Hollo•d, niel ver no Vianen. 
Zie G.HP.t■ll. 

GASPAR, 1CC-i!ogte in Oo,t-lndii 1 luachen Baogka eo Billiton, 
Zie Kuua. 

GASPARDEN, voorm. stadje ia Zuid-Holland, nabij Vianen. Zie 
het volgende art. 

GASPA.RN, GuHan, Gu.s,uH, G.1sP.uaa111 of Gu,.uan, ook wel 
Gu,u1u en Gu,ua genoemd, veorm. stadje in ZuiJ-Holla•d, niel 
nr 'lao Vianen , dat men vermeldt 'liodt als door den Graaf van Hol
land aan den Heer van Culenborg ter leen gegeven. 

Sommige schrijven houden hel alol of kasteel Hagesteiu en dit 
GJ.SPJ.H voor ééne plaats en willen , dat het het oude GJ.1P111G1Ja 1onde 
1ija , hetwelk reeds op de Romeinsche reiskaart van P1uT111&1a "oor
komt , anderen beweeren dat men er het 1tadJe A1naa11 voor houden 
moel. Het wu weleer een gedeelte van Teisterband , en heel\ in het 
eent de Heeren na Gon toebehoord. Naderhand is het aan de 
Heeren n• V1.111u en AanL gekomen. Ono XVI, Heer ean .4r1'el, 
lieef&. het , in het jaar 1S60 , nevens Hagestein , met booge mu
ren en diepe grachten venterli.l ; maar , in den oorlog tusschen Heer 
lu 'IJ.Il Auu. en W1uaa VI, Graaf Nn Holland,,. Ztelantl, door 
de trotschbeid vu eentgeme)den veroorzaakt , werden G.11Pilll door 
den gemelden Gruf' ,. ondenleund door Faount v.i.11 Bu-,1.1-■1!1■ , 
den een en 'lijÎligslen Bisachop van Ulrecht , neven, Hagestein ea 
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Bftftlein, in bet Jur 14GI, beleprd, i■poamea m tot den pond 
toe geelecht, Tot 'ferpldiag 'ftn den troawea bijltaad , door die 
'ftn A-ierdam in .t- oorlog ea het ..,..de beleg bnaen, 'ftr-, 

pnde bij ban op de stad aelere aom "•n 1t;r.-of erf',-ten te 111111m • 
•olgen1 den open brief dnn1n, pteekead "°" Hagestein ea Eftl'
ltein , den 18 No•ember da jaan 140lf. 

GASPARSTBAAT, aeeëngte in 0HC-1"'1il, tnucben de eil. 11-,. 
ia en BillilOfl. Zie Lsua. 

GASPBREN, •oorm. stadje ia Ztcitl-B.U.ü, nabij Yiann, Zie 
G.uPil!I, . 

GASPERICB, geb. ia het balj. nn LuzmJ>•rg, groot.la. L~, 
kw., arr., bat. en !lO min. Z. van Ltumn6urg, gem. en 10 min. z. b: 
•■n Holleriel, na eene beelr., welke bij Hesperingen in de Al,ctte nlt. 

Dit geh. werd, den ISO November 179', bij eenea uitval van de 
Oo1tenrijbche bueltintr •an Lu1emburg, in de uch geleid. 

GASPERN.E, voorm. stadje in Zuitl-Bollon,l, nabij Yiatln. Zie 
G.uP.t.&11, 

GASPOVERDU• , eade aaam 'fan het geh. Ga,nllllf, ia je Jfnler
Beluw, prov; (hltkrlond. Zie G1RnD11l. 

GASS, POELOE-GASS , eil. in Oo,1-lndii, in den •olvbelw-.-'r
dipel, bij en ten O. ••n Groot-Ob1, De Noordelijkste pu■t ligt op 
1• 17' 20" Z. B. en 148° 0. L. 

GASSA.M , kon. in Oo,t-lntlii, op het eil, Bali. Zie K.111•••A11•. 
GASSEB, POELOE--GASSEB , eil. in Oo,t-Intlii, ia de landYOOgdij 

.-'-'oifta, bij de wesl.kust van Ceram, :s• i9' N. Br. 141° IMY 0. L. 
GASSEL , ,-. in het Lawl. "" Cuyei , prov. NOHd-B~, 

&nte distr., arr. •, Bmogenbo,cl, kant. 6raN, (i k. d., 7 m. k., 
S •· d); palende N. aan de .Maas, 0. aan de gem. Groot-en-Klein
Liaden en Been , Z. ua •m-en-St.-Hubert , W. uo Escharen. 

Deze gem. bevat het d. Gassel, benenn1 het geb. Toagel ■ ar 
en de1rin het kast. van denzelfden naam. Zij beelut eeae oppenlakte 
'fin 1006 bond. IS"· r. 80 •· ell., telt99 b., bewoond door t09haisp., 
uitmakende eene bevolking vin 600 inw., die meest hno heatna VÎII• 
da ia den landbouw én "Veeteeh. 

De inw., die hier, op S na, allen R. K. llijn, en onder welke men 
.t70 Communicanten telt, maken eene par. uit, die tot het .ï.c. gen. 
apoat. ••• •, Hertogenbo,el, dek. na Cuyci, behoort, en door eenen 
Pastoor bediend wordt. - De S Be"•• welke hier wonen, worden tot 
de gem. no 6raN gerekeM, - Jlen heef\ in deae gem. liéae lcbool. 

Het d. G&BIL ligt 6 u. 0. -van •• Hertogenbosch , 1 n. Z. 0. 'fin 
Gra'Ve, co bestaat eigenlijk in deb. Oad•Ganel en Nieuw-Gassel, 
welll.e te nmeo 9S h. en 880 inw. bevatten. 

De R. Jl. kerk , aan den H, Je■H!ID d,n Dooper toegewijd, ia van 
tere• en orgel voonien. - De dorpechool wordt. door een gemiddeld 
getal no 40 leerlingen bezoeht. 

De kermis te G.1sa. 'fait in op den laatsten Zondag ia AulJUltUI, 
Gedurende het beleg 'fin Gra'fe , in het jaar 181' , werd, even •oor 

de onrgave der stad, de korenmolen ua dit d., door de Fr■ucben 
ia brand gestoken. 

Het wapen deser gem. bestaat nit eeaea ST. JA11. 
GASSEL (NIEUW-), een der beide b., waamit het d. 6tmel, ia 

het La.u Na Cuyi, pro•. Noard-Braborul, Ben,, dinr., ur. en 8 a. 
0. -van •• Hertogewio«A1 bat. en t n. z. O. van thaM, bestaat. 
llen telt ÏII deu b. 114 h. en 170 in,,. 
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GASSBL (OUJ).), eea der beide b., wu,ait lae& d. 6...z, in hel 
,.., .. c"1, pl'OY •. Jr....a,.,,.,.,, B ..... distr., arr. ea 8 U, o . 
... •• B~, kant. ea 1 u. z. o. YID a-, lialaa&. - llea 
telt er 88 h. en 480 iaw. 

GASSELTE, pm. ia Ooa~,pil, pro,. Dma11N, arr., 
jadic. en adm. kant • .Ä11n (IS k. d., 1 m. k., 1 •· d.) ; palende N. aan de 
pm. Gieten , 0, uo de pro,. Grooinpo , z. aan de gem. Borger , 
W. au de gem. Rolde. 

Deae pm. be■taat uit cle d. G11uhe- en Gauelter-Nijeveea, 
.Iunede de ph. Gasselter-Boerveea, Gaueher-Boerveeu" 
termond en Ga11eher-Nijeveeu1&ermood, beunen& de nieuwe 
veenkolonie Oo1teneea, Zij beslaat eeae oppenlakte van 40ii buud. 
81. v. r. 80 •· ell., lelt 191 huiaea, bewoond door 199 huisgeainoea, 
uitmakende eeae beYOlkins ,u ruim 1100 iaw., die groeteodeels haa 
bestaan ,iaden ia den landbouw, doch ook. ,ele en. uitpst.rekte veeneo 
Jae~ , waarin sij jaarlijkl veel turf g"ftll , welke op hel Nieawe
Stadskaoul ontscheept wordt; almede drijven aij handel in eikea
&iaunerhout en lei1teeneo; terwijl er ooit eeaige schippen en baiteo
'furden wonen. Men Yiadt. ia dae gem. eenige wèilanden. 

De inw., die laier, op weiaipo na, allen Herv. 1ijn , mak.en twee 
pm. uit, die van 6G1Hll1 en Q,,,,,.lur-JfynHJ1. - De 8 hr., welb 
-hier -n•, behooreo lot de bijkerli. te .Ä,-. 

•en heef\ in dese gem. i Kholen, eeae te Gauehe en eeae te 
Gaueher-Nijneea, welke gaameolijk door een pmiddeld getal 
van HO leerliageu beaoelat worden. Bij de GaueHer-Nljneeo
sohe-mond. ÎI aar eeDe TUte IIQIClhool, welke deor 70 leerlinpn 
bezocht wordt. 

Het d. G.1111111n ligt S 11. 0. ten Z. van Alll!IÏ, 1! u, N. TaD Bor
ger. Mea telt er, in de kom van het d., 851 b. en 1570 inw. 

De He"·• wul'llit genoepaam de pbeele beYOllûng bestaat, maken 
eene pn. uit, welke lot ile k.la11. en rÎDIJ ,au ..411n1 behoort. De 
eente , die hier, 'fereeaigd met 6 i,,, ra , hel leeraarambt heet\ WUI"

.,....... , ia pwee■t Joeocn VOlmls, die in het jaar 11598 herwaarts 
kwam, en ia het jaar 180i afgezet werd. Zie op GDUII. G.uaan 
~ in 1811 een eipn Predik.ut ua J•AIIIIU li'A1MC:1u, die in het 
jur 16:SO naar Zuidlaren verroepen werd, Bet beroep geschiedt door 
de Eipnpërfdea. - Het heeft eeae breede en wijde , doch niet hoop 
kerk, welke 'f6ór de Reformatie un den H. LAII an Guan.n •• 
teepwijd. Het ia een oad llteenen lll!hoDw, met pannen gedekt; de 
vierkante toren , lepn de kerk aanpbonwd , is laatr, ea 'fan eeo am 
alle vier de aijdea , IClhielijk. toeloopend spits Toonieo. 

De dorpKhool wordt door een gemiddeld ptal no 80 leerliapn 
lleNeht. ' 

GASSELTERBOEllVBEN, pb. ia Oo~ag,pil, pro,. Dnrt
,-, Zie Boaanu. 
GASSELTBB-BOKRVEENSTER■OND, geb. in ~iT. 

-,.1, prov. ·DrnlA. 1 arr., judic. ea adm. kant. en S a. 0. ten • 
'Ril Ä.-, gem. en 1 11. N. O. 't'&D 6u11Z,.,.. 

GASSELTK&-NIJEVBEN 11f G&111r.na-N1111Wnu, d. in Ooallf'lflOllr
_,.,.g,pil, proY.Drnde, arr., jadic. en adm. kant. en 4 u. 0. Yaa 
..._, gem. • 1 •• O. N. 0. 'YIID 0..,11,, niet onbevallig aan de 
o..tel'IDClerlCMftll gelepn. 

Bet wu v.,,., eeae bilan., doel& il veornamelijk na het jaar 
1181 ia llnaW.ög - umien taes-01111111' INllat - • thans 87 •. 
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en ruim !SOO inw. lelt, die meest.· h11n bestaan riaden ia de, ·:veenderij , 
den landbouw en de veeteelt. Hier wonen Yeel· scbippen, die des 
zomers boofdukelijlr. de Z.iderzee bevaren en 's winters -bier opleggen. 
Zij gaan en komen , vroeger door de aldus genaamde Oostermoencbe
vaart of Hunse , nu door het GronioiJl!r 1oogenoemde. Nieawe-Slads
lr.anaal. 

De inw., die hier allen Herv. 1ijn, .maken eene gem. ait, die tot 
de kla~s. en ring van 4mm behoort, De eerste, die .bier het leeraar
ambt heeft waarrrenomen, i1 geweest Gnuaeus C0ctt, die ia het jaar 
1697 herwaarts kwam, en in het jaar 170~ naar Emmen nrlrolr.. Het 
beroep geR-hiedt door den kerkeraad , na de mansredematen te belabta 
gehoord, De kerk ia met de pastorij, voor weinifl"! jaren nieuw ~ 
bouwd, ter vervanging 'fan andere, die, hoezeer eerst in het jaar 1707 
gebouwd , echLer 1wak. en verlaten waren. Zij heeft pn toren , maar 
de Il.lok hangt in ecnen eikenboom. · 

De dorpschool wordt door een gemiddeld getal nn 70 leerlingen 
beaocht. 

GASSELTER-NIJEVEENSTEllMOND , geb. in Oo,mnaondndiRg
apil, prov. Drtat~, au., judic, en adm. kant. en 4. u. 0. un Ä•
rtn 1 gem. en 1 u. 0. N. 0. van 6n11elte, nabij Gtuulttr-lYijt!Nffl, 
waartoe het behoort. 

Men heeft er eene school , die gemiddeld door een rtal van 80 leer
linrren bezocht wordt. 

GAST (DE-) of DE GusT, hoogte in het 1Ytrttrltw11rlttr der prov. 
Groningen 1 onder ZuiJlaOf"Jt , die in1ooderbeid door haren boogeo 111• 
digen grond met rolllteeneu , en hare vrucbt.baarheid , le midden der 
klei- en der lage landen gelegen , zeer bekoort. 

Zij lag ten tijde , ioeu men sulks ondenocht, IS ell. S duim boven 
het toenmalig •uterpunt van hettrekdiep en wordt verdeeld in Ooste ,._ 
Gast en Wester-Gast. 

GAST (DE) , onbehuisde , lange kleistreek in 11' tltnsolde 1 proY. 
Gronin1,e,a, Zie GuST (DB). · 

GASf (GROOTE-), d. in het -,Yrrurlwxr.rtiw der prov. G,..,...,ett. 
Zie Gaoon-GAST, · 

GAST (LUTKE-) of Lur111-G.ur, d. ia het H't11m-rliw der proY. 
Groningen. Zie I.uriu-G.t.sT. 

GAST (OOSTER-), het oostelijke gedeelte 'fan Dl G.1.1T, in het Wn
ltrkv,nrtier der prov. Gronin9rn. Zie Gur (Da). 

GAST (UDEN-), onbehuisde, lage kleistreek in lf'e,t,,_,l,le, proY. 
6-roningm. Zie Gun (DB), 

GAST (WESTER-) , het westelijke gedeelte na DB G.ur, iu het 
11' ritt1"kwarlier der prov. Gronin9ea. , 

Op deze hoogte plag-t de gcregtsplaats van Ooslerdeel-Langewold te 
1iju. Het laudYolk verbeeldt aich er nog gedurig de& dacht& vuur en 
rook le zien, len rrevolire nn het verbranden en dooden van een 
en· twintiir menschen, die, in het jaar 1731 en· 17-Si ,· als beschul
dirrd van sodomie, hij vonoisse van den Heer 1\. va MEPICBE """Fatm, 
als Grietman van Oosterdecl-Langewold, tot den dood w<'rdea veroor
deeld. In de alg-emeene opinie werden velen hunner beschouwd als 
ouschu]dig en als het slagtoll'er van de heerschzncht van H M~•s~ll!. 
Vermits dit regtsrreding voorviel, fÓÓr de oprigting '\'aD het !Jronaciale 
Hof in 1749, zoo viel er geen appel van het voorscbrnen Yonnis. Dese 
regtspltig-ing heeft zulk ecneo diepen indruk op het 'folk nagelaten , dat 
de naam van DE llusc:u Mn Faat1 beden nog onder hen een algemeen 
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·•Fgtiaen ftl'Wekt, en het landvolk IIGlf dikwijls het voor du hranda~pels. 
~ uren afstand,, meent te1ieu lnndeu. Zie 'Verder o-ver delll rep,ef'eniog 
llet art. Bua.a.. Tot in het jur 18i4 1tond te dier plaat■e nor 
ene bak (penelpul) , eftn ten W. 'Van drn ■traatweg, op het hootJ
st.e gedeelte dèr ~&a-r. 
. GASTBL' d. io het markgr. ••n s.,.,...,..zOOJII, pro•. Noord
.,.,,,,.,. Zie Guur. (Ova-). 

GASTEL, voorm. d., thans een geb. in de •njmj - '• Hfffo
fell6otcl, kw. P,ellaad, Dmle distr., arr. en 4i u. z. Z. W. na Biu
l..e., kant. en S½ u, Z. W. 'Van Á1t,11, gem. Sottrerulorti-Slffael..n-
6atel I l o. Z. W. 'Van Soerendonk ; men telt er SIS h. en !iOO inw., 
m •-t haa bestun 'Vinden in den landbouw. De r,>nd ie ligt 
aaad , dat bij de min,te regen slijk wordt , en bij de genopte droogte 
.-araerkelijk 'Veel stof opgeeft; uit den aard bestaat de bodem uit tlorrw! 
heide en 1ore broeklanden ; de granen en 'Veldnuchten , welke hier f'I"' 
lloawd worden , lijn roge, boekweit en hHer, alsmede •eel sporne , 
tot Yoedintr nn liet ne , bij gebrek un weiland. 

De inw., die, op 7 na, alle R. K.. sijn, behooren tot de per. van 
B"l. - De 7 Hen., die hier wonen , behooren tot de gem-. B.,.1., 
en-lla,ttl. Vroeger stond hier eene kapel, aan den B, Cci■11BL1111 toe
gewijd , welke is afrt,roken ; terwijl op de plaats • waar lij gestaan 
heet\ , eene school II gebouwd , die door een gemiddeld getal 'Aft 

SO leerlinpn besocht wordt, 
Dit d. behoorde noeger onder de bar. Yan Kronnlot.i en maüte 

met •••r1,s, en So,.,,.,l0tui eene dingbank uit. 
GASTBL, par. in het apost. Yic, YaD BfflM, dek. B,,.,,.-op-zooa, 

11111 oage•eer i900 aielen. • 
llen heet\ in deae par. eene kerk, te Oud-Gastel, welke door 

eeaen Putoor en twee Kapellaana bediend wordt. 
GASTEL (NIEUW-), «eb, io het markgr. 'Van B,,.,,,...,_ZOOJtt 1 

pro-., lfoiml-B"ad 1 1'iertà distr., arr. en IS u. W. ten N. no 
Bfflla, bnL n 1 o. N. W • .,.. Olllln6oa:A, gem. 0114-,,..lfïnr,
Galel, i a. N. "nlD Oad-Galel~ . 

Het wu 'Voorheen een welvarend d., maar is ia den tachtigjarigen 
eorlor ,relleel afgebrand' l!D sedert niet. weder opgebouwd • soooat het. 
thans slechts beiitaat uit eenige huilen , die, lanp den dijk 'VAD den 
Dintelatroom, UD elkander verstrooid linen. 

De R. K., die er wonen, worden tot de per. ftn Gtutel prekend. -
De ller'Y., die men er aantrei\, hehooren tet de pm. van O■tl-n.-
1'in-Ba,t,I, - Men heet\ hier eene school. 

GASTIL (NIIUW-), eis:J.k Bm-Jmuxo, pold. in het markgr. 
B~Boona, pro'V, lf~ Bral,a,ad 1 Yiffu distr., arr. B,,.~ 
kanL """-'o,cl, gem, 0,,,1-,..Jf.,..,.Gtut,l I pelencle N. aan den 
Dintel, O. un de Oudenbouche-baYeD, z. aan den Polder YaD Ood
CiM&el • de Vliet, W. aan dea Oad-Prin1landlehenpolder. 

Dese poW., & TOOI' ü eerde mul ia het~ 101 hedgkt, • 
c1aaraa weder onderploopen ÎI, werd in het Jur 11S91 anclermaal_ 
hevenebt. HU beslMt, vol.pna het bdater, eeae ~kte •• 
17415 bami. 74 •• r, 1 -,, ell., ea wordt door Yier alaileD op den Dintel 
•• laet ovwtollige water ontlaat. Be& lancl lift vaa I palmen benedea 
tot8palmenbo.,.. A.P. Betpctlderl,eatuarheltaat ait. eenea DUkpilt, 
die IHNS Pennïasm-ter en Seeretaril i1, • twee GaWONQell. 

GASTBL (00D-), d, in het~. B,rgn~z..,,., pro•.1'.,,,., 
Brw6o•fl, Yifflllt distr., arr. ea. S a. W. ten 1', 1t'Aa B--,_, kant, 

IV. Dnr.. . '9 
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ea i ll, W. vaa den ~. pm. O,.,,,__.lf_,_o..z~ - Hel 
i1 een !Jl'Ml ea f.-ui d., dal. eeaip aan1imlijk.e huisen heeft. 

De R. K., dia er wonen, behooren lot de par. van Ga.iel, welke 
hier eene kerk heef&., aan den H. LADHll'l'&ua toepwijd. Dese \erk , 
welke sedert de ReformaLie bij de Hervormden in gebruik. was , ia in 
hel jur 1799 aao de R. 1.. teruggegeven. Zij prijlt wel eeoeo 
fraaijen en hoogeo toren , aoodat men die op eeaen aamnerkelijlen 
ar.tand ontdekt.. Vroeger namen de Mqnniken van de abdij van ST. 
Ba■&aD bij .Antwerpen, de dienst in deae par. waar, en geaoten er de 
tienden , waaruit 111ij den Hervormden Predikant. moeaten onderhouden. 

Dé Hen., die meo er aant.reft, bebooren t.ot de gem. Ou,1,-m..N,-_ 
GtMtel, en hebben bier mede eeoe kerk. - Ook ia er eeoe dorpschool. 

lleo heeft. er jaarlijks twee beeltenmark.tan " waarvan de eeoe ge
laouden wordt , den derden Dinpdas in April, en de tweede den derden 
Diagsdag in September. - De kermia valt in den 10 Auguatua. • 

GASTEL (OUD-) , pold. ia het markgr. Berge,.-op•Zoom, proy. 
Noord-BraJ,,,rul, 'YimJ. distr., arr. Breda, kant. O~, gem. 
01MH1t-Ninw,-Ga,tel. . 

, Van duen pold. ia da tijd van bedijkinr onbelead , gelijk. ook de 
11rooue. Van het overtollige water wordt hij onda,t door kleine open 
heultjea, ia dea Oudendijk. gelegen , ia den Nieuw-Ga1telsehen-polder. 
De bedijking ia op de meeate plaatsen door tijdsverloop gealoopt , 11111 

wordt ook niet onderhouden. 
GASTEL (OUD-EN-NIEUW-), gem. ia het markfr. vanBnger,-op-

Zoom. 1 prov. JY,,.,.BraJ,,,.,J I Yimle distr., arr. Breda I kant.. o.Je..-
6-1 ; palende N. aan den Dintel die haar van de sem, Fijnaart-en 
Heyningen , en S~d-daar-huiten scheidt, 0. aan Oudenbosch, Z. aaa 
llooaendaal-en-Nispen, W. aan het. Ko1t.verlorendiep, waardoor zij 

· van de gem. Steenbergen-en-Knwland en Dinteloord-en-Prinselaad 
gescheiden wordt.. 

De1e gem. bevat het d. Oud-Gastel, benevens de gela. Nieuw
Gutel, K.uvelaud en Stampersgat. Zij beslaat eene oppervlakte 
van 3309 bund., telt. IS13 h., bewooad door IS37 huiagea., uit.makende 
eene bevolking van ruim 2900 111ielen , die meeat bun beataan vinden 
in den landbouw, wordende er vooral veel l.ar•e, koolnad , vlas en 
111eekrap verbouwd. Ook vindt. 111en er, aan de boorden der riv. de 
Dinlel, zeer grurijke weilanden , welke veel hooi opleveren. 

De R. K., van welke men er onpveer i900 telt., onder welke 
2100 Communicanten, maken de par. van Gaitel uit. · 

De Herv., van welke men er ongeveer ISO aantreft, vormen de pur. 
Qtctl-en-Nieu-Ga,tel, welke Lot. de klall. van B,.Ja, ring van N'il
l11111tad I behoort. De eerste , die in dele gem, het leeraarambt beeft 
~nomen , ia geweeat Cu11T1uv1 Sn1T1v1, die in het jaar 1648 
herwaarts· kwam en in bel jaar 16ö2 overleed, Htt beroep geschiedt 
door den kerkeraad. 

Men heelt in de1e gem. twee scholen.,. ab,: éé11e te Oud-Gastel 
en ééne te Nieuw-Gutel •. 
• In de weilanden van de1e gem, zijn, in het jaar 17'8, toen de 

stilstand van wapenen , tu11eben de Fran1eben en de andere oorlogvoe-
111ode mosendbeden, alreeds te Aken getrotl'en was, sommip regimenten 
$taat1ebe kavallerie , uit. de legerplaats bij Breda derwaarts trek.kende, 
van 17 Jooij tot 14 Julij gekampeerd gew005t, 

GASTEREN, geb. in Ooitermoerderdiag~, prov. I>rent/ae, arr., 
kant. en 1¾ u. N. 0. van Á11en, r,em. en ½ u. Z. W. van, A11loo. 
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•• telt er l'I b. ntlOiliw. Er is 1 wûr,....,.._, welb paiid• 
ûld door een pal ftD til leerlinpn lmócht wordt. 

la dit geb. ia dea 4 JaaU 1858 de hlikNm palapo ia een haia • 
dat, met den inl;oedel ee eene nàU ,taande aehoor • geheel in de 
uch ,ielegcl' is. 

GASTERNB , oude naam Yan het 1'oorm. dia&r. of amh. G&'l'IUIIIII, 
in a,,.,._y,.___, P""'• ZHlatul. Zie GaTDtnsn. 

GASTBllSCHI-DIEP, m. in ~,pil, prov. D ..... , ..,Joei. 
jende Toorbij Guterea in, • dienende tot voedi■1 1'8D de Dreabdae-
Aa of het Hoomsche-diep. . 

GASTHUIS, geh. in hel IArul.,. Ya .... rg, prov. Li""-g. Zie 
G.11T11111s-HeYa. 

GASTHOIS, geh. iade.fijmj_N• '•Hmogn6o,d,_, kw. P•lla•tl, 
1'"'"'• lfoerd-B,_.,,, 8ft', en lij, o. N .. 0, van .llia..._, kant. 
ea f D, N. W. ftll a.-,-..,, S-• en i n. z. UD se;,.,-,, bel&aaada 
uil SI boerenerrea, hewoead door IS aielea. • . 

Ditph. wordt in eeneo brief, bebelaende de bepaling der bevestigiDf vn 
de greoueheidiag no Jlierlo , bij Ju I , Hertog Ha Bral,a,11 gegeven, 
daairs na St. Jaeobadaf , op du i6 Julij 1M, GasHVIITOO■T geaoemd. 

i"r lag vroepr eene hoerewoning , het Slotje genaamd , welke , ....,J. 
gens eTerlenring , beheort heet\ 81111 de Tempeliers , die een klOOller 
phad hebben Lij or omtrent de kerk. ftD Rutel. 

GASTHUIS (OUD-), geb. in he& l.,en,l. •11 Y_.,..•rg, p,ov • 
.&itahri,. Zie Ganams-ILnu. • 

GAS1'HUIS-BRUGJB, brug in de •eijmj •• ',HmogtmlJouA·, kw. 
Pttllatul, over het Loopj1-, ! u. N. uii •inlo en· even soo ver Z. 'fan 
Sfir,l,o.t. Het ia de acheiding tusacheo de gem. llierlo en Stiphout~ 

tASTHUIS-HOVBN , ooi. wel enkel Gaanu11 of· OUD-G&11■u11, geb. 
in het Land.,,,. Yalunln,rg, proY. Limlnwg 1 distr., arr. _en 11 u. 
0. 'ftn •Gallridtt, bat. en 1 •· Z. 0. van Mnn,ea 1 gem. en fa. 
O. van B,.,z,,.; met H h. en 100 iaw. 

GASTBUIS-POLDER, pold. in Rijralaad, prov. Zril-Holla•, arr. 
m UDt . .i.,- gem. ~, pateoae N. aan de Bosbuina-
polder, 0. ua de Laage-VlieL, Z. en W. UD de 'Korte-Vliet. 

Dae pold., bellut , vol«e" het kadaater, eene oppe"lakte TID 
N J»and. 14 v. r. 19 •· efi., telt ééne boerderij, en wordt door twee 
alnizea op den RUn no het over&ollige water ontlaat. Het polderhe
■taar bedaat uit Bo~ter en 4 'Poldermeeaters. 

GASTB.UISVOORT, geb. in de IJ,ijnij tJGt' '• H,rlogn6otd I kw. 
PHllo11,l, prOT. /foord-B...,,,,ad. Zie Gaan1111. 

GAST.UHJ,, geh. in het balj. _TH L.z-6,.,,, grootb. ~' 
arr., bat. en i a. W. na Lu,_,.,, 1 gem. •••"'· 

GAT (BBT-), het G.lT-•11-Ru"NR or 1u.. ..... uc■1-Ga.T • ,reh. Îa 
de.lng11,_,, P'"· Noortl-B,...,,,.,,, arr. en S o. N. '\'all 11,,.,, 
kaat. en 1 u. N. nn Oot11r,._,, gem. en½ a. W. van~, 
een weinilf 0. 'MIi den ltraat•eg van Breda naar Gorinebem ; mft 
Sh. n i()inw. 
· GAT (HBT-BIVBRT-), eeae der killen van dea Bio6o,cl, p,oT, 
IIHN-B;,,J,n,i. Zie lnn• Ko.. • 

GAT (BROUWBRSBAVBNSCHB-), NOpt IUlchen Seboawea en 
llall4. Zie ..................... T (1). 

(1) ._ ale alle • omip • G&T 11-c,,otelcle woo""" , welb - •1er •lel ..,. , •P" 
.......... ....,..,heidin;. 
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GAT (BUIZEN:-), inham vao de Noortlae, aan de Wettkan va■ 
de prov. Noord-Hollarul 1 1 u. N. vao l.alandsoog. 

GAT (DIEPE-), eeoe der killen van den Bws6o,el& 1 prov. Noorrl
Brakrul 1 gem. 1Y erktlflflara , welke uit de W edkil 'fOOrtkomt en 
t.usschen den Hardenhoek, den Achterste-Kievitswaard en Happenbeo
nep naar de Lijnoordn loopt. 

GAT (GROOTE-), wat.er of kreek in Stao11-'Y~, pruv. Zee
laad 1 distr. Sl11i, 1 beginnende aao den Groot.endam, bij de 11tad Ooat
burg , loopende van daar oostwurtll io de 19m. Sdtoorulijke, tot het 
geh. Steenhove , midden door het tJ9deelt.e vao Prim Willemapolder , 
genoemd de Brupche Dijklaoden (aie dat art.). · Het is ongelijk van 
dieple , des aomers op vele plaatsen doorwaadbaar • ruim ¾ u. lang • 
bij 0011.bul'IJ 170 ell. breed• doch wordt oostwurt., op smaller. Het 
water is brak , even ondrinkbaar voor het -vee als voor de menscben. 
Het· beait eenigermale de eigemchap om de yoor,rerpen te omkorsten, 
en als te versteenen. Deae kreek bevat, benevens eenige aadere visch, 
nel 1111akelijke. maar •niet aeer dikke, palinf. 

Het ia een overblijfsel vao de Oude B~be-vaart or rivier van 
Oost.burg, (aie BallGIC:U-\lilllT) en tot beveiligmtr nn Ooat.bnrg van veel 
bela11tr , kunnende , door ialating Tan 11eewater , veel hoopr geaet en 
verltreed worden , gelijk in 1831 en 183i ~chiedde. 

De Belgen werden , bij hunnen aanval op Oosl.bul'IJ , op den $1 Oc
lober 1830 , door dit wat.er verhinderd , hunne benden uit te breiden 
en de kleine Nederlandtche magt t.e omsïnrelea , wurdoor dien umal 
dan ook mi1lukt.e. . 

GAT-BIJ-RAAMSDONK, geh. ia de La-,,1raa11 prov. lfoonl-Bta-
6and. Zie GAT (Hn). 

GATBROEK, geh. in de bar. van B,.,.., prov. Noord-Brdaal. 
Zie Gzusnou. 

GATAK, voorm. d. in Oo,e-lrulii, op het S~ eil. J•ea, 
res. Kadoe 1 ada, res. Magela■g. 

Dit. d. is in Bei 18i7 , wegens t.ro11wl-heid en aa11bolldeade n
menspanaing met de muitelingen , door oase t.roepeo. onder de ltevelea 
wan den Kapitein To Jun vernield. ' 

GATERNISSE, oudtljda. ook G,n11n geheet.en , voorm. vrij ui&p
slrekt distr. of ambacht, prov. Ze.laad,. 'YÏfffk distr., dat Dllfr80Clef 
daelfde uit.gebreidheid besloeg, welke thans wordt ingenomen door deii 
Henricuspolder, de beide deelen va11 de11 Prias-Willem1pol
der, den Oranjepolder, den llauritspolder • den Zacharias
polder en een deel vàu den Hoofdplaatpolder. 

In de tiende eeuw (A O • 98() wordt er reeds gesproken van de flilla 
1,nadic, in pagf (Ja,tm,a, ..,,,. flaw" B_,..,,., De kerk aldaar 
waa evenwel sleèhts eene filiaalkerk van Oodlnwg; waal, tea jare 1048, 
wordt er gesproken van het altan ,k OOlllnirg c•• capeU. ad .,._ 
n,picinat,, 1ita ÎR l1entlica, Tot dieaelfde moederkerk behoorden ook, 
in 111SO, reeds de heiligdommen fünaaws , Y" l" d i In en O o, t
••nddap el. Trouwens het Cast.rum Osbortrh wordt, met de 
Benno'1 moeren en Combescorrea, als aanwauea van de. p,.. 
G.umu, reeds in 939 in de chart.en genoemd (verg. art. Bü.AT) • 
de P,eus werd later het Oo■HHua-An.u:aT. 

De P&11111 G.unau had veel geleden bij den 11waren vloed van 
1180. Het verlorene werd wel herwonnen ; doch de naam Guu-
11111• bleef voort.aan 1lechll voor meer beperkt.en krinr in 19bruik; 
als naam van eeae op lich selve ,taande tiooge heerlijkheid" op welke 
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wk de Gravin Jo■llll.t. - CoMlalelitaorl belrekluog bad , prijkende 
met eeoe kerk ea een ._teel , -doch o'ftl'ltelpt bij aen vreeaelijkea 
vloed van 1S77. De kerk 1iond, blijkens de kaar\ der limiebcbei~ 
nn 1684 ea die Tan lloee■ , even huilen deo Noordwestelijk Taft dea 
~jepDlder , • tea W. van den Rooden boek , en regtlijaig met die 

• van Ood-IJ1endijke en Watervliet , volgens de verl.laringen der Land
meters C. vu Hm,■11 en P. '-r G1LD■• Het l.a,teel lag vermoedelijk 
niet ver vaa de tegenwoordige Sasput. De beerl. omvatte derhalve de 
N. W. gedeelten van Prin1-Willem Tweede gedeelte en van 
den Oranjepolder, en een goed gedeelte vao de Zoidgronden 
in den Hoofdplaat.polder. De in 1377 verlorene gronden werden 
in 1497 voor een goed iredeelte herwonnen. Blijkens 1ekere scbeidiag 
Tan t.ienden, kwest.iem touchen St. Pieter en St. Baafs te Gent , 
blijkt, dat de heerl. na die berdijking groot wu mim 841S gemeten. 
Haar belitter baat ook bet patroaaatachap en de auditie van de kerk 
- dea discb te Schoondijke , waarmede sij dest.ijds vereenigd wu , 
alsmede de vrije jagt, vogelarij, visscherij ens. in die gamche parochie; 
magt om Baljuw, Griffier ••• aan te stellen ; hof of wet te mali.en ; regt 
te aoen en meer dergelijke ; doch wu daanmtegen "t'erpligt den Graaf 
te dienen- met twee paarden en honderd eea en dertig ·manschaP.pen. 

Dese nieuwe bedijking bad evenwel almede eeaen ,waren stnjd met 
de wateren te verduren. Herhaalde seeschadeo noodsaakten de lnge
laeclea reeds ia 11139, · om Keiser Lan V te verzoeken, om subsidie 
of anders be•el aan de IJvewatering en andere polders, om tot onder
laOIM van hare seewerken bij · te 4lragen. Zij belweek eindelijk in 
1170. Een gedeelt.e werd henroanen in 1817, soodat er na dien tijd 
wederommimiSIS gemeten nn overig waren in den Oranjepolder. 
Ben aader gedeelte is met den Prin1-Willem1polder Leverscht ia 
1811, en eindelijk ook het OTerige in 1778, bij de bedijking, van 
den Hoofdplaatpolder. Niet alle de1e landen evenwel behoorden 
tot het leen Tan GAnu1111. De baten en lasten , welke aan de noegere 
heerl. kwamen, tijdens hare vereeniging met ScAoorulijl:l' (het oude 1' ulett-
4'tä), waren ...èrd"eeld onr en Twbonden aan twee onderschl'idene leenen, 
G.a.nu1111 en Sdoot1dijl:l', welke gesamenlijk verbeTen werden bij 
Let prinselijk leenhof, de Borgt nn Brugge. Beide deae leenen 
latpn in den veerLienden kavel van den Prin1-1Yillnn,poltkr Twerle 
gifkl'lle. Het eene, groot 8 gem. IS roeden, had vroeger bestaan uit 
vier partijen in de oude IJ ve- Watering; het andere, hetgeen vroe-rr beataan had uit twee partijen in genoemde watering , was groot 

gem. 80 roeden. Beiden te samen bemten de bovengenoemde' :voor
regten , doch het eerste moest ter heirvaart dienen • met eeneo paarde 
• nn "Jf' ponden para1ys teinde de palen nn den lande van Vlaan-
• deren en met tnegentig manscepen dezen leene toebehoorende ; " het 
laa&sle • met eenen paarde van seven ponden parasys telken vermane 
• en heirvaar\ gedaan wordende by den So11"t'ereinen· Hcere met drie 
• sondaagache kerkgeboden en met een en veertig mansr.epen." Zó6 
•prak nog de laai.ale leenbrief, aan Hnu111. n11 Ca11TI111111111 J.a.co1s1. 
nrleend , in 1789. De Fransche omwenteling heet\ het leenstelsel 1 

ten Z. der Schelde, vemietigd, De goederen behoorden op 1 Januarij 
1842 nog aan den Heer C. A. B.nau11 lhcai ,- Wethouder der stad 
llicldelburg ens.; doch 1ijn Bedert , bij verkoop, overgegaan aan den 
Heer Jaoa B11111-.11111, Diatriet1-Commisaaris te Sluis. 

GATBRNISSE, hotitecle in SINII-Ylaaradnm, prov. Zetlarul, distr. 
en 3f u. N. 0. YIID S"i, 1 arr. en 3 u. Z. van llidiellJHrg 1 kant. 
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• 1 u. N.O. ·,an Outhr,, gem. on·f •• N.O. 'ffD 'MHlffliji,, 
ia het OOlflllijk deel •anPrinl-Willems-polder,aa dea lanpn Jlemm.. 
W.- , aan de Galeroiate-lr.reek , niet -.er "t'U het geh. S.apu&. Zij _ 
dnïiigt den naam •an -G•nama, omdat de heiie leenea , nn welke ia 
liet 'fDrige arL gesproken is , tot haar behooren , en zij dus de kent 
der aloude heerf. uitmaak.t. ~ i1 groot i9 band. 41 •· r •. 18 "· ell., 
t!ll behoort than1, mei de beide leenen , in eigendom MD den reeds 
~e Heer JA&o■ H11111aqv111 , Di1trict1-Commiuari1 Ie Sluia. 

GATBRNISSK-KREEK, water in S14at1-Ylao,.._, pro.,, Znlau, 
llliatr. Slaü, gem, &Aoondijie, in het Berde JeeJ _,. PriM-lriU-.
~ , loopende Yltll de Sasput West- eo Zuidwaarts , tot aan ea 
ûor de Gaternl!i,e-weg. 

Deae kreek is Yan veel belang ab boeHID , om plarende den -.loed 
der ue, als de 1luiaen gesloten zijn , het o•utollige water op te -
1111111 eo •66r de 1luil te Yerumelen , -,a het, hij de ebbe, te aaellar 
in aee te ontlaten. Hierdoor heeft 41aaria ook eeae IOOII ftD • -
Yloed plaatl, · . 

GATERNISSB-WEG, meesi ooatelijke dwarsweg in het Ende -, 
MIi Pri,.,-1'ilkm,-pald#, prov, Zeelantl1 diatr. Slai,, pm. S.Aoo.
tlijA:e, Joopende nn den Nieaweha-.en-pol~r IUlill' dea Oranjepolder. 

GA.TINGOLI, 1tad in Oo,t-lntlië, op het s.__,,Ae ed. C.Wa, 
aan de Oostku1t, ii' N.B. 141° 3i' 0. L. ' 

GATINOLI (LIMRO-), d. ia Oat-Illdii, op 11et·8-dt,,•1 eil. Ce-
lde,. Zie L1•■0-GATIIOLI, ' 

GATO, kl. eil, in Otnt-Intlii, in de lrulüw Zee, 11° 4i' N. Br.7 

1'1° ii' 0. L. 
GAT-VAN-BAKENS (HET) of• Büa■s, het1recleelte der riner de 

Bouge , in en boven hare uitmonding tot. Geertruidenbers tee , proY. 
Jfoortl-Brw6ontl, onder de gem, Qecrt,.,.iJaal,erg en .#aU:..,._Dri.,.... 
In, stortende aich in de rivier de Amer 41n den Bieaholch wt. 

GAT-VAN-BROUWERSHAVEN, aeegat. t.uuchoP Schou.wen en Fluü. 
Zie B■ovwu1HYINSC■B-GAT. 

GAT-VAN-DEN-OORTSCHEN-TOREN • kil in den Biesho,ela, prov • 
./f-,1.-Brabontl, onder de gem. 1Y er1'end••• Zij kemt uit. 1u:t thl-
""•Stenwra/auûje en loopt t.uaschen ie Kititlwaard en den MuBIJ"'aanl 
door, naar het Gat •an den Haan. 

GAT-VAN-TER-AA (HET), aeer scbilderacbt.ig plaatsje ·op ilen Ye
lulllffOOm, proY. Gelderlantl, op de grenscheiding van de beerl. Door
-,,,A, wur een beekje al kabbelend nn de hoogte Yloeit , om aich 
niet Yer van daar in den Rijn te sLorlen, 

GAUA, koning,. en st. in Oo,t-/ntlië, ·op-hetS..tltudw eil. C,/,.., 
Zie Go ... 

GAUMA, Yoorm. stat., proY, Fri11laa,l, kw. ZeN-,,,ulna, griet. 
Utingeradeel, arr. en ILant. Heerne-., i u. Z. W. van Oltlelioora. 

Deze state is thans eene boerenplaat1 , welke , met de daartoe be
hoorende gronden• eene oppervlakte beslaat "f8n 38 bund. 68 v, r., en i■ 
eigendom bezeten wordt door den Heer Aa■oLD A11nuu, te Beetsterzwaag. 

GAUW, Guvw of G"w, in het oud-Friesch GnwB, d., prov. Frin
lantl, .lr,w. 11'estergoo, griet. lrymlwitserad«l, arr., kant. en 1 u. 
N, N. 0. Yan Sneef.. - Dit d, behoort tot. de oudste der provincie. 
.lle~ teil er 1i0 inwoners , die meeat. bun be.taan vinden in de 
neteeh. 

De Herv., die bier wonen , behooren tot de gem. Goir,ga-Gauro-n-
0/flnrfllier, die hier eene kerk heefL, welke iu het. jaar 168~ ge-
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heel Dieaw gebaMnl ie, • geààte11• •aa welb 'ferb.t.aiag mea 
•Nllfer bovea de .,dear la: . 

Bu1J1A11u t &nlQUA DGCua A■ OUIIH 11o•u , 

Asum QUIIICIII cu• IIOIIDV• IIIH,HHAT ... - ' 
Z11110 JOAc■a•u, Ga1na.a.n1 nt.1us , au,•• 
Faa■AC:O H:tO 1ACVIT ,.,....... ..... HDLI. 

11· Au1, CD IJCLXXXV. 
ZasT Znso lo.t.cm•, •• Gaan•H• 1■111TH100&B11 , 
Bua•mu SUT n DOOIT ..... un OUD IIDt.HT ' 
L111T, 108 IIUI YUI ,.ua OUD, UI DIUI ILHIL BIi TOUII 

DIII OOWD'fUT, BI DUT IUHI •n F■IBUCBU •TUIi VOt.lJa.lGT. 
Dit opschrift ie er •ecMer 011 niet meer, wel de steen waarop liet ge• 

stun heeft, neo als eea daar boven geplaatste •teen , waarop voor• 
heen bet wapen der Bvuuu•• te zien w•, doch én opaehril\ én wapea 
aija in bet jaar 1781 wegpapt. 

De kerk , welke bier Troeger ptaao heeft , had no VIM inkomen 
•oor den Pastoor 100 tondgalden (1110 pld.). De Yikarij bedroeg 70 
goudguldeo (101J pld.). De Prooet Yan St. Janskerk te Ulrèobt trok 
van de pastorie 6 pos&ulaatgalden (1i pld.). • Er ie hier een, dikk&n 
•lompen toren. - De R. K.., welke mea er U11treft, worden tol de atat. 
nn Sne,I: gerekend. · ' 

Dit d. ie de gel,oorlepl. Yao RHIOD , df!o Yeertiendeo Bisschop "n 
Utrecht, wiens Merirrootnder T&n moedersaijde is geweest R.1.u10VD 1, 
Koning •• Fri,,ltnul. · · 

GAUW (DE), laodh., proY. Frialand, lr.w. Oomrgoo, griet. Át:M• 
_..,.,._, arr. en IJ o. 0. -.an Len-rdea, kant. en 5½ u. 0. ten N. 
'911ft ·Berp,,a, ½ a. Z. W. na Strooboe. • 

GAUW (DE), water, proT. Frü,land, kw. Oodffgoo, griet. /daar-
drraderl, 0 ... o Gauw. - Het is eigenlijk een inham na het Pil
•Hr 1 die door de Gauwesloot met het Tja a rd II mee r in verbin
ding staal. 

GAUWDRIAAN, oade naam van het d. Om,.Gouuauu, in den 
Ällda..-rvl, proT. Z11itl-Holland. Zie Go~D&lilB (Oun-). 

GAUWERAK, oude naam Tan het d. GouuDll, in Sclaiilattd, pro'Y, 
Zaitl-Hollarttl. Zie Gouuuu. 

GAUWE.SLOOT (DE), water, P""'· Fri,1lattd, kw. Oo,tngoo, griet. 
l•rtlr,,uk•I, da, nit ,k Gavt11 -.oortlr.omt en eent met eene oostelijke , 
-.oort1 met eene noordelijke , dan weder met ecne westelijke en eiudelijl 
weder met eeoe noordelijke riirt,ing naar het Tjaardsmeer loopt. 

GAVE , voorm. watertje ia het IP r1tff'harlier der proY. Gnmir,gm. 
Zie het volgende art. 

GAVE (OUD.B•), water in het -,, t1tff'hartier der pro'f. Oronia
gn, dat uit het Lette~ -.oortlr.omt" en met eenen noordoos• 
telijlr.eo loop, ten N. van Oostwold naar de lloooiuloot loopt, met 
welke vereenigd, 1\j, onder den naam van G.a.n, in eeae meer uoord-
001telljke rigting naar de Poft'erd loopt, waar 1\j in de trekvaart 
•an Groningen op Stnoboseh valt. - Dit water is noeger breeder 
1eweest. 

GAW, d., proT. Friulond, kw. F,,tergoo, griet. IPymJn,itrera.
tlnl. Zie Gànr, 

GA WEG, G&WHII of G.1.w1au, geh. op het eil. Zaitl-Bewlantl, 
Jll'O"• ZHlaa4, arr., kant. en ISi u. z. 0. Y&D Oo,s, gem. 11' aarde
n-Yalini,,, 1 f u. 0. -.an Waarde; met 10 h. en 71J inw. 



·• GA.W. 

Dl& pla. il oo&ltaaa doordim de iaplelenell va V.._ÏIN, u 
den wate"loed va i6 Jaauarij 168i, waardoor haa dorp te patLr 
ginJ. sich op de noordergren1 der heerl, va&i(lden. 

GA WEROE , YGC>rm, d. in Oo,1.Jr,,lii, ep bet ,Ynilaa,A, eil. J-, 
resid. KadM, au. reaid. llagela"9, 

Dit d. werd den il April 1828 door de eerde mebiele kolODDe, 
onder bevel van den Luitenant Kolonel Sou.1n1n1r 1 in de uch gc
le(ld , als zijnde hel heir.end , dat de moiteliopn er boslr.roid hadden 
Yervaardigd. Door eene hevige oitbanting , waanchijalijk het gevolg 
van buslr.ruid , dat. oatvlamde , werd aulb beveatil(d. . 

GAY , d. in Oo,t-lrulii, op het llol,d,cA, eil. Xoela-Bai, dat &o& 
de Xoela-Bilaruln behoort. 

G!Yil, d. in ()o,c.Jrulii, ep het S"cla,cle eil Jo•, res • .l"•
Ja,, ada. resid. ll•rla"9. 

. GAYJUJU. or G.uaa.t., voorm. 11ate, pnw. Friala■tl, kw. 0..
~ 1 (l'Ïet • .4d&àtJnr.Z.., arr. l>,n....lni I Jwat. B,,,_, i n. Z. 
W. van lupslÎDnlp. Dae state is reeu la-, paloep&. 

GAYN (HET), water in thailad, prov. lfiin4-B.0.ntl. Zie Gaa. 
G!YN-BN-G!ASPER-POLDBB., polei. in Oooia•, preY, Ifoord,

Bolla•. Zie Gm-a-G&.-a-,.... 
. GliP , eud cl. ia Ood-I■tlii, op laet Bu•• 'lil. J,.., ,.. 
p,..,., .. ~, "'I• S...0-■g. Ia be& begin der Yorip 
eeuw ieJde het., met. K•tl••••1 ID LHree, 400 h~. 

GBBANG or G&l&ll8, distr. ia ()o,t.Jrttlil, op laet S.•..U eit. 
1 ... , .raid. aa "'I· CAm6.. 

la dit cliltr. il dea i7 Fehraarij '817 een pleelte van tleD lierg 
La..., iaptort., wUllloor eea kamp«'DI • ,-èhl m,-. .... , mK 
omliaeade rijatveldea, measchen en Yee -..-1 Yenwoläen -U• en tie 
liviei'"rji-dieaplat peel~ w.a. lr ,.. aeèlen laag een• 
lloor in dien berg, waardoor aelf'a batl'el1 heeadroagen , ea op welke 
de regen verder pwerlLt ea alzoo de geheele aicJaeuriaa venonau.t 
heefi. . 

GEBANG of Guuc, .at. in Oo,,_lntlii, op het S,m,à,clw eil. J..,, 
resid, en tlS palen vaa CA,riba,., i04 palea ,aa Bala.ïa, en tU 
palen van &mara"9, • • 

~EBANG of Guue, ri,. in Oort-lmlil, _op het S11~ eil. J-, 
rea1d. Baglna. -

Zij wordt uit onderscheidene kleine , alle uit het bezuidea Seodoro 
liggende gebergte , ,oortlr.omende spranken gevormd. In de beaedear 
of lage laodea komende , is zij al dadelijk Yrij breed , doch oadiep, 
ofschoon voor kleine vaartuigen , eenige weinige palen ver, te gebruilr.en , · 
en stort zich in de Groote•Ra-, naar welke zij , vooral ia den re
genmousson , onberekenbaar veel water afvoert , waarbij zij nog te,·ena 
een groot gedeelte der, benoordea dat meer gelegene, lage veldea voor 
eenigen tijd onder water zet. 

In het jaar 1836 is nabij de dessa Wawar, res. Baglen , het gruea 
van een aOeidingskanaal ondernomen van ~n uitgestrekt moeras naar 
die rivier, waardoor ongeveer, 12,000 bouw land aan de teelt van rijat 
is dienstbaar gemaakt. 

GEBJOK, d. in Oa,t-lndiii, op het Sundasche eil. Jam, resid. 
Soerokarta.. 

GEBROEK , oud d. in Oo,t-lndii, · op het S•nda.ck eil, Jam, 
resid. Bu9len. - Dit d. tt'lde in het hr.rrin der vorige eeuw, mel hel 
d. Maribon > :mo bni~3'f'Z, • 



GBD. -. GBIBOBCI. , lleh, ia o,p.r..GJur 1 pro•_• Littthrg_, arr., bat. m 
. 1½ a. Z. 0. 'fan~, pa. Hm~•elidt 1 . 40 mÎII, Z. 0. 
'fan H~I&, waartoehet behoort; ~ 18 h. en HIS inw. 

GEBROEDERS, . DH111 welke mea wel eens seeft aan de herrreo 
So11DJae en SuNao ia Otnt-l-.11 op het SnMICM eil. JGN. lie 
SIIIIIINo en Sou..... · 

GEBROEDERS (DRIE), drie eil, ia Otnt-l•Jii. Zie Dai1-Guaoua,. 
GEBROEDERS (DRIE), plaat. ia NMff'la_,..Gr,.iau, ltol. S-ri

--· Zie D■11-Gmou1n. 
GEBROEDERS ('fWBE) • twee eil. ia Oo,t-1.Jil. Zie Twa-G" 

UOIDDI, 

GEBROEDERS (TWEE) , Yerl. ltollijpl. ia Nednla--0.ioao, kot. 
s.m...e. Zie Twu-Gmona,. 

GEBROEK, geh. in Oppw-Gelder, ambt •°"'foort, pro•. 1.,i,,... 
6wg, distr., arr., bot. en i½ n. Z.. Yao ~, gem. en 18 
min. tea z. 'fAn Mt; met S0 b. en 11SO inw. 

GEBROEK , geh. in Opper-(hlJer, ·pro•. Lit,J,,,,,g, arr., ~at. ea 
½ •· N. 'fllll ~, pm. en i8 1111n. tea Z. ftD • ..,. .. ,; met 
33 h. ea 190 ÏDY, · 

GEBROEK, b. in bet TOOtm, hert. 6tdit, prov. ~, arr. en 
·8a. N.O. YM •..,,,,;.,, bat. ea 11 a. N. 'fa& Sittaré, pn. •• 
115 mi■• W. 'fall S...... · 

Het maakt een IJMeelle '11111 hel ph. BaBoN.,n 6dntl ai& m telt 
11 h. en· 100 iaw. · 

GBBB.OBI, baar of marktplaa&e ia Oo,t.JwJil, op he& 9--
eil. J..,., l'llid • ..,_., in- bet Z.-,INl'Cul', 1ot bet laudroei 
.,...,.,._ o1 u,u.•,,.,_ hehoonacle. - Dae .._ u ._ 'l'I Jf"■-1 
1n1. · · 

GIB,m;f° (BAIHOVEN-EN-), ph. ia het YOOl'ID, hert. thl,'i, 
pNY, l.illlhf!f- Zie B.auoyu-n-G.non. 

GEOOKBINEERDE-BUITENPOLDER-V AN-ENGELBN-VLIJIIIN-BN
HEDIKBUIZEN, p<ild. in de Lo"fdraat, pro•. N_..,Bral,and. Zie 
lnnn-VL11■u-u-llu1U1111111 (G1COn1111na■-NL11ft•Y.ll•) (1). 

GEDAK , d. in O..t-lwlii, op het 8tnula,d,,e eil. Jam, ads. resid. 
,B~, distr. Tjibarw,a. 

GEDA!.(G , d. in Oost-latlii, op laet s--• eil. Stmtatra, aau 
de wes&knst Yan dit eiland, in de lleu"9lctJHa•M Bonttla..._, 
diltr. ••~g. . 

Den 7 October 1&19 werd de Luitenant Snu•nT, op eeven togt, 
die hij , 'fergeae)d na een aantal Mandahelinpcbe Hoofden en vaa 
eenige hulptroepen •an K11tta-Nohan , naar Koua-Geding deed , bij 
eene ontmoeting met zekeren Son•• M1nonoza , broeder van den 
OYerleden Regent van Mandahelinir , die eenige V oonechters bij zich 
had, door den Radja na Layang vermoord. . 

GHDANG, d. in Oo,1-I,ulië, op het S.•reli11 eil. Jam, raid. 
JlnJ,ang, met een graf dat door dt1 Indianen yoor heili1r gebonden wordt. 

GEDANG (BOEKIT-). riY, in Oon-Iad1'ë, "P het Saûa,,;/tr eil. S... 
tMlm, in de Jl111111ngl,o6aflfflw BoflftllaltlR1'. 

GEDÉ , bij sommigen ook GITII gespeld , gebergte in Oort-Indië 1 op 
het Sullda,e,\e eil. Jam 1 van de res. "Buitemorg aieh door de Preanger-

(l) .llle de •- 111tl bel ....,,. G--n• IMfl......., .. ,. ... , zooke mea np de w--. ................ ;.,. 



a....-.ppen en de ,., Cbeaüon tot aan T.,.i en ~-e: uil-
11rekkencle, tu11eheo welke heide laatste resid. aij de gre ·dio1 uit
maakt. - De hoopte toppen zijn: de Gedé of Sedaratoes, de Ga
moeroJ, de Mandalawingi, de Pangoerangoe e11 de Tagal. 

GEDE , Gu-■ , Dom of Sn•unu , berg in ONI-Jrulië 1 op het 
S•ru/,uc/,e eil. J"r,a 1 in de Pnangn-R~ent111luJppM , de zuidelijkste 
top Tan het gebergte Gut , die voor een der hoogste bergen van Java 
mag gehouden worden , yoJgeos eene berekening van den Hoogleeraar 
R111nuaD, gegrond op de , met den barometer, eedane waameminp , 
den graad van warmte van het kokende water enz., bedraagt de hoogte 
van deaen berg 2766 ellen of 90715 Eng .... oeten. De hoopte 1tallll 
van den thermometer was, op den middag, 71°, en de laagste, 
voor 1onsopgan1, tusschen de 46 en 47° F.lllU9■11T. Dit Terhnen 
toppunt ia eeheel met boacb en eewa1sen, in eene diepe plantenaarde 
staande , overdekt , uitge10Dderd een gering pdeelte der neordelijke 
meer steile aijde , alwaar eenige rijen nn oTer elkantler staande ba
aallkolommen te voorschijn kolnen, 

Groote dikke bosschen en hooir gelloomte, in IOOrt. ffl!I' ondencltei
den , doch waaronder de booge , hechte 1tammen van den l\aamala en 
vele soorten van vijgeboomen bij1011der uitsteken, kenschetsen de mid
delbare hoogte -wan de1en berg en den vruch\buen trronll aldaar; doch 
op eene hoogte van omtrent 15000 Eng. voeten ontwaan men ...... ,.... 
lijk. meer een der gewaueo, clie ia bel Jatrere land gemeen aijn. Hel 
hooge hout blijft ook nu nog, hij het. verder opklimmea, laag voor\cli1ren, 
e'II de verscheiden beid der gewauen achijnt ook nog eenen geraimen tijcl 
eerder toe- dan af te nemen , doch de gemelde gewassen worden , al meer 
en meer, door anderen van eenen plaeel venebillenden .vorm venaapn , 
en het. is vooral op eene hoogte tU11cheo ISOOO tot. 7000 voeten , dat 
de lachtsgesteldheid tot Let voortbrengen der grootste verscheiden
heid van gew111eo meest geschikt schijnt te aijo, aoodat eea kruidk■n
dige aldaar ovenloedige atoft'e tot waarnemingen aoode vinden , aboo een 
groot gededte de1er gewllllen oaauwelijks of io het geheel nog niet be
kend is. Boven de eemelde hoogte tot op den top van den berg ver
andert de gedaante der planten al meer en meer ; het meute boot. 
,roeit. krom en kreupelachtig , i• even als de 1rood dik met mos over
dekt , heeft kleine , ■tij•e, drooge bladeren , en op of omstreeks den top 
van den berg vindt. men een groot aantal gewassen , welke niet dan 
aan andere geheel verschillende landstreken, als aan het Alpisch ge
bergte, 1elf1 aan de koudere lochtatrekeo van Europa, aan China , Japan. 
en Nieuw-Holland eigen 1ijn. 

Deo 12 November 1841 heeft de Gut meer dan gewoonlijk en vrij be
duidend gebrand , hetgeen niet alleen in de Preaoger-Regentachappea 
maar ook te Buitenzorg opgemerkt is geworclea. Ter laat.si,emelde 
plaats viel 1elfs eene ligte 1oogeoaamde aachregeo. Alhoewel aich geen 
vuor vertoonde , liet de zware rook, welke onophoudelijk uit den 
krater opsteeg, geen twijfel oTer ten aao1ieo der boiteogewooe werking, 
waarin de berg verkeerd" Dit natuunerscbijnsel, heeft 1ich den 14 
daaraanvolgende met •crmeerderde kracht herhaald, Te Pat.jet , \Îea 
palen vao Tjanjor, werden toen' vlammen geaieo en weder slagen ge
hoord, even als twee dagen te voren. 

GEDE (NOESA-), eil. io Oo1t-Indié", ia den Sundo,cien .4.rtlaipel. 
Zie KHu11&'u-Nou11. 

GEDEH , berg in Ooll-lrulië, op het Sinula,r:l,e eil. Jom. Zie 
GEDi. 

D:git:Z8Ü 
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GBDBK (BODlONG-}, 1_,. ia IJod-Irtdii, op laet S..... eil. 
1-. Zie BoNoa...Jàua (1). ' · . 

GBDMBli WOLDB , ■um , mider welken het a. Giamwo,_, in 
Fw,lgo, prol', o-..,.., in -- briel van he& jaar 1381 Yoor
kom&. Zie G•aa•a•or.••· 

GBDOENDANG, d, ia O..,_J,_., op he& 6---,,, eil. Ja•, nsid. 
8oeffliarla, 

GBDONG-BADAK., laotlg. ia Oo,t.-Iwäi, op het s..la,cà, til. J,.., 
Zie 8ADA1t-GU01e. 

GEOONG-UB.80, d. io Ooit-lrulii, op het 8-,1,,.- eil. J._, 
n11id. KadM, ad,. retid, .sg,'4ag. 

GBDONG-KW AIJ, d. ia Ood-,/Nii, op het Su,.._ eil. .la• 1 

reaid. lladH, ads. reaitl. •-,,1-g, op den linkeroever t'áa de Bo-

'i':'7; maud Jalij 1sio , werden de maitelinp, welke 1ich aldaar 
paesteld lucWea, door den Luitenant &111o11&T ••• BananoaDU 
met dat pvolg aauget,Mt, Ml lij. ia allerijl de Tlngt JDOelteu nemen, 
met acMerlatÏllf Tan de pudelde pauilen der Hooldea , heneYea1 
nnclaeidene apeQllullea. · 

GBDONGLEGI, clittr. en d, in Ood-1.Jiä, op het S.atla,de eil. 
Ja•. Zie GoHA!IGJ.HI, • · 

GBDOUNONG, d. iu 0-.1--, op het S..,.,,_ eil. Ja•, Ntid. 
Katloe , ads. resid •• .,,,_,; 

GEDULD or UIDllialDID , kl. Fort lu Opper-6uirwa 1 op 'de 9ed
_,, ia- 1-,.,, dit&r • .4eroa • . - Het nrd ia 1811 door eeaeo Ne-
genont nrwoest. , 

GIBFSWEBI\ of Gnawna, ·pit" in FÏflflgo, pro", S-iagna, 
ur., bat. en 1 11. 0. tm Z.: un Appisgetlam, gem. m •i u •. 1. 
van Delfsijl, i u. Z. W. van Fa"""'• 1 wautoe het beheorl. · 

GBBLIIUUEN , n8lllll, onder welken het plattelandtladje Guu111D111 , 
in ZaU.rul, prol'. o.m,,,.,, wel eem •oorkomt. Zie" Gl111n1NS. 

GEELBROEK., groote uitgeswktheid wild kreupelhoat, en laag na
tuurlijk groenland, P'°"• IJrnllw, tusschen 411n, Bliln en Rolill1. -
Het beslaat eene oppe"làkte Yao 44 hond. 

GEELDOB.P , d. in de •eijerij •• •, Herlegnl,od,, ~w. Pnl
lnJ, pro,,, N-,J.Bn,J,a,ul. Zie GnDBOP, 

GERLE-TEHN, num, welken de l■udlied1:_n d!O!l!'aan1 geven aan 
den pold. Guuai, op het eil. Goetkttttk-n,,ONrflakU. Zie Gu~Tó. 

GEELTJENSDORP, peld. in het Nederl:-rlier der prov. Utrecht. 
Zie GlaLTlllllDOU. 

GEENBIND, geh. in de Meijerij na', Hn,,,,_.la, prov. Noord,. 
Bra611rul, kw. Peellan,l, arr. en 3½ u. N. 0. van EindAo.P, kant. 
en ½ u. N. W. no lleln,oatl, gem. en IS min. W. •an Stiplun,t. 

GEEN HOVEN or G111■0Y111, ook Guonr111 en G111ouw111 ge&peld, geh. 
in de lllijnij Na ',Hertogeeboiel,,, kw. Knnpenlancl, prov. lfo,,,,. 
BralJanJ, Dff'fk distr., arr., bnt. en i u. Z. van Eirullw,en, gem. 
• l n. N. van YaU...-rrl; met 31S b. ea !MIS iaw. 

GEER (OE), ,treek lancls in llena-'4nJ, pro•. Norwd-HoU.rul. 
Zie Vau1-Gna (Da-). 

GEER (DE) 1 buit. in het N1tler1.amer der pro•. Utr«AI 1 arr. 
en 1½ u. Z. van Utrec/at, kant. en 1½ n. 0. •an f.la,l,teifl, gem. en 
1 u, 0. van J~ 1 langs dm 1lraatweg na Utrecht naar Jn&phau • . 

(1) Il•-•• raete 111e11 de nordea mei GIDI■ ,..,.apoteld, op de "oordtll na Cllldendoe.idl..-. 

DB"tL.: :,,._. 
C, L".. ~" !4 
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Dit huil.. halut mel 'de àarl.oe hellooreade ponden eeae opper• 
vlak.te vu ti band. 41 v. r. 60 v. ell., en wordt tllau in eipndom 
beseten door den Heer J. L. W. Baron n GID , Amhaclataheer van 
het ÜYer- en Nedereind vu Jutphaas, Griflier 1'■n de Tweede l.amer 
der Staten Generaal , te •• Gruenlaage. 

GEER (DB), geh. in hel Jflflnitiomer der prov. Utndtt, arr. en 
4 u. N. W. 1'■D lllr«lal, bot. en i n. Z.W. no ~, gem. 
en t u. Z. 'van O..CU..U-; met 10 h. en 70 inw. 

GEER (DE), kanaal in het lftanl:-mer, pro,., Utredd, dat reed. 
in oude tijden pgraven i■, en de land■claeiding tuachen Omlhuuen 
aan de eene aijde; en Spenpn, onder Kockengen• aan de andere aijde 
aitmaakt ; terwijl het den Alllltel met het B1l0.eld vereenigt. 

GEER (DE), TI10rm. adell. h. in het. o,,,._,,.mer der prov. Ulredtt. 
Zie H11nann11T vu Wanu (ST). 

~EER (DE) of Ds ~•, pold. in _de Yijf-B.,..,.,,_,,_~.,. 
Z.-.HoU-d, arr. 6on_,.., kant.,_, ~.1-iint; ende 
N. aan de Onde Way, 0, aan de Caleohorpcbe-Vliet, r hU 
van GelderlMMI. ~ wordt, Z. un Acquoy, W. aan dm Dief
dijk , die hem nn ~ieuw-Schaayk en het Kertp:',t eeheidt. 

GEER (DB VRIJE-), dnek land■ in .K....,._u, proT. Jf..,.,J,. 
Bollaatl. Zie V aus-Gaa (Da). 

GEEllAAJlDSBBllGEN, naam, oader welken de heerl. '• BaaUUl
mas, in den en..,..,.,.,.,.,.,,, Jll"OV, z.id-B.U.., wel eeu TOOP-

-luimt. Zie llaauanaaaa ('1). 
GIEllARD-DE-IIOORS-POLDll\, pold. ioS-,,..1",._.,.,_, JlfO"'· 

z-,,,.,i. Zie G1UU-11s-1looa1,ooaa. . 
. GBIRDINK-ZIJT, ,reh. in TINllde, "1"'• Owrij,nl, arr.en Sf a. 
Z. 0. vu -'i...lo, Iaat. en fa, W. Z. W. ••n .B___., S--· 
en 1i u. z. W. '1'8D Lo.ew. 

GKERE-EN-ZUDEPOLDER (GECOMBINEERDE-), pold. in den Cri•
,.....,,n1, ~rov. Z••Hollaad, arr. Roiterda•, li.aot. &~, 
gem. Ouderk.,..._-Jen-IJ,..l; palende N. W. aan den llueldijk, 
N. 0. aan den K.rommepolder, Z. 0. aan den Boeaem, Z. W. aaa 
de Smallekade • 

Deae polder beslaat , volgens het. kadaster eene oppenlali.te vaQ 
1071S bund., telt 17 hoerd\lrijen, en wordt door eene slois op de11 
Ua■e l van het overtollige water ontlaat. Het polderhatuur be■taat uit 
Schout en Waard.tlieden. 

GEEl\EN (DE), pold. in de Yijf-Henvmlani.n. 1 pl'01'. Zul-Hollau. 
Zie Gna (Dz). 

GEERENSTEIN, geh. in het Owrhareiff der proY. Utrtdal. Zie 
GHnESTEIII. 

GEERENpTEIN, buit. in den Tieletwaard, pro-Y, Oe,-,.,.wd. Zie 
GaaESTB111. 

. GEERENSTEIN (HET BUIS) , adell. h. in he, lheritoGrti,r der 
prov. Utrecht. Zie GuauT1111,(Hn Huis). 

GEEREPOLDER of GuuoLDn, pold. in Rijnland, prov. Zu-.. 
-Holland, arr. LeyJn I li.ant. Alpl&na, gem. Ha-•rk; palende 
N. aan den Bijnburgerpolder en den Oo■tburgeche-polder, 0" aan deQ 
RieLnldac:he-r:lder , Z. · un den Boter- en Ambachtspolder , W. aan 
.den Katjes o Gemeenewegspolder. 

Deaepold. beslaat, volgens het kada■ter, eeneopperYlakte van m band. 
66 v. r. 30v. ell., en wordt. door eene sluis van hetovertollip water ont
last. Hei polderbestuur bestaat uit Burgemeester en Poldermeesters. 
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~BBBSTBIN, GtnDIIIIII of Gnm111 ,• geb. In Be_,,.fNI, prov. 
lltm/&t, arr., kant. en i o. z. ten 0. 'l'lln 4.•rnfoort, gem. en 10 
min. N. •an 11' OtMln6erg. 
• Dit geh., hetwelk noeger eea aûonclerlijk gerest uitmaakte, wu 

1'óór 1614 •ereenigd met Tl'oatlu6erg 1 en heetehet Nieuwe geregt 
en Woudenberg het Onde. In dat. jaar werdt het. aan Jonker Au1T 
n11 Zunn YAII NnnLD, als eene ammderlijke amhaehtsheerlijkheid, 
ter leen gegevea door de Statea , terwijl , in hetaelfde jaar , Zuider
broek daarbij guoegd werd. Het telt SO h., bewoond door 41 buis
p,, uilmakeode eene be•olüag Tin 170 iaw • .Men beeft er de rid-
4lerhofstad Het. Hui• Geereatein. 

GEEBES'J:EIN, buit. in den Ti,lerwaartl, pro•. Geltlerla.J. Zie 
G1aan111. 

GEKRESTEIN (HUIS), G1:11111n111 ofG1H1T1111, ridderhofst. in Bfffl
'-", pro•. l]Crwl,t, arr., ltaat, en i u. Z. ten 0. nn .4mer,foorl, 
gem. en 10 min. N. van IYow.6errJ, in het geh. Geerestlin. 

Deze ridderhoti&., waartoe, •olgen1 ile oude brieven , onder anderen , 
à groff en krijtende tienden onder het Lemder HerLveld, Zuyrbroek, 
en de smalle tienden 'l'lln Leusden , V elddorp en Leosderbroek , be
hooren , ia eeoe der fraaiste en vermakelijkste lu1tplaatsen der .provincie 
Ulreeht , 100 uit hoofde van het praehtig nieuwerwets , in -het jaar 18", 
Lijaa geheel herbouwd heereohois , als van wege de IÏerl\Jkheid ea ·ail
gestrek\heid der plaataadje. Het gebouw , hetwelk uil drie verdiepingen , 
allen met sehuiframea vooniea , bestaat, pronkt in10Dderbeid, met eeue 
bij uitstek fruije froate1pie1 met het wapen van Geeresteio, In het 
midden , hoven die frootespies , ug men •neger een bontbeeld Tan 
Diana en ter wedenijden daa"an , twee vazen , doch deze zijn hU 
41en herbo- in het jaar 183' weggenomen. Men pal op het Yoor
plein door een ijzeren hek, en vindt, eer men in hel buis treedt, de 
stallingen ter regter- en ter linkerhand. Gmunu, was reeds YOOr het 
jaar 1400 bekend eu, 100 men meent, bezeten door een plaehl vaa 
dien naam, waanan eeoe, erfdochter G11nn.1 •.111 Gman111 genoemd , 
bet huis aoa onrpbraat hebben in het geslaeht der Heeren na Zm.a 
'f.111 Nnu.o. Wat hier van·,ij, zeker ia het, dat ST1n11 v.111 Zun.a 
l'H Nn.11.11 in be& jaar 1477, door Du1a 'f.lll Bonaonli, den vijf en. 
vijt\igsten Bissehop nn Utrecht, daarmede is beleend geworden. In het 

Claehl van dien Heer is hel gebleYeD tot in het jaar 1648 , wanneer 
et, bij den dood van K.11uun.1 na Zun.111 na Nnn.v, Vrouwe van. 

J,.. •.111 n V ur , geko-n i1 aan hare doehter Tuo1aa.1 v.111 Dl V 1n • 

phuwd aan J.una na LanDu. Zij liet he&, bij haar overlijden, na aaa 
liaren 1000 Sn.-u n1 Luans, wien weclowe Aan lbau n )ban, in 
bel jaar 1711, de heleeoiog oot'fing. Door het huwelUk •an hare doehter 
met Jonkheer Jao1 llaNI&, Graaf,,.. Jlà,na, Beer•• 11' .,,,,..,ltl, 
ia het •enolpa1 aaa dien Heer pkomen, en, door hem, o'Rl'ffednpa 
op aijnea aoon, ANP lhaam, Graaf n1 llmmaa, die er in het jaar 
1761 mede beleend ....t. Gaa..11111 lieboort oHer die boldedeD, 
welke, ia het jaar 11J18, door de S&ata , ftOI' riddermatir -U• ,..... 
llaud. 

:0.. riclderhor.t.l won1t t.hw ia ~ baetea doo, Joulaeer 
Ha1111a Duim. Boen, Amhaehllheer ... ,,...,,,_,,. e,.,.,,.., 
tnea• Beer - Gtro. ...... , wOOIIIIChtlr te Amlte,dam en - -
al• •erhlü'bealieade op G .w. 1.U .._t, met de clauloe he, 
lioeceade grondea, ni&mMmde'lle 900rm. amhllehtsheerl. Geereateie, 
eene oppenlüte ftD IIIO ••• 17 •· r. 11 •· ell. 
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Wegeu tlit laia, dal llan de ptoY. Ut..a.••leenroerîlJ _,., •ün 
drie Heeren oit het placht Taa Tu Zm.n vu NTftLD , en twee uit 
daL van 'fU L11nu, ia bet lid der Edelen ea B.iddenehappeo heaehre
veo geweest; namelijk, in het jaar 11SS!i, Jonkheer J.1coa YH Z1111.1111 
v&11 Nnar.a nr HoanL.1&n; in het jaar 1197, Jonlheer hcioa TO 

Zau.1111 n.11 Nnu.a TOT Houu.u.n ; in het jaar 1806 , Jonkheer Ann 
v.111 Z111,111 """ Nnin.D; in hel jaar t6'!i, Jonkheer J..- Y.111 LiHDD, 
en in het jaar 1691S , Jonkheer Snnx n• L1.mmr. 

GEEllESTEIN-EN-ZUIDBROEK, beerl. in Bnnlantl, prov. Utret:At, 
arr. ea .kant. Á.9aenfoorl, gem. 11't1tlMIIMf'!I; palende N. aan de 
heer~. Leusden, 0. en Z. un Woodeaberw, W. aan Woudenberg en 
Leusden. • 

Deze heerl. be'flt de geh. Geerestein, Znidbroek en Neder
Eker_i1, beslaat eene oppenlakte van SISO buml. 90 T. r. 7S T. eH., 
telt SIS h., bewoond door '6 huisp., oitmu.eade eene bevolking Tan 
SIOO inw., die meest boa hestuo vinden in tabaksteelt en landhoow. 

De inw., die allen Herv. zijn., bebooren tot de gem. van 11'"""-6ffg.
De heerl. wordt thans ia, eigendom be&etea door den voonegden Jonk
heer H■RD1111: D.1naL Boon. 

GEKRPOLDER, pold. in den Cri~rd, prov. Z•il-Hol'land, 
arr. Itotmda,,. , kant. &Ao,,.Aot,n , pm, Otulnun----,len..fJ.,.l; pa
lende N.W. un denUsseldy~! N. 0. UD denKrommepolder, Z. 0. aaa 
de Loet, Z. W. un den ~epolder. 

De&e pold., telt 14 boerderijen en wordt door twee 1loi1en op tien 
IJ-.el , vao het overtollige water o■tlast. Het, polderbestuur liestaat 
ui&- Scheut en W aardaliedea. · 

GEERPOLDEB., pold. in Rij,Jt,,ul , prov. Z.ä,J.Bollawd, arr. 
1, °"'"""°r, kant. Y oomr,_1 gedeeltelijk:· gem. Stdfltr,ijl:-11' ilnwA
~m-en-Tedi•gemoei, gedeeltelijk gem. ~; palende 
N. un den Ommedijkscbe-watering, 0. un de Noorduehe-vliet, Z. ua 
Soetenneer , W. aan den Blankurts-polder. 

Deze pold, be'fat !i kleine boerderijen, en wordt, met onderscheidene 
andere polders , door vijf alaisen op den Rijn vao het overtollige n
ter ontl111t, 

GEERPOLDER, pold, in RijnTantl, prov. Z,ótl-Holland. Zie Ga
a11POJJ1n. 

GE&RPOLDER., pold. in de Yijf-Heere»-lawin, prov. Zwit1,.Hol
ltut,J, Zie G111, (Da). · 

GEERSBERGEN , geb. in de lleijmj •• •, Her~, kw. 
Outenoijk, pro.,,, N-.B,_.d, Zie G1n1■-11n. 

GEERSBROEK , in de waodeling meestal G.t.1tn10111: poemd, geil~ 
ia, de har. nn Bfflla, proT. Jfoord-B,..,_, arr. en 1½ u. Z. na 
T81l Bmlo, bot. Gi_, .. , gem. 6itm,lr .... B .. ,l, 1 •. z. o . 
.,.. Gitt■effll ,wnrtoe hel behoort ; met 3!i h. en 160 inw. 

GEEBSDin{ of_G..,Lnum., heerl, ia N-,l-B_.la,_, pJOT, Zn
'--', ua,. Goe,, bat. Kortgew,, pm, ·1n11eierie-6nmliji-'1 Gwz
wwltoel,.n,-K...,.,....Nint,,larwl; palende N. uti·de heerl. W1aeketke, 
0. un de heerl. Kortgene, z. un de Schorren tegen de ZoidYliet, 
W •. aaa! de heerl. Oud-Kampen en Soelekerle en de· beert Nietnr
Jr.ampea. 

Dele héerll bestaat uit. den G eerd·ijli.1che•pohler, · beaeven1 ge
deelteD...,an.·den 'l:oren.polder, den. Kamperland•poldu, enden 
Heer-Jan1polder, en be'fl~het geh. GeeradlJk en eenige verstrooid 
liggende huiHn, - Zij beslaateene oppenlûte \1an i90 baad. 79 .,, r., 
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men telt er S0 h., hewoeml dCIOI' 4~Nmitges., uitmakende eene hffolking 
no 200 inw., die meesl. hno belt.au Yinden in den landbouw, terwijl 
men er ook l.wee kapi&alea , in het jaar 1838 gebonwde , meestoven 
heeft. 

De inw., die alle Hen, zijn, hehooren tot de gem. Yan Tfï,reJ,rkt, 
.,...G,,.,,dijl: ~. •• - Ben heeft in dese heerl. geene school, maar de 
kinderen genieten te.H' i,,ekerl:e onderwijs. 

Deae heerl., welke reeds in 1214 voorkom&,, werd op den ö Novem
ber van het jaar 11SSO geheel overstroomd , waarbij heL toenmalige dorp 
van dien naam verwoest werd. . Een gedeelte der gronden ÏI later wel 
11·eder beverscht , maar de plaal.8 heeft nimmer weder eeoe eigen kerk 
Yerworven , en is 1lechu een geh. gebleven. Dit gehucht ligt 2½ u. 
\V. N. W. van Goes, ½ u, W. van Kortgene. 

GEERSDUK ofGuuDUUCDIINLDU, pold. in NoortJ..Bnelarul,.proY, 
Ze.lorul, arr. Goa, kanl. KtWtgene, gem. 11' i,111We-Geer1tlijk-'16ra
flflnlaoek-e11-Xampm,_•NieH1lantl en voor een zeer .klein gedeelte gem·. 
Kor,gene; palende N. W. aan den Torenpolder, N. a~n den Wioe
kerkerpolder, 0. aan den Oud-Kortfrenepolder, Z. O. aan den West,. 
polder eo de Schorren tegen de Zniddiet, Z. aan deselfde Schorren, 
Z •. W. aan den Heer-Jampolder, W. aan den Kamperland-pelder. 

Deae pold., welke in het JUr 11S30 ondergevloeid en in het JUr 166."I 
weder beverscht u , beslaat, Yolgen• het kadaster, eene oppenlakte YaD 
jf,O bond. 79 1', r. 93 t', ell., alles schoibaar land, waarvan !llS9 bund. 
79 v. r. 93 v. ell., onder de gem. Tl'illeWe-Geeridiji:-'rGra••,..__ 
n-Ka•pnt1-Nieu.lantl en 1 bund. 66 v. r., onder de gem. K~ne, 
telt 30 h., waaronder ö boerderijen , als i6 h. en 4 boerderijen 011-

der 'Il" illel:eri:e-Qeendijk•'• Gratlf/MOf/l:-en-Ka.,,,.,-Nin.lanfl,. ea 4 h. 
waaronder 1 boerderij , onder Kortgene, en wordt door ééne sluu van 
het overtollige water ont.luL Het polderbestuur beltaal 11i1, éénen -Dijk-
1raaf, ééoeo Gezworenen en ééneo Penningmeester. 

GEERSDUKSÇHB GAT of Gnauuucu VL1n, waLer in. het eil • 
.Noonl-Bflfflantl 1 prQY. ZHl.fllll. Het il een overblüfsel na den '::&~ 
•Ziel, weü.e 'VÓÓI' eeuwen dáár atroomde en waarvan nog 11verblijfi 
1ijo. Het begint. 'MIi een dwanalooLje benoorden Geersdijk; loopt ~oor 
het geh. van diea naam en door de 1anden of schorren, welke ten 7.ui
dea liggen ; terwijl he& . .ïch ia de Z"""1liet ontlut. Dil g•t. loopt ia 
den 101Der geheel droo,r. 

GEERSDUKSCHB-Pl>LDER , polcL ia N~B-laatl,. prov. Zee-
la.J. Zie GE1au1111:. , . . 

GEERSDUI.SCB&.VLIET, water in het eil. NoorJ-Bnelaad, prov. 
Zeelantl. Zie Gz1u1111aeua-cH, 

GEBRSTINPOLDEB., DUID, .welken.de landlieden veeW geven-au 
dea G, .. u-•1-MeouJJOr.Na , ia Staat,.Ylo-"«en, ia de dijuadje vu 
Groetle, prov. Zeelond. Zie Gaul,-•a-M_..., .. , · 

GEERSTENPOLDBR, onderdeel Yan het. Owl.e Z.- tw '1Y ,.,.,._, 
- Kathantl, ÏD s,..,,-y,_..,_, prot', Zeelau. Zie LHu.. 

G.KRRT-DE-IOOBSPOLDER, pold. io s-11-Y.1-,._. •· ia. da 
dijbadje van 6rottk, prov, Znlan,I, Zie G.....-•••MNU"Da. 

GEERTRUID (ST.), d. in hel LutL" Y~, prev•, U-
6-1:9. Zie Gauaw1111 (M.), · 

GKBB.TRUIDA-(ST.), VQOl'lil, klbolt. ia '1Herlog,,.._, prt,-v • 
.N-,j..RralHwl" Zie Gsn--Kr.ooa-,u (S..). · 

GEBRTI\UIDA. (ST,h d •. ia. bel L.nrl N11Y.,_._,, proir. L.
'1•rg. Zie Guuaau,1 (ST,) 
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. GBEBTRUIDA.-ELlZADETB , Terl. plan&. in Nrtlnluu-0-•, kol. 
Sari-, aan de Y rffflnh.,if'ff}, ter re,terhand in het op••• 
nn ; palende bovenwaarta aan de kat.oeaplaal. èle Zwal'Ïffheid , bene
ftllwaarts aan de ffl'I. _ plant. .Mijn-Zorg ; 1000 akken groot. 

GEERTRUIDA-KLOOSTER, Toorm. klooster in Amdfflla•, pro,.. 
Neord-Hollau, op den Ninwsij,J,-Y oorllwg•l, bij de Dirk-Ha- · 
lluselsleeg. • 

Het wu een oud , Tierkant, niet grool gebonw, ten O. tepn bet 
LieTe V ronwe-gasthuia aanpalende, en aich lanp den geaegden bnrir
wal tot un het St. Geertruiduteegje uitatreilende. Het had tot lieht
lchepping eene open binn1111ruimte en aag voorts op onae Lieve-Vrouwen~ 
parochie-kerkhof uit. Het kerkje in het N. ia DOf aanweaig , doch 
lot suikerbakkerij ingerigt, neo als een gedeelte nn het klooster. 
Het .,,-erige is in hurgenroonhuiaen nranderd; terwijl men er eenen 
doorpng lol aan den Nieuwen-dijk doorgetroUen heeft., de Nieuw-
straat. genaamd. · 

GEERTRUIDA-KLOOSTER (St.), 't'oorm. kloost. te •, a.,,.,.,.. 
lo,e/a , pro•. IV oonl.-Bro6arul, bij de Orten-binoenpoorl. 

Het was gestichl omtrent hel jaar 1449, eerst 1"00r Nonnen 'l"ID de. 
orde 't'an St. Do•mc11, die naderhand den regel nn St. AuaasTIHI heb•n aangenomen. De eenteo onder haar waren van Maaseyk pkomen. 
De l.anonikeuen waren altijd no hootr adellijk geslacht, en onder haar ook 
aommige van de eente huilen van Nederland. In de kerk van dit klooster 
werd een beeld van de H. •• Mu.1• pëerd, dat, naar men wil, dllor 
een wonderwerk, 't'OOr bet 't'Dur was .bewaard gebleven. Na de verove
ring 'l"ao •, Hmogniou/& 1 moesten de geestelijke dochters , gelijk die 
'Van andere klooaten uit.sten'eo , en op deae 'Voorwaarden alleen mog
ten •U in haar klooster nrblijven. Zij hebben nogtaus aldaar blijven 
bestaan tot omtrent het jaar 1705, wanneer aij geàeel 1ijo vernietiapi. 

De gebollwen nn dit klooster zijn thans in,r.irigt tot woonhuiaeo , 
en de kerk is hij de -Waallche gem. in gebruik. 
· GEERTRUIDA-K.Lüa,TEB (ST.), 1"00rm. nonnenklooster te Hoona, 

prol', Noonl.-Hollarul, in de Goa•, thans de Nin•draat. Het werd ia 
ltet jaar 1404 gesticht.. De gebo11wen aijn thans ingerist tol woonhuiaeo. 

GEERTRUIDA.-POLDER (ST.) of ST. Gnan111-NLDu , pold. in S,.,,,,_ 
Ylaa""-t, 1 arr. llid,hlhrg, kant. Oodhrg, distr. Slai, 1 gem. BÎt!r
•liet; palende N. en N. 0. aan den Groote-Zoutenpolder en dea IUeine
Zoutcnpolder, O. un den Brilspolder , Z. un den llariapolder en den 
Bienliet.sehe-Oranjepolder , W. aan den laatstgenoemde. 

Deae pol«I., welke denkelijk in de aestiencle eeuw bedijkt ia, he-
1laat, 't'olgens het kadaster, eene oppenlakte van 101S band. 41 "• r. 
90 .... ell., bijna alles schotbaar land; telt IS la,, waaronder i boerde
rijen, en wordt lanp eeneo gemeenen watergan,r , met en lans• dm 
&leine-Zoutenpc,lder ea dea Groole-Zoatenpolder , door eene aloia, 
TU het oYertollige waler onllut. Het )IOlderbestnnr bestaat uit eeaea 
WftNDe ea eenen PennÏIIIJllleeller or 0nt't'anger-Gri8ier. 

GEERTRUIDA-POLDER (ST.) of Bw. Gmnm•JOUA, pold. ~ 
al. Do'-, P'"• Z.1-d, arr. Zvriaee, kan&. Bola, ~• 
p,aiae; palende W. en N. aan de Plaimpot, 0. aan den Polder 'ftD 

-W estkerli.e , Z. aan de Schorren tegen de Ootter-Schelde. 
Dae pold. beslaat, 'VO)seDI het ulu&v, eae oppervlakta ••• 

8S bud. 9i ,.. . r. 40 'V. ell., allea 1eholhaar land , en wordt. door eene 
1lnis, op den Weslkerklche-polder, 'Van het nerlollige water ontlast. 
HU behoor& tot de wat.eriog 't'ID Scherpeniase e, a., welke onder het be-
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'S\Uat IIMI Yan 4"nen JltilrlJl'lat', twee Gtiwort11en en éénen 'Penniag,...... 
GDRTRUIDB (ST.), gem. in hel La,,d..,. Yalt.••,g, pro•. U... 

~, arr. en kant. •Ndriek (6 k. d., 11 m. k., 1 1. d.); palende 
N. aan cle·gem. GronHeld, 0. aan Gulpen, Z. aan :Mheer, •esch en 
.te Belgisehe pm. 11Gr,Te11-Voaren, W. aan Ey,den-Breust-ea-Oost. 

Zij maakte •roepr een ~eelte •111 de than• niet meer aflonderlijk 
bestaande gem. Bnut en By•• nit, welke beide gem,, in het jaar 
18118, in de sem. B,,_..s,..,,--00,t btieen IJMoegd zijn ' al, 
wanneer tie gedeelten, die thans d.e gem. Sr. G1111T1'111D1 uitmaken. 
daanan lijn afgescheiden. Dese gem. bent het d. St. Geertrui de, 
de geb. Bre·n,terbosoh, Liheek ee lloerslag, bennens gedeel
ten TH het d. Blkelrade en •an het geb. Herkenrade, beslaat 
eene opJle"lakte 'ftn 914 baad. 411 •• r. 71 •· ell., en telt 110 b., 
hewoend doer 1'18 haispa,, uit.makende eene beYolling "n ruim 
900 inw., die meest hun bestaaa •iaden in den landbouw. 

Be inw., die aHe11 R. I. l\fn, make11 eene par. uit, welke tot 
het m. gen. un LÎfffllflrg , dek. •aa,trielet 1 beboert , en i11 deae 
pa., eene u,k te St. Geertraide heeft, welke door eenen Pasteor 
en eenea llapellaan hedieud worden. - lllen beeft ia dese gem. ffne 
1eheol, Ie St. Geertruicle. 

Het dorp Sr. Gnana1111, Sr. Gnanam ef S,.. GnanlllB&, in het 
Pr. Sr. Gun'81, ligt 11 u. Z. 0. 'f■D llaastricbt, i a. z. ten W. van 
Valkeabarg. Het wordt ook EYnn•OP•Dn•Bna irenoemll, als •Unde 
op eeae hoep, gelegen , en ter onderscheiding ••n het d. By,,In 1 

waarmede het onder deselfde heerl. Byltln behoort. - lllen beeft er, 
in de kom Tan het dorp, lfO h. en IIJO inw. 

De kerk , ■all de H. Gnanana toefrewijll , is i11 het midden der 
'Fllt'ige eea1r ••n eenea toren •ooraien. Tijden, de Republiek. der Ver
eenigde Nederlanden , was de Henormde Predikant Tan il:ysden phon
den •• jaarlijks eenmaal in di~ te prediken. 

De dorpsehool wordt door een • deld getal van ISO leerlingen besocht. 
Bij eene deeling , aangegaan te '• Gravenhage, den 26 December 

1881, tunehen F'm,s IV, Koning Ntl Spanje, eo de Staten-Generaal 
der Vereenigde Nederlanden, 'liel h. Gnana,na, alhoewel niet bij het 
•erdra, genoemd, aan cle Staten-Generaal. 

GEERTRUIDENBERG, del. in het apo■t. vic. aen. Tan '• Herto• 
geûolCA, met ruim !15,008 aielen. 

Iea telt er de wlgende 1S pasto,Ven, als: Baardwijk, Drune1I, 
Geertruid en berg, Dea.-Roek, Loon-op-Zand• Straatsk war
tier, ,Loon-01,--Zuid•Vaartkwartier (l(aatsbeavel), de Ma
de, Nieawk111l-ec-Onsenoort, Raamsdonk, Waalwijk, Was
pik,, Zneabergea en Zwaluwe .. - Jlen heeft er 1S lerkea, 
INJCbend wordende door 15 Pa,toors en 10 Kapellanen. · 

GBBRTRUIDBNBERG , kyrk. ring , proT. Noord-Brabantl, llass. •an Bntlt,. · · 
lllea telt eri800 irielen, in de ,rolgende 8 gem.: Geertruidenberg, 

Dongen, Ter-Heyden, Jlade-ea-Drimmelen, ltnerdijk, 
Oo1terho11t, Hooge-Z1ralnwe en Lage-Zwaluwe. ·-beae gem: 
hebben 9 kerken• waarin de dienst gedaan wordt door 8 Predikanten. 

GBBRTRUIDENBRRG, heerl., prov. Jroord-Btalaml, arr. Bntlt,, 
lant. Oo,terltowt. 

Zij ligt ten N,, met de 1tad Geertmidenbera. aan Staotbazeo, 
ttlf's atf n er twee bolwerken der 1lad op den grond van dit ambacht 
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gebouwd. Ten O. wonk •ö ,.. de beerl. ....... uk, ..... eidm 
door de riv. de Donge. Ten Z. of Z. O. gren1t de heerl, Gt,en.,.i,. 
dcmhertr ua de bar. vao' Breda en lea W, UD de heerl. llooge-en-
1.age-Zwaluwe. Doe heerl.' bestaat in de alad van dien aum en een 
grondgebied dur buiten , wuronder ook bet ·voormalif amilacht -.an 
de Made begrepen ia, bevat aboo de S-· Geertroideaberr ea 
een gedeelte van de pm. Bade-en-Drim111•ele11. 

De Herv. ruaken de gem. van Geertruidenberg en Iade ail, -
.De R. 1.., na welken men er i600 telt, onder welke 1800 ComlllllDi
caateu, vormen de par. Geertruidenberg en Jlade, beheorende 
toL het dek. Geertruidn6erg, in het apost. vic. na •, /lwtag,abo,da.-
:Mcn beeft. ia deze heerl. IS scholen. . 

De beerl. GuanUlDDUH , was eertijds een pdeelte -.aa hel oude 
graafs. Strije11, Heer W 11.Ln u11 DnnHoou•, butaardaooo van Aaan 
vu D111nnooua, uil den huizen• W.u1111Ua, koeht baar, of, plijk 
andere melden, verkreeg van W ILI.U lil, 6-f •• Hol/anti, het hurir
graafscbap van Guan111■DDH, met de wedde ea heerl. der 1telle ia 
het jaar 1lU9, Hij , hoewel plluwd met de doehter dea ReeND vaa 
Viaaea, bad bij 1ijn afste"en geene wettige kinderen, lll8U' eeaea laae
~aoon mede Ww.u vu Dv1vuv-■• pbeeleD. Deae, die tot~ 
jaar 1400 leefde, bood zijnen neef AIIDD vu Dnvnvoo■DB ._, laeaa 
erfgen.am te muen van aijae pederea , ind~a hij hem veqronaen 
wilde , de volle wapenen -..1.11 Du1nnoou1 te voeren , ■onder teekee 
ND butaardij, hetwelk. Beer Auu hem weigerde. Hierom maakte 
hij het meerendeel lijaer aalatenschap aan lijnen neef Ju uw Pol.A1u, 
en hel overige aan eeaip godshnÎlell, Door bet huwelijk van Jo■uwt. 
ua Pou111111, met E11G1L■1H, Graaf•• ,v.,,.., ia hetjaar1404, kwam 
de• heerl. van G111n111D11111H in bel huil vaa 5,,,,.., waaria zij 
verbleef t.ot in het jaar 11544 , t.oen l\unaa ,.,.. C.&LOIII • Prin, -
Ormaj,, Graaf eaa ifG11Ga , bij zijn kinderlooa overlijden , deae, ala
mede 1ijne andere heerl., vermaakte aaa W1LLn 1, Prins•• o,..;,, 
Graaf HR Na•••, wiens mannelijke aaltomelingea haar beaeteo heb
ben tol in hel jaar 170i toen zij , na het kinderlOUI overlijden -.an 
W tLL" UI, Prin1 """ Ora•j•, gekomen is ua 1ijnen Neef Ju Wru.u 
F11so, no wieo on1e tegenwoordige Konintr in regtea lija afstamt, 
zoo dat de heerl. G11an1110&1n111 t.han1 tot de domeinen van het hoia 
ua N.usA11 beboorl. 

GEERTRUIDENBERG, gem. indeheerl. 6nrtra""""'1, prov.N.....i. 
Braband, arr. Breda, kut. Oadffiost (14 m. k.., 9 ,. d.); palende 
N. aan deu Biesboscb , 0. aan de gem. Baamadonk , Z, aan. ÜOILerhout, 
en W. aan Made-en-Drimmelen. 

De:ce gem. beval Je stad Geerlruiden berg, bene,em het pb. 
Stalendam en eenige venpreid liggende woningen. Zij beslaat eene 
oppe"lakle van 11S$6 bund., telt 3i6 h., bewoond door $74 builgea., 
uitmakende eene bevolking van 1600 inw., onder welk getal echter hel 
Rarni&0en, USO man 1terk. , niet begrepen is. Hel meerendeel der iaw. 
vindt 1ijn bestaan in den kleinhandel, en bianen de st.ad vooral in 
de vertering van het garni1oen. 

De Hel'w ., die bier ruim 700 in getal zijn , mali.en eeue gem. uit , 
welke tol de klus. van Breda, ring van Gert,..i,le,1'1erg, beboorl. De 
~ente, die hier hel leeraaramb& beeft waargenomen, i, geweest H1111nTus 
Co■11EL1• W •u•uH , die hier van Cillaanhoek seleend was , en io het 
jaar 11i74 alhier overleed; waama men CH11n&11us SuuPIUS V1w1.00 van 
Dordl"echL leende. NadaL deu , ia het 1elfde jaar , 11aar J.)ordreehl waa 
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"-tllr "k ..... , WIid Ln11us vu - Boau , ia 11J71S , cle eerale 'Nite 
l'..ibnt ia cle pm, Yaa GaaTV1•aau, waar bij verbleef tot aijn 
'l'eril'ft aur ScJioollhcm,a in 11S89. In hel jaar 1818 toen S&nu. 
Bl'a11&U1111 ia deae gem. bet leeraanualtt wumam , werd Pn■111 0.
...... , laeDa m tweeden Predikan toegevoe!Jd , ea sint• cliea tijd ia 
4e pm. na Guanv1DDD80 steeds llloor twee Preclikanten becliead 
geweest, wt op het vertrek 1'1111 L■1avs Jo■..1111a nir N1■w•• naar 
Vliuinpn, in he& jaar 1806, toen er geen tweede Predikant meer be
roepen werd , lllaar , .bij dekreet 'VBa den Koning nn Holland , na 
U September diea1zelfden jaars , de tweede Predikantsplaau bij due 
,em. werd afgeschat\ en de geheele dienst , met afscballing van alle 
weelbearten, ua den toenmalipa Predikant opgedragen. Onder de 
Predikanten welke bier bet Evangelie 'l'erkondigd bebbe11 , vindt mea 
..,.eld den Neclerdoitscben diclater lua uir Nnasu■aH, die mede 
een bescbrijving van GmnmHIIHBII bret\ uitgegeven. 

De Jl. K., Yall welke me■ er nrim 1300 telt , onder welken ~ 
ComD1U11icanten, maken eene par. uit , welke -tot het Tic. apost. 'l'U 
'• Hnwge,,J,od, dek. na G•anmMB■aa, behoort, en ·door eenea 
Putow belllitlDd wordt. - De Isr., die bier S0 in getal 1\jn, belioo
- tot de hijkerk 'l'U O•ln-A.t. - Er aijn ia deu gem. 4 sebolen. 

De stad Gaunmou■a11 of Gnn111DD9Da, eertijd1 Sr. Guaravaaar
-. ia het Lat • .llou 1&11CT■ GnnVJQ, en in de wandeling, kort
lteicubalve, •n Bna genNmd, ligt S u. N. 0. nn Breda, 1 u. N. 
tea W. O..terhout, IU0 4i' :S" N. Dr., ii0 31' 40" 0. L., un de 
landaijde, in een Tlak en laag land, aan den anderen kant , ten 0. 
leopt llle rÎY. de Doop i ten N. beeft aij op eenen kleinen afstand 
dmi Bieahoacb , met een li.lein gedeelte 'l'an S&aaclllaaen tuachea heiclea. 
Deae wal.eren hebben ebbe • 'l'loed, wurdeor cle üd tweemaal '• daags 
met nnch wat.er bespeeld wordt. Dit, en de met.beid der rondom 
plegene gronden , maken be& tot eene geaonde plaat,. die in aichael'l'e 
l11cbtig betimmerd i1, met mime toiaea ■chler de haiaen. Zij bee~ 
i u. in den omtrek, en telt illO h. en 11SOO inw. Men beet\ er ene 
poole haven , waarin wel 100 ,ehepen aoaden kunnen liggen , indien aij 
deor au1libbing niet veraaanwd ware geworden. Dne raimte i1 niet 
oorspronkelijk Toor eeae ba'l'en gegrann, maar, aancaien bij het uitaet
len der n1tinperken clit water binnen viel, heel\ men het nn de aaid
en westaijcle met eenen kaaimuur omp'l'en en aboo tot eene hann inirerigt. 
la de lutate jaren ia aij eebter aleebu ter breedte 'l'aa iO ellen, uit den , 
baimaur aoordwaartl prekend , opgediept tot 1 el 8 palm. onder A. P. 
De stad beet\ twee poonen, wunaa de eene de Ko epo ort phceten, 
•roetrer ia het auidweslen der 1tad 188', docb, bij het weder aanleggen 
cler Testiawerken , ia bel jaar 18:S:S, aan de 1uicuijde nrplaaut is • 
Cerwijl de andere poort, un de ooataijcle gelepn en de •w aterr.oort 
pbeeten, op de Doop 11itloopt, waarover hier een Teer is. Deze aatste 
poort ÎI in he& jaar 18:s( aangelegd, ter nnanging ,-an de vroeger 
ua de allidaijde bestaan bebbencle Braadepoort, welke mede eigen
lijk eeae op de Doop ailloopeacle Waterpoort was. 

GnanVU1111ma ie van eeae aeer hoop undbeid en behoorde 'ffCM!ger 
ader de pro•incie Bolland. Ten tijde un Fu■rs V, Graaf 11t1• Hol
lorul, leverdeaij aelYe gewapeadekogeschepen. Bij de grafel\jke,heer
&Gglen ia de Hoeuche en Kabeljaaawacbe twisten , hield zij het meestat 
111ft de eente, daartoe geleid door de Reeren v.&111 Dl Mnwn1, welke 
Lateleinen of BarglP'Hen van Gnan111n1111a• waren. Zij werd reeds 
ia 1489, .toor cle Hoekschen e.nipios versterkt , lioeh Win•• 1 , 
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Prin• •• Otaaj, 1 deed korL na • -~ •• GéaL, -tie •-
rn, waarmede de 1tad omrinp w•, pleelielijk weprebn ea met 
aardea wallen aanlegen , . dio ,rerder 1trektea dm de ouà maren , 
w•v• de grond-ten DOIJ te 'fÏaden •• De •lllÎllperua .... 
slOnden daardoor in bolwerken , &m deele met wijde en diepe sracb
teft mmiapld. De 110idaijde an de Danp wu plekt. met een tepa
boord (ooatre acarpe). V 66r de hal'fe man ea het tepaboord , dat 
de Koepoort dekte , lag een hoorn_., tegen den dijk , welke aaar 
Steelh«m1n leidt, en aicà met eeuen 1teenen beer aaa dat werk aloot, 
Zoo al» de n1tinperkeu aich ialgelijb meL eenen heer, wunoer ee11 

dijkpoat , aan dea dijk , die mar Drimmelen leidt , aansloot. In het. 
jaar 18i0, aiju clae werken alle ploopt , lllocà ia 183S , en vel
gende jaren il de stad weder' aanmerblijk ,renterkt. Destijds ia er 1'00r 
Gaau11munaa ia de riv. de Donge eene pmetaelde waLerkeering ua
gelegd • Leo einde ' in t.vcl nn oorlor' de cnmtreken ~elüker te 
kunnen onder -Ler aetten , welk werk in ruim twee Jaren tijlll, met 
oogeloofelijke moeite , is tot 1Laad pbrap. 'fot dekkiag .,.. deae 
waterkeering aijn op den regter oever der DOllge , huiaweran aan
gelegd. Buitea de stad, aan de weataijde, waren wele.- drie Khaa
sen , de Noordenhoacb, de lliddelKb&M au de K.oeac:ham, welke allen 
geheel weg aiju , terwijl de grond, waar •U plegen hebben, ea die 1leahta 
door eenige -rdere verhevenheid un ae rondom ligeude p .... 
ondencheidea ÎI , tban1 tot boaw- en weiland pbruikt. werdt. De 
laatste lag Tuór de slnil Tau den Emeliapolder , ........ het land 
onder water geaet kan worden. 

W aancbijulijk ontleent dae ltad , "'elke .•roeger Snu.uu (Ion 
Li'l'l9a6 made gebeeteu sijn , banm tegeuwoordipn DUID TaA Sr. 
G11an11111.1., dochter Tau Pma nw L.t.nu en Abdis ,raa Nijvel (NÏ'feles), 
die in 664 oTerleed, hier om1treek1 840 haar "8rblijf geboaden beeft, 
en er eeue kapel bonwde, alsmede •a• bare eeuipn• verlaeveu ligiag, 
waardoor •ü dan oolr. bij den 81. Eliubetlasvloed ,ran Hit, Toot eaaen 
pheelea oaderpus beTirili~ bleef. la den - 111.ichtia,-brief VIUl het 
•oorm. adell. stift Thora • bij 8-rmonde , van het JHr 99j , geef\ 
B1Lao111111, GrHin •• Strijen, de kerk Tau 81. Geertruid aan dat stift. 
De door baar af~ne p,deren worden in dien brief o,seaoemd ea 
daaronder: • lmpruni1 ipsam eccle1iam de Strijen, quae e1t COD.:nda 
• in bonorem 11.t.iiu Virginia, Jlontem Littoril, ubi Beatiuima Gunv-

1 • a11 corporaliter consenata est et ceUam laabet a Beato !JwiN eon
• secratum." (d. i.: lnaonderbeid bare kerk •au Strijen, welke ter 
eere Tan de Maagd Mu1.1. is ingewijd , te Strandberg , waar de pae
pnde Gaunvia.t. , bij baar leven, Terblijf gehouden beet\, en wur 
zij eene kapel beeft door den Heiligen A11.t.11Dus ingewijd.) 

De stad Ginn~••nH heeft weleer Gemagtil!dea genaden , ter 
"ffl'gadering •an de Staten nn Holland en W eat-J1riellaud. De 
laatste reiae , dat men diL -.ermeld 'Vindt , was op de groote -,erg.te
ring de1 jaars 11S84, na het ombrengen van den Prim van Orauje, 
r,ehouden. Waarom aij l~ter op die vergadering niet weder badare•9!1 
1s, nlt met geen aekerhe1d te bepalen: men gist echter, dat men dit 
nagelaten beeft , omdat de stad de kosten dier daraarden toen reeds 
moeijelijk bestrijden koude; of misschien 'lfel omdat Gmnurnnuo in 
l:et jaar 11S89 in Spaansche handen gevallen, en sedert weder met de 
wapenen gewonnen zijnde, als eene veroverde stad werd aangemerkt • 
. De atad plagt voorbeen door de nering der brouwerijen en door de 

,·,sscherij van 1teur ~ zalm en elfi meerdere welvaart te genieten. In het 
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JM, ft80 ..,_ . ., 17 llroawe,tea aan den ff8D1, die IJC!làn ..._ Ylft 
J.ier ·nur OINlerscluddene plaalleu ha.den. Tepnwoordïs telt men «r 
nog slechts S brouwerijen. De viucherlj was hier ~r 1100 groc,I, 
dat men -.iodt· unpteelumd, dat er op eenen dag 18,000 lteuren. 
almen en elf\e• gnangen 11ijn. Op bel einde der HYenlieode eeaw 
waren, in Ho jaar, 40,000 ulmen en 8899 ltearen geyaagen, en men 
voegt daarbij , dat, ten einde de volle 9000 to mom hebbea, deer 
dea Kommaadant, op den laatsten dag van het Jaar , eeao groole 
premie beloofd wa• aan dinpne, die no& eeaea ·atear IOU hebben 
,kannen vangen, doeh te verirem. De1tijdl wu men gehouden al 
den viach , welke in den Bielbaiich geyangen_ werd , te GH■ftDIDDIIIH 
op den afslag te brengen. Hoewel dit gebod than1 niet meer bettaat, 
wordt er echter nog nel ulm aangebragt, doch dan dadelijk naar 
elden ver90erd, Ook heeft -n te Gnanu1ost1au altijd cnervloed 
ftn miemtch, De lakenbereiderij is ' in hel begin der YOrige eeuw ' 
door het verbod, van die ten platte lande te m~· uitoefenen , emi 
lak van handel voor Gnan.,._a pworclen. Toen hebben Relt 
hier ondencheiclene lakenbereiden ,neder gezet , waardoor ee11ip ver-
•allen hanen benteld n· andere ledip bewoond werden ; dit middel 
-.an beltaan heeA echter thans ook geheel opgebonden. Sedert de 
atad weder tot ":'=.t.. is aangelegd , aijn de woonhui&m , wat het 
uiterlijk aa■aiea , seer v1rbeteri. 
· Hel Stadhoh, op de Marit, dat niet poot • tauchaa andere 
haiaen gebouwd ia, ia in het jau 1788 vernieowd , wwijl de •ocw
gnel met een fraai balkon en eene rui •ooraim is, Uit het dak rij,L 
een •pita torentje. In den •oorgen ataat hel beeld der IJOl'elJ&ÏBheid. 

Be Sta d1kali erne' UD de Marlt, is pboawd in hetjaar 18i8. -
Ook aijn er te Gsuna1onnaa een Po1tkantoer en eeae Vischmarkt. 

Obder de llljbgehomren verdient vooral melding het H01pitaal, 
Gp de Mark, aan dea inpng vaa de ~, dat noeger 
grootendeeb tot brouwerij diende, en in laet. jaar 1813 door hel Rijk 
ungekocht, en op eene bijaonder doelmatige wijle tot het tegenwoow
clis gebruik ingerigl ÎI. Daar aeht.er UD de HOffll, Blaat de in 1840 
nieuw gebouwde ter blinderins Îllffl'nrte .llilitaire-bakkerij. 

Het Arsenaal, mede aan de .llmrle staande, m,van achteren aan 
de havea uitkomende , is een aeer ruim en cloelmati1 inprigt pbonw. 
Voorts heeft men er noir eene fru\je Hoofdwacht op de Mark; 
een bomvrij Iruidmaguijn ena. 

Voorheen telde men onder de voomumste gebouwen van Gaanu1-
nnua: het Groot Priuenhof, ÎD•·de Koenraat, een groot en 
clef\jg gebouw , waarin , behalve eene menigte van kamen , eene 1eer 
achoone bovenaaal en eene &aaije beaede■aaal warea. la de beneden-
waal getclhiedden de •erpaehtiagen vu •• PriDICll demainen en mche
rijen. Ten N. en ten W. hacf het aeer ruime t.ninen, Prins Lnns 
had dit Hof, tesen het einde der 11e1tiende eeuw , doen bouwen , met 
toeleg, om hier den Raad van Brahand te vestigen. Naar den aanleg 
aeheea hij voornemens geweest te aijn, om het nog eens soo groot te 
maken. De afbraak un het Karthuiaerkl-ter te llaamsdonk wu let 
den aanbouw gebruikt. Het werd gemeenlijk door den K.ommanllant 
•an Gann1111>&11na bewoond. Dit gebouw is aan partikulie~n ••· 
kocht en •e"o)sen• ploopt , terwijl de grond thans tot moeiatainea 
1lient. 

Het Kleine P ri n H nh or stond aan de noordaijde van liet Groote , 
diende Ier bewoaing van tlaa 1.asteloin , die ook Renlmllster der 

• 
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P!'in111ltfke 
doch bad 

Domeiaeà was. en was niet ireer replmatif ,-ouwd, 
geede nrtrekken. Dit geLouw i, tba1111 en pll'likücr 

• huis. 
lo vroegere lijden heel\ hier ook een bateel pstaao, aie het art. 

G1un111D111■na (LIT11L-n11-). ., 
Op het laatst der 'Veertiende eenw wu de mnld 'fllll Dordrecht , ter 

aonale 'fan een IJlllCbil t11S1Chen die 1tad en den Graaf ftD Holland , 
'900r eeneo .li.orten tijd naar deae stad overgebragt ; aijacle à Berpelae 
1ehilden bij pmningliefhebben nog zeer pocht. 

De Hervormde kerk, aan de oestzijde no do Mont, ÎI eeD 

rroot kruisgebouw , 'fOOnien no eenen 1waren , s&ompen toren met oude,,. 
ICheidene klokken en een orgel. Deae kerk, die vóór de Reformalie un tie 
H. G1uT■11JH wa1 toeiewijd , heeft haar bestaan pkregeo na lael 
jur 14i0. V roepr wa1 er wel eene kerk , juist ter plaatse, wur de 
tepnwoordige kerk staat·, en gebouwd tegen de kapel va■ de H. G■-
nu1H , die in het jaar 660 gesticht is , en waa"ao de grond.Jap , 
met eeoen kelcler, uog bestaan , doch deze kerk , in het pepe jaar 
HiO, in kolen gelegd zijnde , ii de. Legeow.oordip gehoawd, V 66r de Rtt
formatie had men er een kapittel van acht Kanuniken, die aaà,hand tot 
het getal nn twaalf zijn •ermeerderd. Dit kapittel, lietwelk , in liet jur 
1510, door T■-HUDOS, Bisschop 'HD Luik , opgerigt -s, werd na 
de nronring der stad voor de Sta~n , den 4 Octo\er 1W 'fer&Ï. 

tigd. In hetJ'•r 1768 ÎI de toren, welke in het jaar 1193 beseha• 
digd was , w er opgebouwd en van ecnen getralieden omgang YOOl'

zieo. Desa kerk, welke in het jaar 1816 deerlijk in verval was, • 
destijds door eeneo muur in tweeën gescheiden, zijnde Lel westelijke p-
deelte, waarop de torea ■laat, zeer doelmatig tot de godsdieutoefeoior 
der Herv. iqserigl, ea• is alsoo inwendig een zeer net kerkpl,oa ... 
Bt- mngt daarin eeo greo& bord, ter nagedachtenis van W1L1oU I, Prins 
•• Ora,rjt , ho.en mel het wapen 1'8ft NaHa11 en de aiD1preuk •u 
dat pslaeht versierd ; het midden mel bijbelteksten ge'fald en van on-
deren met het •olrode , vrij onduidelijke venje : 

Wilhem van Nauou'lte , Prince YaD Oraengiën 
Een voorstander der Vromen en Godes woort 
Verdreef hier llel en 't gbebroet no Spaengiëo 
Die •y heir tol baerder Schande noch hebbe vermoorl 

Jllaer Godt 11Liert ayn spraolen 
in 1yn spaden voort. 

11l8S 
De andere laelfl dient tot begraafplaats , zijnde ia dit laatste gedeelk 
de Luitenant-Admiraal Jolill AaNloD ZouT•u, en de Dichteres J11L1AJ11A 
CoaHr.u 81 Lu110't begraven , zonder dal 1ulks echter door eeoig uit
wendig teeken aangeduid wordt. 

De Roomseb Katholijke kerk, in de Y1111mtraat, aan de 
H. G11■nu1D& toegewijd, eo ia het jaar 1768 gebouwd, heet\ p11 
toren , maar is voorzien van een orgel en twee gaanderijen, ieder op 
vier houten kolommen rustende. 

Het We es hoi 1 , dat op de .llar1't, bij het 1tadbuis staat en eea 
boog spits torentje , met eenen uurwijzer en een slagwerk , beeft., diende 
'Vroeger lot Gas tb u ia, maar is later tot Weeshuis ingerigt, en 
•ordt thans, aedert het begin drzer ee11w , tot Stad BSC ho ol gebN&ikL 
De voorgevel prijkte vroeger mt!l het 1tadswapen en de afbceldi11g van 
twee .li.ioderen , waaro11der men las : 



GEB. 

. Wua wan IRT aonn naam .. ,w.....ua vuaou, 
Das •üll •• e-■ooar.• W■- an 10Sa woan o,enon ! 

47.1 

Het Óude-Bannea-ea-Vroowenhnis, eigenlijk ge1egcl het. 
Gut.laai 1, UD den Fal, i1 een •eer frui gehoa•, met. aauienlijke 
iakom1ten , 1Jaarin Pl'll't'enien ,ronleo opgenomen , die er , tegen he
lllling vaa sekere aom , voor ban geheele leven , in1JODing en andere 
vaoNleelen koopen. . . 

Ook heeft. men er eene Sub-Commiuie der lllaatscha ppij 
un Weldadigheid en eene Bank van Leening. 

Vroeger bestond "ier een Oude-Vrouwenh11i1, aan den Wal, 
achter het 1tadhnia, waarin echter niet. meer dan 8 of 9 vrouwen 
konden gehuiave■t worden. Dit gebou• ÏI niet. meer in weien. Ook 
waa er voorheen een Oude-Mannenh11i1, aan het einde van den 
ll•.Jijk, aijnde een t.amelijk goed gebouw , geschikt voor 8 of 10 -ae• ; d01:h de weiaige inkomsten , welke het had, bcleU.eden , dat 
daarin heboefligea kondea worden onderhouden. Di& gebonw best.lat 
411ans ook niet meer. 

Xenheefue Guau111n111uaa eene Stads-Kosllchool voor Jon
reheeren, met een· pmiddeld gel.Il van 80 leerliopn, van welke 
er 30 in de kost 1ijn; eeae Kostschool voor Joa1ejufvronweo, 
met 10 à 1i leerlingen; eene Stad1-Arm1chool, met 80 lcerlin
,en; alsmede eene hloeijende Bewaar.obool van het aldaar pves
&Ïfrd• dP.parte-t. der .llaa&lchappij : Tot Nut N• 'l ..llg,mnn, met 
UO leerlingen. Ook beeft men er een Departement der. llaat-
1chappij: Tol Jfwl N11 •e ..4lgem,n, dat den 10 Murt 18i0 opge
rigt. u, en 40 ledeo telt, eeae AfdeeliDIJ der •aat1chappij van 
Tooakunst, IIIÄ 10 leden, en eme Afdeeli•IJ van het Neder-
land1cb Bijbel1Jenoot1111hap, me& 12 ledea. . 
• Guanu1N1111aa i1 de · pboortepl. van da Let.ter ka ad i IJ en : 

J.1.co1Ua V OLCUID, t vermoedelijk in 11S30, en N1cor.u1 Bu11u1, t Ter
moedelijk ia 1~, alsmede va11 den Portretschilder J.411 Vouavna, 
die ia de aevea~ende eeuw het eente levea,licht. ug. 

Er worden te G1unu111t111u11 eene jaarmarkt en dne weekPJarkten 
1ehoudeu ; de jaarmerlt Talt in den. t.weeclen Zawrdag in Julij. De 
weekmarkten worden phoaden llundags, Woenadap en Vrijdags vaa 
elke week. De kermu wo,dt gehouden , den eent.en Zondag na St. 
••HHIT, aijnde tien iO Julü , indiea eehter die feeatdng op Zoadas 
invalt, dan daa daaraanvolgenden Zondag. 

In het jaa, 1304 werd G1unv111uu111 cloor .J.t.K Il, Hertog •• 
BNJN,ul, aouder aanmerkelijken tepn1t.1nd nroverd , en dat wel ter 
plegeaheid van eenen tDIJ&, dien hij tepn Dordrecht ondemam , &er 
CIOl'IHe • tlat aijn nonaat. Ju 1, in het jaar 1m, aan F1.oa11 V, 
Graaf •• Bol/11.u, van 1ijn leenheenchap over die ,tad had afataacl 
pdaaa ; doel& hij bleef niet laag in het buit deler Tftte , want , nadat hij , 
vu hier naar Dordrecht onerukt aijotle, l,ij het. hnu te Menede , dat. die 
at.ad dekte , het Jaoofd gestotea had en genoodaaak& was te wijken , trok 
hem N1c:ouu u11 Pon11 achleraa, deed hem met 1ijne Brahaaden 
ia de Lanrtraat bij W ulwijk halt bondea , en betulde hem . daar 
lijN roekeloosheid aoo gevoelig, dat HcrtOIJ Ju lief1t nar een 1Joed 
heenkomen omzag , met clat. polg, dat. Heer N1co1o.t..t.1 u1 Punu 
uppralend terugtrok ea in desen t.erugtogt de be&euinJ , door den Her
'4111 in G111an01Dllllb9 gelegd, met. 1root verlies verJGel, 

ln het jaar 1420, t.er gelegenheid van den oorlotJ t111scben Vrouw J.t.co1.1. 
ea baren oom J,11 YAI Bll1•••• hield Gnnau11•11aa de 1ijde ••n Vro11w 
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JAGOat.; lllnrïl da vaa l>oNrecla,; ,rur. tla ,KaW.;..a..cMR na- ..r.. 
sedert laDf - diep ia de ...-ï•II' eea•leld wueo' ach .•oor J ..... 
T.ur Bmuu verklaiard Jaaddea. Den thua, 11& de vll'OlreriDf van 
.l.e?dea, het 80f op Brahud heblieaà, &rok derwauta, ....- .._ 
eloot , om , in eeval llijn -1111 IIIÎllukte, eenen ftilipo te.,.. 
&e hebben , aieb eent van dele 1tad meester Ie makea. Hier ,,.. 
te dier tijd het kuteleinachap in hand.en van Heer Da& vilt n ••--• 
Deu raadde den 1tedelingea , IIÏcb voor die vaa Dordrecht te wachtea, 
en Ju v.t.11 B1111a11 va11 vew baune poe,&en af te wijsea. Dan aijoe 
raad wu vroebtel-• De bargen , Yoor dea vQand Yreaeade , lie
ten bem ter 1tad in , terwijl de- Heer VA■ 111 XuWIH het ,let , voor 
Vrouw J.t.e0u, bleef inhoaden. Hier wml hij door 4lea Hert.of 
~, doch wu ■ieL eer te bewepn·, het ova te IJff8II, Tt1dr M 
het meeat ten onbruik auchoten was , en toen DOfJ ■id dan nie& 
hedinr ter behoud vaa lijf en goed. Gedurende dea tijd, dat TMI n 
Inwu■ op het alot beleirenl wu , aoboot bij de 1&ad mei wurplflea 
ia braad , met dat gevclg " dat aij , te gelijk. met de lr.erlr. , lea 
e1Deamale io de uch gelegd werd, - Op deo 18 No'flll■ber del ...tpndeo 
jura leed G■■anvaunaa eumerlr.elijke 14"hade, door dea mogeHMD
dea St. Eliaabeth,vloed. 

la het jaar 1348 werden de Bollaochohe 1taden Dordrecht , G1a
nvq1n■■a , Delft , Leydea , Haarlem , Allunaar , Alllllerdam ea 
Oudewater , te G111111vamDn111ae b.chnmin " om de opdra,t der Gnfe
lijlr.heid, door Xeiaerin Laa.t.nr.t. aaa haren 1000 Ww.u,. te laelepl,o. 

Ju TAII N.1.t.1o11WJ1C& ■alii baar. un het heofd der Hoebpainde 
Rotterdammen , de■ 6 Maart 1489 , etormenderbaud ia , en bepa 
haar· te vent.erken, doch die VN Breda , welke daarbij aiet ,maig 
achadea leden , betaalden hem •oor heli verlaten der 1t■d !ilOOO aebildeo 
(i800 1uld.), wurdoor dan ook. de hepanea Yent.erki■r veo, dien 
tijd acàlerwege bleef. 

Deo :i8 Augu1ta1 de, jaara 11S73 deed Wm• 1, Prim .... O..aj,, 
te Dordrecht 1ijade, om de vestingwerken Yaa die stad te latea ver
beterea , GnaHIIID ..... •, door Peuv, eea Er111sehman , bij de Breda
ae)ae poort beklimmen , -wordende· het vaandel Walen , dat er CIDder 
een Spaaascb hoofdmaa inlag , meest afremaakt. Da stad werd 
daarop oc,k oog aanmerkelijk versterkt , ea met eeue iroede beaettinir 
'Vooraiea, die meeat uit Engebcben bestaande , in de maand Maart. 'Van 
het jaar 11S88, un het muitea ,loe, , ea allerlei• moedwil bedreef. 
Ofschooa 1ij op hun venoek 'flll'RÎ8'eni1 HD al bet gebeurde ea it6,000 
pldea voor twintig maaaàn soldij onttiugen, werden aij echter, ia 
laat jaar 11S89, op nieuw oproerig, waarop IIAua111, Prin, ..,. OrHje, 
de stad belelÎerde, maar de beaetting •erkocbt hur aan den Hertog' 
•u Pu••, Toor •üftiea maandea soldij , IOO 4iat de Prin1, doordien 
P.u■.l met een aterk ontaet unkwam, het beleg moest opbreken. 
l'.t.■•.t. vertrouwde het gebied over de 1tatl aan La ... T.t.■ M.t.1'1ra.n, 
nadat er het Engelsehe krijgsvolk was uitgetrokken , hetwelk door 
de Staten , met .bonne hoofdmannen , Toor achellD6D en verraders 
werden verklaard , en allen, die men kon bekomen , ten galge veroor
deeld , wordende il guld. beloofd Yoor elkea soldaat die men ge•••-
1fen kreeir, en 100 gold. voor elkea Officier. 

G111IITB11IDBHHa bleef daarop omtrent 'fier jaren in de magl· der Span
jaarden, lot dat het in het jaar 11S93, door Prins 11.t.vun, te water en te 
laad werd bd"lferd· In het v00t:iaar van 11.S93 'tenamelde hij eene niet. 
zeer aanzieal\jJl.e kriJirsmagt, Terwijl bij de Spaansche Legerhoofden 
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4eed twOfel• of si• ·aan1Ia« '• H~ of GraH Hlf plden•, 
. wnebeen hU eemklapt, op de9 'if1 of ~ Maart, "°" GnanmDDID•. 

ZUne r)leele mart· bestond ail ielt meer dan llOOO man ; waarlflk 
pïar, em 'fOOr eene welbemmde- wat.inti', clie ner_ daareabeven op 
eallet na baiten ken hoopen , bet beleg te slaan. VQf'tien vaaadeleo 
Waal■che ea Dailtehè krthrsknechten binnen cle vesting, eene sterke 
ea wel belelle lehant te -S'teelheven en het regenaehtige jaargetijde , 
dat dea moeraaitren rrond doorweekte , -ren beletselen in eenera 
tijd, waarin noeb,de oorlos-lr.unde, aoelt de lariJpwfl'ktuigen op de hoogte 
nn ome cJasen ,tonden , alleen door eeneo buitengewoon TOOl'treflèlijken 
Veldheer te overwinnen. Toeu het Staauehe leger in den dijk, ah 
de eenige daartoe f(ellehikte grond, achuilplaat&en eo loopgl'lt'fen ge
maakt had , ,ras Lnm eente IO'lf, om 1ieh van Steelhoven meester 
te maken. Op een eilendje in de Donge, op eene t111de kaart en nog 
Lindonk. ,reDalllDd , en op SOO pauen Yaft Gauau1N11naa plegen·, 
werd geschat geplant; terwijl de Graal vu H....._.., den weg tuuchen 
lle stad en Steelhovea bemagtigde. De Bevelhebber daer ICham , 
... rdoor ontmoetigd, gaf die, den 7 Apfil, hij Terdrag Oftr, . en 
lll9elt later den nederluir met kerkerttm betten. Door deu up
pnal en eeae overwioning, 'Welke 11,n,n ruiterij op de Spaan1ehe, 
lnj Turnhout, behaalde , werden de ltelegenan met nieuwe kracht 
heaield , om de a•Jl88ftlllfl!D werken ijveng Yoorl te ntten. )beun 
lloeg sijn lepr in iwee bmpea op ; het eene lllm de regeer- , he\ 
andere nn de liakenijde der Donp. In ltet laatste voerde hij zelve, 
la het eerste de Graaf vu R•hl.091 het beftl. · la elk· kamp werden 
an de krij1Plieden kwartieren aangeweiéa , tm1ehen welke men ruime 
llraten en markten · openliet. Aan de boitènkanten werden 1ware 
waUen , met hohrerkea én ge1chet TGOraien, ópgeworpen , terwijl men 
alles met eene gracht 11111ringde , en twee· braggen àvet de Donge het 
eene bmp un het andere "n!rhonden. De moerasnp plaatsen wel'
• met tijswerk opgehoogd , ewr ill alle rigtiogeo , Tan waar mea 
eenen aannl lon duchten , Yoelangels , wolnkuilen en palinaden ge
plaatst. De pheele legerplaatt be.loeg omstreeb drie aren in den 
emtrû., soo· dat G1nftmnt1111 .. , aan de watenijde door een aantal 
Slaatsebe sc:hepen ingesloten lijnde , als met eene oneindig grootera 
"festing omgn'en seheen. ·Zoo ■tipt was ·de orde , welke M.1.11111n hand• 
uafde en hr.t vertrouwen op veiligheid , dat de labtllieden •oor dagloaii 
iu het leger arbeidende, onverhinderd aldaar levensbehoeften ter marlt 
lll'agten , Toer 1ieb selve en hun vee eeae tehnilplaats vonden , ja " 
1eH1 niet aanelden, 0111 het omgeleirene land te bezaaijen. Voor liet 
lepr selfw• dit van eeo allerweldadigst gevolg. · De prijs der levens
middelen bleef gerinrr; terwijl de •ijand, die roofde en stroopte, aan• 
alles gebrek bad. Uit dit lege, bestookte M:i111HTt de stad, die met. 
soedanige &evigheid beschoten werd , dat ile meelle hniaen als Taft 
kogell doornar.:Id en een nntal ,tukken der belegerden onbruikbaar 
werden ; terwijl tnen deze aelven soodaaiir wist te misleiden , dat hnn. 
-.eeste sehietea op de Staatschen doel1001 mogt genoemd worden. 
Het ontbrak hun echter niet alo l1oop op ontset. De Opperbevel
laebber des Spaanscben legers , de Gl'llaf vu M:111nn.11, was hierlÓ8-
met eene magt · aanget11kt • die , van tijd tot tijd aangroeijende , op 
1i,000'yoetkneehten en 3800 ruitel'II geschat werd. Binnen de staa 
werd de toestand plnrig gevaarlijker. Hij. un wien het opperbeTel 
eigenlijk toeltwatn , was niet tettenwoordllf , en de ltriJgsoveme 
■muu' die bet had opgttát' werd door het put 'flltl HOUIO,OH 
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_doodfescliot.en , tee■ hij van .i.. torea de wlrkea der llelltJerUII 
bespiedde. Zijn op•olpr deelde in hetaelfde loL Terwijl gebrek 11aa 
P"I gebrek un waaklllAlllheid vel'Ol>ruakte , waagde hä een der 
hi.ilJSkaechlen vu den Bevelhebber Beu , de gracht o-.er te 1wemmea 
en hel Noorder ,ravelijn , hij de Koepoort of Bredaschepoo!1, zoo alà 
lij toea pnaamd weNl , te heUimmen. De vijand hier geheel aorp-
1001 p-.onden hebheade, 1•C hij dunan zijoeu Ovente herig&. In 
den naéht werd hierop eene bieshru1 onr de grach~ 1e1lagen, waarna 
de Bevelhebben Beu en Bunu den 11.orPl oademamea , eu dit he
langrijk. gedeelte der ve1tio1werkeo veroverden. Het grootale gedeelte 
der hezettinf werd verslagen eo zij, die het geluk hadden -.an Ie 
ooll'lugteo , -.ervulden hunne krijgsmali.lu!n binnen de 1tad zoodanig 
mel achrili., dat mea lol de overga•e bealoot. On-verwijld trad men 
ia oaderhandeliDf , en nog op dien eigen da1 werd de vesting, onder 
de eeoige voorwaarde van lijfsbehoud , au de StaatM:hen onr,egenn. 
Vijftien Spaanache baoieren, een aantal krijg1gevan1enen en een un
aienlijli.e Toorraad van u1ond- en krijgsbehoeften, waren de bewija:en vaa 
MAVa1T1 zegepraal. De Staat., aan wellen die stad sedert all.ijd geblevea 
ÎI ; liet to~ gedachtenis dezer -verovering eenen ,redeoli.penaillf 1laa11. 

Bij den watervloed nn 14 ea 11S No-.eanber 14715, heeft G11&TAIIIDU• 

... a ook veel schade gelede11. . 
Bij het inrukken der FralUCben ia 001 land in 1703 had men nedt 

den 21S îebr11arij Le G&H'IIVIHIIKAa berigt ontvupn, dat de Frapscheo 
aich te Capelle en W aapik vertouodeu. De Luiteuaot-Kolonel Joau Hu
.. ,~ Bn.u:u, een tachtigjarip Zwitser , die er het bevel voerde, deed 
eenige Dragonders der be1etlin1J uitruilen, welkeu he, geluk.te de Jlr-
scheu uit W aapik te ,erdrijven. Dan des andereu daap vertoonden zij 
1ich met een nldat.ukje, nader bij het B.aamadoaksche veer. Hier-op ,olgde 
eea nieLs beduidend wederziJd1 1chieten, dat men del auderea daags her, 
vaUe. De Frawchen naderden iotui5chen ook vu oenen ~pderen kant-, 
en wierpen , ondank, het schieten uit de stad , eene ba\terü. op bij 
Steelbol"en. De Go11verneur • vuor een bombardemen, heduchl, beval 
de &lraten met. mest. te bedekken. De Frauscbe Kolonel Da. Y•us 
eiscbte de stad op. Hoewel de tes\ingwerken in pen verdedilJbaren 
staat waren en er ondencheideoe noodwendigheden ontbraken, wei
gerde BBDAULI de overgave. Al de sterkte nn Gaunu1auuaa beste.ad 
nu in de onderwatenelling, en deae li.ou gedeeltelijk niet worden in 
werkinlJ gebraat. , gedeehelijk ,rerd zij door den vijand afget.aP'• 
De onderwaterzetting roadOID Ga1ana1n111111a11 aldus -verijdeld 1ijode • 
verloren al de buitenposten der. nsti111 huune sterkte. J iensvolgen1 
gelastte BaoJ.uu het- krijgsvolk die b11itenposten Ie Terlalen, en zich 
in de stad te befreven ; terwijl bij de burgers de straallLeenen voor hunue 
huizen deed opnemen. De terlaten Dam werd welhaast door de Franschen 
in bezit genomen, waar 1ij, ondank, het sterk schieten uit. de ~tad, 
eene batterij opwierpen , van waar z\i G1111tau1ou■sa11 nrvolgeus be
schoten en er bommen in wierpen. Nader en nader werd de 11Lad door 
batterijen ingesloten, en voor de lwtede maal op11eëiscbt. Na cene korte 
onderhandeling werd tot. de overgave beslolen. De bezeuio1 zoude met 
volle krijgseer, zei vcldstukjes medenemende, nillrekken. Door het in 
bezit nemen van G1111TIQID1.IIHH vielen den Franschen 1:SO stukken 
laoon , 400 nieuwe 1eweren, benevens eenen grooten voorraad 11.rnitl 
e11 kogels, in handen. 

Deo 8April 1793 werd G111TIG1Du■n11 door de Holland,che troepen, 
onder de bevelen van de beide Prinsen vu Ouwn, hernomen en be-
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lel, Den i7 DeoelDk1' 1794 aaderden de FraDIChea aademaaal de 
nstia1 , nadal op dien daf de forten ia de Wllfflll.rUl , ea de liniën 
"18 Breda eu de Jlade waren poomeil. lnLosaehen werd de 1tad aan 
de landaijcle ingesloten , en nsligde aieb de vijand op het Rumdonk
acbe-veer, en wel hoofdaakelijk achter den Walerleerings-dijk, die aan 
clien kant irenoepaam parrarel met de vestios loopt, waarop den 14 Ja
aurij 1791S een anentigLal hui.en werden in den brand geschoten, welke 
men niet bij Lijdt had doen afbrell.en en waarin en achter aicb de vüaad 
seoesteld had. Den IIS Januarij 17915 werd nenwel de stad voor hel& 
eent opgeëischt, doch de ove'lJIVII door den grijaen.Generaal Bu.111u, 
wien nogmuls het bevel was opgedrapa , geweiprd. Nn werd de 
atad , 'fan den 1IS tot deo 17 , aanhoudend · gebombardeerd en bescho
ten, waardoor de kerll. en nle b11i1en aeer besclaadigd werde11, en het 
ergel der Protesllnllche .kerk onbruill.baar ,rerd, Deo 17 de stad nog
maals door de Fran1chen oppnaa,d ati■de , is m1!n in onderhandeling 
gekomen, en wel met dat gevolg, dat er, den 19 Januarij 179lS, eene 
kapitalatie gesloten werd met den Franscheo Divisie-Generaal Boanux, 
,rurbij werd bepaald , dat hel s•rniaoea op de glacis de wapenen nede1-
leggcn , en krül!'l'genogeo in Holland ati• aoude. Deo Oauler-Luiteoaat 
der artillerie n• OnTAL werd daarbij oppdragen , om liet mal.erieel der 
nating , 'lolgen, inventari,, aan den Fraoscben Kapitein der artiUerie LA 
VuuT over te ffe'len , aoo als aulks clea !11 dier maand plaats ha"• 

Otichoon de Franscbe bevelhebber Lo■cn, die, in he& Jaar 18U,, 
te GHnam1111na1 het bevel voerde , eenige- dagen te YOraa te Aat
werpen gesnoefd had , dat. hij met. 8000 man op Dordrecht. lOIIJÎng , 
om die stad te verbranden , 'lenoonde de Boodgeaooten , aic'1 op 
den 111 December naauwelijk1 voor die 1tad , of bij ·gaf aich llOHor 
lla« of floot op pnade oi-er. 

Het wapen Taft Ga11n11111111111e bestaaL uil een schild 'fin goud, llel" 
den met eeaen .klimmeaden leeuw 'fan keel (rood) , pwapead met cene 
ataaode knods. 

GEERTRUIDENBERG, Ir.offijplant. in Nl<krlandl-G11ior,a, kol. S11,
rmoffll!, aan de Jl1-..dnt-C---,iju, ter liokenijde in het afvaren; 
palende boven,raarts aan de koffijplant. llariënb11rg, benedenwurll 
un de indigoplant. A-la-Bonne-Houre, 1000 akk" IJNIOl; met 114 
ala'len. De Negen noemeo haar B■0111. 

GEERTRUIDENBERG, bllijplant. ia N.J.rl.,.J,elt-Guiau, . .kol. 
Snri-, aan de Cottii:a, ter regtenijde ia bel. af Yaren ; palende 
bovenwaarts aan de suikerplant. Epbrata-ea-1.emmenikamp, beneden
waarts un de verl plant. La Felicité ; 8i0i akk. groot; met 715 slaven. 
De Negen noemen baar Sn11. 

GEERTRUIDENBERG (KASTEEL-VAN-), 'loorm. kut. ia de heerl. 
6ttrt,,,ide,i6erg, prov. Noortl-Brabaad, 

Het was ia het jaar 13i1 gesticht door W1LLU 'f.1111 Dannoo■DI, en 
1&ood 'lermoedelijk even builen de 'loonnalige Koepoort der atad Geertrui
denberg , ofschoon sommigen willen , dat het binnen die stad gestaan 
•ebbe. In het jaar 14i0 door de Kabeljaauwachea inircnomen aijnde • werd 
het tot den grond toe r,c1lecbt, zonder immer weder te aijn opgebouwd. 

GEERTRUIKLOOSTER (ST.-) , voorm. kloost. in de prov. Noord
Holland. Zie G11a-rau1onL001na, 

GEERTRUIPOLDER, pold. ia Slaat,-l'laa""--, in het. Land. 
... Kadw11,l_l prov. z,,1a,u1; Zie G111nV1DAPOLDU, 

GEERTS-KLOOSTER, 't'OOrm. ll-t. in Z..U.u, prov. O,erij,ul, 
in de 1tad D,-rnkr. 7.iie llaana-G■HTIILOOHH, · 
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GIIRTSPOLDBR., aaam , welkea de landlWen ".w · pun .-,. 
de G .......... ooaao, .. ' in a,.,...na ........ ' in de clUbadje ...... 
tiroflfl~, prOY. Zeelorul, Zie Gn.t.a•••-Kooastor.vu. . · 

GEER.TSPOLDER (HEER-), pold. in Z•ill•B'"'°'"', proy, ZfflGrtd. 
Zie H•u-GnaTS,or.vu. 

GEERVLIET, kerk. riag, pro•. Z•itl-HoU..d, ki-. •an Brielle. 
Zij bevat de •olgende 10 gem.: Abbenbroek, Geen liet, 

Heen•liet, Hekelingen, Ouden-Hoorn, Korendijk, Piers
liil·, Simon1haTen-en-Biert, Sp\jkenine en Zuidland. 

:Men heeft er 10 kerken , die door enn 100 Tele Pnclikantea bedieacl 
worden, en telt ·er ruim 6000 ■ielen. 

GEERVLIET, gem. in het 1-1.- p_,,-, proT. Z•id,.Hollatul·, 
arr. en kant. Brielk (17 k. d., 11 m. k., 7 •· a.); palende N. a•n 
de Ma11 , 0. aan Spijkeni■se, z. aan Abbenbroek, W. aan Heentliet. 

Deze gem. bestaat nit den Geenlietsche-polder, Oud-Hoen
detboek,- Nieaw-Hoenderhoek, het llammeland, Oud

.Jf oordland, Nieuw-Noordland, Nieaw-llarkenburg, Nieaw
Guldeland en Ond-Galdeland en beTat het plattelandntadje G1a
•1onT, beue10tn1 eenige Tentrooid ligsende bui■en. 

Zij beslaat eene oppervlakte van 1307 baad. 98 ,. • r. 81 T, ell., 
-telt 77 h., waaronder 18 boerderijen , bewoond door ti'7 baisgn., ait
•IDakende eene beTollr.ing 'fan IS70 1ieleu , die meelt hun beslaan TÏDden 
m den landbouw , den Teehandel en het maken Yan boter en kHI ; ook 
,rorden er vele aardappelen geteeld , en dur'fan jaarlijks dui1enden 
tonnen naar elden Tervoerd. Men beeft er 1 korenmolen en 1 grnt
-t.erij. ·De bierbrouwerij, welke hier "f'n>eger be■taan beeft, il echter 
niet mter in werking. · 

De inw., die, op 4 na, allen Herv. 1\jn I maken eene gem. uit, 
,r•lke tot de klass, nn Brink, ring •an Oel/ffllid, behoort. De eente, 
·die in deze gem. het leeraarambt heeft waargenomen is geweest J,...,. 
•111 Joug11 STDnlHEII , die in het jaar 11l7 4 herwaart1 kwam , en 
in het jaar 11S87 naar Zwartewaal vertrok. 

De I R. K., die men er aantret\, worden tot de 1tat. 'fllD Britlk 
gerekénd. 

De i lsraëliten , die er wonen , behooren tot ·de rinB'!llapge ••n 
H1ffl•lid. Men 'tindt er ook de algemeene begraafplaate der lsraëlitr.n, 
behoorende tot de ringsynagogen van Hff'll•liel en H,ll.Heül•ir. 

Men telt in dese gem. ééoe school, in de kom \'an het dorp. 
Gnu11n is waaneh!jolijk eene der oudste en aan1ienlijk1te heerl. 

welke in Holland r-legen 1\jn , en had reed, omtrent. het jaar 1000, 
hare bijzondere Heeren, Het is eene heerl., weleer uit den bouem der 
ffl'llllffîjkheid van Holland gekocht , aan welke zij in het jaar HIS9 uit den 
huize UK ABCOuDB gekomen was. Thans wordt :rij in eisendom be
■eten door Vro11we W1tBEL■11u Coa11n.1A UK Hooa11, douairiëre van 
Jonkheer Mr. P.letlls G•nnTS nw Gtnn1n, te Donlredtt, in wiens 
:geslacht dese heerl. reeds een aantal jaren geweett is. 
· Het plattelandst. G1B■vLIIT ligt 1! u. 0. Z. O. van Brielle, i a. 
N.N. 0. van Hellevoetsluis, niet 'ter na de Bornisse, waarin de haven 
"'fan Geervliet uitloopt. Deze haven is zeer naauw , en eindigt niet ver 
van de brug , waarover men naar Heenvliet gaat. 

Men wil , dat de naam van GBBan.1.-r moet afgeleid worden van de 
Bornisse, die eertijds de Vliet genoemd wa,. Dese plaats is in Yroe
gerc: eeuwen aanzienlijker geweest, toen de tol van Geervliet in stand 
en de Bornilse voor groot.ere vaartuigen bevaarbaar was. Van dezen 
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-sllGODl p-. de ~"• Wona ., .. Go-•, dat sij" 
taeblilf Jaren, eer hij lalueeî, da, ia om&reot he, jaar 11SISO, uo bNIIII 
geweea, is , als da llerwede tuuchen Derdrecht. en Papenthecbt. Doalt 
ten aijnen tijde wu cleae tol reed1 genoepaam te oiet. Keiaer Fu
_..m I had dien aan Graaf li r.oau III ter leen geanen • en Kei.er 
U..aam VI bed\ er Graaf Dau VII , aoon en opTOlpr Yan Graaf 
Pr.HIII, op nieuw mede .-erlijd, in den jare 1t9lS. 

GaaTl.ln wu oacltijda mei murea omringd en Yan poorten Yooniea. 
Aan den bat -.an BeenYliet, •~'- DOIJ een gedeelte van eene poort, de 
Tolpoort Jl"DMmcl. Aan de laodaijde 1tond m>efftr DOtJ eene aadere, 
die in den pre 17 46 werd afgebroken, om dat •ü dreigde io Le nort•. 

Het Raadhuis ia een oud pbouw, dat ROif eenigtiu aauiealijk ia. 
Ien treedt. het lanp ondencbeideoe t.rappeo en eeoe hOOtJ8 stoep of 
bordel binnen. Hier pat men, door een portaal, in de raadkamer, 
die , - wel Yoor de Yi!rpderiDlf Yan Dijigruf, llootrheemraden ea 
Hooge Ingelanden Tan Putten , als .-oor de B.epring vu Ga..-un dient. 

De lle r k. van deze plaata wu reeda , v66r het jur 1:so'l , bekend 
ea werd , ait hoefde 'ftll aijoe toewljcliag aan de H. Mugd , ie 
kerk Yan Onae Lieve V ronwe genaamd. Heer Cuu Yu Pvnu , in 
huwelijk hebhende Vl"CIIIWe Aa.UD na Snmu, stichtte, in dat jaar, 
aan deae kerk een kolll!fl'Ïe van 1 Deken en 10 &aaaonikea , welk 
kollegie , aoo au uit. voorlaànden zijnde bewijaea geaoepaam blijken 
kan , van tijd tot tijd aaoaienlijk vermeerderd ia. 'Daar de K.anaa
aiken van Gaan.in rroote voorregtea be.aten, welke seer vermincler
dea , toen , op hel midden der sestieade eeaw , hier te lande nieuwe 
biailommen werdea iapsleld , waren zij seer naijverig tegen clea 
Biucbop Tau Haarlem , un wien eeoige dier voorregten Wlll'OD _. 

pkend. 7.(1 beweerden, onder anderen, in het jaar 11S66, t.oen N1co
uu •u N11WWU11n aldaar Bwcbop wu, dat. deae over sommige ker
kelijke plutaen nieta te r.eggen had, ea aij 1tooklen de menscheo, die 
Ollder hem geatun laadden, heimelijk op , om hem de biachoppelijlut 
regten niet te betalen , en nieL TOOI' Biucbop nn Haarlem te erkea
llell, Dit- halll echter teo gewip, dat het kapittel van GuaTI.1111', 
in Let jnr 11571, naar Haarlem overgeplaat.at. werd. Het jaar cler 
ttichting V'llll de kerk te 0-"fUH i1 nieL juis, bekend. Het ÎII 8ell 

"frij p,ot en ruim gebonw , en, niettegeutaand11 den hoogen oud .... 
dom, zoo van binnea als nn bate■, wel onderhoadea. Het. low,. 
waarin de coDIÎstorie of kerkeraadMalDM' , aijnde - verwulfd Ter
trek , waanehijnlijk te •oren tot eeae aaerisLie gediend hebhende , ia 
met een beacbot Tan de kerk aîgeacbeiden. - V oerb Yindt men in dat 
bor eene oade gral'tombe , waarop Heer ITICOl.ül .-.. Pllt'l'D (1) en 
aifae baimoaw ll'fenagrootte afgebeeld linen ; terwijl in de raad .,... 
de aerk , waarop •ü ruiten , in oude , b{jkana onleesbare letterea , hel 
wolfend11 segraveerd stut.: 

ALDDls , -11• 1ncvs.u• , Pl.09 , ••n• -on• 
Qua PUR Il ,OHLO ' IIUIC: l.t.CIT •• TIIIIIJLO. 

~0-11 1■ P11TT■ Snn•mq• HIT DOIIIHUIS ! 
Cannz ' ...,... UT ft ■olO SIT UIIDll■qn ....... 
lll11.1,uo, n1C1110 , sure QIJOIID Duo , 
Cuun, n11 &nu, 0111-r, P1111Jqu■ Joua111s. 

(t) ■ea ate ..., •- "rdl-.!Qm aa , die In Il.et Jaar uo• do Vlami•~• uil Zuld-Hol
llld •erjooc , da Sclulu - Ml JA- ,a INC 6,d,;jf •u Boer l'IICOL.UI, - .,.,. l'uUffi 
.,. Slrf•11, door llr. B. Y&II Wulf, medopdeeld In do Wtrlffl - ile ll<WIM:hopp(j .. ,. Nede,t.,lld
,eJN Lfflffl.., .. r, i,,.r ... , D. V, l>l. t-'9. 
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(d, i. Aum, die een 1pÏlip} en bloem der INIIII ea ~ne moeder der 
- , oadcr het measëhdóm wu. ligt nu ia het pr. . Zij wu .... 
edele heenchereue in Pullen en Strijen. Ik bid, o C.unu1 ! da\ aij 
Uwer pniete, en U lof toeawuije. In ki jaar àiaeacl drie hoa
derd en sestien na Uwe geboorte , o C-■1sT111 I onrleed &Ij op den 
Feestdag un P.1111,ua ea Jauaa.) Vaa het vroe1er aldaar, ter een: 
no Heer NacoL.us VH PUTnll, gestaan hebbende gra&chrif't, 1.ijn de 
letten meest alloa weg, aoodat men dit niet meer kan ontcijfel'IID (1). 
De l.rrk te Gaaan1u mag wel in alle op&Îfften •oor eeoe der netste re· 
hoadea worden, welke in 001 Vaderland le vinden sijn. De toren, welke 
un onder Tierkant oprijst tot boven het dalr., heeft eeneo tra•• of om 
loop, wurbono aièh eene fraaije spilll verheft. Voont ia aij no hinoea 
voonieo Tan klolr. en uurwerk , 1.00 als no buiten roet. wij&erbladen. 
Op het midden -.an het. dak komt mede een klein torentje· te voor
tchijn, Ook is het. kerkhof Toor een gedeelte met eenen muur omp
ven en ia een 1eer goede orde. 

Ter sijde van de .Kerk atond noeger eea 011d gebouw, bel Slot 
nn Puiten, ook wel eena het H11i1 te Geervliet genoemd. 

In het jaar 174:S i• G11an11T door brand jammerlijk -.ernield ge
worden , doch ■edtrt den opboaw der afgebrande huiaen is het fraaijer 
geworden dan te Toren. 

Het wapen Tan Gmn1n bestaat i■ een achild van ailTer , beladen 
met een staande balk -.an uuur (bluuw). 

GEERVLIET (HUIS-TE-), voorm. adell. h. in het. .La.J. •• 
Pwltna, prov. Zui,l..Hollawd. Zie PIITftll (Sr.OT•Ull•), 

GEERVLIET-OUD-HOENDERHOEK-EN-SCWEJUJIP, pold. in het 
Lawd •• Pldt• 1 proT. Zui,l..H•llattd, arr. en .kan&. Bmllt, pa. 
Gctnliet. 

Deze pold. bestaat eigenlijk uit drie polei.: dea Geervlietaehea
polder, Oud-Hoeaderhoek en Schiekamp, beslaaL, volgens 
het kadaster, eene oppervlalte vaa IS84 bund., en wordt door i slui
zen van het. overtollige wat.er ontlaat. -

GEEllVLIETSCHE-POLDER, pold. in het La'lffl. 11aa P1111era, proT• 
z"i,l..Holla",t 1 arr. en kant. Brielle, gcm. Gnnliet; palende N.W. 
aan Tollend en Oud-Noordland , N. aan Nieuw-Noordland en Nieuw•Bar
kenhurg, O. aan den Spijkenis■e-plllder , Z. aan Sehiekamp , Z. W. 
aan Oud-Hoenderhoek en Oud-Guldelaod. 

De&e pold. beslaat. volgens het kadaater, eene oppervlakte T81l 
4152 bond. ii v. r. 64 v. ell., waaronder 444 bund. achol.baar land, 
en wordt do!)r twee watermole111 op den Vier-A.mbachtenbonem van 
het overtollige water ontlast. Het. polderbestuur helt.aal uit seven 
Heemraden , ,an welke een tevens Seeretaria is , henevena eenen Pea
ni11gmeeater. 

GEES, geh. in het dintrspil nn Ztiidi:riw:ld, prov. DrnlM, arr. 
en 7 11 •. Z. 0. no .4111111, jndic. kant. en 3i u. 0. ten N. •an 
Hoognt"', adm. kant. en 1i u. N.N. W. Tan Daln., gem. en 1 u. 
Z. W. no Oo,ter-Haulm; met 164 h, en 41SO inw. De kinderen 
van dit gehucht gaan ter school in de hoofdplaats deaer gemeente. 

GEESDORP, geh., grootendeels tot het N'attneAap •• Votrtl,m, 
prov. Zuid-Hollaad, en voor een &eer klein gedeelte tot. liet 1'ftder-
1.-rtier der proT. Utree1't, beboorende. Zie GusTDOBP. 

(1) 111 de bier toren uapbukle Il"- dor MMl,c/wppij ..,,. N-i .... ,._ IA1tfflnl11i, 1iDdl 

-■, deel V, bi, ll-0, ,.n, M)tn, belCllrijtllll ua dit pr"lcr.C, mcl" al'lloeidilll W llijp, ..... 
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-GBBSBNKA■P, boeNaet,eia 11üM,r,j,,a.;,p;I, fll'O"• /hwtstla,, arr. 
eD 10 u. Z. nn -'•••, jadic. en adm. kant. en i½ a. Z. na Hoog,
fffll, r_m. en 1 u. Z. 'tan Z....,,.,.. 

GBBST (DE), d., pro•. Frialorul, Jur. Oomrgoo, griet. Da-,__. 
.. ,. Zie R111111■u1ur. 

GEEST (KLEINE-), geh., pro•. Frinl,,nJ1 lr.w. Oo,t,rgoo, G"riel. 
TietjeràtfftJdal. Zie Ks.11H-Gmr. 

GEEST (WESTER-). geh., prov, Frinlatul, kw. OOltngoo I griet. 
Ti,tj,rJ:,tm,,k,l. Zie Ks.r.11111-Gaur. 

GEEST (ZUID-), streek lands in het marlr.gr. 'fan ll,rge11-0p-Zoo111, 
prov. Noord-Braban,l. Zie Zu10-G1ur. . 

GE&;TBRUG. b. in D,lfla'Ml, prov. Zuid-Holland, arr. en ¾ u. 
Z.O. van '1Gro.,,,6ag11 1 kant. en½ u. Z.W. van Yoor6urg, gem. 
Rijnoijl&. 

Deae b. ontleent haar naam van eeoe brug_, welke bier over de 
Delfsche-Vliet ligt, ter plaatse. waar de t.rekvaart nn 'a Grnenhage 
1ich met. do Leydscbe-V aart of Vliet nreenigt. De brug wordt in do 
wandeling de G1aaue genoemd. 

GEESTDORP or G1DDOu, geb., grooteodeel1 tot het '1Yattr1C6ap 
•• 11' omln, prov. Zai,J,.H olla'Ml, arr. Leytka , kant. en gem. 
1"oerden, en 'foor een zeer klein gedeelte tot het /fetlni-rtier der 
pro•. Utredil, kant .• _,,,,., gem. Haf'flll!ler. beboorende. 

Het ligt 7 u. 0. Z. 0. van I.eyden, ½ u. N. 0. van Woerden, 
3 u, W. van Utrecht, 2 u. Z. W. nn Maarssen en 1 u. W. ten N. 
iran Harmelen. llen telt er Si h. en HO inw., van welke 29 b. en 
120 inw. onder F ~n , en S b. rn 20 inw. onder Hannelffl bebooreo. 

·GEESTELIJKE-MAAGDENKLOOSTER, Ctn11SIHLIIOSTH of BH111-
11111-1uoosTu , noonenkloost. te Groningen, in het G,r,t,lij& llaagtkn
draatje or Roatk 1Y ,e,Ja"i,,trw,tje, 

Dit klooster komt reeds in eenea brief, van den jare 1386, voor 
onder den naam van Ou1-Coiinn , te vindea ia de Mon•menta .,,._ 
ri, om, van D■1u1111, bi. 719, waar men tevens , op bladz. 823 en 
"folg., de iustelliog'!n en wetten 'fan het voorscbrevea oude eoa'fent, 
\'ID dea 9 December 1401 , naar de oorspronkelijke • onder de ar
chiven der stad Groningen berustende , -.indt argedrukt. Het werd ia 
de Spaanacbe beroerten verlaten , en bij Raads-resolutie van den 14 ea 
19 Mei 11588·, afgestaan aan de Je:i:uiten, tot een seminarium én kollegie. 
V öór de Reduct.io van 11S94 , hebben de Je:i:uiten het gebonw -.erlaten. -
Venolpos werd het, in 11S99, bestemd tot een Bua,uwzua1111, het
welk naar do roode kleederen der kinderen • hot Rooo~1a111111 werd 
poaamd , en 'dien naam heden oog draagt. Daarin werden alleen ge
plaatst de kinderen no ouders , die het burgerregt in de stad Groningen 
be1ateo. Sedert de stedelijke burgerregten in ons Vaderland vl!r'fallea 
zijn , blijno er nog alleea régt op hebben de kinderen no voormalige 
burgen , alsmede hunne nakomelingen , mits dat zij telkens bij bun 
trouwen , ter atij,ing 'l'ID het inkomen -.au het gesticht , daaraan tot 
ltehoucl 'fin hno regt , eeoe 1ekere som betalen. De inkomsten vaa 
dit weeshuis, bestaan grootendeels uit de goederen van het voormalige 
klooster en uit die , welke daaraan bij uitersten wil door de inge:i:e&e
ooa zijn gemaakt. Onder laatstgemelden nrdicnt 'fooral te worden ge
Doemd het legaat van Aawor.uua Bon•••• Hoogleeraar ia de regten aaa 
de Hoogescbool van Groningen, die, ia het jaar 171SO, alle zijne goe
deren aaa het W 1aav11 heel ge1cbonken , onder 'foorwaarde, dat de 
opkomsLen , tot aaa het jaar 1800 , Hudea worden uitgedeeld aan de 
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mellje11, die ju•• hel ä v•la&eD, _.. dal. na diea ttid ook 
eea derde pdeelte durnn aan de bat ptielac verlalallde jonpu seude 
worden uitbetaald. Het RefectorilllD .C Re,enl.er YaD het 900l'lllalip 
110Nter wu , sednnnde een paar eeuwen , de Tilr&amelplaats der Gi'l
den , en wel tot aan de ontbindinlJ dier io1tellin1J , in 1796. Ook 
heeft men in den manr van bet revent.or een tedeakteebn •P&•l'Ïgl, ter 
eere van den beroemden Grooinpchen Geleerde , w-ar. GAalmNlaT, 
die in de kerk van het klooeter wat betfr~veo (1). la INL jaar 1840 
hebben de Voogden van het Roooswnuu• OOIJ eeae oude klok van 
hel klooster verkocht , waarop het volpnde orcbrif\, in aeer oade 
letteren , stond : _ _ _ 

matf~ frln te gfJtf}tte bat otltr cobrt fJeft m~ bo get. 
äiio bomt n1 1470. 

d. i. Maria beo ik seheten 
Dat oud Convent heeft. mij doea geten. 

ÁnlUI »-mi no,t,Ï 1470. 
GEESTELIJKE-MAAGDEN, naam. welken men vroeger wel eens 

gaf aan het ph. bi Bua, in het 1'ederiu,arta'er, pro,. OrollÎRftn. 
Zie Hu.a (Da). 

GEESTEN (HOOGE-), veld, prov. Frie,land, kw. Oa1tergoo, griet. 
Tietjerbteradeel. Zie BooGE-GusTD, 

GEESTEREN, d. in de beerl. Borculo, prov. Geldnlaml, kw ., distr., 
arr. en lS n. 0. van Zatplwn I kant. en i u. 0. van Logclwm, pm. 
en la. N. nn Borculo, aan den wq van Groenloo naar Diepeaheim, 
hOOIJlt achilderachtig tosschen het reboomte gelegea. 

llen telt er, in de kom van het. d., 430 inw., en met de bamn. 
Neder-Biel, Over-Biel, Haarlo, Beuren, Kuhdom, Le,a
perhoek en Respelhoelr., 1800 inw., die meest hun bestaan vin
den in den landbouw. Men heel\ hier een der vruchtbaarste gronden.. 
van het reheele arr., builen de kleigronden, die ,oor,eker vruchtbaar
der aijn ; aelC. is bier eeoe atreek , waar mea de platrgen of schollen , 
wegena het mergel dat daarin wordt gevonden , alechta heeft op eeaea 
hoop te werpen, aonder eeoige andere mest.soorten hierbij -te voegen, en 
"lllf'&arin echter het heerlijkste koren wordt. rebouwd. Vooral munt het 
gras in deae atrekea uit in fijnheid en kracht. 

De Herv., welke er 1400 in getal aijo, maken een gem. uit, welke 
tot de klus. en ring van ZutpMn behoort. Het beroep is eene lr.o
cinklijke collaLie. De kerk, is een oud doch vrij ruim en goed se
bouw, met eeoen vrij hoogen toren, welke met traprevels vooniea is. 
Op eenen steen , aan de buiteoaijde van het knekelhuia, ~n de OG1taijde 
der kerk , leest men : 

fllED: .BJ&:11: 

EIIDB : SEGGU : •• : 

WI : DAi' : JII& : IIJB : 

0111'&: EDl!J.•AII : 511 : 

De R. K., van welke men er 400 aantreft., behooreo tot de 1tat. 
van Borculo. - Hen telt onder dit d. twee scholen, al, : ééue te 
Geesteren en ééoe te Haarlo. 

Er worden in dit d. twee paanleo en beestenmarkten rehouden , 
de eene den eerst.ea Donderdag in .M.ei en de tweede op den derden 
Pinksterdag. De kermis valt in den 23 September. 

(1) r,""'.....,.""' Slaat ..... Slooi ... Land•, l). Il , bi, tl .,, •olg. 
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. GIUl'BUN ofGannu, baun. in T-,.cie, pro•. ONrijlHl, :arr. 
~n i u. N. van AlrMlo, kut. ,en i½ u, W. vaa o,,........, 8ffll,, 
•• fa. N.W. van T..,,,_, met !lil h. en 1300 inw. 

J.le. Jl. X. -..n 411111 hou,.. maken, met die vaa een put' ude,e 
· Jluen.. oacler 2'~ , eene sta,. uit , welke door eenen Pastoor 

Jiediencl wordt. De li.erk -ia aaa den ·H •. P.HCIATIDS toege•ijd. 
llen heeft in de1e buun. eeoe achool , die gemiddeld door een plal 

vaa 14ft leerliopn beloc:bt wordt. . · 
GEESTERLA.ND, grie&., prov. -FrJ,,là,,J, kw ZewntllOUMII, Zie 

GuaTU.u1111. . 
GEESTKLOOSTE.R (REUJGB-), voorm. kloost. te LazmJ,wg, grooth • 

.l,u~:. Zie B1tLWUY..llLOGUU. > 

GEEST.llANNEN-AIIBACBT, oude naam van het GusuH-AIIMCn, 
ia F,,t-Frie,laatl., pnv. Jfo/Wfl-Hollantl. Zie G111na1a-Aaucn . 
. : GEESTJIEB-AJIBACBT , van ouds G1UTa.111u-Aa1&e11T, eeae • 
vier 4iik.nerdeeliogea va 11'ut-Fri,,J,,nl, prov. lfoortl-lloUaftfl; paT' 
leude 1'. aaa de Sclaager- ea Nieuwclorper.-Kogge, 0. aaa den Beer 
Hugowaard , Z. aaa lact regtsgebied der ,tad Alkmaar , W. aan den 
1\ekkerdijk, welke haar van Berge11 e._ Schoorl scheidt en aan de Zijpe. 

In dit amlNiclahija gelegen de ,era, : St,-lllaarte n-Eenigeub11rg
eu-Vall,001; Hareucarspel-crn-Dirksbora; de Lan_gendijk, 
.llestaaode ia .Ie -wier d. Ou4canpel, Noord-Scharwoude, Zuid
Sclaarwoucle CD Broek; 81. Paucraa; Koedijk-en -Huit- ' 
•aard; Ouddorp-en-Ot.erleek ~ Veen-buizen~ en maakt alaoo 
.eea plcelte uit •an de kant. ,'lMIIIUW en &Aagen. 
. Het beslaat eea oppervlakle van 11,39i bund. 86 v. r. 96 v. ell., 
telt 1146 b., bewoond door 14115 huisaa,, uitmakende eene bevolking 
.T&D 8600 inw., die meest hun bestaan vinden. in de veeteelt. 

Het Deemraadacbap van Gz11Taaa-.t.aual', bestaat uit. eenen Dijk-
gtaaf, twee Heemraclea, ses W aardschappen , eeaen Pcaningmeester en 
eenen Secretaru. 

GEESTIIEB-DIBP ofGaun■1aDDP, water in Erieilarul, kw. Ooller
f/00, griet. DaN"-'"'-tl, dat, IS min. benoorden· Rinsumag_ee_-t, uit de 
trekvaart naar dat cl., voortkomt, en,· met eene noordoostetijke rÎfling 
naar het Dodiuttnaen loopt, waarin liet aich ontlast. . 

GDSTMEllVELD, laag veenacht.ig land, prov. Friulantl, kw. Oo,-
tergoo, griet. Da~el. Zie GauTVU&vau. . 

{.EEST-NIEUWLANDPOLDER • ook wel W w.a-Gwuu-Nmnrwm 
el enkel Gun,ouu genoemd, onbehuisde polei. op het èil. &Aoawa , 
prev. Zt111-atl, distr. en arr. Zimbee, kaat. en pm. B,.,,.toflf'IM
.._; palende N. aan den Polder Noorder-Nieuwland , en den Keet.-polder, 
0. en Z. au de stad Brou.wenhaven, W. aan deu Polder van Schouwen. 

Dit poldertje, hetwelk waanchijnlijk in het begin der Tijhieade eeuw , 
all.hans vóór het jaar 1477, is bedijkt. geworden, heeft eeae oppe"lalr.&e 
••n i band. 93 v. r. H. v. ell,, en watert ia den polder Schouwen uit. 
De lleaerÎllf•Vaa Broawmlaavea oefent er het dijuhatuur over uit. 

GEitSTPOLDER , polei. op het eil. &Aoawn , pro•. Zulanrl. Zie 
bet •orip art. 

GEESTUJIEB.DIEP, water in Fril,1-tl, lr.w. Oo,tngoo, ll'riet. Da,,. 
'-'nl. Zie G1uTaaa11,. · 

GEESTUllERVELD, G■UTIIUTILD of WESHIHELD, rroot.e uitgeatreJ.t
heid laag en vecnaeblif land , tusschen de Doehmer-Be cu de M11r1', 
bewesten het d. Rin1umaseest, griet. Danl•madfJfll, kw. Oo,ltrgoo 1 

pro•. F riuland. 
IV, Dau. :n 

r------- --' . . . . 
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GIBSTWATKB., -voorm. water ia llir"-', pto9. ~11411.,,1, 
dat gecleel\elflk in den u.m,o,-. iagecójkt ia. • 

Het lr.omt ouder dea naam -.art 0.nna-r TOOP ID eeaéa brief ffll 
l.eiaer One I , vaa het jaar 948; waarbij hij het keainklijke regt 
•an -visscberfj , 100 alt bij het noemt , in dit ,rata , aan de lr.erk 'hlll 
Utrecht toestaat , te gelijk mèt eëae .-en&e-, die gemeealUlr. llogge-
1ebuld genoemd werd. , • 

GEETEREN , aaam , ouder welkem de lnntrs. GzuTIUII, in TtfflltAe 1 

prov. 0Hnj11el, op aommige lr.aariea Toorlr.omt. Zie Gmna•. 
GEEUW (DB), vaart, prov. Fri11land., lr.w. Ooitngoo, sriet. J_,._ 

tl.rodnl, arr. 1,e,u_,_, kant. R.••NI I welke; len O, van Gtouw, 
uit de Graf't , in eeae oostelijke 1w.llüng , áaar hel Krniawat.er en de 
Wyde-Ee, in Smallingerland, loopl. 

GEEUW(DB), water, pro'I', F,.,,.,._; kw. Ot111.nrre, met. 1~ 
clff'OdHl; 0. •van Grouw. - Het is ~lttk een inham •aa lie& Pi"-w, 

. die, door de Geeowaloot, JDCt het Tjaal'd■meeP in verbinfintr staat (1). 
· GEEUW of Gnw, meer, prov. Frinlaatl, kw. 'll'ell#goe, griet. 
Bemel.,,..,...Oltlepl,awt_-en-Jf """'-'-, N. 0, van Warns, Het stut 
door Houtendam en de l\iensteP-graft met de Morra , door. lmedam 
met het Flait, en door de Seiasloot Qle\ de Kleiae•Seia ia nrbiodiag. 

GEEUW (DB) , Gu of Gnw, breed THrwatet, pro-.. Ftinlontl 1 
ltw. 'lrntergoo, griet. 'll'y,,&Ml,eratlsl. Het aeeml eenen UD'l'IDf hl 
de 1tad Sneelr. , en loopt , ia eeae 1uidwettelijlr.e ltrell.iug , Daal' lid, 
waar het 1ich ia de 'Il' y,,u,r, en1. ontlatt. 

GEEUW (D~) of Gnwa, meertje, proY. Frinlartl, kw. 'll'Hlergoo, 
griet. 'Il' yml,rit,,.,,,,Jal, IS min, N. nn ldsega , h1!blilende gemeeuebap 
met de fdseguterpoelen em de Joo of JG.. · 

GEKUWSLOOT (DE), ttter, Jtl'O"· Fti111"rul; lr.w. (}.,lt!rgtllt, 
griet. ltla~l, dat uit- 4e "811111 'fOOl'komt , en eerst mei eene 
·noordelijke, daa met eene westelijke éo eindelijk wede, met eeae 
noordelijke riffting naar het Tjaan:lnnur loopt. · 

GEFFEN, gem. in de •8frrij Hn •, llrrtognbo,i/,, kw, ll(IOllttnd, 
proY • .Notml-Bra6aml1 Bente di•lr~·, arr, ',H~A, kant. On, 
(1 k. d., 9 m. Ir.., 1 •· d., §Ie geel.); palende ~·aan de gem. 0.., 
O. aaa de gem. Heeach, z. aan Beetwijk, W. aa11, Nulaad. 

Deae gern. bevat, hebal,e het d·.· Gan•; eok _,. de geb. Berg
straat, Broekstraat, dén Elst, Kerli:u-t, Papeodijk eb 
B. n 01 t ta-a t, en hesleat nlfas het udaster eene oppervlakte •an 1496 
band., waarondel' 1188 ban . , v. r. IS1 "· etl. ■cbolhaur laad, telt 
177. b., bewoond door !l08 hai,gea,, nitmakende eene beTolking ·tao 
1048 inw., die meest ban bestaan vinden in den landbouw, Oak heeA 
men er eenen kereomolen , eeaen ·oliemolen, feene htoltWefl , · ea- eeH 
aardappel-jeneverslokerlj. Vreeger moeten· er ia dele •gent• -, eene 
of twee brouwerijen bestaan hebben. · · 

De landerijen bestaan uit akker- en weilaad I ep· éeHa sa1.digen 
doeb ,roeden bodem. Zij worden door de Îllft'8Hlen89 ·met SO'lf 1,e
Jtandefd , en hreneen daardoor dan ooit goede • YNM:bten en rnüne 
•oordcelen op. De wegen zijn meestal in eenen goeden 1taat ; alleen 
•ü , die naar de Maasdorpen leiden ; mijn gedureade den winlel' door 
het ~water irewooolljk onbruikbaar , weshalve m11n oTer Oss derwaam 
moet. De 1traatwerr ,an '• Hertogenbosch naar GraYe, werd in 18i0 

(t) Door dil ui . .,, bel ut. G&EaWSLOOT mullen de beiclo op blad&, US abasinlijt YOOrko

monde lrl, G1v,r CII GAV\VESLOOT. 
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pótencläli ,rel.egel, O'fér de woes~ grcini!en Yin G-,,... Tllan, i' ter 
wedenijden iilles reed, ontgonnen. De landlieden bebartfsm dne nieuwe 
gronden s:oilcler de oodd fandèrijeo te terwurloozen , of duraan iets 
te onttrèld1.en. Ruimer gegoed, dári de •êüerijeche landlieden meestal 
•Un , kunnen zij beter voorschotten lijden , om den grond te bemes
ten. De akkers zijn met schaarhout omringd , en alzoo be\·eiligd 
tegen gure windei, en ioude nachien. Men mest èr vele varkens 9 

die te 's Hcttogenboscb ter markt gebragt worden. Met nitzonderinir 
der meest noodi:akelijke ambachtslieden en winkelnering, bestaat de be
•olking nit boeren , aan •ie den naam door de rondom iiirgende dorpen 
nagaat , dat •ti wat ltteg 11\jn , om hier de eigen uitd'rokkmg te bezigen. 

De ibw., dîe hier, op een t1tintigtal na, allen R. K. zijn, en 
onder •ellen men 7lS0 Communicanten telt, inaken eene par. uit, 
welke tot het vic. apost. un •, Hertogb!6o,cl&, dek. van 011 1 be
hoort , en door eenen Pastoor bediend wordt. Eenigé jaren na de ver
cnering Tan '• Hertogenbo,ch , in 18:J9, was de Pastoor Gnnoàs ••• 
AasTir. genciodtaakt zich te verwijderen , als te 1eer bekend en IJehaat 
sljnde bij de Protestintscbe overbèld. De R. K. inw. werden, geduren
de eenige jaren, van tijd tot tijd bezocht, en zoo veel mogelijk be
iliend door onderscheidene Zendelingen , Mindèrbroederl uit het klooster 
Tan Begen, die doorgaans' , · bij de regering onbekend zijnde , 1ieh in 
ffeemd rwaad béter konden verborgen honden. In 1884 is voor de 
R. K. eem, van Kulan·,I en Oma, als vasten Bediènaar "Van die 
pastorijen, door den Yikuü Holl'IBAHR' toeiresoncfen P. Jonna TAS 
na Huou , en , na hem , door den Vikari1 SunuT , in 1895 , 
P. Lucu Ho1uirt , bètde Iinderbroeders. Sedert de dood van den laatate 
is de pastorij wederom door wereldlijke Priesters bekleed geworden, 

De He"., ••n welke men er 11 aantrefk, worden tol de gem. vu 
Ou-HrettA-Btfflllffl-Gt{f,,.-ffl-lVul,a.J irerekend. 

De lsraëliten , die hier 8 in getal 1\jn , behooren tot de rinpyiiagop 
•an 011. - Ien beeft in deze gem, ffne tchoof. · 

De gem. Gnns ia eene lieerl., die in het jaar 158(, uitgezoaderi 
de hooge heerl., door Hertof Wncuuus en de Hertogin Joo■n, 
uitgegeven werd , terwijl er , m UH de regten van den Heer, door 
P■tr.lPll II, Hertog eon Bra6arul, uitgebreia en bevesti~ •iJn, In 
11581 is de hooge heerl. erti!lijk •er'-oebt aan Jonker GEUU vu 
V um.acau , die de middelbare en lage heerl. haat. ló het midden. 
der •orige eeuw was 1ij het eigendom •an den Heer Jo LoDIWUJr. C■AJIU" 
Schepen en Baad van '• Hertogenbosch , wiens weduwe AL■1DA H Gaou
·i.AH , haar nog op het laatit dièr eenw bezat ; ten. ijl aij_ in het begin 
deaer eeuw toebehoorde un W. G. 01 Suu1, wed. Vusn■• Tbau 
wordt de1e beerl., welke, tot het jaar 1805, hoog, laair en middelbaar 
regtsgebitd gehad heeft , in eigendom bezeten door den Heer Jonkheer 
A11T0111■ L■mr n11 Gn,111 , woonachtig te Bach. . 

Het -cl, Gun■, ligt if u. N. 0. nn 'sHertogenhosch, 1½ n, Z. W. 
••n Oss. :Men telt er, ·in de kom van het d., iO h. en 1i0 inw. 

De oude parochiekerk, welke onder aanroepinir no de H. LarA 
•uo.auu , was ingiwijd • i, , nadat zij , sedert het midden der ze
ffntiende eenw , aan de Herv. had toebehoord, in het jaar 1802 , aan 
de. R. 'K. terug gegeven, die haar, door het aanwenden 'fan aanmer
kelijke kotten , weèler tot bonne godadienstoefening hebben bekwaam 
gemaakt. Den kerk il een schoon gebouw, op twee rijen pilaren 
rustende. De toren is hOOf en zwaar , aijnde gedekt met eene lage 
spit& of kap , die maar vier 1ijden beeft. 
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De dorpsehool wo1'4t door eea pmiddeld ptal •an 711 leerliapa 
bezoeht. 

Er worden te Gu,11 jurlijb twee, vroeger zeer vermaarde , bees
tenmarkten gehouden , de eente den laatsten Vrijdag in April ; de 
tweede den tweeden Dingsdag ia Oclober. 

G1rrn heeît drie geleerde maaaeu voortgebragt, zeer bekend ia 
de letterkunde en de wetenschappen , als: den Godgeleerde 1o■&HU 
SLoou.11111 of u11 DH SLoon11 , t den 9 1ulij 11S60, als HoOtJleeraar 
iu de Godgeleerdheid; den Letterkundige C.■uTOHo■ lll VuDan&cc111, 
geb. omtrent het jaar 11Si6, t 11S 1ulij 1601, na eent bestuurder der 
scholen te Amenfoort , naderhaud te 's Hertogeubosch , eu te gelijk 
Hoogleeraar in de welsprekenheid, de Latijusche, Grieksche en He
breeuwscbe talen te aijo geweest, en den Latijnscben Dichter 1011A111111, 
naar zijne geboortepl. Gurzl!llls of n11 G"r11 geuaamd, die iu het hetJia 
der zeventiende eeuw leefde; ter•·ijl zijne gedichten eu aedekuudip 
zamenspraken in het jaar 1617 te Antwerpen gedrukt ziju. 

In het jaar 1298, werden reeds zekere gemeentegroudeu aan de in
gezetenen van Gsn.ER uitgegeveu, In 1497 werd dit d. door de Gelder
schen grootendeels aan koleu gelegd. Een nog erger lot oadergiag het, 
in hel jaar 11Sli, toen het door de Geldenchen, uil Veulo eu Roer
monde, geheel werd afgebraud.-:- In 171S7 werd het door hel hoop wa
ter overstroomd. - In 1794 had het veel door zware inkwartiering te lij
den , als 1ij11de het middelpunt , tijdens de blokkade van 's Hertogen
bosch , Gl'ave , co het fort St. Andries. Bij den inlogt der Pruiuen ia 
ons land, in 1813, viel er, tusscben deze eu de Frauschen, ,irelke uit 
de stad Grave kwamen, in de uabijheid vau dit d., een gevecht voor, 
waarbij enkelen gesneuveld en gekwetst zijn. De fesueuveldeu werden 
door de inw. bl'graveu. - In den nacht tusscben S December 1833 eo 
11anuarij 183-i, is de Zomerdijk, in de gem. Gurn, op twee plaat
sen doorgebroken, waardoor nagenoeg de geheele gem. onderliep , en 
aanzieulij.ke schade aangerigl werd ; terwijl er vele huizen door den 
,irind en den walenlag instortten of aanmerkelijk beschadigd werden. 
Bij deze ramp is echter geen menscb omgekomen , ofschoon zich o~ 
derscheidene huisgezinnen tot den volgenden morgen óp de overblijf
selen van l:unne huizen hebben moeten behelpen. - Den 18 April 
1839 ontstond er brand in deze gem., waardoor een huis geheel ia 
den aseh gelegd en twee huisgezinnen in de diepste armoede gedom
peld werden, 

Het wapen van Gun11 bestaat in een Maria-Magdalenabeeld. 
GEFFEN (BINNENPOLDER-VAN-), pold. in de Meijerij Nn '• Her

toge11bo1cla 1 kw. Maa,lantl, prov. Noord.-Braband 1 arr. '• Hertogn
bo,cla 1 kant. 011 1 gem. Getfm; palende N. aan den Zomerdijk, 0. 
_aan de gem. Oss en den weg van 's Hertogenbosch naar Oss , Z. 
aan den groot.en weg der 1• klasse N°. 8, van 'a Hertogenbosch naar 
Grave , W. aan het Zomerdijkje en de gem. Nuland. 

Deze r.ld. beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 
ts26 bun • 3:J 'f, r. 61 v. ell , en wordt door 2 aluizen in den Polder 
van Geffen , en met bel water van dien en dat van den Polder van 
Oss, op de Hcrlogewelcring, en verder door de Blaauwesluis, op de 
rivier de Mj1as, van het o,·crlollige water ontlast. Hel land ligt 
3,Sts ell. boven A. P. Het polderbestuur l1eslaat uit hel gcmeenlc
besluur van Gclîen. 

GEFFEN (lUSTEEf,-VAN-), vocrm. adcll. h. in de Jtil'ijerij Mn 
•, Hertognibo,ch 1 kw. Maa,lantl1 arr. en 2! u. N. 0. van ', llerto-
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gn&,,elt, kant. en 1i u. Z. W. •an l1u, gem. en IS min. Z. YaD. 
lf■lanl. 

Het wu •roeger een oud, doch seer IJOt!d en fraai gebouw ; thans 
ec'bter is er niet• meer dan een puinhoop nn O".erig. 

GEFFEN (POLDER-VAN-), meer bekend onder den naam van Gu
•&ncH-NLDn, pold. in de Jleijen'j •• •• Hertog.,J,o,cl,, kw. J/11111-
lanl, arr. •, Bertogenl,o,c'/,,, kant. 011, gem Geffen; palende N. aan 
ilen Krui1eabeendscbendijk en de Vaartscbe-«raaf, tern de 1remeente 0.. 
en die van Lithoijen, 0. aan de gemeente Ou, , aan den Zomer-
11\jk', W. aan den Kepkensdonkscbendijk, ook genaamd Houterendijk. 

Deze pold. beslaat, Yolgen1 het kadaster, eeoe oppe"lakte nn 
608 band, ilS v. r. 83 •• ell. De o.entrooming, waaraan deze pold., 
door den uitloop der lllaas , lang■ d1 Beencbe-Maas, onderworpen is, 
moet zich zelve beneden waart■ afwateren, door de rivier de Wetering, 
welke het water in de Maas leidt. Het land ligt i,81 ell. boYen A.P. 
Het polderbestuur bestaat uit het gemeentebestuur •an Ge&"en. · 

GEFPBNSCRE-BINNENPOLDER, pold. in de Jleijerij """ •• Her
fognio,cA, kw. llu,lt,nl, pro•. lfooitl-Brol,sfll. Zie GzHl!I (B11111u-
10LDn•n11-), 

GEFFENSCBE-POLDRR , pold. ia de llnjmj •• •, Hmogmbo,clt, 
lw. 'Jlu,lanl I prov. lfoo,.,J,.'Bro6snl. Zie G1rr111 (PoLDn-nw-). ' 

GEGER , d. in Oo,t-Inlii, op het s.ntlt,,ck eil. JaN I re■id. 
Dj<JCjomrta. 

Den 17 JalU 18i9 werd er eene gecombineerde upeditie tegen dit;, 
de■tijds door de muitelingeu bezette en zeer Yenterkte dorp , door deal 
Kolonel Coc:imrs en dea Luitenant-Kolonel La BaOII Dl V u1u, onder
nomen. De1e laatste marcheerde, ten IS ure de■ mol'fl'l!n•, van het 
lampement Medjing, over het d. Potrobayan, den Oepak over, en 
rilJlte zich toen noordoo1twaarts aaar het irebergte , dat :&eer boog ea 
tleil was. Rent ten 9 ure had bij de kruin bereikt, en weini«e 
ooirenbhkkeo daarna ontwaarde bij eenea troep van ongeveer ISO à 60 
mu.itelingen , welke , met twee vaandels en eeniire Hoofden te paard , 
eene verkenning 1cbeen te doen. Deze troep , liem ontwarende, ont
·vïng hem met een levendig geweervuur, hetgeen hij niet liet beant
woorden , latende dadelijk met gevelde bajonetten er op inloopen , waar
door de vijand dan ook spoedig op de vlugt werd !l6dreven. De Kapi
tein Rol!PI YerYOlgde dezen troep met. een peloton Sumanappers en met 
den Kapitein S.1Tu. Het gelukte hem ook nog eenigen van de muite
lingen aeder te leggen, en onder ,deze twee der Hoofden, op ■cboone 
paarden gezeten, welke echter door het oneft'ene terrein niet spoedilJ ge
noeg konden weg komen, Ondencbeidenen stortten met hunne paarden' 
in de diepe afgronden neder, zonder dat men iets meer van ben ont'll'aar
de. lntnsschen :&ette de Luitenant-Kolonel L■ Baow Dl Vuzu zijnen 
marseb , met de onrige twee peloton■ en de Mangko-Negoroscbe Jagen, 
"foort, aich naar G11111a rigtende. Voor een digt dorp, waa"an geen ia
pnff te herkennen was, gekomen 1\jdde, 1eide hem de ffids dat hij voor 
Gzaza was. Hij kon niets ziea of booren , en was bezig eene inr,ang te 
soeken , meenende dat deze plaat■ reeds verlaten was , toen hij op eed• 
door onderscheidene kanonschoten begroet werd, gevolgd door een le
vendig geweenuur en een woest ge1ehreeuw. Hij verzamelde dadelijk 
daarop zijnen troep , gaf last aan den Luitenant ST01uoo, om ter retr· 
terzijde de hoogte te beklimmen en zoo doende in de vijandelijke ben
ting te komen; ,telde zich verYolgeas aan het hoofd 1ijaor Amboi
oeaea en Sumanáppen, en bestormde de Yijandclijke sterkte. Due 
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$,rm IDÎl!ffllt\jt. Rij ataoik i,:pn eenea Y,__.IMJJ ~,F 
waarop de Yijand p,c:haard ,ras , welke hem, onder een iredncht p-
11'11111'• en kanonvuur, me, lll!De hagelbui yaa lleenen b~k. De toe
gang w11 aoo cligt mei ffl'Uikeg be,r .... a , en aqo ••id me& ijaeren YO.,.._ 
angels , dat hij 1ijae bamr,Q.ell gunde ~ldat111n v lienaarlijk door koade 
krijgen. Bij Wl'f doa geaoodzaq,t. tenitr Jjl trekk• en ging eeaip p111811 
~hterwaaru, alwaar hij 1ijaen \rQep Yersamelde. Hij beproefde eeaea 
peedena,tof:':B, welke~eneens weder .-aislokte, ,raa,doorde Yijud, l&oo.&:
-.oediger pworden, sich 't'enamekle, ei. t.weemaal IJld de pieba op hem 
uarieleu . IIDIIII' de onHD •loeren ook deie aanYallen telken niae no 
~uchtis d, dat de Yijand het niet m,eer •aasde dit t.l bepro_enn. Bij nam 
.-U een tiental Somanappa met d,a Tweedep Luitenant ll1UU, en aochl 
eeae betere n1derinpplaall te .'finden ; maar cle Yijaad , welke door sU• 
~ 1taadplaat1, alle bewegiopn der o..-o kon gadealaan , ontdekte 
41it, en ma•te •ed• een leJentilig ,uur op hen, ,raadlij de lnitenant .llma 
ea een Bu~,-.eh Korpor-1 vrij 1waar pwond werden, Ooit ia h• 
.aelfde oosenblik , kwam de Tweede-Loitimaat ~J.uoo , die oplt in 
aijne on4ernemiag misbak& wu I met 1ijne llang"o-Negoro'• tsas• ». 
Luitenant-Kolonel beproefde nog ten -rierde en vijfde malen sich mees
'ler te maken YaD de 1terkte·, aiaar daar bV seer sen,ràl wu, 
•oor het pelot!)n ~ de Kapitei" ao ... had mede geno!Qlln ' ter ..... 
:wolfring der eenl ontmoet,: muitelinsen , ISOO bode hij tepn desea 
wijand , welke door de mi■lnkte pogingen der onaen , seer ,,....ipat •• 
rworden ' niet meer dan een peloton preaeide SumaDlpper$ pbrui
Jien , daar hij , tn YOl!dtoming Ylln onielulken , de .lnahoineun ia 
ftlel'Ye moest hoallen. Ziende dat ,Ue ~ne poginpn '8 ver,reefa wuen, 
IIOO aam hij eene ~terke t1,elling, dift aan jle 'fijaadelijl.e hentiag. 
Een kleine troep ,ijande" k•am hem intmachen , van de adat.er hlllD 
lineade hoogten , Ya,oatru,ten en besclaîewn, Hij 1011d ~ ~pa 
yaa Mangko-Nesoro op hen û, llie Jlen -viju,d dan ooit l'erdrneo. 
Ziende, dat •ü htllll niet ••il •Unt1 atl!lliag konden -verdrijYea, stakea 
aij de drooge alans-alang in den h,Qd, hopende h!llll door ~ 'Vila■ 
te nrjasen. lntuuchen had hü een briefje a..- den lolooel Coc:iun 
geachreyen , welke beneden het gebergte w11 gebleven met d!I kolenne 
Tan den 11.ajoor Coa -vu S,ucr.o , waarbij hij hem kennÎI pi, 
dat hij geen meester .kon \Vorden Yan de ben&ing , en om bijataad 
,renocht; te meer, daar hij 001 niets ontwaarde YID de "nde ko
lonae , en ook tie Kapitein RoUf, meJ het Peloton Suma11Jppe11, 091 
aiet terug w11. Eenigen . tijd dear,ia kwun 4ae Jaat■t.e , m- b8' 
poollte iredeelte 'ftll aijne manachappen , aan, ,lYadat de&e gepoes ... 
saam uitger.asl waren, werd teq '81de1'1ale de storm beproefd. De 
llnelbebber gaf Jut aan den Luitepant Sns.aa0tt, 11-n, met de Maagker 
Negorosehe jagers , cle Yij1111delijke bi,nlinlJ ier linkenijd11 te bekrpipen, 
en sond dadelijk den Kapiteia Roan met een peloton Sumanappen 
.derwaarts, De oYerip Mansko-Negoro'■ liet hij weder ti,r regtenijde 
den berg beklimmea, en deed toen den 1tormmanch slaan. Ditmaal 
gelukte het de onzen tot in het kampement des ,·ijand• door te 
dringen. Toen eent UJJen 1U , dat een rotsklomp, 30 à 40 Toetea 
boog , tJcheel rondom de steile benting las , waarop de Yijaad .1icb 
gevesl.ig_d had. Hier bleef nu niet■ meer over dan t.egen deae rots 
op te enteren. Ben Sergeant der llangko-Negoro'•, SouaCN1DTo, waa 
de eerste , welke het beproefde en ook bemin bam I wiens YOOr
beeld door den Kapitein Rom , den Tweede Lui&enant S'IOl'.lllOO , den 
J.uitenaat iler Manpo-Negoro',, Soa, f••w•ao, du SergtaDl :...Tet-



GIi. -. 
"'"•·-' IOl'pOl'Ml »-o, de 8aauapacM _....._.. ..._, Tnaa 
• Lam, dadelUk pYOlp ,._, HO dal 1111111 alla plïkiijwr 
Jiaw:o kwamen. liet eallepijpelijk weel aeeite moea&ea lij Jaap .4e 
.ra-ei.. wottela ••• eeaeo ........... wuinfielloom opiDlel'eQ J 
ook WIS het geen haDDer m~k ban geweer meile te Delll8D, IOOda, lij 
sich na haa1111 ktilleo ea mN1lea hedieaea. VerMlaeideae aaclueo 
heproet'dea het eveu,,en1, IIIUI' •le"tea weder neder. De ~ 
de Sorgeaal der Jlaapo-Nepnsehe IIINpell, S...0.-, rul.Ie da,.. 
delijk haadpaeea met het VNl'D&Ulllte Hoofd, welbn hij, na Hlf 
necla •erwond te aija • Dllllen&iet , ea Jaier llorltea e'ftl'Winoau 
• offftonaeDe aielt.opad op el....._.. Reemvfl i, die Seriteaa& p 
ne1neld, en •ÜD oYerwoonen Yijand WIS de - _, heruohte lo1111111U. 
Bin Priater, IIIIIUIMld lha,A JI.Aa-, Genq, ••• dea Paap,ur-&IJ, 
wu IOIINOIO Iomen bijlpriapo, mur werd ook. door S.1111uu• .,_ 
...1 dps)qea, • deor dea 8erp11111 ....... o afpaaakl, welb waea .aiiplukkipo krüaamaller een weioig te Iu, tu halpa m.W.. 
AU..,. die mea. er 'fO■l, werdea Ier Mder plootea, • e.r ...... 
1 &wee-eo 1 ééapoada-, metalea kaDOD , 1 ijaerea éénporuler, 11511'11enlll, 
•encheûleue pieken , klewanp ea kriaen, S trommen ea 1 ~-1 
ook - ...-&e v---1 YU Juouid, ia eeae ÜII, INI' wel 'fel"laudÏad 
• ia ,-Ie ....._.., alamede i anote linaea aakua rwen_,.ici 
ea meer den IOO metalea kop huil gemaakt. In hel biwOQ.N •aa 
du 'fijaN kregen aij DlltJ eea lwiatipl IClaoone purdea, wunU 
dal YU JMoLNO. De meeste mailllmsea warea ua de. nla ...., 
aproap , ea. oeli Yelea hadden aieh lup eea 'Mllgelloaden suons 
Jalea ,ar..llea i e~wel· telde mea eea lwialiglal cloodea, ,...,_" 
der aog erbad werd •• HO■tJe 'fall le■GIOloO, dQOII eea .,....,... 
psneaYeld. 

GKGB& .. BADJING, 'NOnl. 111. ia Oo.wailii, op het. S--"- eil, 
~, raid. x .... , ......... .,.,.,. 

Be, •• eeD aehoea 11itpetrelt.1 d., m~ twee cr-ote pea~a , 
t.olD laet, •n 18Deoeamer 18i7, door de omen •erlaread werd, aadd. 
he&, een dq te woreo, door de muitelingea 't'er~n wu. 

GBGB&-Bl.iNTANG , bap in Oo,1-I.J., ep het S11N111cil eil • 
.,_ , io de Pre-,,r ,.,,,.._,,,.., 

Bel ÏI een der=,..,.. na 411 Q.Ji, welu., ten. ,etolp •• 
de aaobwleocle ,._....äjea der IIIWUlen December 18S1 en JaaaarU 
18H , op drie ftrlClailleade plutloo Îllpltorl ia. Deae ÏllalorlÎIII 
N11oetr eenea omt,ek ftD Dll(IIIIOtl 4400 •· r. 

G.KGIRSSIBI., cliltr. ia u..,.J.Jil, op bel S....,__ eil. J ... , 
nlid. en Nf, CAen'6oa. · . 

GKGIESSUI. , d. ia 0.,, lflllii, op bel Sa,.._. eiL Ja•, Nlid. 
• reg. C..,._, distr. ~. 

GEHUCHTEN (T'Wl'K-), ·p1i. ia de Mn~j 111111 •,.a.,.,.,.1,-i., 
kw. PnU.u 'rl'"· J!l..,J,..IJ""'-L Zie Twa-Ga■IIGHU, 

GBBUCIITE (US-), pa, ia de •eifa!ij 1111• •,.B,,.,,..,,_ • 
kw" Peelli,u, pl'O't, Jf,-J,.B""'-d. Zie Z~. . 
. GBIG, poele hoeYe ia de --1. Pe1ti,,ge•, grooUI, .i-e-rg, 
• .,, ■m. ea 4½ -. N. N. W. ••• 1,ur,a1,,.,,, bat. ea 1i u. N.W. 
ftll •-1 , pm. ea i a. N. no B,,.;,.g... · 

GEIJERSHOPF , geh. ia de meijerij Ba Yan het balj. •u .Bei,, ,..._,r:.tb.~, k.w. en il a. N.W. van~, 
an. • •· Z. 0. •• ~, bot. en li "• z. Z. Vl. van 
,..._•~ pm. eq i 11. N. •aa ••, aan cle helliq vaa hel sebvrtftt. 
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&Bll'BUVLll'l·; voonn •. kofljplant. in Jf~.,. bf.. 
Sffftfffttf 1 •• ·de S.~ 1 ter re....tlde in het oP"ne•; palendr 
heftawurtl UD de indigoplant, de Twee,,Kiacleren, benedenwaarts •• 
cle kotlijplant. Johanna', heop, ...-mede aij tbau tot éne plan&. •er-
·••ird is • ISOO akk. groot. . 

GlUEBSVLIJT-RN-IOIIANNESHOOP, kalijplanl, in JfeJ.la• 
6-Ïllllo ' kol. s.,..,_., UD de s.,..,,... , ter regter aijde ia " 
OJIYaren ; palealle bo•enwurts aan de iadiK9plant, de Twee-.Kiaderea, 
.lleaedenwarta aaa dea. verlaten trroad Land-•an-Sasannatdal; 971 ak
._ sroot ; met 1il 1la-.en. De Nepn nomnen haar J•a-Ioona, 
Voorheea warea he,. t.wee afaonderlijke plant., Geijeirnlti t -
Johanne ■ hoop gelaeel.en. 

GEIN (HET), lln Gna of 1hr G&u, ""• in ~ prn. Jf_,. 
Holltnul, ë ltij het d • .tlicaud., aijoe watenm uit de Utreehtlclte riv. 
" Anptel ODtYBDf'; eene bogtip' eent ■oonlooltielijke' doch duraa 
meer noordelijke ripiog aanneemt, eo, bij de aOOIIIDUJlll)e Geiabtlitr 
pkomea, aich in twee takltea -rerdeelt; wunn. èle "'fJtel' dea ...,. 
,... Smal-W eeep aanneemt, terwijl de li■kertak de Gaae p ire
llUIINI wordt. 

Dit riYiertje scheidt.in liuea loep, ia de prcn. U~, 11• .lreekali
echeopolder, oader AllcoudepNOl&aij-ea-.&udom, un den OoetaijUalau
pelder, ouder de pm. Alleoude-ea-Baamhrugp, eo ia de pro•. Noord
JIGlleod den Geia- ea G-perpolder •an de O'fel'Mtneldtclae- • 
Borrelandsche-polden, allen onder Wcea~reanpc:I. . 
· GEIN. (HET), amb. laeerl. in het N"-rlier cler fll'OV, u-,,,, 
arr. lltreol,t, bat. lJ•l,,-, gem. J-,.,.., paleade N. • O. aa 
à beert. Ju.._.., Z. aan de laeerl. ~ Nlllwijk: , en aan tie laeerl. 
Uuel1tein , W. aan de heerl. IJuel1teia. 

Zö lleslaal eene oppervlakte ,..n Ui liuud., wurilr 4 bofit.èdea , 
1 herberg eu nor 4 dagloonenwooi■gen. verspreid ligen, bewoo■d doo• 
11 lmiagea., eene bevolldng uitmakende "!ID oopveer 100 aieleu , dia 
lerkelük tet J..,_,. behooren. - lleu lieef\ io d-Leerl. peo aehool , 
IDll8I' de kinderen genieten onderwijs te Jutphaas. 

Dae heerl. wu olldtüd• eene baart, Ge y n e genaamd , en onder 
de kerk van Eiteren plegen, welko, in het jaar 1!117, door Bisschop 
Ono vu ••• Lr•••, tot eeia hij&onder kerspel werd "erheYen, en 
•ervolgen1, in het jaar 1294, 'door 1.u n• ~, tot eeae atall ie 
'ftl'klaard en met stads rqrten , betriftitrd• Den 1tall , met geschikte 
liui1en , herbergen , 11.ralen en eene k.erk •oonien, eo tloor eene pachl 

• tegen plotselinge overrompeling van vijanden bescltat, brll(Jt, in alp
meene beden , meer op dan Amenfoort. In het jlllll' tiilS- werd '81 
lenpel van het Gein, met h!!t .111111,tligeade biuchopulot Oude
Gein, door de Hollanders, ouder .Graaf FIOan IV, o..-e"allen ea in 
de uch plegd ; terwijl later de ltad, in het jaar 13$5 , door Heer 
War.La■ na Du1vnveon1 werd verwoest , in weerwraak , dat de Sticht
■cben aijnen Regt.er aan de Vaart hadden omgebrast. In 140i werd 
tie plaats, benevens Vreeall<ijk, op nieuw door Jonker. JA■ ..-.u Aaur., 
Beer - Zoelen, genoegzaam verbra■d. Daarop werd er , in lael 
jaar 14lllS, een Zusterhuis gesticht, aan de H. llugtl ec11 Jfuarella 
gewijd, dat in 11S7i, bij den opkomenden Spaa1111Cben oorlog, ia 
'Verlaten. 

De kerk, 'in het jaar 1217 «eaticht, .plagt dOOI' het kapittel van 
St. Marie begeven te worden, De inleidmtr des Prieaten , evenwel • 
p,ebiedde deor den Proost van Oudmua1ter op S1. Salftlor. 7.ij 

• 



GBl • -....i•· in ,Ie ~ ileiaw. tea val; doelt wml, in bel jur 11HIJ ~ 
deor de Priorinne ••n NIIIIINth hersteld, en is later -.enallen en ploopt~ 

Bn G11•, was Yan ouds , als een belangr\jk handebpant., beroemd , 
war • eeuwen ach~n , 4oor de Bilidaoppen •aa Utrecht eea tol op 
clen IJael werd pheYeD. · 

In laet j•r 1637 helllhen de Schout , Sehepeaen en gemeente van 
Bn G1111 , cle hOOIJ9 heerl. dier plaat, opgedrapn nn den Heer 
.A.Nlü■ PJ.009 nw A•'Dlo, Heer •• o.g .. , T.-..ie-, 9-rdenleitt 
••·• wien llle St.aten 'fin Ulrecht, reed• acht jana te •oren , het 
ambaehtsretJt aldaar hadden •ergand , op •oorwurde, dat hij , aijne 
enen eo nakomelinpn jaarlijb • ten hehoeD der domeinen , de aom· 
Tin 1150 poiulen, tegen 40 gnot •laams , aoadea hetalm. De Heer 
T.&11 AanL ,droef .ffl'l'olpns bat heoge en middelbare regtspbied nn 
Hn Ga. en Juiphaal op an PaaD11t HnH1&, Priaa - Oranfe, 
all Graaf ••• Ba,- ; MD wien hij het weder, als 01m111terfelijk erf. 
leen , ontring, op gelijken Toet en met gelijke regten , ale tie Proo1-
ten '\'111 St. Jan te Jlijdrecht poen waren te oet'enen. Zoo lanr htt 
leefde heet\ hij het hoop regusebied •an Ha G1111 en Jutpltm be
ilondu; doch aa aijnen dood eipnden de Staten aich dit w.., 
toe , aildrnllelijk ....-biedende eenigen anderen Heer, dan hen in bel 
heop en middelbare ~ed •an Hn Gaa en Jutphaas te erkeo
DeD. De erfpnaaea van d• Heer A•tu• Pr.ooa nw ianr. werden 
tm11wel ICUdea. pateld. Tuna ÏI de amlaachtalieerl. ''8D ffn G1111 ia 
heait ••n den Heer J. J, •• Gm •u O■D1G1111, woenaehtig te Utreclat. 

GBIN (HBT-), lamlalreek in flooilallll, prov. lf'-'-Hollonl, arr. 
-'-tmla•, kant. /Y ffl1' , gem 11' HlpffCOnpel, wumin het een stok 
.r afàeli111 uilmaakt; paleatle N. UD tie Gaaep, o. aan het Gein, 
die het. van Aatsveld scheidt , Z. aaa den B,oekerpolder , W. HD 
tien Holeadrechler-polder , N. W. un den W 111teinder-polder en den 
0--Beilmerpolder. · 
· De1e landstreek heataal uit den Geinpolder, tien Gein -en-Gau
perpolder, d11 Noorde en den Broek, beYatde buun. het Geia, 
hedaaode uit eenip lanp het riTiertje 'fin dien num, ,relegene bui
t.enplaauen en beetenWOIIÎllpn, De inw. •inden voornamelijk hnn 
Jie,1.aan in de melker\j; 

De Ben., welke hier wonen, behooren tot de pm. Tau F_,,,. -
De B. K., welke mea er un1ret't, worden tot de par, TU Ftt,p 
prekend. . 

De buancbap het Gm, H8I' de aldaar ligpnde hrn1 ook wel .de 
G"ua pllMIDII, ligt i 11. Z. 0. nn Amsterdam , ½ u. W. ten Z. 
'\'ID W eeap. Het i1 een seer bekoorlijk oord , dat •oor een goed re
Geelle •an Jae, jaar onclencheidene lieden uit clen omtrek , voornamelijk 
Anaterdammen, W!!!lllpen en Abeoudenaan, tot aich lokt, om GDder 
he& lemmerijk phoemte een uurtje van uiupanning door te brengen. 

Ien beeft er e111e echool , welke door een gemiddeld getal van 70 
leerlinpa beaocbt wordt. • 

In het jaar 1787, bij den innl der Pmi■sen in Bolland, hebben 
de hewonera ••n an G"11 seer veel •aa den oYermoed dier krijplie
dm te lijden gehad , als a\jode de meeaten d•tijds , op eene deerlijke 
,rijae , uilgeplanderd. . 

GEIN (HBT-HUIS-T.E-), nn ond1 helend onder den naam van G.11& 
of Gn., later ÁLDHSYH or Oann11, ridderhot'stad in het N etlniea,... 
,tier der pro•. Utncld, •r. en i n. z. T8D lltnrltt, kant. en f u. 0. 
••n IJ.uldn•, pm, en t u. N. "811 ,.,,,,_,, in de heer), hel Gas • 

• 



G&l. 

Bel ftl ,,.. eea YU& l,iuqhopulea, dal, aa " jliil 1191 a. 
........ WW HDplal& door ».u vu' Gtiuf ... Hollol, ... he
lu!be due 1&erkl8 , het Nedenli-,ht venroea&le, Dan, ia • jare 
1ül, te plijk 11111 het aupalende brt,el .,.. bet Geia, 411or 
Graaf IJ.Ollll IV, in uscbe gelegd, -werd bet weder oppbauû, 
ea daarna door Wu. ... VAII D111,u,oou11, aoowel als de atad Gein 
aedergeworpen. la het volPIMle jaar , ia voripa l&aat hent.eld 
sijade , luid bet io t:Sä6 den aanval te ffl'duren van Auoa n,11 
Uann1111, die dea Saoeijen-Toren, plük het toenmaals ,... 
1188111d werd, door het vernad van den Slotveogd iakreeg ea tea 
poade toe deed alecbteo, N01J111ula uil aijn pain hernuo , waa ~ · 
pdurende den vierjarige■ oorlef met :Mua1111o1&u na o. ... .,.,, den 
S&ichbchen van 1root gewigt, doeb -werd ee,lantr in dia jare HU 
daor de Uuelsteinscben overrompeld , ppluderd ea verb.rad. .b■1U11 
Pr.ooi· na Aunr. , Heer ... .t'ienAoNii, o...t«nt,á• ena. heet\ be&,. 
ael,e in 1635 pheel en al opgebouwd , deels ep de oude, IN deele 
op nieo•e gronàlatJ-. Het is 1ban1 een s&erk vierkant ,-.w , 
io eeoeo vierbalell vijver gelepl, en rondo~ door .,.,... haile■• 
llfllCllten omringt!. Het was in later lijd, te gelijk met. de ...i..hu. 
Leerlijklieid na W Gein , leearoeritJ aan de Slalen van Utreebl , an 
ia .-1reeb den jare 115i9 eea -wijl tijda in de ma!JL à Bollaadut p,, 
weesl. Tlwi1 ia deae ridderhcmtad, welke met de àart.oa behOOl'elMle 
poaden eeae opperdüte •aa l'IIÏDI llii baad. Jaealaat, ia L81ÏI .... 
dm Heer J. J. •• Gaa VAII OIIUIIIIII. 

GEIN (IIKT-OUDB-), ridderh. ia hel .Jfe.,.,i■• ,W,JvprM, llltdl. 
fäe bel vorige artikel. 

GEIN!., onde oum 'ftll •clo "VOOl'lll, st. G ... , in hel N,.._reier 
der prov. Utrall. Zie Gm (Hn). 

GKINBRUG, bruf ia Feapm:a,.,,,.,, prov. N..,...JI.U.-, ia de 
gem. ,,,-,~, ½ u. W. Z. W. vaa Weesp, o,_ hel Gein. 

GEIN BRUG, buun. ia Il' n,rreae"l"l, pro•. N,,.._B""-l. Zie 
Gam (Hn). 

GEINDIJK (DE), dijk en. ""'Il', 0. ea W. un Aec ~, in 6-i
land, prov. NOflrfl-BoU..tl., arr. A-,111,._, kaal. 1',np, p.m. 
,r u,pneanpel. 

Dae dijk wu vroeger beaaomd met eea poel autal lu&lllliNo, 
ea aanleg voor genoegen, en derhalve drak haocbl dlOI' .-rijl.lligea eo 
wandelaars; sedert het jur 1814 en vroeger !lijn dese op weinitJ nap" 
sloopt geworden, aeedat aldur oog alecbb boerenwoaiapa ea atalliagea 
beslaan , en in de plaau van -waudeldreYea, goede wei- ea laeoilaoden. 

GilN-EN-GU.SflERPOI.DER, pold. in Gooilaad, prev. ]f,,.,.B,,i. 
lantl, arr. Áfllllerdam, kut. F «,p , gem. /Y ..,.,_,..i; palmde 
N. un de Guap, die hem van den Oud-Gusperpolder en dan Lap
W eipolder afscheidt , O. aan het Gein , door bwnlk hij •an clea 
Geiapolder , den Berlaad1ebe-polder , en den Roodemoleopolder p
scheiifeo wordt, Z. un den Broekerpolder, W. aaa dea Bt,eek----. 
den ea den Ooai-Beilmerpolder. 

GEINOOB.D, unaienlijke laoerenlaor.tede ia het JJ..,._,_ da 
prov. Utndtl, a.-r. eai 11, z. Yaa Utredtt, kaal. ea ½ u.. 0. vaalh
<1eZ.teira , pm. en ½ u, N. 'Van J.,,,,,_, , in de hNrl. Ae, 6-. 

Deae boerea-niog is een gedeelte van het vroegere klooster van 
liuareth , en in de nabijlaeicl 'Vindt men een 11uk fl'IIIIÜ , alwaar vroe
ger de kerk beeft ptaaa, en dal algemeen laekentl i, onder den 
naam van lerkhof; -pleellederlJl'O ...... • Dl!f in deagroa4' 
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aaawaltr, • wor.ft na &lid tot lijd IJffOlldea. De groo&e --= 
om de Lci&lede piepa is 110f doonneden •an pclttea , nrm ·t 
hief\ hier de 1tad Ge i q pataan, waat n~t den hoomgaanl ia eea 
1tuk bouwland plegen, bekend oader ~n aaaui Tan Poortland. 

Deae hoti&ede is tha111 in het he1it na d• Beer C. Scauu Ju,, 
die haar aanmerkelijk heel\ •enraaid eo Terbetenl. 

GEINPOLDBR, pold. ia Gooiland, psov. NaonJ..HoUaatl, arr. 4-
,,.,.._ ' kant, ,,-• .,, , som. ,, •uperin,pel; palende N. UD 111& 
Smal-Weeeop, llat hem nn deo lagen Weipolder aficheidt, 0. ua 
deo Onr-.latneldacbe-polder , z. W. uo den Berlan~polder, 
W. aan het Gein , die hem van den Gein• eo Gauperpolder scheidt, 

GBINPOLDER , pold. ia het lf«J.riJMJrlier. du prov, UtlWltt, arr. 
Umeld, bot. 11-ldei•, gem. J-,,,_.. 

GBINS, ph., pre•, F~, li.w. 11" _,.,,.., griel. g.......,. 
---'· Zie Gom, 

GBINVLIET, voorm. liaiteopL in het )f--.,.,iffderpro•. U'""1d, 
PI!'· 1,on,m,-, 

De gronden na• haiteapl., WUl'ftll de ,ebo1nrea afgebroken atja , 
INICNla& t.lae111 DOf ■lechb 4e koepel durvaa bestaat, wordea thaDI ia 
eitJeadom haeten door ieo Re,,r J. Twau: , dGOI' wiea1 IOl'IJ veel lat 
de ~sa•.. ea ~ YU den W81J 'ftD Loeoenloo& ., V ..... 
Jaacl ÎI bi 1'11(18D, . 

GEIN SCK, buiteapl, iD he&- lf--.~;.,. der pro-., v,,_,, 
arr. en 4½ u. N. W. 'VAD Utrtck, kant. en 11 a, N. W. -.an • 
... , paa • .il,_,..B...,,,_,,., 8 min. •an ]l..,.."f!I•• 

Dele buiteaplaab beilaat ee!'e ~lakte Yaa !i& buad. 70 Y, r. 
1 •• ell., ea wor4t thaN iD eipdom bae1eD doo, Mtiw, de Weel. 
Run. 

GBJl.'fWUI, haitapl. ia het lf~ lier p,..,., Utncltl, arr. 
en 4i n. N. W. -van Ulnd,t, laat, en 1! u. N. W. •an Loett,.1 
fl'IID· -",,___.,_.,,..,,,,., Z. YaD ~,,.,_,,,, aan den Kroauu,, 

• Aapte!. 
Deae heiteaplaatl wordt &hui ia eipllllem he&elell door den Heer 

J. C. L•1n11n.. 
. GEINZICBT, haiteapl. ia het lfedfriffJGr&áer der prov. Umdtl. Zie 
GmillCR. 

GEISM:UHL ol 6msauw, geh. in de heerl. J-1, pool.la • .L..... 
...., , kw., arr. eo 'i u. N. -van ~rg, bat. en 1! a. N. •aa 
• .,.,. , geaa. en i u. z. vasa Bff'J, QD de Attert. 

GKISTEREN, d. ia O,,,,.,..B,ldir, P'°"· LirnJ,-,. Zie Gnnaa•. 
GBIT.IN-.BILAND (HE'l'), eil. in OOll-lrulv1 eeo der Jaeiu-S.,,-... 

_,._, Zie L....-. 
GEITBORN, OOtle naam van het d. G1naoou, ia het lw, YoU.

_., P""'· 0Nrij1Hl. Zie Gma ... 
GEI.BB.ONG, d. in 0,,,,./uii, op het~ eil. Ja•, resid • .,,,__,.,..--rr,_IIJJ,_ , bij den be11J. G.dé. 
GiKROO DE-PAAUW, 11piketplaof,. ia N..,.,_a,l,-Quiau, kol. 

&mii11••, aan de """9-0.,,.-., &er regtenijde in het afvaren ; pa
lende bonawurls aan• olloop, wurmede deu plaat. Lbaaa verboo-
4ea il , beaedeawaarts aan den mond der Paramaricakreek ; 4951 akk. 
groot. De O■tle-Bij,nhrf, •ol,Aoopea deGnaoona-P.u.uw, 
lhan, -vereeaiad, t.ellea SOi ,faftll. 

GEKROONl)B-PAAUW (LAND.VAN-DE-), verl. k01tgr. in 6-,.. 
'-'-•""--, kol. SwitNt..,, UD de P~J:, ter nater-
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1ijde in het afvaren ; palende bovenwaarts aan 1h nrl. plant. Nieuw-• 
Cbarlottenburg , benedenwaarts aan de Cottica. 

GEl,ANG, voorm. d. in Ooat-lndii 1 op het Slfflfluclw eit. la•, 
· raid. S01rOlarla, Z. W. van Klatter. · 

Dit d. werd, den 1:S Janoarij 1827 , door den Luitenant V.lW Snn. 
men, ingenomen· en nrbrand. · 

GELOER, oadtUds Gn.11, in het Lat. Ga.au., in het Pr. r.• Gnutaa 
of u Guuu, voorm. hert., dat uit twee, niet aamenhaapnde deelea, 
beslond , waanan het Noordelijke, dat het grootste •us , wel eens N e
de rGe l der genoemd, en het Zuidelijkste veelal, ter ondencbeidiag, 
OJl_per-Gelder geheeteu werd. · 

De naam Gnu is, naar· alle waarschijnlijkheid , ontleend van ,Ie 
oude stad Gelre of Gelder, die, met haren omtrek, de oudste ea 
eerste bezittinlJ der Grnen van Gnu IJeweest is (1). De oorsprong 
dier benaminlJ moet mogelijk: bij die der Cellen of Gallen , de oude be
woners des lands, IJ'ZOCht worden , die echter meer bekend 1\jn onder 
den naam 'Hn Batuieren, Sicambrea, Usipeten , Tencteren enz., ab 
welke deze landstreek , ten tijde der eerste Romeinsche Keilen, be
woonden; door de Romeinen cijn,baar gemaakt werden, en aaderhaatl 
versmolten onder de Saksen en Franken , die ia de vijfde eeuw aicb ••• 
deze gewesten en geheel Gallië meester maakten, Sommigen veronderstel• 
lea ook, dat de naam van Gn.nn afkomt van de Gugm_i, welke volgens 
-T&c1Tus (Il), aan den Rijn woonden , en van welke volk.stam de beide 
stadjes Gocb en Gelder hunne naam zouden gekregen hebben. Gelderland 
IIUIÛte, ten tijde na de Franken, een gedeelte uit van het koniagrijk 
Aastrasië, tot dat de Saksel'I, in 880, Zutphen den Franken ontweldig
den, en de Friezen zich meester maakten van de Veluwe en de Betuwe. 
Kun tie O··oote, in 170, de Saksen en Friezen overwonnen hebbende, 
19reebigde Gnon met zijn rijk. Zijne opvollJen lieten de Geldenche 
pesten besturen door Voogden (llomboirs), •an welke men dea eerste, 
onmreeks 880, met den naam 'fan Wacnan Yertrield vindt. Dne Voog
den namen eerlang den titel nn Graaf aan , deden eent holde aan het 
Rijk , maar maakten zich dan vervolgens onafhankelijk. Naderhaad zijn 
de overilJC deelen van Gnn11 , door koop , huwelijk ena., bij dit deel 
1evoegd , en daarnaar genoemd. De eente melding van 611,as ge-
1ehiedt , 100 Teel men weet , ter IJClegeaheid 'Hn M111eo of K1S11N1011 , 
1tiehter der abdij van V i I ic h , die aldaar ia het belJÏn der elfde eeuw 
everledea i,. De naam van Graahan G11.11, vindt mea echter ia geen 
oorspronkelijk stuk, vóór het jaar 1094, als wanneerG11nu 1, dievaa 
1081S-1117 regeerde, deze waardigheid bekleedde. Zijn soon en op
•olger, G•aauo Il , bragt door sijn huwelijk met Ba■oun , Erfgravin 
Nn Zutphen, ook dat graafschap ia 1ijn ,tamhni1 en sedert dien 
tijd , aiJn die IJraafschappen steeds met elkander vereenigd gebleven. 
Zijne nakomelingen hebben bijna drie eeuwen , die beide landen , G11.01a 
en Z ut p h en , onder den titel van Graven bezetea , tot dat Rmno Il , 
den 19 .Maart 1359 , door Keizer Lonwmr. VAN 811n1111 , tot eersten 
Hertog van G1Lollft en Rijksvorst verklaard werd ; blijvende echter 
Z • t p lum den titel van graafschap behouden. Na hl!\ kinderloos ovel'
lijden van zijne beide zonen , R1111no lil en Eonao, onder wier regering 

(Il Deze 1t.1d 0 ,retke tbaoa aaoo Inw. lelt, bdiaarl ....,.woordll tol de Pndllllclle proTl
llil,./o...i, regeriopdillnkl Kin/, en Il 1111 bootdplula ,aa - kltii;, wtlko, op 10 ,. ID• 
37,110 la,r, llnal. 

(1) lli,j,, IV, 111. lf_• V, ~- Il, 
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..i. i11ludlcbé oorlopa bmcheo de llunas en lhOIIDOUTIII, in cleae 
pro-riucie, llOO "Yele nrwoeatiogen verooruakt hebben , kwam Gauu aaa 
lluanen neef Wu.r.u Hertog NII G.li/. 1 die een aoon ,ru van hunne 
aua&u 11.uu.. en van daaen weder aan zijnen broeder Rim,,u, welke 
in het jaar H!a:S overleed , zonder weLti11e kinderen na te laten , waarop 
'• Jaoda Stalen 1ijnen achterneef, A■1ou n11 E11■01D, loL Herlog •• 
Gttlatr, en Graaf •• Zulp/&e• huldigden. De regering van het huis 
v,11 M■ND in G1uaa , heeft. ruim eene eeuw , namelijk van het jaar 
1423 tot. 11528, geduurd , en was steeds zeer onrustig, hetwelk vooral 
nreonaalLt werd door de verregaande oneeni11heid , t111scheo Hertog 
A.llllO,.. en lijaea aoon Aaor.r , welke laatste al zeer noeg , en oog bij 
aüna 'faden men, naar de re11ering stond. Deae oneenigheid bad 
tea gevolge, dat. Aa■ou, aadal hij uit 1ijoe a:esjaril(C gevangenis, 
op het wteel te Buren , WIS oatslagen , eensdeels , om zich wegens 
-de hem aanpdaoe wuhudel~ op zijnen zoon te wrekea , en ander
deeli; om zich eenipnaate uit 1ijne achulden te redden, in het.jaar 147:il, 
1ijn he~dom en graa&chap aan Laar. ,ka StOKI,, Her~ Na Ba.,... 
pJi! 1 deatijda reeda bezit.ter der meeste Nederlandsche gewesten, voor 
eCAe IODl vu Di,000 Rijnachegoudgulden1 (138,000 guld.) verpandde, 
ontler voorwaarde, d8' lijae landen, aa a:ijnen dood, aan het buit v.u 
Bo11a&01Dli zouden vervallen. La11. Je Stnle stelde zich, toen Auou, 
ia het jaar 147S overleden was , ook dadelijk in bel bezit van Gar.111a 
en Znnu, dach niet du door 11eweld, vermits de Gelderscheo Auo,... 
zoon , .bou, bleven toeredaan ; gelijk aij ook, zoodra Kurr. Je Stout,,. 
ia bet jaar 1477 , ia den nldalag bij Nancy gesneuveld wu, deie11 
beu opealijk voor h1111nea Laodaheer erkeaden ; hoewel hij toea , 
te l.ortrijJr., in hechtenis aal. Hij werd wel , dadelijk , door .Mu1&. 
VAII Bo11uuD1i , de eeoiJe aagelaten dochter van Kuar. .. Stauu" 
uit r.ijoe gevaageau ontalap ; doch , onmiddellijk daarna , aaa hel 
hoofd der Vlaamacbe troepen pleld , welke de i;tad Dooraik , ~ 
eeae îranscbe krijpbezetting bianen hare muren genomen bad , be
legerde. Gedurende dit. hele,. sneuvelde bij, r.onder dat hem de 
tijd vergund wu , om I Tan de llem ol)ledragtlne heenchappij , over 
r.ijae erfelijke Staten beait to nemen. llû bad , bij a:ijne gemalin, ~. 
nuau v.u Bouao■ , eeneo zoon, Kuar., verwekt. Dea:e was naauwelijb 
meerderjarig ,ewordea , of bij vachlte, ongtaobl den door aijnen groot-. 
Tader fueu pdanen,af1tand, de laeenchappij over Gelder en Zutphma
aan zich te trekken ; waartoe '• Laads Slaten , de Ridderachap en de 
steden hem , r.oo veel doenlijk , bepasti11den. HieruiL rees een nieuwe 
oorlog I eerst legen den Ooatenrijb:hen Aarta-Bertog Mua1111Jü11 , die 
iumiddeu me& vooraoemde ..... VAJI 8o11H01111ai gehuwd wu , e11 
daarna tegen diens Jr.leiozoon Kun , Koning •• Srr,j,, die , in he& 
jaar 11S19 , zijnen groot.ader lluaau,,u.u, onder dea naam na Laar. , 
V , als l.ei1er WIS opgevolgd. Dmc , zich 1ronde11dc op het verdra1, 
ÏJa het jaar H7:i, tmachen LuL ,ka Stallll en Aa11or.D v.u ElllloH , 
,reslalea, weacldea alle middelen aan, om Gauu en Z ■tpA111 ouder 
liun gebied te hreapn. Hertog Lur., tegen dit IIIAfLÏi bui, van 
Oostenrijk niet bestand , werd door La11. V , r.oo zeu an u, auaw 
gebrag.t, dat hij eindelijk, in 1.- jall' 11Si8 , genoodzaakt wu, mei 
ae1e11 een verdrag aan te paa , waarbij bedoageo werd, dat Laar. , 
pdureade r.ijn leven , aijne landen un den Keinr aou ter leen heb
~n , en d8' 1ij , büaldien hij aonder weitise erfsenamen overleed , 
an vollen eigendom, aan den .Keizw 1oaden over&aaa. In diea ataat. 
heeft Herto, l,au., gedurende tien jaren , deae landen , tot op lij• 
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O'fettijdm, in hel ~• 11JS8, llestuurd. li Tttliepè~ dier, 11a 
dien tticl , ••8' ,ijf jaren I ee, Keizer K.uu V, àicli in het geruste 
be'lit daarna gesteld 1&9', Want '•Lands Staten, altij4 met 'll'eefflll 
tegen het dagelijks meer en meer aanwa11eode Huis n11 Oo1nnrni: 
"TerTàld, hadden, weinig tijds 'TÓÓr Hertog Lur.s dood , clieo1 11eél 
Wn.r.1•, Hertog tllffl Clne 1 ens. 1 tot sijnen erfgenaam 'Terldaard, en 
reeds werkelijk geholdigd , waardoor , bijaldien dit het gèwenschte p
••18' had gehad, de gezegde landen aan het Buis n1 Cr.tt1 zonden gao
men zijn. Herlog W1r.r.1s, bijgestaan door Fu1111, Koning tlfln Franl:
rijlt, deed wel alle pogingen , om .zich bij dit bhit te handhaven ; doefl 
de oorlog WIII 'Tau zulk eenen ongelukkigen uitslag, dat hij eindelijk, in 
het jaar 11143, met den Keizer een 'Terdrag aanging, waarbij hij het. 
hertotrdom Gar.nu en het graarschap Z • tpl&en, aan den Keizer alstond, 
waardoor al100 die beide lauden an liet OosT111a:1JCSCä B1111 kwamen. 
Het sc.'hUnt dat men eerst onder het bestuur nn het ÜOSTl!la1,ucu 
Hun is begonnen, die beide landschappen, onder den algemeenen naam 
'fan Gn.nnr.nD te begrijpen, want in oude brie•en en band,esten leest 
men altijd Gzr.H en Z atplutt. Het hert. Gn.nn was toen ,erdeeld 
in 'Tier kwartieren, namelijk: NIJ me gen, Roermonde, Zutphen 
en·de Veluwe of Arnhem, en wa een un de landschappen, die, 
in het jaar U79, tot de Uoie vin Utrecht toetraden , welke Unie 
door Graaf Ju n1 Nue.u, destijds Stadhouder 'TllD dit gewest , 
alsmede door dê Edelen en 'de Arge.aardigden der steden 'Tan Gzr.DD 
en Zutphen onderteekend werd, Geclorende den tachtigjarigen oorlog 
geraakte het. kwartier van Roermonde, gemeenlijk Opper-Gelder, 
rnoemd, in de magt van Spanje , 100 als tiet. ooit, bij den Monstersche 
•rede, no het jaar 1648, daaraan toegekend is, terwijl de o.erige 
kwartieren·,r N eder-Gelder, hene'Tens het graals. Zutphen, on
der den num nn G1r.nnuKV, eene provincie nn de republiek der Ver• 
eenigde Nèderlanden uitmaakte. 

GILDER of au Gn.nu, huea. in Zallan, pro•. Omijuel. Zie 
Gn.11n (OP-). 

GELOER (NEDEII.-), het Noordelijkste en grootste ,redeelte va11 
het ,oormalig her&otJdom O,ldn, het · paalde N. W. aan cle Znidenee • 
N. aan het landschap Onrijm, 0. aan den IJssel, die het 'fan het 
landschap Overijssel en het graafschap Zutphen afscheidde, en aan den 
Rijn , waardoor het Tan het hert. Clen gescheideó wai , Z. aan de 
Maas , die het nn het Land Tan CtrTk , het graaf's. Ravestehi , 
het hert. Braband, en het graafs. Holfand scheidde, W. aan de 
paf's. Holland , Buren en Cnlenborg en het hisd. Utrecht. Het 
werd ih twee lwartieren, het Kwartier van Nijmegen en het 
ICwartier 'Tau Arnhem, 'Terdeeld, en maakte tijdens het beltaan 

, Tau de republiek der Vereenigde Nederlanden , met het graafs. Zut1-hen, 
de prov. Gelderland uit, 100 als het thans, daarmede en met de 
graa.li. Buren en C11lenborg enz., ook nog de tegenwoordige prov. 
G1JJ1uu1111 vormt, waa"an het grootendeels de arronainementen Arn
hem, Nijmer,en en Tiel beslaat. 

GELOER (OP-) , nn Gsr.n-a, ook GnDlll genaamd, have.. in 
Zolland, pro•.- fhtrij,sel, arr. en 3½ u. N. van Dntnt,r, kant. en 
ia. W. "tau· Raait,, gem. en 0. van -,,ijlt,. 

Deze havei. beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene opper
'Tlakte Tau 25.4 bund. 34 "· r., en 1rordt thans in eigendom bezeten 
en bewoond door Vrouwe J. P. R. Blronene 1'.H l.1011r;s11oan, geb. 
Baronesse uw Dun. 

Digiti::ec h; 



GIL. 

, Op -hd ~ 'Nllr W baÎs l\&ID IWH metalee 1taU11D psohat, 
-,ouders, afkoalllig van een pachenk dow haar H~1dea aaa 
den LniteDan\ Generaal C. w. YAII Dnss 'fO't ... a ...... gedaan • ter er
kenning ftn door daen , gedurende den Spaanaelaen aaeeeuieoolog , aan 
den lande hewneae diensten. • 

GKLDKR (OPPER-) of Ouu.w.lHJD 011 PaOYt■cm Gn1uu119, ooi 
wel het Kwunaa i\onftlDla ~•~mei. · 

Het suidelijke en kleinste gedee!te van het voorm. hert. fhltkr 1 dat 
uit vier van het. overige Gnou afgescheidene di1trietea beatead. Het 
p-oot.tte deaer diat.riclen , waarin 41, steden Roe rm o n d , Venlo, Gel
der, Waehtendonl, Stralen ea Montfoort. waren begrepen, 
pensde N. 0. aan het hert. Cleve en lae& gram. Meun, 0. aan het 
1tit\ Keulen·~ z. 0. en Z. aan laet hert. Gulik, W. aaa het prins
dom Luik ea bat hert. Braltand, N. W. aan het la111han-Cuvk. Het 
deel, waarin de stad Neust.ad lalJ, en- dat., het.gene de stacl Erke
lens ómgaf, lagen seheel door het Galibche omringd. Het district, 
waarin het vl. feersen of Veirsea wa• pheawd-, wercl N. 0. eà 
0. 4oor Keulen, en naar het. Z. W. en N, W. door Gntik betrensd-. 

Hflt is volpm tien llanstencLea vrede in het beait van den Koning 
nn Spanje gebleten , en aljne opvol19n aijn er eigenaars van geweest , 
IOI in liet jaar 170i. Toen bebLeo de Staten ffD groot gedeelte 
na O.•n-.611.11• door de wapenen hemagtigd. ·De Koning nn Praissen 1 

lleeA IÏéh ook -«Itter paakt van de 11tad Gelder èD onderscheidene 
ancl.rre plHllea; die hem, bij dea Utreebllchea en -Brabandschen •rede, 
'Vin 1715 en 1714, in 'fOllen eigendom •tin afge11aaa. De Staten 
laebliea bit het Barriëre-tnotat van 1711S de Oppermagt over een goed 
gedeelte van 0..111-Gi1mn Lekomen, soo dat dit deel vaft hél oudeliert. 
Gelder toen drie Mopndheden toebehoorde, en gewoonlijk in Oosten
rflkach-Gelder, Praiuiaoh-Gelder en S taata-Geldeundenchei
den werd ; behalve dat de 1tad Brkelena aan den KeunoNl Yan den 
Pfal&s was afgestaan, llet. hoofdbestanddeel van hel O,us.wunn n• 
Gm. .. werd op 1S ure11 gaans ia de lengte, en 1'aà !I tot 8 uren in de 
IIN:edte bepeol, T-. behoeft tlaarvao tot ons l.oaingrük het voorm. 
Stu1t1-Gelder, waaraaa bij geheel het voonn. Oo1tenrljksch
Gelder en eenip kleine gadeel\en 1'811' lleL voorm. Pruissi,eb-Gel
der ~oep aijn.. Het be-slaat ahoo I een poot deel vaa het lefJen
woordige arr.~ en ééoe (Jemeente \'ID het kaal. Biltárd, arr. 
•tllldridtt, in de prov. Lirnhrg. . 

GELDER (STilTS-OPPBR-), pdeel&e van laet k1tart.. ~fh,-,., 
ia het hert, O,Wn, hetwelk in 1711S aan de republiek der Vereenigde Ne
derlanden af'ptaaà ,rerd. Het Lestond uit vier van elbnder afgeschei
den slakken-, waaM"an een de 1tad Venlo en het lort St. Jlichiel, 
de drie anderen de vesting Stevensweerd en het ambt nn Ioatfoort om• 
•afleden. 

GELDERLAND t pre•., beltaantle grootendeel1 nit heL TOoi'in. Nedw
fhlder en het ~- ZtdpMII, welke landschappen , tijden• ·hèt beslaan 
1'1D' clv republiek der Vereenigde Nederlanden, Oilder' den· alft!ineenen 
naam un Gll.lllaUn, eene prorincie uitmaakten, grenzende N. O. ••n 
de Zaidenee en de prov. Onrijuel, 0. aan het bisd. Munster en het 
hert. Gleve, Z. aan S&aau-Braband, W. aan de prov. Holland en 
Utrecht. 

, Deu 1'°"• werd destijd1 •erdeeld in drie kwartieren, aijndo het 
K.wartaer na Arnhem of de Veluwe, het Kwartier ua Nij• 
meren en het Kwarlier Taa Zo&phen. 
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Bti de omwenteling van· hel jaar 1791f · bW die provincie', oader 
de benamiog nn departement, hare vorige graotte, grenzen en DUDl 
behouden , maar, bij de staatlomweateling van het jaar 1798, werd 
het groot.ale gedeelte daarvan, met bijvoeging van bijna geheel Utrecht 
en een gedeelte van Zuid-Holland, het Du&DTDIII~ vu DU Rus, 
terwijl het noorder gedeelte Yaa het. kwartier A robe m en het aui
derdeel nn het. kwartier Nijmegen aao andere departementen werdea 
toegevoegd. De staats.regelin1 van het jaar 1801 herstelde weder het 
departement G1a.uuLuD, met bijvoegiog van de graafschappen Cole.a
:borg eo Buren, die vroeger afaonderlijke, oaafbaalr.el{jk beltaaade 
landscbaepen geweest waren. Bij het ,raetaat tuucben Pmiue11 en 
ele Bataaûche republiek, den SIS Bei l80!i, ploten, werd dit depar
tement ver,root met het. grondgebiecl ,an Zevenaar, Buinen, 
llalbor1, Duiven, Hulhuizen .en andere onderhoorige landen, 
bij ,aegd tractaat aan 001 afplaan. 

Tbaa1 bettaat de provincie G1Louu11D uit. 1) dat iredce!le van het 
Yoormalig hert. Ga.NU.UD , dat , tijdens de republie( , tot de Neder
lancleo Lehoorde, met uiuonderinr van de dorpen E,erdin1en ea 
Zijderveld, tot. Zuitl-Holl•rul, de heerlijkheden Dieden en 
Oijen, tot lfoord-Braband, en het d. Middelaar, tol Lim6•r1 
behoorendc, alsmede de voorm. sterkte Schenlr.en1chan1, die aaa 
Pruisseo is afgeataao; i) he& ,....r,. Zutphen; 3) de graafs. Burea 
èa Culenborg; 4) het ~oorhcen tot Holland beboerd hebbende d. 
-Acquoy, benevea.s helllot Lon est ei a en IS) eenige voormaals Ckef,c/te 
6ei=itt1'ngn, lijnde: de heerl. Bui11en en Zevenaar, het ambl 'Bei-
gen en llalhurgen, de d. Lohit.h, Wehl, Leuth en Kekerdom. 

Zij grenst thans N. O. aan de Zuiderzee. N. aao de prov. Overijuel, 
O. en z. O. aan de Pruiui1cbe prov. llijnland, Z. aan de prov. 
Limbur, en de .Mau , die haar van de pro,. Noord-~aban~ scheidt, 
W. aan de pro,. Zuid-Holland en Utrecht. 

De prov. Gu.»DLAIID beeft in de leqte, vaa bet. W. naar het O., 
eene uitgetrektbeid van SIS u, 1aan1; de breedte van het N. naar het 
Z. is, op sommige plaatsen, 13 u,, de uitptrektheid beslaat 94 v. m. 
Zij is verdeeld ia 1Sl7,444 percelen, waarvan ISIS,891 gebouwde an 
461,IS73 ongebouwde. De ui&gestrek.theid in bond. ÎI : 
1n. aan bebouwde gronden. , • , , • • ~ , 3i3,91i buad. 
Ir. groote- en andere wegen, straten, wallen en 

wandelingen. • • , • • , • . • • • 9695l • 
3•. wateren, rivieren, bceken, meren, grachten, 

vijvers, moera1sen eaa. • • • • • • 9SOl5 • 
4°, heiden , see- eo rivierstranden, duinen , riet-, 

geest- en biesland, ea turfgrond e111. • • • 161S,7SIS • 

Te samen IS08,63i hund: 
Behalve de steden: Nijme1en, Arnhem, Zutfhen, Harderwijk, 
Tiel, Zah-Bommel, Wageningen, Co enborg, Hattem, 
Doeshorgh, Elburg, Groenlo, Doetinchem, Lochem ea 
N ü Ir. er k , is G1LDuu11n in 'fijf di1lrikteo verdeeld , • aijude : · 

Het distr. Veluwe, met 17 gem. en 69,494 inw. 
• • Zutphen, • 19 • n 66,662 • 
• • Doeshorgh-en-Ze,enaar • 151 • • i6,441S • 
• • Nijme1en, • 31 • • IS9,974 n 
• Bencdeodiatrikt van Gel-

derland, • i6 • • S:i,024 • 

D:g!Uzed by Google 
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Zaodat de aeheela p,eYincie 111 1tedea ·en 103 plattelandsgemeenten 
telt, welke ee11e bevolkins bevatten van 344,497 1ielen (1), BU die bevol
king, bestaande uit 64,S4i h11iage1., bewonende IU,67i h., 1ljn: van 
het mannelijke sealacbL: 11:J,094 ongehuwden, ISS,itO gehuwden en 
IS,900 weduwenaars ; Yin het vrouwelijke geslachL : 106,796 onge
huwden, ISS,31Si gehuwden en 151,14:J wedowen; terwijl die bevolking, 
wat de godsdienstige ge1indheden beLreft , waartoe 1ij beboorL, nr
deeld wordL in i09,71S9 Protestanten, 1S0,IS91S R. K., 361S6 lsraëliten · 
en 487 tot geen der genoemde ge1indbeden behoorende. 

Men telt in GIILIIULAII» 11SIS gem. der Herv., die zes classes 11itma
ken, als: die van Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Tiel, Zalt
Bommel en Harderwijk en 171S kerken hebben, bediend wordende 
door iOS Predikanlen. • 

Er zijn 7 gemeenten der Bvang. Luth., welke gedeeltelijk tot den rintr 
van Utr,clal gedeeltelijk tot dien van Groningen bchooren. Zij heb
ben er 7 kerken , welke door eten 100 .-eel Predikanten bed~nd worden. 

Van de Herst. Evang. Luth. 1ijo "r geene g11m., even &00 min 
als van de Remonstranten, 
' De Doopsge1. hebben er drie gem., ieder met ééne kerk en éénen 

Predikant. · 
Men heeft er 61S R. K. 1tatiën, die tot de aartapriesterdommen van 

Geldnlarul, Ulnchl en Zallaml-e11-T1eentlae, en 40 pastorijen, die tot 
het vic. apost. van •, Hertog_mbo,cla behooren. Er 1ijn 101S kerken 
en 17 bijkerken, door 101S Pastoors en 60 Kapellaans bediend wor
dende. Het getal Communicanten bedraagt onge,eer 9:J,000 - De 
R. K. van de Oude Clereaij, gemeenlijk Jansenisten genoemd , hebben 
er _geene statiën. . 

Voor de regterlijke magt ia G11.Dnu110 in vier arrondiuementen 
'lleldeeld, als: Arnhem, Nijmegen, Z11tphen en Tiel, ge
aamenlijk ii laa&. uitmakende. 

Men heel\ er 8 kiesdiatrikt.en , die de volgende hoofdplaataen hebben. 
Het 1e kindistric& , Hoofdplaat, E h peet. 
• ie • • Brummen en Apeldoorn, bU 

afwisseling. 
• Se • • Zutphen, 
• 4e • • Groenlo, 
• !Se • " Doeeborgh, 
• 6e • • Tie I en Elst, bij afwisaelin,r. 
• 7e • • Druten, 
• 8e • • Zah-Bommel. 

Voor de nationale militie hee~ men er i4 kanton■ , welke tot de 
'folgende hoofdplaatsen behooren : 

Het 1e militiekanton, hoofdplaats Arnhem, 
• ie • , " Wageningen, 
" 3e • • Barnevelil, 
• 4e • • Harderwijk, 
• lSe • • Elburg, 
• 6e • • Apeldoorn, 
• 7e • • Brummen, 
• 8e • • Zuttben, 
• 9e ' • • Loc em, 

(1) 111 .... , ..... il " INIIJ.lrlee lelling ftll li4I jaar t840 p,olg,I; TOlg,,nt • tollioe ·-
1 , ...... , ........... i.'llllltl"I Ylll &IILDdl,AIIII ecbter IO& 111,tot llelea ...-derd. 

IV. Dll!L. 32 
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Het 10. mililiekanton, laoofdplaa\t Eibergen, 
• 11e • , • Aalten, 
• 1211 • • Varneveld, 
• 13e ■ ,. Doetinchem, 
• He ■ ■ Doeaborgh, 
■ 11Se • • Zevenaar, 
• 16e ■ • Raiu,ea, 
• 17e • • Elst. 
• 18e • ■ Ubbergen, 
• 19e • • Nijmesen, 
• iOe ■ • Wamel. 
• i1e • • Zalt-B~mmel, 
• iie •• • Culenborg, 
• i3e • • Tiel, 
• Me • , • K.eateren. . 

Tea aanaien van Jaet onderwijs wordt Gu.osu.u11 in liea aehoo.ldi► 
trikten verdeeld , waanan het vierde in twee afdeeliapn gesplitll ï.. 

Het 1e aèhooldis&rict telt ISI ICboles:. 
• ie • • IO • 
• :Je • • 3S • 
• 4e • • 48 • 
■ ISe • ■ IIO • 
■ 6e • ■ IS7. 
• 7e • • Si • 
■ Se • •IIO • 
• 9e • • 31 • 
• 10e • • IH) • 

Lagere.scholen w~rden er aboo in het feheel 39!1 geteld. 
Latijn1che scholen , van welke er 1 1ijn , ,.onien gnoaden : te 

Arnhem, ~ljmegen, Z11tphen, Tiel, Zah-Bommel, Calen
borg, Doesborgh, Wageningen; Elburg, Doetinchem ea 
Groenlo. 

De voornaam1te rivieren , die deze provincie bespoelen , 1ijn , behabe 
de Rijn met hare takken: -de Waal, de Lek., de Jlaa1 en de 
IJuel; de Linge met hare twee tallen, de B.ijnwetering en de 
Waal wetering; de Berkel of Borkel; de Grift; de Aa of Aha; 
de Schipbeek; de Buir■ erbeek; de Slinge of Slink; en de 
Lebbid.beek. Ook heet\ men er nog eenige aodere beken, die 
hun water in de groote J'ÏYieren brengen , als daar aija : de V e rwol
deache-V o o ra tc beek, de Verwolde■che-Molenbeek, de Hier
derbeek, de Barneveldschebeek, de Bolk1heek, de Ham
mehchebe~k, de Drielsche-wetering, de Bommehche-we
\ering, de Oude-wetering, de Nieuwe-wetering, en1. 

llen heet\ in de prov. Gn.nnu110 ook eenitJe , hoewel niet seer aan
merkelijke meren, als: het Uddelermeer; het Goedermeer; de 
Nagelpoel, en het Wieldermeer. 

De rolderbesturen worden in deu provincie verdeeld in drie lwiuen. 
Tot die -.an de eerste klasse behooren : 1 °. de dijkstoel van de Ov ef
B etu we; i 0 • die un de Neder-Betuwe; 3°. die vandenTieler
waard; 4°. die van Buren-en-Culenborg; IS0 • die nn het 
Rijk-van-Nijmegen; 6°. die van Maas-en-Waal; 7°. die nn 
den Bommelerwaard-boven-den-Meidijk; 8°. die van de Lij
mers; en 9". die van de Veluwe; alle welke dijk5toclen beslaan 
uit eenen Dükgraaf, deitien Leden cu eenen Secretaris, behalve diea 



Git . •• 
..,.. 8,nea-911-Caleobo,1, welke uic,eenea IJUkgraaf, nepa. Lede. 
a eenea Secretaris i1 umeapateld. Tot die •an de tweede klute 
llehooreo: 1°. de dijbtoehan den Cirkel-na-de-Ooy, niteeaea 
Dijk«....C, acht l.eden en eeaen Seoretarit beltaaade ; Il°. de dijkstoel 
Tanèle •araell-Led~n-Oudewaard" uit eenenl)Ukgraaf, zea Le
dea en eeaen Secretaris beltaaade ; 3°. do dijkstoel .an H alt il m , 
uit -eeaen Dijkgraaf, aee Leden en eenen Seeretari1 be■taande ; 4-. de 
dijbtoel •an llea Brummeasehen ,bandijk, uit eenen Dijk,.._ar" 
•• Leden e■ eeaen Seeretarit beetaande; is•. -de dijkstoel van het 
Arnhemache-aa-Velpscbebroek, uit eeueaDijk.graaf, acht Le
den en eene■ Secretari1 liest.unde; 6". de dijkstoel nn de Dre mptsehe" 
-Oldenhaafache, Boogbur41a1ehe- e11 Oldhurgschedijken, 
ait eeaeo Dijk«raal, acht Leden en eenen Secretaris bestaande ; 7°. de 
,dijkstoel na Jen Baarboekache-dijk en de Angerlo1ehe-ao
m er dij k en, IIÎt eenen Dijkgraaf, aes Leden en eenen Secretari1 be
staande; ff', de dijkstoel na Wageningen-en-Bennekom, uit 
eenen Dijligraaf, aes Leden en eeneó Secretaris samengesteld ; 9". de 
dijkstoel Tan Herwen-Aardt-en-Pannerden, uit eenen Dijkgraaf, 
" Leden en ee11e11 Secretari1 heataande; en 10". de dijkstoel •an den 
Bommelerwaard-beneden-den-Meidi,ikj uit eenea Dijkgraaf, 
.., Leden ea eenen Secretaris heataande. De polderbesturen van de 
derde kla11e 1ijn: 1°. dat •an llill ing en; r. dat na lleyaerswijk; 
I". dat na den Bnenstepolder-onder-Wageiriagen; 4°. dat Tau. 
den Beaedea1tepolder-oader-Wageningen; IS0 • dat •an het 
Maaaekealaad; I". dalTaa den We1terpolder-op-het-Rheder
laa1; 7°. dat na den Heeuehe-Benaiagsche-ea-Weartseh e
ui terwaardeapolder; lt. dat van d~ Deet1ehe -uitwaar
deapolder; 9", dat van den Druteasehe-aiterwaardenpol
der; 10-. dat ftP den Atferden1ehe-u iterwa arden polder; 
11•. dat nn den Wamebehe-uiterwaardea_polder; 12°. dat 
Tan '1Gra,-enweerd; 13°, dat van den Veenpolder-van-Hat
tem; 14°. dat Yan den Brlekum; 1IS". dat van de Huiueuche
aiterwaardea; 18°. dat Yan Heerewaarden; 17°. dat nn llal
l,arge11; tS°. dat 'flln den Paanerdensehe-waard; 19". dat 
"Nn dea Roaàndscbepolder; W. dat van den I.Jueloord
•ehepolder; it•. dat 'fált cle Voouter-eo-Nijenlteker-1.lei; 
ii". dat ,. .. Ml Eiland N eder-Hemert; 2S0 • dal Tan de Har
-weaeo1elae-aherwaarden; en 514•. dat Yan den Be1nmelsche
Gentselae-en-Ooyrijk-sehepolder. Alle welke polderbesturen 
aleehts twee Leden tellen , uitgeoomea die nn Il i Il i age n , van 
•eyaerswijk, van Willemspolder, van Jlalbnrgen, van de 
Barweneaaehe-uiterwaardea en •an den Bemmehehe- Gent 
aebe-ea-Ooyrijksehepolder, welke ieder uit drie leden bestaan. 

De laeht ftD GII.IIB■LUD is doo11aan1 gematigd, r.uiYer en ge,ond. -
De grond ia • OTer het al,emeea meer vlak en open, dan bergachtig , 
lionel krpelatipr ea daardoor veel drooger, dito in schier alle an
dere Nederlaa-lie proTiaeiën. Bij bestaat voor een gedeelte uit goeden 
kleigrond I die 1eer rsehikt is to& bouw- en weilanclen. De beste wei
landen 1ijn de , buitendijks laags · de boorden der rÎYiereo gelegen , 
uiterwaarden , die ua vele Yeraaáerln,r.n, door aanwas of Termindering , 
ftderlaerig aijn. Ia bet aoordwesteliJke g_edeelté liet men •ele dorre 
u1Nlclainen en bossehen , en ia het noordooatelijke gedeelLe zijn vele 
heideirelden en broeit- of veengronden. De ,-oortbrengseleu Yan het 
dierenrijk sija : paarden , Yan oen goed , ,-aorbeen aelfs buiten •• lands 
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geaocbt , ras ; uitmuntend rundvee ; schapen , van welke men er drie 
rauen heeft ; varken• ; • eaels ; geilen • bertea ; reeën ·; . haaen; konij
nen ; -vossen ; eekhorens; eirels ; mollen ; -veldmuizen ; . hermelijnen , 
deze laatsten. ec},ter niet meer dikwijls ; wezels; warden;, ouen enz.; 
tam gevOjfClte , als: hoendtrs ; kalkoenen ; gaoaen ; eenden ; zwanen en 

. duiven; wild gevogelte, als:. patrijzen; boot,. en watersnippen; wilde 
boenden; arenden; ,·alken, enkelen; sperwers, velen ; '• wiol.en op de 
waaloeven , wilde zwanen ; wilde kalkoenen; wilde ganaen , tweederlei 
soort; korhoenders, op de Veluwe; waterhoenders; faisanlen; wach
tels; hoscbduiven; spreeuwen ; spechten; kraan,ogels; kramsvoirels; 
viuktn enz.; bijën en eene menigte insecten. Voorts slangen, onder 
welken vele onschadelijke , maar ook de vergiftige adder. De rivieren 
leveren veel visch op : als steur ; zalm ; elft; voorts snoek ; palinff ; 
'Voorn en baan ; mitsgaders eene menigte platvisch. De Zuiderzee : 
kabeljaauw; schelviscb; 'Vooral echt.er baring, tot bokking bestemd. 

Uit het plantenrijk levert deze provincie : rogge ; tarwe , vooral op 
de kleigronden ; hoek.weit ; haver; garst. ; kool-, aveel-, vlas- en ben~ 
nepzaad; hop, in het kant. Bommel; aardappelen; wortelen; knol
len ; aardaken ; mangelworLelen, voornamelijk tot stalvoedering ; vlas; 
hennep ; klaver; spurrie; tabak , inzonderheid bij Valburg en Bem
mel in het arr. Nijmegen, bij Nijkerk en Wageningen in he, 
arr. Arnhem; bout; boom-en peulvruchten; luingroenten en eenige 
geneeskrachLige kruiden. 

Het rijk der delfsLoll'en levert: t.urf; leem; zand ; ijzererts, in het 
arr. Arnhem en inzonderheid in het arr. Zutphen; eene aoor\ van 
steenkolen, in het kant. Nijmegen; klappenteenen; grove diaman
ten bij Lo eb e m ; heuvels die potaarde opleveren , in het arr. Ar o
hem; zwam, in het arr. Zutphen; hoomen onder den grond bij 
Doetinchem; vele versteeoiogen bij Z11Lphen en Borc11lo, waar
onder oliphants- en haailaodeo ; ook heeft a1en. er vele bronnen , 
vooral O{' de Veluwe. 

Men vmdL in GBLDIILUD onderscheidene fabrijken , als daar 1ijn : 
koren-, olie-, koper• en vele papiermolens , die, door de , in menigte 
in de arr. Arnhem en Zutphen gevonden wordende beken, worden 
aan den gang gehouden , en op welke laatsten jaarlijks , meer dan 
100,000 riemen papier vervaardigd wordf!n, Vooats wolkammerijen • 
spinnerijen en verwerijen ; wollenstoll'abrijken ; katoenspinnerijen; lin
nenreederijen ; hoedenmakerijen ; leerlooijerijen ; lijndraaijerijen ; ta
hakspinnerijen ; brouwerijen ; olieslagerijen ; zeep- en zoutziederijen ; 
houtskool-branderijen ; steen- en pottenl>akkerijen ; ijiersmelterijen en 
gieterijen ; eenc glasblazerij en eene brandspuitfabrijk, 

De Provinciale Staten bestaan uit 90 I.edcn , van welke SO door 
do Ridderschap, 30 door de steden co 30 door het plaLteland aekozen 
worden, waartoe Nijmegen 6, Arnhem IS, Zutphen 4, Har
derwijk, Tiel en Zalt-Bommcl ieder 2, WalJeningen, Co
lenborg, Hattem, Doesborgb. Elburg, Groenlo, Doetin
chem, Lochem en Nijkerk, ieder 1 Lid kicz.en. Door de Provin
ciale Staten worden 6 Leden tot de Tweede Kamer der Staten-General 
afgevaardigd. De Gedeputeerde Staten bestaan uit 7 Leden. 

Het wapen vau GEL»Eau110 is een verticaal verdeeld schild, zijnde lC1' 

regLer zijde van goud, ter linkerzijde ,·au sabel (zwarL), beladen met twee 
naar elkander staande (alîronlés) gekroonde leeuwen met dubbelde staart, 
de eene 'Van »abel, de andere van 3oud, het geheel gedekt mei ecnc 
bertoglijke kroon van goud. Het vro,•rrere wapen bestond in ecne roos.. 
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GELDERLAND, aarllpr., zich uit.atrekkende over een gedeelte der 
prov, Gelderland. 

Hèt bevat de volgende IS6 statiën: Aalten, Aardt-en-Herwen, 
Achteveld, Angeren, Arnhem, Baak, Barneveld, Beek
Bemmcl, Borkulo, Bredevoort, Doetinchem-en-Wijnber
gen, Didam, Dieren-en-Steeg, Doesburg, Driel, Duister
voorde-en-Bnslo, Duiven, Eerbeek-e11-de-Horst, Elden, 
Elst.-en-Hoomoet, Etten, 8ybergen, Genderingen-en-Utrt, 
Groenlo, Groessem, Harderwijk, Har velt, 's Heerenberg, 
Hengelo-en-Zellem, Huissen, Hulhuizeu, · Doorneberg
en-Gent, Indoo ruik-en-Heteren, Lat h um-e n-Giesb cc k, 
1,ichtenyoorde, Lobith-en-Tolhuis, 't Loo, Netterden, 
Nij kerk, Oldbnrgen-en-Drempt., Oosterhol t -Lent - en
Mlijk-Ewijk, Pannerden, Pntten, Runrloo, Terborg-e11-
Silv_olde, Valburg, Vaauen-en-Eepe, Vorden, Wageningen
en-Renkum, Wehl, Winterswijk, Zeddam-en-Azewijn, Ze
venaar, Oud-Zevenaar, Zutphen en Zieuwent. Men telt in dit 
oartspr. 76,000 ziel. en heeft er 70 kerken en bijkerken , die door 
IS6 Pastoon en S4 Xapellaans bediend worden. 

GELDERLAND, kostgr. in lYederlandl-Guiana, kol. S•nname, 
aan de Sunname, ter regterzijde in het afvaren ; palende boYenwaart.s 
aan Groot-Chatillon , nederwaarts aan Klein-Chatillon; 1000 akkers 
groot.; met il slaYCn. 

GHLDERLAND, militaire post in lfetlerlandl-ONt'ana, kol. S•rinamer, 
aan den rettteroever der Sun'name, even beneden de Joden Savane , 
aan het belJin van den vrij breeden Kordonweg, welke de poslen no 
den regter vleugel bevat, en naar den hoofdpost. Manritsbnrg, en ver
volgens naar lmotappi aan de Boven-Commewijne leidt. Zuidwest van 
dezen post beeft men , op een paar honderd passen afstands , aan het 
einde van de · regtsaf liggende vallei , eene bron van zeer zuiver water, 
hetwelk, al druipende , uit verschillende kleine openiniren in eenen 
"·oestcn natnurwand dezer zandrils YOorkomt, welk water door eenen 
breeden dam bijna ireheel van zuiYCr zand , nit eene meer achterwaarts 
aelegene va lei rrelillereerd zijnde, de kleur van Maderawijn beeft. Men 
van{ft dit droppelende water op planken, en leidt het op die wijze 
in vaten , zijnde het door zijne zuiverheid, na eenirren tijd in lndi
aanscbe potten of kommen gestaan te hebben , oniremeen frisch, en , 
door 1ijne koelheid, aanireoaam om te drinken. Bij den steilen wand 
dezer grot is de schulprib vermengd met eene slijmachtige knipklei , 
welke graauw nn kleur is, waarin , door de bestendige bevochtiging, 
vele weelderiire planten groeijen. 

GELDKRLAND(BENEDEN-DISTB.ICT-VAN-1, distr. Zie D11t111u
u11-G1LD111u110 (8Z!IEDllll•). 

GELDERLAND (DERDE-DISTRIKT-V AN-), distr., pNV. Geldnland. 
Zie Dozs■0110■-n-ZHn.ua. 

GELDERLAND (EERSTE-DISTRICT-VAN-), dist., prov. G,lder-
lu,iJ, Zie VELnn. · 

GELDERLAND (KLEIN-), Ter!. plant. in 1Vetlerland,-Guiana, kol • 
. ,urinam,, aan de Jllatipikakreck, ter regterzijde in het opvaren j pa
lende bovenwaarts aan het 1.and-van-Kortcvrcugd, benedenwaarts aan 
de katoenplant. Johanna-Charlotta ; 41S6 akkers groot. · De Negen 
noemen haar P1zmr-Wzsnu. Zij behoort thans aan de plant., Lntnria. 

GELDERLAND (NEDER-), het Noordelijke en grootste gedeelte van 
het voorm. hert. Geldn. Zie GELDH (N1DB■•). 



.. 
GBLDIJI.LAND (OPPB&-) be, auidelUb m lleiillte ,-..(w ·• ... 

llel voorm. hert. (hld,n,, tie GILDII (Óna-). 
GBLDBRLAND (OVE&KWARTIEB-DER-PROVINCIE-), het IAlide

lijbte en llein1te pleelte na het voorm. h-', Oeldlr. Zie GIL.. 
(Onn-). 

GELDERLA.ND (l'WEKDE-DISTRIK.T-V AN-), distr. prov, O,,..,_,.,,_ 
Zie Znna. 

1 GELDERLA.ND (VIERDE-DISTBillT-VAN-), distr., prov. G,ld.r,.,.,,_ 
Zie Nr1D8u, . 

GBLDERLA.ND (VUJi'DE-DISTRillT-VAN-), distr., prov. OelJ,rle,,L 
Zie DrsnmT-Y.t.11-G1LDau11D (Baua■). 

GELDEBIIA.LSEM, d. iD deo Tiek,.,,..rd, prov. 6,ltlnlad. Zie 
fiaDDIIALUIII, 

GELDERMALSEII (BUIS-TE-), adell. b. in den Tä.1.........l, fl'"· 
Q,IJ,rlaJlll. Zie G1L11u11AL1u (H1111-T1-) 

GELDERJIALSEM(POLDER-VAN-), pold inden Tï.t...rl, pi'O"• 
6eldn-Z-d. Zie G1LDa11.u.an (PoL...,.Y.t.■-) 

GELDERMALSEN, kant., prov. fhltlerlaJlll, arr. Twl; palende N. 
ua de Linge , die het van het bot. CuleaboqJ llllheidt; 0. aan hel 
kant. Tiel, Z. un de Waal , wur 4oor he& van he& kant. Lalt-Bom
mel peheidtn wordt , en W. aan de Zuid-llollanda.cbe bot. Gorin
ehem en Vianen, 

Dit kant. bevat de Yolgende 9 pm. Deil, Geldermalsen. Eat
ea-Op-Uaen, Haaflen, Op-HemerL, Herwijnen, Varik, 
Vuren en Waardenburir, 

Het balu, eene oppervlalt.e Yao 17,716 bond., telt il1t h., he
woonll door ill:Jt huisgea., uitmakende eene be,ollûotr na ti,000 
iaw., die aich meeat op den landbouw toelegen. 

GELDERMALSEN , pm. ia den Twlmiatml, proY. O,IJnll,,,J 1 
Bnetlndutriit, kw, en arr. Tiel , kant. 611""'-lna (8, L d,, 
iS m.l., Ss.d.); palende N. aan cleLinire, 0. aaade pm. Wadenoijea, 
Z. aan Bst-en-Op-Unen en Waardenburtr, W. aan de trem• DeiL 

ZU bestaat uit de heerl, Geldermal1ca en Meteren, beslaneene 
eppervlalte van 1851 bond. :ns "· r. 79 v. ell., Lelt ll69 h., hewooad 
door i81 huisges,, uitmakende eene hevolkintr ,an ruim 1600 iow,, 
die meest laan bestaan vinden ia landbouw en veeteelt. V roepr wu 
er eene bierbrouwerij, doch deae bestaat niet meer. . 

De inw., die er, op 18 na, allen Hen. &ijo, maken de trem• YaD 
O,lckrmalnn en 1/uter,n uit. - De IS R. K., welke men er aantrei\, 
worden tot de stat. van B.,.,,. irerekend. - De lar., die hier U ia 
,etal zijn , hehooren tot de ring-s1nagop van C1'1eitbo"f. 

llen heelt in deae pm. twee scholen, ala ffne te Gelllermabea 
en ééne te Meteren, welke geaameolijk door een pmiddeld iretal van 
170 leerlingen bezocht worden. 

GELDERMALSEN , heerl. ia den TielerwaGrd, proY. 6,lderlaJlll, 
llened,n,li,tri!t, kw. en arr. Tiel , kant, G,ldnmalnn ; palende N. 
aan de Linge, 0. aan de heerl. Wadenoijen , Z. aan de heerl. Me
teren , W. aan de heerl. Deil. 

Deze heerl. bestaat uit den Geldermalseasche-polder, de Gea. 
lel en eenige uiterwaarden legen de Linire, Zij bevat het. d, Gelder
malsen en eeniire verstrooid liirgende h., beslaat eene oppervlakte van 
1i86 bund, 94 v. r. IS7 v. ell., telt 188 h. bewoond door 196 haia
ire&innen, uit.malende eene bevolkintr van ruim 1000 io,v., die meeat 
hun bestaan vindea in landbouw en veeteelt. 



Mr. P.C. VISSER, 
oun OFl'ICIEII. VAN JUSTITIE TE IIAARU:M, 

P!.N 

F.CHTGENOOTE, 

Vrouwe D. H. VAN DAM VAN ISSELT, 

ALS IIEF.R EN VROlTWE DER IIF.ERLIJKHEID GELDERMALSEN, 

OPGEDRAGEN. 
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GEL. .. 
De iaw., die, op 17 aa, allen Ben. 1ijn, malea .... ,..... ait, 

welke lot de klus. van BOJUtel, ring van T•il, helaoon. De ..ic , 
die bier het leeraaramht heef\. waargenomen , i, gewest G10M1111 Pur
r.u11111 , die in bet jaar 11590 or daaromtrent herwaar&I k,ram , , ea ia 
het jaar 11S99 naar Naarden vertrok. - lleo telt ia deae heerl. ééae 
aehool. 

Het d. Gu.11■uw.au, oudtijds ll.u.au , ooit wel bij verbas~· Gu.-
naa.u.au or G111.11UJW.1u•, ligt il n. W. van Tiel, aaa de • , 
door geboomte en aaailand omria,rcl. Men telt er in de kom van 
d. 41 b., waarouder vele aansienfijke, en i:S9 in,r. la de veertiende 
eeuw werd hier een watertol geheven van de schepen , welke de Linge 
bevoeren. 

De kerk i, een groot irel,ou,r, In het koor aiet men eeae fraaije 
tombe vaa het oude adellijke Zeeuwache geslacht ns Bouur.1 , aan 
welk geslacht deae heerl. een reeka van jaren heef\ toebehoord. Thans 
wordt 1ij ia eigendom beutea door llevroaw de douairiàre van den 
Heer T■o•.u vu Bil■anr.D, woonachtig te Utrecht. · 

De, in het jaar 1839 gebouwde , dorpscbool wordt door een ge
middeld ~ van 1i0 leerliapn besocht. - Ken heelt. er een fraai 
Heerenhu11 het Hnis Ravesuia geheeten. 

De jaarmarkt, die den 18 April gebo11deu wordt, i1 eene ~rden-, 
beesten- en schapenmarkt, De kermis valt in den eersten Zondaf 
in Mei. 

GELDERll!LSEN (HUIS-TE-), oud adell. kut. in den Tiekt'WlfJGffl, 
prov. Geldtrlutl, arr. ea il u. W. van Tiel, kaQt., gem. en IS min. 
W, na Gew.r-1,n. 

Het was vroeger een def\ig gebouw , met eene poort en omgevea 
door grachten, wnrover eene .•teenen brug. Dit kasteel is in het 
jaar 18i8 gedeeltelijk afgebroken , als wanneer de grachten ook ge
deeltelijk plempt lijn ; wwijl men op die plaats eea heerenhuis heeft 
pboawd, de huiae R,.,.DJs geheeten , hetwel!L met. de daartoe be
Loorende gronden, eene oppenlakte beslaat van 47 bund. 4lS v. r. 
H v. ell., ea thana in eïaendom beaeten en bewoond wordt door dea 
Beer E. W. •u D.1• vu WILT , Voonit.Ler van de Tweede Kamer 
tier Staten Generaal. 

GELDEBlllLSEN (POLDER-VAN•) orG1r.e11•u.11111SC8Hor.•11. , pold, 
ia dea Tie,.,,.,,.,_, prov. Gelclerlsrul, arr. Twl, gem. GelJerma,,,_; 
palende N. aan de Lange, 0. aan den Poldervaa Wadenoijen, Z.aaa 
den Polder van Hst , den Polder van Meteren , den Polder van Na6~ 
Unen en dea Polder van Waardenburg, W. ua den Polder van 
Deil. . 

Deae pold. bestaat ait de Laa1eiodsche-Hoeveo, de Hoogeiod-
1che-Hoevea, de Voetakker, de Hangwaard de Boadache
met, de l.aleaberg, betRot, de Gent.el, den Eng, den Pol" 
der, de Plantaadje en den Uiterdijk. Zij beslaat volgen• het 
kadaater eene opr.rvlakte van ti86 buod. 94 v. r. lS6 v. ell., wau
onder 1ilSO hno • 94 v. r. ä7 v. ell., schoLbaar land. Er ataan in 
dezen polder geene buizen ; terwijl hij door vijf sluiaen op de Linge 
van het overtollige ••ter ontlast wordt. Het polderbest.uur best.ut. uit 
t•ee Poldermeesten en eenen SecreLaris, 

GELDEIUIA.LSENSCHE-POLDER~ pold, in den Tie,.,._,,,,,, prov. 
6,Uerlarul. Zie het vorige art. • 

GELDEIUlALSENSCHE-SLUIS, 1lui1 in den Tie,.,._,,,,,, proY. 
~, i u. W. Tao 6.,.._.,.,., in den Lingendijk. 
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Door de&e sluis .walerl de Polder -van Geltlumallen en ·de-Porder 
nn Meteren op de Linge uit.. 

GBLD.ERIIALSENSCH&-W ATERING (IIETERENSCHE-EN-), water 
in den Ti'elrrwaanl 1 prov. O.ldt!rlaml. Zie 1fn11111111:u-u-Gnan
■.ILll1'SCDI• W AnBl1'CI. 

GELDERMALSENSCRE-WEIDEVELD, naam onder welken de pold. 
de Vonuua , in den Ti,lermaanl 1 prov. GeWnlawd, op sommige 
kaarten wel eens voorkomt. Zie V oaT.t.1tl.lB, 

GELDBRIIALSUM, d. in den Tiekrnanl, prov. GelJmau. Zie 
G11,1111■ALSIJI. 

GELDERIIALSUM (HUIS-TE-), adell. h. In den Tieln-nl, P'°"· 
Gelderland. Zie GBLDIUALIIII (Hv1s-T1-). 

GELDBRPOLDER, polder in de proY, Ulredat. Zie Ru,-■oa. 
GELDERN , Duitsche naam van hel voerm. hert. Gu.11 en van de 

tegenwoordige proY. G11.DllllAIID. Zie de art. GEL■- en GBLDDUH. 
GELDERSCHE-DIJK, buun. op de 0Hr-Yel.-, pro•. Ge,.,._ 

land, disl.r. Yrlua, kw., arr. en 11 u. N. van .,,,.,.,.,_, bot. 
Bll,urg, gem. Oltkb,aei, 

GELDERSCH&-GRACHT (DE) of Gu.nacn-nAA,, wat.er op de 
greoaen der prov. Geldt!rlfltl en Onrij1ttl. 
. Zij neemt Laar begin in eerslgemelde provincie, un de Heignat', gem. 
Doornspijk, loopt laop Wittenstein , en vervolge•• , in - noord
westelijke strekking, tusschen Oosterwolde , gem. Doornspijk (Gelder
land), en Kamperveen (Overijssel), de grensscheiding tuascben die beide 
pnn. daarstellcnde, naar de Zuidenee, hoewel het '-eldencbe grond
pied voor een klein gedeelte ook nog benoorden de Geldencbe srach& 
aich uitstrekt. 

Deze gracht is, in beL jaar 11177, door den Bisschop van Utrecht, 
als grensscheiding tusseben het Sticht en Gelderland, afgebakend (be-
1tikkelt), en in 14ilS , door Hcrtoir EDUAID , als scheidioploot en wa• 
terleidiog naar zee afgegraven, bij welke gelegenheid •Ü den naam van 
G1LD1aacn-auc■T gekregen beeft. 

GELDERSCHE-HOEK, noordoostelijke uithoek in Dregtnla,,J, prov. 
/faord,.Holland, f u. N. van Eok.hui&en, alwaar een vuurtoren is opgerigt. 

Deze boek beeft zijnen naam ontleend van de Geldersehen , die , om• 
1lreeks het jaar 11S80 , eenen vruchleloozen aanval op Enkhuizen gedaan 
hebbende , zich genoodzaak.t &agen niet Terlies aldaar weder in te acbepen. 

GELDERSCHE-HOEK , bogt van de Friesebc nart, het Britn• 
fllemaeer geheeten, in het kw. O..ttrgoo 1 griet. L«ri-rderaclnl, ! u. 
Z. W. van Wyns. · 

GELDERSCHE-IJSSEL, naam, welken men wel eens geeft aan de 
ri,. de IJsHL, ,·oor zoo ver deze de pro,. Gelderland doorloopt, Zie 
voort• IJ ssEL. 

GELDERSCHE-POLDER, po,d. in de heerl. Zf!flfflberge,t, prov. 
Naanl-Braband, Pierde distr., arr. Breda., kant en gem. Zt!llen6et-
gen ; palende N. aan den Oude-Pelgrim en den Bredascbe-polder, O. 
aan Elderensland, Z. aan den Oude-Polder no Zevenbergen, W. UD 
den Groote Schenkeldijk. 

Deze polder beslaat , volgens hel kadaster , eene oppertlakle van 
134 buud. 81 v. r. 66 v. ell., en werd -vóór 183j, door eeoe 
■luis , doch sedert dien tijd door eeoe steenen beul , waanloor het 
water in den Pel1rrims-polder overgaat , van beL overtollige water 
ontlast. Het land ligt 40 d. onder A. P., het maalpeil is 1IS d. bo
ven A . .r. Hij ,taat, 111et den Groote-Schenkeldijk, den Koekoek, 



GIL: 

den l>elgrlm en den Broiniogspolder , onder het bestànr no eeoen Dijk-
grallf' en twee Ge1woreneo. · 

. GELDERSCHE-TOREN of H111s-n-SuH.11n, adell. huis op den 
J'el■flH!zornn, prov. Geltl,,.land, arr., kant. en :Sf u, N. N. O • ..-an 
.Am/aem, gem. en 1½ n. N. 0. van Bktlen, ¾ u. N. nn Spanlema, 
waartoe het behoort. 

Dit adell. hbis beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eeóe op
pervlakte van UU bund. 36 v. r. 93 v, ell., en wordt thans in eigendom 
bezeten en bewoond door den Heer Faso1u1t Au&usT Baron n.11 U-.1■n. 

GELDERSCHE-VAART, water op de grenzen der prov. Gelderland 
en 9ttrij11el. Zie Gsr.D1111C&1-Ga.t.c■T. 

GELDBRSCHE-V ALLEi , landstreek in het O,erl-rtier der prov. 
Utredtt, en op de. Yel,,roe1 prov. G11ltl,,.lantl, aldns wegens bare lig
ging tuaseben de Amersfoorter, Rhenenscbe en Veluwsche hoogte ge
beelen, llen wil , dat een tak nn den Rijn weleer er doorheen ge
stroomd , en sicb Tervol3ens eenen weg n11ar de Noordzee, door het 
meer Flevo, gebaand heeft. De Eem en de Grebbe 1011den alsdan 
overblijfselen van den wenoemden Rijntak sijn. 

GELDERSCH-VEENENDAAI,, d. op de Ntder-Yelaw 1 prov. Gel
dttlantl, distr. Yeluw, kw., arr. en IS½ u.'N. W. van Ärnlaem, 
.kant. en l 11. N. N, W. van 1Pageningen 1 gem. en I u, W. Yan 
Etk 1 op de grenzen der prov, Utrecht , midden in het veenland 
gelegen. llen telt er 184 h., bewoond door ruim 1700 inw., die meest 
hun bestaan vinden in wolkammerij. 

De Hen., die er 1609 in getahijn, maken, met die van Stichts
Veenendaal eenegem, nit, waa"an de kerk in de prov. Utm:/atataat. 

Men heeft er ééne school , waar Levens de kinderen van S t i eb ts
V een end aal onderwijs genieten, en die door een gemiddeld getal 
van 400 leerlingen beaocht wordt, waaronder 100 leerlingen , die op 
de armenschool gaan, 

GELDERSCH-HOF, ook wel Gllu,ns-■H gespeld, buiteng. in het 
Bijli: mn lfijmtgen, prov. Geltkrlaatl, kw., distr., arr., bot. en ¾ u, 
van lfijm,gen, gem. Gne,6eel, 

Vroeger was het eene boerenhoeve, die , eenige jaren geleden, door 
den teirenwoordigen eigenaar tot een buitennrblijf is aangelegd. Het 
beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlak.Le van 
9hand. 76 v. r. 80 v. ell., en wordt thans in eigendom her.eten door 
den Beer G. J. Do••u ns PotDIISP!LD, woonachtig te Ubbergen. 

GELDERS-HOF, builenff, in het Rijli: """ Nijmegen, prov. Gel
tkrland. Zie G1to11sc■-moF, 

GELDERS-OORD, JChans in het graaf,.· Zutp/affl, prov. Ge1Jer"4,ul, 
gem. en f u. Z. W. van 1r esterr1oorf, tegen over Hui1en. Zij was oor
spronkelijk aangelegd , om door opstopping van het water eener Beek, 
die daar in den Rijn valt , en met behulp va11 sluizen , het omliggende 
land onder water te &ellen, ter beveiliging der grenr.en, en dewijl, in 
tijden van nood&akelijkheid , daardoor het land van Zevenaar, anders de 
Lijmers oenoemd, hetwelk aan het hertogd. Cleve behoorde, te gelijk 
soude ondervloeijen , r.oo beet\ de stichting dezer schans in den aan
nog eenig nrsch1I tu,schen den Staat en de Cleefsche regering ver
oorzaakt Deze schans , op sommige plaatsen beginnende te venwak
ien, is in de jaren 1769 en 1770 weder verbeterd. 

G~LDEllSOU, b. in Rij11li1nrl, prov, Zuid-Holf,a,,,J, Zie GELu1a1wo11DE. 
GELl>ERSOUSCHE-POLDEll, pold'. in Rijnland, prov. Zuitl-Hollorul. 

Zie Gn.HIIWOVDICH•POLDU, 
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GIL 
GBLDBBS-SPIJKD, hait. op dea Y11r..,.., .. > P"T• ~. 

distr. Y,1 • .,., lw., arr., kant., gem. en IS min. teD 0. 'Ril .4nlwra, 
buite,_ de Velf'r-barrière dier 1tad plegen, 

Het werd , 10 den jare 1617, gebouwd aiet T• TIID de plaats, ....
•oortijda een molen 1tond, de Boek ho re te r-m o 1 e a geheeten , dOOI' 
A.nou n11 G1uu , de kleioaoon van Lan. ·u11 GBLDu, eenen der natDur
lijke aonen nn HertotJ Lan , BOO als onder anderen blijkt uit een 
opachrift , al1 DO(J in den achtergel'el u sien , wuroader Jaet wapeq 
nn Gelderlaad, ten teeken van butaardij met. eenea d•anbalk. Toor
ailD. Het werd er , bij dea herbouw Taa het huil TOOI' onpt'eer 
tachtig jaren , weder ingemetseld. .· 

Dit bui&, Le.laat thans , met de daartoe behoorende gronden , eene 
oppe"lakt.e TBD 11 bund. 19 T. r. S8 T. ell., en wordt thau ia 
eigendom beaeten ea bewoond door den Heer 1. H. Oo■TIUU&, nu
tend Predikant Tan de He"ormde gemeente te Lunteren, 

GELDERSWOUDE, G■uaawovDI, in de wa■deling mee■tal G1U111-
1ov genoemd, b. in Rijwlowtl, prov. Z•iil-Ho"-'l, arr., laat. en 
1t u. Z.W. nn Leydo 1 gem. en i u. W. z. W. nn So,t~; 
me& 10 h. en 104 inw. 

GELDERSWOUDSCHE-POLDER (DROOGGEMAAKTE-) , Da
lllln■ G1to11wov11SC111-,ou1a of DaoNIIBSU.&TI Gno1U011sca&-1DLDU, 
p_old. in Rijala,,tl, prot', Zuid-Hollmttl, arr. en kant.. L.ytln, gem. 
Soetlr1/IJOtMk; palende N, aan den S'-kpolder, 0. aan den Drooge
maakte-Polder ouder Benth11iaen , z. aan den Sloolweg, W. aan -den 
Oude • Gelclerawoudache-polder en aan den Nieuwe-Geldenwoudache
polder. 

De11 pold., die iu het ja• 1766 bedijkt il, balaat, Tolgen1 het 
bdast.er, eene oppe"lakte YBD 268 band.; telt 10 la., waarondu 
4 boerderijen , en wordt door IJ 1l11iaen op den Rijn van het overlol
lige water ontlut. Het polderbe■Luur bestaat uit den Burpmeest.er, 
twee Heemraden en den Secretari1. 

GELDERSWOUllSCBE-POLDER (NIEUWE-), N1nw1-Gnouwou
scn-to1.Dn of N11vw1-G1LD-1?1C11■•NLNa, pold. in RijaJ.ul, prov. 
Zai.tl-Hollawtl, arr. en kant. L,ytln, gem. Soetenxn,u; palende 
N. aan den Oud..Geldenwoudache-polder, 0. aaa den droonemaak&en 
Geldenwoudsche-polder, Z. aan de .Elleboogache-weteriag , --W. aan de 
Noorduche-vliet. 
· Dese pold. beslaat , Tolgen1 het kadaster , eene oppenlakt.e ftn il 

hoad. 60 v. r. 3S v. ell., telt één h. en wordt door IJ aluiaen, op den 
llijn, van. het overtollige water ontlaat. Het polderbeatDur beataat 
uil den Burgemeester en éénen MolenmeeaLer, 

dELDERSWOUDSCHE-POLDER (OUDE-), Ou••Gu.nawoVNCD
"LDU. of Oua1-GBLD-VIC11l•tonn, pold. in Rijnl.•tl, prov. Zaitl
Hollantl, arr. en kant. L,yde,a, gem. So,t~; palende W. en N. aan 
de Noord-Aa • 0, aan den drooggemaallen &eldenwoudsche-polder, 
Z. aan deozelfden en aan den Nieuwe-Geldenwoudache-polder, 

D11e pold. beslaat , volgen, het kadaster, eene oppervlakte van 71S 
buod.; lelt 3 boerderijen, en wordt door IJ 1lui1en op den Rijn na 
hel overtollige water ontlast. Het polderbeatunr bestaat uit den Bur
gemeealer en twee MolenmeesLen. 

GELDERWOUDE, b. in Bijnlam, prov. Zaitl-Holla..i. Zie Gu.-
11aawouo1, 

GELDERWOUDSCBE.POLDER, pold. in Rij'lllarttl, prov. Ztaid
llollaad. Zie Gu.lluawonsc:n-toUlll. 



GBL. 

GELD<llP, d. 1• .S. •.;;.n; -· ., • .,,., ... , kw. P.U.u, 
pro•- N.-.B,..~. Zie GIi.NOP. 

GELDOBP (HOOG-), geh. in de •eijtrij •• '• Bmog,,,1,o,cA1 kw. 
PHl1-tl, pro•. Jfoorfl..Ihabaflll. Zie GELDIOP (H~). 

GELDORP (HUIS-TE-), aclell. h. in de •eifarij •• '• H~ 
6-1, kw. Pnllaad I pro•. NOOffl.Bra6antl. Zie GII.DaOP (Hn..'ta-)~ 

GELDROP, gem. in de •njmj ... '• Hm.og,nbo,elt, kw. P,,1-
l,a",l, pro•. JVOOf'fl..Bra6aad, arr. Büadl&ot,,n, n,,,_ distr., liant, 
B,1-ritl (7 k. d., 211 m. k., 4 ,. d.); palllade N. ua de gem. Ton
plree , N. 0. aan de gem. Jllierlo , Z. aan Hene, W. un 7.esgehochtea.. 

Dae gem. be•at het •lek Geldrop, abmede de huortjea Groot
Braakhoiun en JUein-Braakhoiaen, Zij beslaat eene opper
vlakte un·829 bond., waaronder 80i bund. 1 Y. r. 88 •• ell. aclaH
baar land; telt ilS8 h., bewoond door 31S8 hoiagea., uitmakende eene 
bevolking nn 1730 inw., die meest hun beataan vinden in het fabrijk
weaen, 1ijnde hier 15 lakenfabrijken; 10dufl'el-, boesel-, baai- en kanaai
falwijken ; 10 katoen-, diemet- en YrouwemLreepfabrijken ; 1 mechaniek. 
wolspiaaerij ; 1 lakenvolmolen op de Rul , en 4 messenmakerijea. 
De laadboow wordt er niet 1\erk uitpoefend , mea Jaeeft. er echter goede 
landerijen , waarop rone, boekweit, haver, gant, ea aardappelea 
plaouwd worden. 

De inw., die, op 14 na, allea R. K • .aijn,.en onder welke men 1100 
Commaoikanten telt, maken , met die van de burgerlijke gem. Ze,
gdu eAl ,n 1 eene par. nit, welke ruim !l600 zielen en daaronder 
1900 Communikaaten telt; to& het apoat. ,ic. gen. nn '• Hmogtm6oleA, 
dek. -.aa BinrJAnen, beheort., en dooreenen Putoor, benevens eenen )[., 
pellau, bediend wordt. De pastorij ÎI, sedert het jaar H6i, bediend ge
worden door peatelijke Priaten van de Duitlcbe orde. Na de laaute 
omwenteling , hij aûtenen en •ermindering dier Geeatelijken , wordt 
aij batuurd door eenen Priater van de ongeordende geeatelijli.heid. 

De 14 Hen., welke men er aantreft , behooren tot de gem, ••a 
N • ...,.,..thrwn-1' 1ffft-Gelcln,p..•ierlo-n-Sti,,lao,,t. Eertijd• waa Gu..
•• eeae op aich ael,e "8ande gem., wurGij ge:,oesd •• Riel , -
der pbachten, tham de gem. Zes~ochten ui&makende. De een&e 
Predikant werd te Geldrop-en-Bul beroeeen in hetjur 1848, ea 
wu luäc EsT111 , die in 1664 overleed. De laatlle Predikant w• 
M.lalls Çoau, die in 17911 verroepen werd nur Gent-en-Erlekam, 
Van 17911 tot 1817 ia deae gem. Geldrop-en-Riel Yacan& geble,eo, 
la dat laatste jaar werd lij gevoegd bij Minlo-n-Stipia,n,t, waar toen 
ia dienst was W u■ua nl Daoaau.111, doch bij de o~aniaatie •an 
1817 is desc gem., ena als Mi,rlo-,n-StipAoat biJ Nunn-ftn-
_..,._,r,tt,n 9noegd. - Ien heet\ in deae 9em. ééne school. 

De 9em. G11o-■o, voert den ûtel un grondbeerl., en behoorde voor
heen den boiae .,_.. Booasa toe. Aan deae heerl.~ welke hoog , mid
delbaar , en laag ttgt,gehied , alsmede lijn eipn regtbank bad , waren 
•oormub groote 'fOOITegt.en \'erknocht, als onder anderen ook .de un-
1tclling na den Drouaard , ae'ltD Schepenen , eenen Secretaris ea 
DeDen Vonter ; voorts had de Heer eenen prangwatermolen , op den 
Ileinen-Dommel , nije jagt, patrij1en1an91t en Yisscherij. Ook eiscbte 
hij het regt na unatelling des Predikant.Il , doch dit werd hem , in 
• jur 1708, door de klauu van Peel-en-Kempenland betwi1t, aaa 
welli.e het ook, volgen• besluit ,an 4 Jllei 1709, door den Raad 'ftll 

State werd toepwaen. Tha111 wordt dese heerl. in eipadom bellliaa 
cle.er •ejufvroaw S.au Boa,u.ua" "°98Chlir te Breda. 
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Het d. GBLIBOP, ligt , u. Z. 0. van Bindhcnen ~ 1f u. Z. W. u11 
Helmond. Men telt in de kom van het d. 180 b. en 1300 inw·. 

Dit d. schijnt zijnen naam ontleend te hebben van de Gelderseben , 
&oo dat G1LDBOP , 100 als vermoede_lijk de eigenlijke naam is, HO veel 
.egt.als Gelders-Dorp, hetgeen te meer waarschijnlijk is, dewijl deze beerl. 
ter leen pla3t gehouden te worden, van den Hertog van Gelderland , 
ter Zntphensche regle. Ook hebben de Hertogen vu G&LDl!ll in vorige 
eeuwen alhier gewoond op het buis genaamd de B n r gt, gelegen omtrent 
3 min. ten 1uiden van het dorp , gezegd bui, is thans nog cedeelte
lijk met eene gracht omgeven. 

De kerk, aan de H. H. Ba1111Tu en lhau toegewijd, werd, den 
2lS September 11Sti, door het Geldersche krijgsvolk van den Hertog van 
Braband, met een groot gedeelte van het d., in de ascb gelegd• 
waarbij een menigte menscben , die in de kerk , en bijzonder op den 
toren gevlugt waren, oir.kwamen. De spits des torens nn het later 
gestichte kerkrbouw werd , den 27 December 1827 , door eenen bevi
gcn stormwin omgerukt , en stortte , juist toen de Priester de mis 
Jas , door het dak van de kerk naar beneden ; wel 300 personen wer
den daardoor zoodanitr verpletterd , dat men de lijken niet onderken-
11en konde, maar met manden ten grave moest dragen. In de tegen
woordige kerk, een groot gebouw, van eenen hoogen, 1waren en fraaijen 
toren voorsien , oefenen de R. K. hunne godsdienst uit. 

Even buiten dit d. staat een oud kast.cel, het Huis-te-Geldrop 
ceheeten. , 

Er worden te G1tDBOP vier beesten-, laken-, wollen- en linnenmari
ten gehouden , als de eerste , den tweeden Woensdag in de vasten , de 
tweede, Woensdag na beloken Paasscben, de derde, Woensdag, na deo 
Maandag voor St. Jan, en de vîerde, Woensdag na Zondag Toor Bamis. 

Dit d. ia de geboortepl, van den Letterkundiy,e ll11u11cus Cunmus, 
ook wel B1■a1c11s GELDROP genoemd , die tevens ook t.-en kundig Dichter 
was en wien1 schriften nog bekend zijn, ffeb. op het einde der vijf
Liende eeuw, t vermoedelijk in 11S61S. Ook zag hier het levens licht, 
de derde alffemecne Vicaris Tan 's Hertogenbosch JoosT Hou1a.uu11 ,·die 
den 2 Augustus 16ä8 tot de g~egde waardigbeid werd verkozen. 

Dit er.rlijd1 scboone d. beeft zeer veel in de vorige oorlogen geleden• 
want behalve, dat het, zoo als wij gezien hebben, in 11S12 door de 
Gelderschen werd in de asch ffClegd , werd het in tlSU door Muuu n11 
Rossa• voor 200 gulden gebrandschat. 

In 11S95 werd dit d. door de Franschen met roof en brand bedreiifd, 
en in 1702, stond bel lc(l'er der Bondgcnooten bij deze plaats, waar-
door al bel hooi, de gras- en veldifewasstn verleerd werden. , 

liet wapen van GEtDllOP bestaat iu drie harten, staande twee en een. 
GELDROP (HOOG-), r,eb. in de Mn'jerij """ '1 llttlogenbo1ch, kw. 

Peelland, prov. Noord-Bmband 1 arr. en f u. Z. 0. van EintlAoi,e11, 
kant. en 2 u. Z. W. nn Helmond, cem, Ze,gehuchten; met 11SOinw. 

GELDROP (HUIS-TE-), kast. in de Meijen'j sa11 '• Hn-togenbattla, 
prov. Noord-Braband, kw. Peelland, Dertk distr., arr. en 1 u. Z. 0. 
van Ei,ullw11en, kant. en 1f ••• Z.W. van Helmond, gem. en 1 min. 
N. van Geldrop, 

Het is een niet schoon, doch oud gebouw, waaraan men nog teck~
nen van LnTEll Uli Rosszas verwoestingen ontdekt , en op hetwelk 
een kamertje gernnclcn wordt, waar M1cnnt ÜPaov111s, de zesde of laatste 
~isschop van '1 Herto,renbosch , toen die stad, in het jaar 1629, door 
J. HDEBJK llu11a1i. , Prins Nn Oranjt 1 was ingenomen, 1ijne schuilplaats 
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'hield, en in eene 1oort van kapel, dagelijks de mis las. Bij dit kasteel. 
maar door eene gracbt daanao gescheiden , stond vroeger , een vierkante 
toren , die in oude tijden versterkt ireweeJt was en in het jaar 18,tO 
argebroken is. 

Dit kast. beslaat , met de daartoe behoorende gronden , eene opper
vlakte van i4 buod. IU Y, r. 1 v. ell., en wordt thans in eigendom 
bezeten door llejuCvrouw S.u.1. HoBYENAH , woonachtig te Breda. 

GRLEEN, irem., voorheen lot de heerl. Yall.e11bnrg behoord heb
bende, thansproY, Li,nburg, arr. J/aa,tricht, kant. Siltartl (IS k. d., 
IS m. k., 2 •· d.); palende N. aan de gem. Sittard, 0. aan Mun
ster-Geleen, Z. aan de gem. Schinnen. W. aan de gem. Heek. 

Deze gem. bevat het d. Geleen ende geh. Lulter-rade, Kra
winkel, Neerbeek en Daneke. Zij beslaat eeneoppervlaktevan 1216 
bond. 62 v. r. 11S v. ell., telt 433 h., bewoond door 444 huisgez., uit
makende eene bevolking van 2114 inw., die meest hun bestaan vinden 
in den landbouw. 

De inw., die allen R. K. zijn, maken eene par. uit, welke tot het vie. 
apost. van l,1'mburg, dek. van Schinnen , behoort, en door eenen Pastoor 
en twee Kapellaans bediend wordt. - .Men heel\ in deze gem. ééne scl1ool. 

Het d. Gu.u1 ligt 3½ 11. N. N. 0. van Maastricht, ¾ u. Z. Z.W. 
van Sittard, aan de Geleen. Men telt er in de kom van het dorp 
131 h. en 640 iaw· Het moet zeer oud zijn, daar men het reeds in 
het jaar 888 vermeldt Yindt. Bij het traktaat gesloten te 's Graven
hage, in het jaar 1661 , tusschen den Koning van Spanje en de Sta
ten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, werd het aan den eerstge• 
melde toegedeeld. Men telt er in de kom nn het d. 130 h. en 640 inw. 

De kerk , aan de H. .lluca.L11Us en PETaus toegewijd , is van toren 
en orgel Toonien. - De zeer fraalje dorpschool 'lll'Ordt door een ge
middeld getal van 300 leerlingen bezocht. Ook heel\ men in dit d. een 
gemeeotehoi1, - De kermis valt in den eersten Zondag van September. 

Het wapen der gem. G1r.1■1 bestond voorheen in de beelden van Mu
cu.,11111 en Pnaus, thans heel\ de gemeente geen wapen aangenomen. 

GELEEN (DE), riv., proY. Limburg, die haren 11onprong neemt in 
de gem. Henlm I in eene noord'llt'estelijke rigting lanr Voerendaal. 
Nuth , Vauraden, Schinnen , Swijkboizeo en Spa11bee , naar Geleen 
Yliet, alwaar zij de, un hei dorp Reek afkomende, Beek opneemt, 
voorts langs Monster-Geleen , Sittart , Nie11'lll'stadt eo Holtem , naar Die
teren vloeit; alwaar zij de, bij Sebioveld ontspringende, Robee k en 
meer andere beken opneemt ; door welke wateren versterkt, zij zich , 
met el'nen noordelijken loop , met twee armen , boven en beneden 
Stevenswaard , in de J/aa ontlast. ' 

GELEEN (MUNSTER-), d., voorheen tot het hert. flulii behoord 
hebbende, thans prov. Limburg. Zie M'11l'IITH-G1tu1, 

GELEERDE-MAN, bekende herberg en uitspanning niet Yer van de 
grensscheiding der proY, lfoo,tl.Hollan,l en Zuid-Holland, gem. en 10 
min. W. N. W. van Bnnebro,i, aan den straat'lll'efî tusschen Leydco 
en Haarlem. Eene andere herberg nn dien naam , doch meer nor in 
de wandeling genaamd Is. LID 11oe, wordt mede in de nabijheid Tan 
Leydeo, o_nder Soete,woude, aan den Hoogr.n-Rijndijk, bij den grond 
Yan het voormalige adellijke stift Zwielen, gevonden. 

GELEIGAT, een der killen nn den Bierbo,c/a 1 prov. lfoortl-Bra
ban,l, Zie G.1.1,11GAT, 

GELEIWAARD, pold. in den Bicrbo1ch, prov. Noortl-Brabantl. Zie 
Gu 11w ,u10. . 
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GELIDNGEN (KASTEEL-DER-), •oorm, kut. in de pl'ff. Oro
•Ïllfa. Zie Gmt1111u (Ln1n-D1&-}, 

GEIJCONIDARU.11-CASTRU.II, Lat. num van het l..llflll. au-Gn.
&111cH, prov, Groningen. Zie G1nrwau (K.uTut.-110-). 

GELIES, riv. in Oo,t-lrulië I op he& S...Ja.Ae eil. J,,.. 1 res. Dj,pcra. 
Zij ootapriogt uit het meer bezuiden Patti en K.edoea , ea loop& met 

eeoe noordelijke rigting in de Zee no Java uit, Zij bn alleen kleine 
ea hoomfaartui!Jffll (djockoong) dragen. 

GELIJGAT, eene der killen vao len BwlNIOla, prov, ]f..,,.Bral,arul. 
Zie G•u111n. 

GELIJKEN (DRIE-). klippea ia Oo,t-J,ulii, Zie Daui-Gsun.n. 
GELIJWAARD, pold. in den8ie'6od 1.proY. lftNll'fl-Brabarul. Zie 

G!unr.uae, 
GELISSONG , land,, in Oo,t-lntlii, op het S■•laclte eil. Celdn. 

Zie Gu1110111. 
GELKENES , G111.1tn11 of Gn.umn , pold. in den ,111,,.,_nl , 

proY, Zwid-Holland, arr. Ooriur.... , kant. Sliedswld, gem. Groot
-'~•; palende N. aan de Lek, 0. aa11 de gem. Nieowpoort, Z. 
aan den Polder Ammen-Graveland, W, aan de gem. Streel'lerk. 

Deae pold. bealaal, -..olgem het kadaster , met de uiterwaarden , 
eene oppe"lakte 'fan IS.U hund. i7 v. r. 81 v. ell., telt 90 h., W881'

onder i:i boerderijen , en wordt door éénen molen , op het watencliap 
'fan den Overwaard , van het oYutollige water on&lut. Het polderbe-
1\aur bestaat uit eenen Poldenchout, Tier Heemraden , éènen W aardt
man, -éénen Secretaris en Gaardermeester. - In desea polder 'finclt 
men de oYerblijfselen van het bekende kuteel Lieneld, en in het 
weeten ligt be& aanaienlijke dorp Groot-Ammers. 

GELKENIS, ·po1d. in den ..4161tJuervunl, prov. Zwi,J.Holla.J. Zie 
het vorige art. 

GELKINGELAND , gedeelte Yan het .,,,-,,trr-SttulJ,a,,uü, PfllY. 
thorai,agm, waar Yroeger het Kaateel der Gelkingen gestaan Jieeft. 

GELKINGEN (KA.STEEL-DER-) of Kunn.-Da-Gn.n.mn , in het 
Lat. G111.1co111D.lBV■ C&1nv■ 1 YOOrul, kut. in het c-gt I prov. 
6roningm , dat moet gt!ltaan hebben aan den oever der Hunse, aaa 
de wesl1i,jde der at.ad Groningen , lallCben die stad en Eelde. Het 
ia in het Jaar 1i1Si omvergehaald. Ter plaatae, wur het gestaan heet\, 
werd het land naderhand, en aog Gelkingeland genoemd (1). 

GELLECOM, d. in den Tie,,,__.,, prov. G,'-"-l. ZieGII.I.IICD. 
GELLEC0.11 (HUIS-TE-), adell. h. in den Ti,l,n,aar,I, pnrt'. 

{hld,rlantl. Zie Gnr.n:n (HVII-TB-), 
GELLECOIISCBE-POLDER, pold. in llen Tie,.,._,.,d, proY. fhl

_,""'- Zie Gn1.1cv■ (POLDH-V.lll-), 
GELLEKOM, d. ia den Tie,,,_nl, pl"DV, G,lJerla,_ Zie G-..acn. 
GELLEKOll (HUIS-TE-), adell. b. in den Ti,,,,_nl, prov. G,l-

Mrland. Zie Gu.1.1c11■ (H1111-n-). . 
GELLEKOKSCHE-POLDER , pold. in den Ti,lcn,Nnl, pr8Y. 6el

. _,•""- Zie G11.1.1cua (Po1.11111-n11-). 
GELLICUM, heerl. io den Tielllf'tlJfUll"Cl, pro•. fhld,iland, B,n.., 

__,,rilt, arr. Tiel, kanL G.U-Z.tn, gem. Dril; paleDde N. 
aan de Linge, O. aan de heerl. llompt, Z. aan de heerl. Hellouw en 
,,_ een ner klein gedeelte aan Herwijnen, W. aan de bar. Asperen. 

(1) Zie Du-, •oau111,111<1 Gntni•f4!ICI, .,.,. au i ~TIIICI, /!iol. t; ....... ,.,. P. Il, PIJ· .,. 
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Deze heerl. lleltut uit de pold. -.au Gellieum ea de Oade-Oijea. 
Zij bent het d. Ge Il ic u m , bennens eenip -.en&rooicl ligpnde huiseu , 
en .belat eeae oppenlakte nu 48( bond, il T, r. 08 -.. ell., telt 
IS3 h., bewooad door IS9 hoiagn., uitmakende eene beTolkiag Tau 
:Si7 iuw., die meest hou bestaan Tinden in den landbouw. 

Do Ben., die hier 88 ia getal 1\jn t bebooren tot de gem. thUi-
--iu---.J"f"OY, . 

Do R. K.., nn welke men er i40 untrelt, waaronder170 commnni
can\en , worden tot de atat. 'fin GeUict,• gerelead. · 

Beu heet\ in dese heerl. ééne school. 
Het d. GUJ.ICVJI, Gu.LKO•, G•nno• of GBLLIH•, ligt 4½ o. W, 

un Tiel, j 11. W. nu Geldermalseo, 1½ o. W. 'fan Deil, aan den 
Lingedijk. - Het ia een aeer oud d., dat in het jaar 1140, door 
JODw, Beer •• .Jrül, pticht ÎI, 

Do kerk is een oud gebollw, met toren doch sonder orgel. Bigt 
bij de kerk heeft •roeger een fraai slot, het Huia te Gellicum 
paoemd, geatMD (1ie het volgende art.). - De dorpschool wordt door 
een gemidaeld getal Tan '° leerliopn besocht. - De kermis Talt 
in Zondag na 1101• Geboorte. · 

Do heerl. Gu.uc:H behoorde weleer onder deo Lande TBn Arkel, 
en kwam, bij de ftrdeeling touchen de soons Tan Joa.w , Heer •• 
4riel, omtrent het jaar 1i70, aan Jouw us Huur.o•. Het palacht 
nu Gu.uca• stuacle waanchijnlijk door hutaardij •an het Huis na 
Aaau. af; maar Qlell -,1nclt niet , dat het ooit in het besit der 

, heerl., waanaa hel den num YOerde, pw-t is. In hot midden der 
'f\iftionde eeuw behoorde Gau.1ca• aan het geslacht "fan B1acn• n• 
0sTULU , en i1 Lij erfeni1 pkomen aan dat Tan HAaw.s en Rmllll, 
J011u n• 1ll-,11a1 huwde met 10IUIB 'fA■ Doua, wed. Tan ALnuun 
"f.l■ Tacwua.Lr., en verkoeht die beerl. aan 1\jn "frouws voonoon , 
J.uu.uu "fA■ T-HHL, omtrent 16i0, wiens nakomelingen haar se
dert diea tijd beseLen hebben tot in 18!i4; 11jnde' dese lreerl. thaaa 
he& eigendom 'fin den Heer Dun, woonachtig te Amsterdam. 

GELLICUM (BUIS-TE-) of Hon-T...C1u.not1, 'fOOl'ID. adelJ. b. in 
den Tie~, prov. GeltlerlaM, Berwdntlimilrt 1 arr. en 4i a. W. 
'fen Tiel 1 kul. ea i 11. W. ven Gew.r-lnn, gem. ea 1½ 11. W. 
'fen Dnl, beoostea de kerk •an Gellicum. 

Dit fraaije en lle'fip l1ot , hetwelk in eene diepe gracht stond , en 
ia llet midden der Torige eeaw pleeltel\jlL wn "ffl"Dieowd pworden , 
ia ia het jaar 180i afgebroket,. . 

GELLJCU Al (POLDER-VAN-) of Gnr.rc:nacn-lOI.DD , pold. in den 
Tieh,- ■..-.l, pro-,. Gdtkrlo-", B~ll, arr. Tilll, bnt. lhl
tkrmalnn, gem. Deil ; palende N. ua de Oude-oUtn en Terder& 
uiterwaarden lefren de Linp, O. aan den Polder-van-Rumpt , z. aan 
den Polder-van-Hellouw ea ua den Polder-van-Herwijnen , W. aan 
den Polder--,en-A1peren. · • 

Deze pold. word& nrdeeld, in lnit Hoogland1blolL, dl! Putte, 
de Rouwweide, het Beemderblok, het WeverhoelL1blok en 
het Lagneld, en beslaat, volpa1 het bduter, eeno oppe"lûte 
•an 41Si bund. 11S •· r. 08 -.. ell., waaronder 41SO bood. schotbaar 
land; telt ISO h., waaronder 10 boerderijen , en wordt door eene sluis 
op de l.ioge -,an het oYertollige water ont.lut. Het polderbeatour be
staat uit twee Poldermeesten en eenen Secretaris. 

GELLICUM-RBENOY,EN-ACQUOY, kerk. gem., prov. Geltlerla,ul, 
kla■. "fan B .. ,,.,, I rins •an T•il. Het is eene combinatie ' die drie 
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kerk.en heeft en 270 1ielen telt , al, : eone te Ge 11 ie u m , eene te 
Rhenoy en eene te Acquoy. 

Bij de verceoiging der gem, van AeqHJ me\ die van GBJ.Lrcu•
za-RBE110T is , omtrent het beroep van den Predikant bepaald , dat de 
H eeren van Gellicum en Rhenoy , twee reizen achter ellumderen , en 
z. M. de Koning , voor de derde keer het regt. Yan collatie llOudc 
uitoefenen De eerste, die in de gem. van Gellicum, wurloe des
tijds Rumpt. behoorde, het leeraarambt heeft waargenomen , is ge
weest Z1,uus W1,■1u1 Pau1u1, die in het jaar 1819 naar Ros1mm
en-St.-Andrie1 vertrok; terwijl Evu■ilDUS RnG.Uaua, in hetjaar16(5 
beroepen , hier stond , werd R u III Jl t , in het jaar 1648 , daa"ao af
gescheiden en Rhenoy met Gellicum vereeoigd, tot in 1671S. De 
eerste Predikant, die Gellicum-en-Rhenoy bediende, was C■n11-
TOPBOBIJS uw RBE111u, die in 1669 afgezet werd; de laatste was Bu
TBOL0•1us •• E11GLUB, beroepen in 1672, en in 1671S naar Oo,t
lodië vertrokken. In 16ilS werden Gellicum en Rhenoy weder 
gescheiden en Ge Il i cum nogmaal1 vereenigd met Rumpt en bediend 
door Jo■AIIJIS •• E11GL1sa , toen Predikant te Rumpt , die in 1687 o-rer
leed. Deze vereeniging duurde lot in 1690, wanneer Rumpt weder 
van Gellicum afgenomen, Rhenoy anderwerf daarbij gevoegd, en 
J,on111111 GuA11Du1 Tu K111D1a1111 daar beroepen werd, vanwaar hij ia-
1692 naar Acquoy ..-ertrok. De eerste , die wij als Predikant te 
Acquoy vermeld vinden, is M1ca1EL u11 DB LonHII, die er in 1614 
kwam en in 1619 naar Waddingsveen vertrok ; de laatste, die alleen 

, in die gemeente de dienst waarnam was AIITBOBIB Koua1a,u , die in 
1819- naar Uithoorn-en-Kudelstaart vertrok, waarop A cqo oy in 1824 
hij Gellicum-en-Rhenoy is gevoelfd, welke laatste gem., sedert. 
het jaar 1820' door htt vrrtrek van GEU&DUS Ea11nus " Coc■. naar. 
Scheveningen vacant waa , 1ijnde toen tot Leeraar voor de drie p
mecnten beroepen Ju E■uuu ST11w1aawn , die in 18:JIS Emeritus. 
in de1e gem. werd. 

GELLICUMSCHE-EN-RUMPSCHE-MARK of Gn1.1ru■scu-u-Ru■P
scaa-U mnna111& , water in den TieleNIHJGl'tl, prov. Geldnlan,l, Bne • 
dentli,trild, arr. Tiel, kant. Geldert111JUen. 

Het neemt zijn begin aan den Haaftensche-walermolen , loopt, met 
eene westelijke rigting, eerst tusscben den Polder-van-Haaften eo den 
Polder-van-Rumpt, vervolgens tusschen dezen laatsten polder en den 
Polder-van-Hellouw, voorts tu■schen deze en den Polder-van-Gellicwn. 
en eindelijk tusschen dezen laatsten en den Polder-van-Herwijnen door, 
wendt zich , aan den zuidwestelijken hoek van den Gellicumschen-pol
der, noordwaarts• loopt, in die strekking, tunchen den Polder-Yan
Gellicom en den Polder-van-Asperen door , om zich, een half uur he
westen Gellicum , in de Linge te ontlasten, 

GELLICUMSCHE-POLDER, pold. in den TûlerNtJrtl, prov. Gel
tkrland. Zie Gu1,1cu• (PoLDEB-v.t.11-). 

GELLIKUM , d. in den Tielentiaartl , prov. Gelderlaml, Zie GIL
ucu■• 

GELLIKUM (HUIS-TE-), adell. h. in den Tielertl/lJartl, pro•. Gel
tkrland. Zie GELL1cu• (H1ns-T1-), 

GELLIKU.MSCHE-POLDER, pold. in den Tielenoaard, prov. Gel
derland. Zie GILLICU■ (PoLDU·VA11-). 

GEUi.ERS.MA, geh. onder Fi11elgo I prov. Groningen, arr., kant. 
en :S½ u. Z. W. van Appi11gedam, gcm. en ¾ u. Z. W. van Tt!tl
Boer, O. van Gannen~olde, aan d,·n rr1Jleroever van hel Damstcrdiep. 
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GELJIIUIDEN I plauelandst. in Zalltind 1 prov. 0Hrij1fel. Zie Ga• 
llUUIDIII, 

GELOET, berg in Oort-lndii 1 op heL Sunda.sche eil. Jam. Zie KLon. 
GELOK, oud d. in Oo,t-lntlii 1 op het Sunda1che eil. Ja11a 1 res. 

Krarec,n1, distr. Pama11oekan. 
GELOI,O, eil. in Oo,t-l11dië, in den lloluhcl1e11 Ärclaipel. Zie GttOLO. 
GELOO, geh. in Oppe,-Gelder 1 ambt van Montfoort, pro'f. Limburg 1 

arr. en 5½ u. N. 0. van Roennond, kant. en 1½ u. Z. van Yenlo, 
cr.m. e11 IS min. N. van Belfelt; met 1!i h. en ISO inw. 

GI<.:LRE , oude naam van het voorm. hert. GaLDBR, Zie dat woord. 
GELRE-EN-SINABO, suikerpl. in Jfederlanrls-Guiana, kol. Suriname, 

aan de Comnietewia,u-kreek, ter linkerzijde in het opvaren ; palendo 
benedenwaarts aan de snikerpl. de Eendragt, bov1:nwaarLs aan het 
l.and van Nieuwzorg; 324!1 akk. groot; met 101 slaven. Zij wordt 
met eenen beestenmolen bewerkt, eu bestaat uit de voormalige plant. 
Gelre, welke ISOO akk. beslaat, en Sinabo, welke i71S!i! alr.k. groot 
wa,. De Negers noemen deze plaats G•11••· 

GELRIA, Lat. naam van het voorm. hert. GstDEB, en nn de te
renwoordige prov. G1LDBatA■D, Zie die beide woorden. 

GELSELAAl\, G1,n,ua of Gaasuua, d. in de heerl. Borculo 1 prov, 
Geldn-land 1 kw .• disLr., arr. en IS u. 0, ten N. van Zutphen 1 kant. 
en 5l u, 0. ten N. van Logchem, gem. en 11 u. N. van Borculo, nabij 
de Bolbbeel.. Men telt er , de onderhoorige buitenwijken daaronder 
begrepen, 91S h., meest allen met riet of stroo gedekt, zonder orde door 
elkander slaande, en bewoond door 610 zielen. 

De inwoners vinden meest hun bestaan in den landbouw, terwijl 
men er vr11chtbare koornvelden heeft. Het hierbij gelegene broek , 
waarop vuorbe'.ln jaarlijks eene menigte aanzen IJeYded werdeo , i, thans 
onder de grondbezitters ,erdeeld. 

De inw., die hier, op 7 na, allen Herv. zijn, maken eene gem. 
11it, welke tot de kl. en ring van Zutphen behoort. De eerste, die 
hier het leeraarambt heeft waargenomen is geweest Hi11111c:us n11 HoLLa , 
dien ,rij , in 1611, als Sehoolontlerwijzer te Borculo, aanLrelîen, van waar 
hij in datzelfde jaar a!s Predikant naar Anloo beroepen werd. Het be
roep is eene koninklijke collatie. - De kerk, die even als de toren · 
zeer 011d en bouwvallig was, is in hel jaar 1841 geheel vernieuwd, 
en den 20 Februarij 184i weder ingewijd. 

De 7 R. K., die men er aantref\, worden lot de slat. van Bon:1,lo ge
rekend. - De dorpschool wordt gemiddeld door een getal van 110 leer
lingen bezocht. In de nabijheid van dit d. stond in vroeger tijden het 
huis Bevervoorde, - De kermis valt in den laatsten Woensdag in 
September. . 

Een gedeelte van Gnsauu wordt , even als een gedeelte "an het 
naburige Ge e • t e re n, vooral in de laaL5te jaren , hij herhaling 
door overslroomingen geteisterd ; hetgeen moP.t toegeschreven worden aan 
den, tot ar"oer van het water, onvoldoenden staat der twee hoofdwa
teringen, de Berkel en de Bolksbeek, welke, zonder zelven \'Crbctcrd te 
zijn, door de verwijdingen en verbeteringen van de daarop uitloopende 
kanalen, het water thans veel schielijker moeten ontnnrren, dan het ar
gevoerd kan worden en, ten gevolr,e ,an dirn. buitrn de oe,·ers tredvn. 

GELTERP, op de kaarten meestal enl-.el onder den naam van Tau 
voorkomende, geh., prov. l/rie1la11d, l..w. /Yestergou,arict. Franekera
deel, arr. en 3i n. Z. \V. ten W. van /,eeuv:ard~11, kant en i 11. 

Z. 0. van llarlin:rn, onder Ac/&111111 en i u. ten N. van daar. 
IV. DEu. . 3:i 
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GELUK (BIJ-), verl. plant. bij 1Vederlantl1-Guina, keil. S--,.w. 
Zie B11-G1LH. · 

GELUK (GROND-VAN-MUN-), Toorm. kostirrond, in Jftdmaw"6~ 
Guiano I lol. Sariname, aan de Orlana-kreek, ter regtenijde in het 

• opvaren ; palende bovenwaarts aan Saneo111i-en-Mariendal , beneden
waarts aan Ma-Retraite, waarmede aij thans Tereeniird is. Afzonderlijk 
was zij 200 akkers groot. 

GELUKS-EILAND, of Foaroiu , eil. in Oo,t-lnJii, in de Sola-Zu î 
aan de Noord-Oostkust van het eil. Celebes ; ten Oosten un Beer • 

. GELZELAAR, d. in de heerl. Bortttlo, prov. Gelderland. Zie 
G1Lsuu.1. 

GEMAK , baai in Oort-J",Jii, aan de lnJurAe Zee, aan de Zuid
kust van het eil. JaN I resid. Kediri. 

GEMAK , klip in Ooit-Indië", aan de Zuidk11st van het Sv•,la,dae eil. 
Ja"°', rcsid. Kidiri, Men vindt er vogelnesten , doch ni,et in 100 groote 
hoeveelheid, als wel eldera, hetwelk men vooral aan -de eigenaardige 
hoedaniirbeid van de rots meent te moeten toeschrijven. 

GEMAJ,EN (VIER), in het Latijn Quuooa Co111ona, naam, onder 
welken men wel eens de \'ier gehuchten verstaat , welke gezamenlijk 
het d. GHOIIDB uitmaken, Zie Gno11DB. 

GEMA~TONG, berg in Oo,t-Jndië, op het SHtlalft'lie eil. Jm,a 1 

reiid. Korloe, ads. resid. Magalang, een paal besuiden Sepoerang, 
GEMBONG, riv. in Oo,t-lndii, op het SundtucAe eil. Ja•, reaid, 

Po11aroe-ng. 
Zij valt , met eeoen Noordelijken loop , in Je Stf'flGt •• lladoera , 

en is één of twee f8len nr landwaarts in benarbaar. 
GEMBONG , d. m Oo,t-lndii I op het San,la,clie eil. Jam I resid. 

P1J11Groer,,ang, aan den mond van de Gembong. 
GEIIEENEl,ANDEN, gedeelte "an de Htem1kerlm-Noortllnoel, in 

Knaaermelaatl, prov. NOOf'fl.-Hollantl, arr. Hoorlem, kant. Bner
tllijk, gem. Heenukerl. 

Het bevat de Grootemaa l, de Xleinemaat en de Hem, welke in 
onde~heidene met palen argebakende strooken • die aan bijzondere 
eigenaren toebchooren, vereenigd ·liirgen, ten bedrage nn 6i bund. 
39 T, r. 7 v. ell,; benevens Breed weer, ten bedrage no !U bund. 
4i "· r. 60 v. ell., en Waterkamp, ten bedraire van 8 buod. 
77 ". r. 83 ". ell., in even 1ulke onderseheidene 1lrooken , ieder op 
aieh zelve een deel dezer landen uitmakende , en alzoo eene geza
menlijke oppcnlakte beslaan van 91S bond. IS9 "· r. 20 v. ell., waar
\'an 60 bund. 31 v. r. i7 v. ell. gemeen ligt, aijnde in der tijd van 
de Grootemaat, 1 bund. 18 v. r. 93 "· ell., van de Hem, 14 bund. 
72 "· r. ISO"• en.,· en van Breed weer, 19 bund. 36 v. r. ISO v. ell. 
argedolven , oC door het grHen un slooten, lot op zich zelve litrirende 
stukken land gemaakt. Deze gemeene landen worden jaarlijks gebruikt 
om het \'oorgewas te hoo\jen, terwijl den 16 Aup,-nstus het vee in bet 
nagewas kan worden gebragt, hetwelk men hier de beuAaring •r gmattne 
landen noemt• dit mag daar in niet langer geweid worden , dan tot 
1 November. leder eigenaar of huurder kan dan niet meer \'ee daarin 
brengen , dan naar de volirende verhouding : in Waterkamp 3 koe\jen 
op hel bunder, en in de overige gemeer,e lat1tlen 51 koeljcn op het 
bunder • wordende daarbij ander vee , in verhouding tot eene koe «e· 
rekend : een paard, ~-oor anclerhalf, een ,·aars voor twee-derden , cc•r, 
pink \'oor een halr, een kalf, schaap, of lam , ,·oor eP.n virrdr. 
Ander vee mag men er niet in brengen. 

o,gitized by Google 
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GE■BBNBLANDS-IUBI. (GROOTE-) of Oan-B1uuunscn-U111t, 
water in den Boebai-aard, balj. Btijerlaal, pro•. Z•id-Bollaal, 
in den Orul-Btijn-1,a,ul,cle-poltkr. 

Zij begint aàn den Vuurbakensche-dijk; loopt met eene 00ttelijke 
rigting door den Oud-Beijerlandsche-polder, tol zij legen de Oud-Crom• 
strijensehe-gronden, onder de gem. Klaaswaal behoorende , doch mede 
in den:ielfden polder gelegen stuit ; 1ij ,-loeit van daar, roet eene noord
oostelijke strekking , tusscheo deze laatste gronden en de Oud-Beijer
landsche-gronden door, tot zij aan de gronden nn de Group , onder 
de gem, Westmaas hehoorende, doch mede in deozelfden polder gele
gen , komt ; waar zij mede die gronden no de Ood-Beijerlandsche 
scheidt; zooals 1ij'" Terder noord,vaarls ·op I de gronden van lloer
lr.erken , genaamd de Tien Kavelen, onder :Mijnsheerenland behoo
rende, doch ook al in der.elfde bedijkinf gelegen , -van de Ond-Bei
jerlandsche-gronden 1eheidt ; tol dat zij een weinig bezuiden den 
Xwabweg , met eene bogt, weder geheel op Oud-Bcijerlandscben bodem 
komt ; -vloeijende noordwaarts op tot tegen de boezemkade , bij den wa
termolen , -van waar zij westwaarts zich, door Scbilleman1vliet, lot in de 
groote Dorpsvliel , door de groote ■luis in de haven onllast, welke 
laatste in bet Spui uitwatert. 

GBDENELAND-V AN-ALBLASSERDAM:, pold. in den ..llbla,m
_rd, pro-v. Zuid-Holland, arr. Gorinca, kant. Sli~recht, gem • 
...16,loamiat; palende N. aan Nieuw-Lekkerland• 0. aan Oud-Alblas, 
Z. aan Nieuwland, Bapenburg, Schaarlake en Ruigenbil, W. aan de Noord. 

Deze pold. beslaat 1 Yolgens het kadaster , eene oppe"lakte -van 
6i8 band., telt 240 h., waaronder 111 boerderijen, en wordt door -vier 
molens -van het overtollige water ontlast. Het polderbestnar bestaat 
uit Schout , Secretaris en ze-ven Heemraden. 

GBIIEENELAND-VAN-AIIEIDB, pold. in de beert. van ..lmtia, 
pnr,, Zaid-Holl.and, arr. en kant. Gorinelinn, gem • ..lmtiru; palende 
N. aan Tie11hoven en Jaarneld, 0. aan Lezmond, Z. aan lleerkerk 
en Noordeloos, W. aan Tienbo,en. 

Deze pold., waarvan het jaar der bedijking niet bekend is, beslaat , 
TOJgen• het kadaster, eene oppenlakte nn 1120 bond. 6i v. r. 41 v. ell,, 
waaronder 450 bond. SS v. r. 46 v. ell. scbotbaar land; telt 177 ll" 
waaronder 21 boerderijen. Zij heeft. een gemeenschappelijk gemaal 
met den Polder Tienhoven ea den Polder :Middelbroek., onder Meerkerk, 
welke drie polders, door Yijf molens , op den boezem Yan den Over
waard , nn het o-vertollige water ontlast wordt. Het polderbestuur be
staat uit eenen Polderschoot , eeoen Secretaris en twee Heemraden. 

GEMEENELAND-VAN-ASPEREN, pold. in de bar • ..l,pere-11, ge
deeltelijk. prov. Zuid-Holland, arr. Gorim:lie111, kant. Yionen, gcm. 
A,pettn 1 gedeeltelijk prov, Gelderland, arr. Tiel, kant. Oelder,nal-
1en, cem. Dtil; palende N. en 0. aan het graaf,. Leerdam , wnarvnn 
het door de ririer de Linge gescheiden is , voorts no:r 0. aan de 
Vliet, die baar van den Tielcnraard scheidt , Z. medt! aan den Tie-
lerwaard, en W. aan de becrl. Heukelum. . 

Deze r.old. is bedijkt door den Liniredijk , den Laardijk en den 
AcbterdiJk ; beslaat, volgens het kadaster, oone oppervlakte van 116!1 
bond. 3:J v. r. 21 v. ell., waarvan alles schotbaar is, telt 189 b., 
waaronder ISi boerderijen , en wordt door vier molens en elf sluizen , 
op de ririer de Linirc, nn het overtollige water ontlast. Het dijk1-
en polderbestuur best.aal uil eenen Dijkgraaf en Polderschool , bene
vens twee Boocdijkbecmraden en -vier Heemraden. 
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GEMEENELAND-VAN-GIESSEN-NIEUWKERK, pold. in den .JI.Ona, • 
. ferwtJar'd, prov. Zuid-Holland. Zie G1ESSE11-N11uwua1t(G1u111nuo-ns-)(I). 

GEMEENEPOLDER-LAAG-BL0KLAND, pold. in den A~rá, 
prov. Zuid-llolla11d I arr. Gorinclwm I kant. Sliedrecht, gem. Laag-
/Jlokland. · 

De&e pold. beslaat, volgens het kadaster , eene oppervlakte van 
5-13 hnnd. 60 v. r. IS3 v. ell., telt il h., en wordt door éénen mo
len ,·an het overtollige water ontlast. 

GJrnEENE-WAARSCHAPPIJ, rietland in ....lm1telland, prov. Noorá
llollm1d, arr.Ám&terdam, kant. ll'ee1p, gem.Dinnen-en-Diemerdam; 
palende W. en N. aan het Nieuwediep, 0. aan den lluider-zeedijk, 
Z. O. en Z. aan den Diemer-polder, W. aan de Ringsloot van het 
Watersrrraafsmeer. 

Het behoort onder het hoo(l'h· van Zeeburg-en-dea-Diemerdij1'. Het 
water van dit land heeft ommddellijk gemeenschap met. het Nieuwediep. 
Er is veel wild , waarom het door de liefhebbers -van de jagt, druk 
bezocht wordt. 

GEllEENEWEGSCHE-POLDER, ook wel genaamd Gu11-10LDU, 
pold. in Rijnla11d, prov. Z1tid-llolland, arr. Leyden, .kant. Alphe11, 
r,em. lla:er,womk: palende N. aan den l\ijn, 0. aan den Rijnebur
gr1·polder en Jen Geerpolder , Z. aan de droorrmakerij van Ha&erswoude, 
W. aan den Westvaart- of Nieuwe-Groenendijksche-polder. 

Deze pold. beslaat, -volgens het kadaster, eene oppervlakte nn 161S 
bund., waaronder 11S7 bond. 14 v. r. 80 v. ell. schotbaar land, telt 
0 h., waaronder IS boerderijen, en wordt door éénen molen op den Rijn 
van het overtolli1re water ontlast. Het polderbestuur be.staat uit Hur
nemeesler en drie Poldermeesters. 

' GEMEENSCHAI>SP0LDER, pold. in At111telland, prov. lVoord-
Holland, arr. Ám,terdan,, kant, /Yeeap, gem. Diemen•en-Diemerdam. 

De;r;e pold. beslaat , volgens hel kadaster, eeoe oppervlakte van 7 40 
bund. en wordt door éénen molen van het overlollitre water ontlast. 

GEl\lliNEllH0FF , Gz■En■on or Gs■BS■o,,. , groote pachthoeve, in 
de heer!. 1Jea1tfort, 1rroolh. Luxemburg, kw., arr. en 1¾ u. Z. 0. van 
Diekirch, kant. en 1i u. Z. W. van Éclitemach 1 • gem. en 20 min. Z. 
W. van Cmisdm-ff. 

GEMENG0:SG, distr. in Ooit-Indië, op het. .Sundaache eil. Jai,a, 
resid. llediri, distr. Berbek. 

GEMERII0FF, groote pachthoeve in de heer}. Beaufort, grooth. Lu.
:i:embu,:1. Zie Gz■Bl'IEa■on. 

GEMER-SEBRANG, voorm. d. in Oost-lnd1'ë, op het S"nda,che eil. 
Jara, resid. Kadoe 1 distr. Poerboli11go. 

Dit d. werd, in den nacht van den 2!S Decembrr 1832 , door eene 
uitbarsting no den berg Merapie, geheel bedolven, waarbij 2ä men-
1chen en ecne menigte ploe1rvee omkwamen. · 

GEllERT, ,rem. in de Meijerij van 's llerto9enbosch 1 kw. Peella11d 1 

prov. Noord-Braband, Derde distr., arr. Eindhor,en, kant. llelmond 
(6 k. d,, 27 m. k., 1 1. d., 2 trrd.); palende N. aan Boekel, N. 0. 
aan Bentren-cn-Rijkétoort en 0ploo-St.-Anthonis-en-Ledeakker, Z. 0. 
aan llakel-en-l\lilbeze, W. aan Beek-en-Don Il en Erp. 

Deze gem. be\'at de d. Gemert. co Handel, deb. de Mort~l, 
en de rreh. IHeek, Boek ent, Broekeind, Broekstraat, Deal, 

(t) De o,crige art., ,u1J"an da namen betc'ionen met het woord G1n1r1t,rn1.1~D, en "·elkf" hPr nift. 
~:ronden ,rordea , zoek~ men op de ••oorden nn ondi·ntbeidift!, 
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Doornheide, E11lonk, G roeskuile, Hooge n-Aa, Koka, Lank
veld, Lobberdijk, Mil schot, Paaschhoef, Pantelaar, Rem, 
Smast, Stap, Strijbos, Terrijken, Vcrhijden, Wolfsbosch 
en ee11 fl'edcelt.e van He u v e 1. Zij beslaat eene oppervlakte van 
IS662 bond., telt 822 h., bewoond door 848 huÎsfl'e&., uitmakende cene 
bevolkini; van 4400 inw., die meest hun bestaan vinden in den land: 
bouw , wordende hier behalve de gewone graansoorten , ook de cichorij 
aangekweekt, welke hier goed voort wil ; het loover ~ebruikt men tot 
beestenvoeder en de wortels worden aan de ciehorijlabrijk verkocht, 
waarom men dit produkt , spottenderwijze , wel eens Gemerlsche koffij 
noemt. Ook wonen onder de&e gcm. vele weven, die voor de fabrij
ken -van Helmond en Gemert arbeiden, en men heeft er ook 1 fabrijk 
van katoenen bont, die 200, 1 fabrijk van wollenstreep, die 60, 1 van 
calicot, die 200 en 1 van olingans, die 60 personen werk venchalfen. 

De inw., die, op 11 na, allen 8, K. zijn, maken eene par. uit, 
welke tot het vic. apost. «en. van '• Bertogenbo,ch, dek. van 1/el
,,,ontl, behoort, en te Gemert eene kerk beeft, die door eenen Pas
toor en twee Kapelaans bediend wordt ; terwijl te Handel , e\·en als 
te Mortel , eene kapel sevonden wordt , welke ieder door eenen eigen 
Priester, als Proost of Rector, bediend worden. Na de ,·eroveriog 
nn '• Hertogenbosch, in het jaar 1629 ,· heeft de Kommandeur Eo
•0110 HaY!I VA.Il A■ITUBADT, rogingen gedaan om GHEBT van het bis
dom van '1 Hertogenbosch a te trekken , maar de Bisschop OPBonus 
heet't die scheiding met klem tegengegaan en belet. 

De 11 Herv., welke men hier aantreft, behooren tot de «em. Y«Ael
Erp_-en-Gemert. 

Men telt in deae gem. drie scholen , ala: ééne te Gemert, ééne 
te Handel en ééne te Mortel. 

Deze gem; is door den Hertog van Braband als eene heerl. uitge
geven, voor de helft aan de Duitsche Ridders , en voor de weder
helft aan Jonker D1H VA.Il G1u11T , wiens nakomelingen echter, den 
21 Junij 1366, wegens mishandelingen , den Ridderen door hem aan
iredaan , hunne helft aan gezegde Ridders moesten afstaan. Oe Kom
mandeur Unica n11 Hoa.•u■aon , om eenig misnoegen in de krijg~be
vorderinll' verbitterd, stelde zich zelve, eu de kommanderij van G1-
■EllT, kort na den vrede van llluoster van het jaar 1648, onder 
de bescherming en magt van de Staten Generaal der Vereenigde Ne
derlanden. Deze beweerden, dat GHEBT, als tot de Meijerij van 
'• Herto«enbosch behoorende, bij dien vrede aan hun was overgegaan ; 
terwijl de Grootmeester der Duitsehe orde beweerde, dat G2nn, als 
behoorende aan de landkommandcrij van de Oude-Biezen, onder zijn 
oppergezag behoorde. Dit geschil werd , na zeer lanir twisten , einde
delijk bijgelegd , gelijk blijkt uit eene resolutie van de Staten Gene
raal, rrerreven Jovis, den 8 Junij 1662, op de volgende voorwaarden: 
• Dat de souvereiniteit over G1n&T aan de11 Grootmeester der Duitsehe 
• orde werd afgrstaan , voor veertig duizend gulden , te betalen in 
• drie paaiën ; dat die nn GEURT echter onderworpen zouden wezen 
" aan het regt van appel of ingebod te 's Uertotrcnhosch; dat de Herv. 
,. godsdienst onverhinderd zou 11103eo worden nitrrcöcfond, en dat de Land
,. Kommandeur , tot dat. einde zou bezorgen eene behoorlijke kapel , 
" cene predikanls- en eene schoolmcest.crs-w oning; dat de aan5lelling van 
• Predikant en Schoolmeester zou staan aan den Landkommandeur ondl'r 
• de goedkeuring aan H. H. Mo,r,; eindelijk dat er i;ccne kloosters ,au 
:' georde11de Priesters , l(onniken of andrre Relil{icnsen zouden mogen 

F ... 
i 
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• worden gedoogd." -· •ea noemt d- on~•• ..-k ftec 
Concordaat. Tbana behoort de&e hoop laeerl. aaa het Domein. -

Het d. G1nu ligt 4 u. N. 0. na Eindhtffen , i a. N. ten 0. 
Yan Helmond , un cfe Rups, 

De par. kerk is een afstammelintr na Bakel, en T,erd ia het jaar 
1U7, onder JOD111u HT11snac11, Bisschop un Luik, lot eene aûonder
lijke par. -verhnen, Het tegenwoordig kerkgebouw is opgerilf', en onder 
de bescherming van den H. lolWIHI den Doep,r, als 'martelaar, ia 
aijne onthoofding ingewijd, ten tijde van den eenten Putoor Anu
DOu11 , omi9J het. ja~r 141SO. Het. is een groot gebouw , aeer in 
de lengte ui rekt. , ru,tende o tien pilaren. De t.oren staat te mid• 
den op het da der kerk. De kl:fken hangen echter in ten klokkenhuis 
Yan de kerk af«eaonderd staande. Op het. laatst der vorige eeuw meenda 
men aan de \f"esuijde deur kerk eenen grooten en 1w11reD toren te hou
wen , ook 'had men daarmede reeds een begin gemaakt. en de poocla)a
geo waren in het jaar 1794, \o\ bo'Ven den grond oppt.rollen , toea, 
wegens de komst der Franacheo, dit werk is blijven steken. Onmiddel
lijlt na den Munst.ersehen vrede, schijnt deae kerk door de Herv. inp
nomen en tot hunne Godsdienst gebruikt. te lijn geweest. Dan, sedert 
het nagegaan nrdrag in 1662, wegens dea afstand der heerl. aan d• 
Ridderorde, is •U aan de R, K. ingeruimd. 

De Dominikanen of Predikheeren van het. klooste, ·yan '• Bertopn
.boseh , na de nrovering dier stad , verjaap , haddea aicb , in 16159 , 
\e Guu-r eene woning jebouwd ; welke , onder de bescherming ea door 
de aorg van den Kommandeur, in het jaar 1643 , tot een vol.lLomeo 
llocister en priorij gebragt, en in de orde erkend werd. Jlur na dm 
'Vrede van Il.unster , ia de \wist. over de opperheerschappij YU GuaT, 
waarvan gesproken is, werden de Geestelijken door den Kwartienehout 
van Peelland Yentrooid en verdreven en de Prior van het klooster met 
den Pastoor van GzauT te '• Hertogenbosch gevangen geaet, De scho
len 1ijn nor eenigen tijd door Predikheeren bestuurd. geweest. , maar 
de gemeente der Geestelijken eo het klooster ia in vollen ■tand gebngt 
te lteehelen , waar het wederom vernietigd is , na den inval van hel 
Fraosche Leger, op het einde der vorige eeuw. 

De Herv. hadden hier vroeger mede een kerkje , YU torentje en 
klok vooraien. Het was eertijds de Kapel -van het DomiDikaner or 
Predikheeren.-klooster • welke , nadat dit. klooster door de bewonen 
Yerlaten was, in het jaar 1681, aan de Herv. tot hunne Godsdieus\.
oefeniog is afgestaan. Dit kerkje, sedert het. jaar 1794 deerlijk in 
verval r.ijnde , dien\ thans niet meer tot eeoig geestelijk gebruik. 

Il.en heeft te Gu11T eeoe Latijnaebe school , waarin door eenen 
Rector en eenen Conrector , aan eer. gemiddeld getal van l50 leerlin
gen wordt onderwijs gegeven. De eente, die het Rectoraat aan dae 
~chool heeft waargenomen , is geweesL Ar.u1T111 ST111DG1 , die in het 
Jaar 1ö89, als Pastoor herwaarts k1Jam, en vermoedelijk. in be\ jaar 
1624, overleden ia, Aan deze school zijn onderscheidene beunen ver
bonden , welke aan de naarsl.igte leerlingen verge,·en worden. - Men 
beeft er eene dorpschool. 

llet Instituut van Doofstommen, hetwelk hier den 8 Juoij 
1830, door den Heer M. n11 ••• B1111., Conrector der Latijnscbe school, 
was opgerigt, is in October 1840 naar Nieuw-Berlaar, onder St. Mi
chiels-Gestel , overgebragt. 

De Ridders van de Doitsehe orde, hadden hier een fraai kasteel, 
de :Kommanderij van Gemert geheeten. Zie het volsendc art. 
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Gaar is de geboortëpl., van cleo pleenleo Ailfflaa Toaun1ans 
(.&no, .. n• Ha Buu) • ook wel oem Guur.uv■ pn6emd , t in 11S98, 
.Js Rector der Latijmche scholen te Utrecht, na een aantal La&ijnache 
dichtstukken te hebben uit.gegeven. Ook wa de Leu.er-, Dicht- en 
Zeclekuodige Joau WHYBLD , meer bekeod onder den IIMDl van Ga
oa11101 .1Lc:ao,m1101, die in 11SIS8 t, na Rector der Hieronymianen l.e 
Utrecht. en Ie •• Hertoaenbosch te aijn geweest, 6bder deae gem., op 
het wteel Laakveld • geboren. 

Den 6 Julij 1400 verk.ocbt Fm,s IJ , bijgenaamd de 6oedr, Her
tog .,.,. Bralltl.u, de heide omtrent Ga■ur aan de ingeaeteiten van dat 
d, De Spanjaarden P.lunderden G•••a-r in het jaar 11S99 geheel uit.-

In de mund April 1603 , werden eenige 1taalsche ruiten, die de 
landlieden in die streek.en geweldig plaagden , door A11ro111 &.ns Vd 
GaouuD011t , Bevelhebber van '• Hertogenbosch , omtrent het. d. Gemert 
in eene hinderlaag gelokt , waarbij dertig van het 1taten volk en twee 
uit'• Hertogenbosch aneuveldeo; terwijl er ook vele gevangenen en paar
den binnen de stad gebragt. werden. Gaoau11D011t, ongemeen met 
deae,. o•uwinning \'erheugd , deed de wa(>Cnen der Officieren , en de 
trompet.ten • met. het wapenachild no Pnna IIAHITI, in eene kamer 
•an aijn huia ophangen , waarin hij vervolgens eene prachtip maal-
lijd gaf. • 

Jo het jaar 1681S leed Guau zeer Teel door eenen ontuggelijkea brand, 
welle omtrent. 100 WOIIÎDIJCII vernielde. 

Den 6 .à.uguslu 1836 , werd de mechanieko katoempinnerü van 
den Beer J. F. N Gun , met alle de =vonden wordende ge
reedsehappen, alsmede de ,emaalLte en on te katoeaen eene prooi 
der vlammen, 

Br worden in dit d, twee druk beaochte jaarmarkt.en ,rehoadea; de 
eenle , llaandag vóór den ilS April ; de tweede , Maanilag vóór den 
il September. De Kermil valt ao Zondag na den i9 September. 

Het. wapen ,an deae gem. beat.aal in een veld . van goud, beladen 
mel een kruia van zilver , op het midden een achild van ailvu, be
laden met eenen opstijgenden arend nn aabel (swart). 

GEMERT (KO.M.MANDERIJ-VAN-), Toorm. kasteel, van c1e Bidden 
der Duitache orde , in de JJ.,ijerij NII '• HertognlHnela, kw. Peella11tl 1 

prov. JfoorJ-Bralltl.•tl, DerJ. distr., arr. en 4 a. N. O. Taa Bimllu,
""' kant.. ea ia. N. ten 0. van H,'-rul, ,em. Onaert. 

He& ia een groot en schoon gebouw , geleaen in sijne grachten , 
met aangename plant.udjea , en diende noeger tot eene verblU(flaats 
'VAD den Rentmeester en tevens \'an den Kommaadeur der Du1tsehe 
orde, In dit pboaw, dat ailwendig gcene aanmerkelijke Yeranderin
gen ondergaan heeft, ia thans eene mechanieke• katoenspinnerij p
'testigd. Door de antieke poort. op het voorplein deser kommanderij 
rek.omen , ziet men , dat het wteel door onderscheidene huisgeaionen 
bewoond wordt. Het wordl thans in eigendom bezeten door den Heer 
V.lll Ri1•1111n:, woonachtig te 'fiel. 

GEAIERTSCHE-PEKL , dat gedeelte van het moeras tie Pr?l, in de 
Meij,rij N11 1,Hntogenbo1cl,,, kw. Peellarul, prov. Jfoo~1!ollau, 
hetwelk lot de gem. Q-,-, behoort, 

GEMBSBOFF, uitgebreide pachthoeve in de heerl. B,..,,,,,,, iroot.h. 
LuenJ,11,,. Zie Ga■a11n•o•. 

GE AIO ERA, d. ia Oo,t-lndii, op het Sr,rula,t,,. eil. JaN, te1. Bag,_, 
GEIIONDB, voorlaeea Gu111n or Gnu•••• d. in de ·•eijerij N11 

11 Hmogn6o,ei, gedeeltelijkkw. Oi,tmeijk, gedeeltelijk b. l'•U.•d, 
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arr. '., Htrtogenl,o,c/a, gedeeltelijk Tteeerle distr. en kant. Bozttl I e11 
daarin voor een gcdeêlte gem. Do:rtel 1 voor een gedeelte gem. 1t. Mi• 
clu'tl-Ge,tel 1 en voor een gedeelte gem. Schijndel; voorts gedeeltelijk 
Etrlle distr. en kant. YegclU!l 1 gem. St. Otdenrode, Het ligt 1¾ u, 
Z. Z. 0. van 's Hertogenbosch, 1 u. N. N. 0. van Bolllel, ½ u. Z. 
van St. Michiels-Gestel, 1l u. van Schijndel, .3 u. W. ten N. nn 
Veirchel, en 1½ u."N. \V. van St. Oedenrode, aan den Dommel. Het 
bestaat ei:renlijk uit vier geb., welke door de namen. Gemonde
Boxtel, Gemonde-Gestel, Gemonde-Rooy, t>D Gemonde
Schij ndol onderscheiden en ook Vin G1:u1.ER \Consortes) genoemd 
worden, ilie te 1amen eene uitgestrektheid gemeente-irrond bei.itten , 
welke aan haar reeds in 1314 gegeven i1. Dci.e grond is bekend on
der den 11aam TanBodem van Elde, en daarover wordt door geaamen
lijke Gezworenen het op1igt en bestuur gehouden. 

De inw. -die meest hun bestaan vinden in den landbouw en vee
teelt, zijn allen R. K. en maken eene par. uit, die tot het apost. 
vic. gen. van '• Hertogenbo,ch, dek. van Orthe'II, behoort, en door 
eeneo Pastoor bediend wordt. De kerk, welke bier vroeger stond en 
aan den H. LA-■UTIJS toegewijd was, moet een 1eer oud gebouw ge
weeat 1ijn, :100 het schijnt van over vele eeuwen door de Romeinen 
opgerigt, als eene krijgsver1terking , en naderhand tot eene kerk of ka
pel herbouwd. Dei.e kerk, welke na de Reformatie aan de Herv. 
behoorde, zeer bouwvallig zijnde, als bestaande slechts uit eenen zeer 
vervallen toren en een , met instorting dreigend , gedeelle eener kerk , 
is in 18!M afgebroken. Zij stond onder de gem. St. Michiels-Gestel, 
doch thans, na de nieuwe opmeting, zoude de gren&Scheiding l!r door 
geloopen hebben , zoo dat de toren op Boxtels , en de k.erk op St. 
Michiels-Gestels grondgebied zouden gestaan hebben. De R. K. be
dienden zich destijds van eene, in 1771 , gebouwde 1oogenaamde 
stroo- of schnurkerk , welke op Boxtels grondgebied stond , doch ia 
het jaar 1824, mede is afffcbroken, nadat, in dat zelfde jaar, te G1-
•011»11 onder St. Michiels-Gestel. eene nieuwe R. K. kerk en toren ge
bouwd was, waaraan den 10 Junij van dat jaar de eerste ateen ge
legd is. 

Er is Le GuoHB eene school, slaande onder Gemonde-Box
t e 1, welke door de vier genoemde gemeenten daargesteld, en on
derhouden W?rdt. De bekende Schrijver CLEHIIS is hier Onderwijzer 
geweest. 

Op eenen akker nabij dit d., de Dommelakker geheeten, zijn 
iu het jaar 1739 onderscheidene oudheden gevonden , welke omstan
digheid , gevoegd bij het vermoeden aangaande de Romeinscbe afkomst 
der kerk, het waarschijnlijk maakt , dat GHONDlt tóór de prediking 
des Chrislendows een heilig oord geweest zij , en dat deze Dommelak
ker, en het daarbij geler,en Heilig-Weike, betrekking hadden op de 
godsdienstige inslclhngen onzer vaderen gedurende het Heidendom , het• 
geen nog daarenboven bevestigd wordt door den zoogenaamden St. 
Maartens-cijns , door de opuezelenen aan deze hoeve vroeger belaald , 
en door het cijnsmaal, een overblijfsel van een dooclenmmal der 
Heidenen. Inwoners van alle vier de plaatsen, waartoe G11■011DB nn 
overoude lijden behoord heeft, namelijk : Boxtel, St. Michiels-Gestel, 
St. Oedenrode en Sc/11:ïndcl, hadden cijnsen op hunne goederen geves
tigd , die in het christen tijdvak St. lllaartcns-cijnsen genoemd, en op 
den feestdarr van St. Maarten, welke den 11 November invalt, be-
1.aald werden. De opbren::~t dezer cijnsr.11 moet bestaan hebben in nld-
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gewauen, die later tot geld herleid 1ijn. Vele. cijospligtiiren hadden 
huooe landerijen daa"ao door arkoop gevrijd , doch de meeste cijnsen 
werden op andere cijnsbocken overgeschreven , en eenirre jaren vóór 
2801S 1ijn er vele no overgebragt op het St. Michiels-cijnsboek, 100 
dat het bedrag van alle de St. Maartens-cijnsen , in dat jaar, niet 
grooter was dan vijftien gulden. Op den feestdag van St. Maarten 
kwamen de cijnspligtigen, op de groote Wielsehe hoeve bijeen, om 
hunne cljnsen te voldoen , en tevens om het cijnsmaal te houden. 
Daartoe was eene kame1· en de stal dier l1oeve bestemd , die buiten
gemeen groot en voor de aanzienlijke boerderij, ook veel te ·froot was. 
'foen ; na het jaar· 1801S, · dit cijnsmaal werd afgeschaft, had de1e 
groote stal geen doel meer , en is duS' door eene kleinere, meer ge
evenredigd aan het boerenbedrijf, vervaniren. De eigendom de1er hoeve 
met het Heilig Weikc en den Dommel-akker behoorde tol het domein 
der grondheerlijkheid St. Michiels-Gestel, wier Heeren de cijnsen ont
viniren, doch dan ook het cijnsmaal bekostigden. Deze kosten werden , 
hij den verkoop dezer goedel't'n , den 7 April 1803, door het domein op 
dertien gulden beraamd, welke die administratie, de cijnsen aan zich 
houdende, aan den kooper, die met het eijnsmaal bezwaard bleef, jaarlijks 
sou uitkeeren. Het laatst gehouden cijnsmaal dagteekent van St. Maarten 
2801S, toen er zich onireveer vijftig gasten opdeden. De koopers der hoeve 
zagen met verbazing , dat c:ie feestviering hun veel booger , dan op de 
hno toegeleirde se&adeloosstelling te staan kwam, en vervoc:rden zich 
deswegens bij de commissie , die belast was met het beheer der domein
goederen, aan de Bataafsche Republiek , bij transactie van den IS Ia
nuarij 1800, afgestaan. Zij schijnen in bun verzoek ireslaagd te zijn, 
dat namenlijk de St. Maartcns-cijnsen en het cijnsmaal werden afge-
1chan, daar sedert dien· tijd noch van een cijnsmaal, noeb van St. 
!ltaartens-cijnsen. meer gehoord werd (1). 

GEMONDE-BOXTEL , dat gedeelte van het d. GE11011u1, in de lllei- · 
jerij mn •, Hn-togenborcla, kw. Oillenmjk, prov. Noord-Braband, dat 
tot de gem. Boztel behoort, Tweede distr., arr. en i u. Z. Z. O. 
ffD '• Jll!f'togenbo,cla, k.ant. en N. N. 0. nn Boztel; met 61 h. en 
360 inw. 

GEMONDE-GESTEL, dat iredeelte van het d. G1■011DE, in de Jlei
jerij wan '• Hertogenho,c'/a, kw. Oi,tenmjl, prov, Noord-Brahand, dat 
tot de irem. St. Jlit/,ieu-Gntel behoort, TVJeede distr., arr. en i u. 
Z. Z. 0. van '• Hertogenbo,c'/a, kant. en 1 u. ten N. N. 0. van Bo.rtel 1 

½ u. Z. van St. Jlichiel,-Ge,tel; met 62 h. en 280 inw. 
GEMONDE-ROOY, dat gedeelte van het d. G1■0110E, in de 'Jleijerij 

wan '1 lln-toyenbo,c'/a 1 kw. Peel/and, prov. 1Voord-Braba11d1 dat lot 
da gem. St. Oedenrode behoort, Eerde distr., arr. en 2 11. Z. Z. 0. 
van '• Hl!f'togenbosc'/a, kant. en 2½ 11. \V. van Ye,qchel 1 gem, en 
i u. W. N. W. van St. Oedenrode; met 33 h. en 190 inw. 

GEMONDE-SCHIJNDEL, dat gedeelte van het d. Gemonde, in de 
llleijerij ,an !1 llerlo9e11bo1c/a 1 kw. Peelluml 1 prov. lVoord-Braband, 
dat tot de gem. &l11ï1Jdel behoort, T,reede distr., arr. en 2 11. Z. Z. 0. ' 
van •,·Hmogenbo11cla, kant. en 1 u. N. N.O. van Bo.rtel en¾ u. W. 
van Srhijndel. 

GEMPIISG or G1:aPA~G , distr. in Oost-Indië, op het S,mtltuche eil. 
lam, resid. P,usoeroewang I distr. Bangil. 

(1) Ken ale dcs11•~• nadrr het Ge,chi,d4ulldig Jt,n"lu:erl ...,. d< prooillllie Noonl-llrdAd 1,ij

"•l'h'a,& door Dr. €, R. Uao■AKI , D, Il , hl. 1•G co •olllffl4<, 
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GEIIPOL of GIIDOI,, distr. in Ood-lr&dil , op mt B•-- eil,
JaN, resid. PauOffOffllG'llg, dist.r, Bangil, 

GEM.UNDE of GuusDT, d, in de Mtijerij •• '• B1rtog,,,,,_,., 
_prov. 1f oorrl-Bru1,a,rul, gedeeltelijk b, lJi,tlftlJiji, gedeeltelijk b . 
Peelland. Zie Guo11D1, 

GENAUWERT, Toorm. Noooeoklooater, prov, Frw,larul, kw. Oa.
t,rgoo I griet. FfflDef'tlerad,el. Zie N.auam. 

GBND; d. io de Otler-Bmwe, prov, 6eltl.rlorul. Zie G1n, 
GEND (KLEIN), oom, welken men meeatal geeft aan het d. Wus

llOAH, i~·Slaau-1'1aandern, prov. Zeelo'llll. Zie Gur (Kuui), 
GEND (SAS VAN), voorm. veating in Staat,-Yl,,a,ad,ren, prov, Zee

lurul. Zie S&1-us-Gaar. 
GENDER of Ei11D1, oudtijds Ens of .&11111 riviertje in de Jllijerij •• 

... , &rlcg:mb01tla, kw.Kempe,,.larul, prov. lfoortl-Broklltl, data\)neo oor
sprong neemt uit. twee adertjes , waanan het eeoe bij _Steen&el eo het 
andere bij Knegsel ootlpriogt, het stroomt venolgeos laDIJI en door Veld~ 
hoven , langs het Kasteel en de kerk nn Blaarthem ; maakt de acbeiding 
t!l11eheo Slrijp en Geatel; vormt voor het grootst gedeelte de gracht.ea 
van Eindhoven; acheidt dat stadje ten NoordeQ en Oosten VIIQ Woeo
sel , en ontlast zich niet ver van daar in den Dommel. 

GENDERDUKE-POLDER of beter GaDDDDIJ.H-l'OI.DD, voorm. pold. 
in Staau-Ylaanderen, in Ázekr-..lmbaclat, prov. Zeeland, ,relke in dea 
strijd met Spanje, benevens de omliggende polders, een\ op den 26 Julij 
11S74 eo later op den S Februarij 11S84, door de beselting van Nemen 
-ver,roest werd, terwijl de polder vervolgeot , nadat H.u1ain , Prins •• 
fhanje, zich, den 17 Julij 11S86, vaa de stad Azel had venekerd, ter 
beveiliging dezer vesting , met de meeate polders in Azeler-Ambacbt, 
op last van den Prins ouder ,rater werd geaet.. Na den vrede van 
Munster io 1648, verd er, den 1i Dec. van dat. jur, octrooi ver
leend tot bedijking van den Polder van Zaamslag, waarbij 1036 gemet. 
1011 r. (461 bund. 79 v. r. 71S v. ell.) van den G111Dnn11u-PoLD1■ zijn 
ingedijkt., zoodat. die polder bijna geheel io den Polder-t,a,...Zaaa,lag 
ÎI opgenomen. · . 

GENDEREN, heerl. in het Land"°" Heu,d,11, prov. 1Yoortl-Bra-
6and" arr. '• Herlogenbo,cla, kant. Heusden, gem. Heubeea-BeÜ&na-ftl• 
Genderen; palende N. aan de heerl. Aalburg, 0. aan de heerl. Hees
been, z. aan Doeveren, W. aan Eelhep. 

Deze heerl, bevat het. d, Genderen en eeoige ventrooid liggende 
huizen, telt 75 h. en ISOO inw., die meest. hno bestaan vinden in deo 
landbouw eo veeteelt.. Ook heeft. men er vele hop- en henne~ken , 
alsmede eeneo korenmolen. 

De Herv., van ,relke men er 4!50 aaolreft., die in deze heerl. eene 
kerk hebben , bebooren tot de gem. Doereren-en-Genderen, doch vao 
welke in het jaar 1834 , het grootste gedeelte zich afgescheiden beeft 
en thans eene afzonderlijke gem. uitmaakt.. -

De R. K., van welke men er ruim 40 aanlreft , worden tot. de stat, 
van Heimlen gerekend. De enkele Evang. Luth., die bier woont, ~ 
hoort tot de gem. van Heusde11, - Men heeft in deze heerl. eene 
school. 

Het d. G11'DEAE11, ligt 5 u. W. ten N. van 's Hertogenbosch, 1 u. 
W. van Heusden en ½ u. N. W. van Heesbeen, Het ia eeoe kleine 
doch vermakelijke plaats, rondom io het geboomte gelegen. Omtrent 
dit d. beslaal er eene overlevering, dat men io oude tijden , aldaa~ 
eena stad heeft willen aanleggen , waartoe men eeoigen grond meent 



GEN. 

te Yiailea În de regt• en breede 1traten , die op een groot plein uil
loopen, welk pleÎn \ol een groot marktnld kan dienen. llen vond 
hier vroeger ook. de adellijke hofstad Luiten d aa 1, nn welke nog 
een overblijfsel , in eene kleine boerenwoning onder dien naam, aan
waig it. De kerk ia vrij fraai , doch niet ner grool ; 1\j hee~ een 
laag, spits, met leijeo -gedekt torentje. Het hoop kerkhof is door 
eeneo muur omgeven. - In het jaar 1841 1 is hier eene aieowe kerk, 
voor de Afgescheidenen gebouwd. 

De dorpschool wordt door een gemiddeld getal van ISIS leerlingen 
heaocht. - De kermis valt in den tweeden maandag in Octobeti. 

Bij den venchrikkelijken watervloed van 18 November 1421 , toen 
door eeoe doorbraak, de geheeleZuid-Hollandsche-waard onderliep, vloeide 
dit d. ook geheel onder, waardoor vele menschen hun le,-eo verloren en 
andere groote schade aan huis eo 'have leden. Bene andere ramp trof" dit d. 
den 21 Junij des jaars 1767, toen een vreesaelijke hagel eensklaps de 
blijde venrachtioir der landlieden , voor een groot gedeelte , deed ver
dwijnen, daar al liet te veld staande koren eo gewu , nagenoeg ge
heel verpletterd werd ; terwijl bovendien I io bijna alle de woningen nn 
het d., de glaen verbrijaeld werden, ' 

Dne heerl,, werd op het einde der vorige eeuw in eigendom bezeten 
door den Heer V111a11T GuST&D, Graaf•• Bt1111peo, beschreven ia 
de Ridderschap van Holland , benevens Kolonel van het regement garde 
dragonden enz., eo1. Thans is l\j het eigendom van den Heer C..11-
Tlilll 'Y&II 11111 HIUffl.. · 

GENDEREN (POLDER-VAN-), pold. in het Land•• Hn,,Jn, 
prov. Noord-Braiand. 1 arr. •, Hntognbo,el,, 1 kaut. Bffl1d.n, gem. 
BttsbttJ1-Eetl,~•111-Gnd.n'ffl; palende N. aan het Poldertje-tusschen
de-Lage-Steegen , 0. aan den Polder-van-Aalburg en den Polder-van
Heesbeeo, Z. en W. aan den Polder-van-Doeveren, • 

Deae pold., beslaat, 't'olgens het kadaster, eene oppe"lakte van ISIS 
buod. til 1', r • .« 1', ell. In het midden nn dezen polder ia gelegen het 
d. Genderen, bij hetwelk OIDltreeks .1417 eene ridderlijke hofstad l,e.. 
stond, genaamd Luiteodaal, waa"ao n, een klein overblijfsel ia 
eene boerenwoning bestaat ; de polder wordt oor eeneo watermolen , op 
het Oude Mauje malende , droGffehoodeo of van het overtollige water 
ootlut, Het land ligt 8 à 7 palmen boven A. P. Het polderbestuur 
bestaat uit eeoen Seliout teveu Secretaris en vier Leden. 

GENDERINGEN , d. ia het graafs. B,rgl,,, proY. G,lderland. Zie 
Gan1■o1111. • 

GENDERLINGEN, oude naam van het d. Gnll•r111111, in het graafi. 
Bergl,,, proY, Gelderlaratl. Zie G111Dllt111111. 

GENDISSON, riv. in Oo,t-lnd.ii, op het S11nd.a,el,,, eil. Ja1111 1 reaid. 
Djapan1. Zij loopt, met eene noordelijke rigtinir, in de Zee-11an-Jat1G 
aat, en kan alleen kleine en boomvaartuigcn (dJokoeng) dragen. 

GEND-NAAR-NEUZEN (KANAAL-VAN-), kanaal in Staat,..Ylnaa
dff'ffl, prov. ZetlHd., Zie N111u11 (Ku.uL To•). 

GENDRINGEN , gem. io het gnafs. B,rgl,,, proY. Gelderland., kw. 
'en distr. Dot1borg-111-ZnefUJIJr, arr. Zutphna, kant. Tnborg (12 m. k., 

IS k. d., IS •· d.); palende N. 0. aan den Ouden-IJssel, die haar van , 
de gem. Wiseh scheidt , 0. aan de heer!. Aoholt, io de Pruissisehe 
prov, Rijnland, Z. mede aan de Pruissiscbe prov. Rijnland, W. aan 
de gem. Bergh, 

Deae gem. bevat de heerl. Gendringen eo Etten, en daarin de 
d, Gendringen, Etten, ••1Jchelea en Ulft, beol't'CDI de buun; 

• 
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Groot.• Breederbroek, K lein-Breederbroek, IJ 1.selhu n te-,. 
llildt, Onr, Pol, Rafelter, Schriek, Vaufelder, Veld
hunte, Voorst., Wals, Warm, Wieken, WiltenZiek. Men 
t.elt er 7tlS b., bewoond door 882 huisirez., uitmakende eene bevol
kinir -van ruim 4800 inw. Ook 'Yindt men in deze gem. zeer goede oer 

· of ijzererts, en men heeft te Ulft eenc blocijende Ijzergieterij. 
De R. K., van welke men er onge'\'eer 3600 aantreft , maken dP. 

stat. no Gendringen-en-Ulft en van Etten uit, en hebben in deze 
burgerl. irem. t.wec kerken, als i eene te Gendringen, eene te Et
ten, cd eene kapel te UI ft. 

De Herv., no welke men er ruim 1200 aantreft, maken gedeelte
lijk de gem. nn Gendri1tgen-m-JJlegchelen uit, en bebooren redeeltelijk 
tot de gem. Btten• en-.Yetterde,i, en hebben in deze burrerl. rem. 
drie kerken, als: eene te Gendringen, eene te Etten en eene te 
Megchelen. · · 

.Men heeft in deze gem. 4 ,cholen, als: eene te Gendringen, 
eene te Etten, ecne te Meirchelen en eene te Ulft.. 

GENDRINGEN, heerl. in het graafs. Bergh, prov. Gelderland, distr. 
Dotsborg-en-Ze11enaar 1 kw. en arr. Zutphen, kant. Terborg, gem. 
Gendn'11gen ; palende N. aan de heer!. Etten , N. 0 . aan den Ouden
IJssel , die haar no de heer!. l,ichtenberg scheidt , 0. en Z. aan de 
Pruissisehe prov. Rijnland, \V. aan de heer!. Netterden en de bannerlj 
van 's Heerenbergh. 

Deze heer!. bevat de d. Gendringen, Megchelen en Ulft, 
benevens de buurs. Groot- Breederbroe k, KI ei n - Breed er
broek, Mildt, Oor, Pol, Schriek, Varsselder, Veldh11nte, 
Voorst, Wals, Wieken en Wilt. In deze beert. Iigrren ook de 
adel!. h. Hardenberu, Oevelgunne, Zwanenburg, Megche
len, Lankvoort, Wilt en het slot Ulft; ook behoorde vroeger 
liiertoe de adell. h. Doorvorst, thans eene boerderij, en Wezen
horst, dat ofll'ebroken is. Men heeft er eene bevolking '\'ID ruim 
3800 inw., die meest hun bestaan 'Yinden in den landbouw; terwijl men 
in de bunrs. Voorst mede zeer gol'de oer of ijzererts vindt , en in het 
d. Ulft eene ijzerffieterij heeft. Men had er vroell"er eene portefenil
JeFahrijk , die met Jannarij 1836 ofgehonden heeft. 

De R. K., die hier 2800 in geta zijn, maken de stat. nn Oen• 
dringen-en-Ulft uit. - De Hen., no· welke men er 900 aantreft, 
maken de gem. Gendri11gen-en-.Jltgthelea uit. 

Men heeft in deze heer!. S scholen, als: eene te Gendringen, 
eene te Megchelen en cene te Ulft. 

liet d. GE11D11111GE!I , Gt11DERl!IGEJJ, oudtijds G1llDl!IIL1llGE!I, ligt 6½ u. 
Z. Z. 0. nn Zutphen, 1½ u. Z. ten 0. van Terborg, 4½ u. 0. Z. 0. 
-van Doeshorg, 3¾ u. 0. ten Z. van Zevenaar, in cene heerlijke lan
douw. Het is cene groote en schoone plaats, waar men, in de kom 
-van het d., or11re\"ecr 900 inw. telt. Dit d. had te voren, 100 wel 
als Etten , het rerrt om rroudcn en iilveren munt te slaan , zoo dat 
men DOff acid vindt • dat alhier geslagen is. 

De llerv. kerk, ,·óór de Reformatie aan den H. MunNus toege
wijd, stond destijds ter herrc\"Ïllff van den Graaf VAK DEIi BBR&B, had 
een orr,el en twee vikarijen; als: de 'Yikarij van de H. Jl. Aposte
len l'nnvs en PAvLus, wiens Bedienaar verplifft was, om alle Zou
dar,en de eerste dienst te doen , en ook alle Woensdagen en Za
tnrdar,eu eene mis te lezen ; en die '\'an ST. Joau den Dooper 1 wiens 
Uedienaar Vrijdags cenc hoofd mis deed nn het H. Kruis, en nog eeae 
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mia door de week, als het hem het best gelegen kwah1; 'deae vibrij 
werd door den Hertog van Braband begenn. Ook wa, er eene kerk
dienst op den naam van Sr. Asro11101 gesticht., waaraan de last 'l'&D 

&wee missen verbonden was. De eerste moest alle Donderdairen ge
leien worden ; de tweede, zijnde eenc hoogmis \"an 0. L. Y rouw, alle 
Zatordagen. 

De R. K. nn G1Ha111a111 , hadden sedert. de Reformatie hunne kerk 
te Ulft. In het be3'Ïn de,er eeuw • sLichuen &ij in hun midden cene 
bijkerk • welke in 1818 tot parochie or hoofdkerk is verbe,en. In 
1819, is dat gebouw door cenc nieuwe kerk , aan den H. Mur1!ln 
toegewijd , vervangen, · terwijl de kerk te Ulft, alstoen ia opgeheven. 

De kermis valt. in den laatsten Vrijdag in Augustus , e11 er wordt , 
den laatsten W oenadag in Octobcr, eene beestenmarkt gehouden. 

G.111ua111&11 is de geboorlepl. nn den Godgeleerde Jouu G1auo 
Srillll&, r,eb. 11 October 1711. 

GENDIUNt.EN-EN-.MEGCHELEN, kerk, gem., pro.,. G11ld.erlarul, 
kl. van Zutplae11, ri111r "an Dortinchem. · 

Deze gem. telt 900 zielen, Alen heeft er twee kerken , als ééne 
te Gendringen en ééne te Megchelen. - Het beroep is eene 
bain collatie , 1ijnde de Heer Yin Gendringen Collator ; terwijl de 
kerkeraad het regt Yan voordragt. heeft. 

GE~DRINGEN-EN-ULFT, R. K. stat,, aarlspr. Gelderla,ul. Men 
telt. er i300 zielen, en men beert in deze stat. eene kerk te Gen
dringen en eene kapel te Ulft., welke ger.ameulijk. bediend worden 
door éénen Past.oor en éénen Kapellaan, 

GENDSCHE-VAART (OUDE-), vaart. in Staat,-f''4arnlne11, prov. 
Zeela,.,l. Zie Gan11Cu-V .t.HT (Ouoa-). 

GENDT, d. in de O•n-Betu•e, proY. Gelderhnd. Zie Gur. 
GENEMUIDEN, i;em. in Zalland, prov. 011erij11el, arr. Zwolle, 

kant. Xampe11, (lS k. d 1 3 m. k" 1 •· d., 2 ged.) ; palende N. 
aan de Zoidenee , 0. aan het. Zwarte water, waardoor het. van Ambt.
Vollenhove gescheiden wordt, Z. aan de gem. Zwollerkarspel, W. u■ 
de Goot. , aijnde een oostelijke arm van den IJssel , die het. Yan Graf
horst en Kampen scheidt. 

Deze gem. bevat, behalYe de plauelaadst. Genemuiden, de biaon. 
Watentein en Afsched of de Kamperzeedijk. 

Zij beslaat eene oppervlakte van 16~ bund. lJ "· r. ISl v. ell., telt 
i80 h., bewoond door 390 huisgea,, uitmakende eene beYolking no 
1700 zielen, van welke Yele han bestaan vinden in den handel in 
booi, biezen en maUen , alsmede in de mattenmakerij ook heeft men 
er ééne scheepstimmerwerf. 

De inw., die hier a Hen Herv. aijn , maken eene gem. uit , die tot de 
klass. en ring Yan Kampen , behoort.. De eerste die , zoo nr bekend 
is, in deae gem. het. leeraarambt heeft 'ltaarr,enomen, is geweest. Jo
BA!lllu Nsoaa101ea, die .den 13 December 161S7, als aoodanig is be
Yestigd geworden en op den 9 December 1703 is opgevolgd door Ba11-
u■111 W111raa. De kerkeraad oefent er een vrij beroep uit, onder ap
probatie nn den Koning, aonder medewerking of inaage , noch Yao 
het plaatselijk bestuur , noch nn de klassi, , waarna het beroep ten 
oventaan•nn twee deputaten der klassis uit3ebragt, en beleefdheid... 
halve aan de regering wordt bekend gemaakt, zonder venoek om appro
batie, 

Men telt in deze gem. vier scholen , van welke twee in de plaLte
landst. ~B111■u1ou zelve, co een aan den Kamperzeedijk. 
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De plattelanclst. GDD111a• , ~n• bij de uhippert eo liellen 
ftD den minderen stand GDL11111Du of Gnu111na en in oude oorkon
den oolr. onder de num van . Gnuuou , Ga.LDVDu , Gu.nnu en 
GUI.■IJDD, voorkomende, ligt 3½ o. N. ten W. van Zwolle, S u. 
N. W. van Kampen , aan het Zwarte Water , 11eer nabij de plaat, , 
waar dit 11icb ia het Zwol1cbe diep ontlaat ; terwijl er , voor de ge
meenechap met Z•artll•i• en Yollealow, 1 over dit water een 
pontenveer is. 

Er 1ija er, die aan Gnau1on eene booge ondbeid loetcbrljftll, en 
het zelf• tot den aetel maken van de Brnktersche Maagd of Waaneg-
1ter V ILLIDA. , die op eenen boogen toren woonde , en van daar hare 
orakels mededeelde. De plaat■ aoude in dien tijd Nuuu. gebeeten 
hebben • aoo alt het dan ook onder dien naam op oude kurten. 
voorkomt. Zeker is he, , dat Genemuiden , eerst behoord hebbende 
onder het drostambt van Usselmoiden, stadsregt heeft verkregen 
van Jos,w vu Nuuv, den negen en dertigste Biuehap van Utreclit, 
hij brief, gegeven te Zwolle op Pontiaamdag in het Jaar 1i71J. De 
eonpronkelijke brief ÏI bij den Geldencben Oorlog in het begin der se■-
tiende eeuw verloren gegaan I doch een vidim111brief ÎI nog voorbau
den. De Bisschop maakt daarbij van het dorp (villa) , ,eheeten G11n
•v101111 , eene vrije stad, en geeft haar alle vrijheid , die Deventer, 
Zwolle en andere Zallandsche steden van hem en aijne voorgangeren 
hadden verkregen, en nog beulen, Dit werd in het jaar 1346, nader 
door Jouw v.1.11 AauL, den aeven en veertigsten Bi11Chop van Utrecht, 
bevestigd , waarbij· bij een jaar later verlr.laarde , dat •U als van ouds 
pregtiiJd wu tot de villCberij , in al het water, dat gelegen wu bin
nen 1ijn land , • van W aterstyne nederwaert tot aan die V oent , en 
• dwen over in allen den water van den enen lande tot den anderen," 
Ook gaf hij 1ijnen veerstal met alle toebehoor_, onder 'VOOrwaarde, dat 
de atad hem daa"oor jaarlijks aestig ponden wu, op 1ijn hui■ te Vol
lenbo\"e aoudea leveren. Fi.om1 1'AII Wnu.n:110,n, vijftigste Bwchop 
.,an Utrecht, bedong, bij de bevestiging •an de voorregten der 1tad, 
in het jaar 1379 , voor 1ich en 1ijne ambtenaren en geain , • ten alle 
tijde , vrije overvaart over het veer , en gemelde kerkvoogd verleende 
haar in 138i drie vrije jaarmarkten aan haar; 1ulk bedior maak
ten ook de volgende Bisschoppen , wanneer •ü, bij bonnen k.OIDlt tot 
den stoel, de voorregten bevestigden, 

G11111■mn111 schijnt 100 niet vroeger, ten minste reeds in de veertiende 
.eeuw versterkt te &ijn geweest: de stad bad twee poorten, de Middelpoort 
aan den zeedijk, en de Steenpoort op den weg naar Hasselt. Ook 
wil de overleverinr, dat het wel met torens voonien , doch niet be
muurd was. Vroeger wu er ook een blokhuis, waarin men in 11J7i, 
op last van den Graaf n11 Dili Bna■ , twee Leden 1'8D den Raad , uit 
:Kampen, zijnde Aa1110 HII Bo■co• en ConauD vu DIi VIICIIT, gevan
gen gebonden beet\. Van dit blokboi1 i1 niets meer aanwezig. De 
plaats , waar het gestaan beet\ , is in het jaar 1818 tot eene begraafplaats 

- mgerigt. Op het 1Ladhuis wordt nor op eene ■cbilderij de af'leekening 
van gezegd blok.huis aldaar ter gedachtenis bewaard. Thans beslut G1-
111a111on eene oppervlakte van ongeveer 16 bund., telt !il41S h., bewoond 
door 3158 huisge1., uitmakende eene bevolking van ruim 11SOO inwoners. 

Het Stadhuis, aan de Hoofd.- of Lang11traat, i■ een zeer doelma
tig ingerigt gebouw. - De Kerlt, aan den hoek van die 11elfde straat, 
■lood voor de Reformatie onder het kapittel van Deventer, die er het regt 
van patroonschap over had en telde in het jaar 11S71J vijf honderd per-
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'IOJIID, TOOI' wie de Puleor phoaclea wu alle W oemdqèn de mis te 
Iaen. De Tibrg •an ome Lieve Vronwe, de eenige die hier was en 
ter Terkieaing van de stads OTerheid nood, verpligtte den bedienaar, 
om alle Dinplagen, V rijdageo , Zondagen en Heilige dagen , de dienst 
aa he& eindigen Tan de lletten , onder het spelen van hel orgel , te 
doen. - Wijden waren er drie kerkdiensten , als : ééne van St. 
C...T11.11U11A; ééne van den H. 1A.Co1u1, welke, zoo wel als de voor
pande door de Regering vergeven werd , en ééne van St. Ano1011 , 
welke ter benoeming Tan het oroedenchap Tan St. A11T0111v1 1tond. -
In de kapel Yin het voorm. Gasthuis , aan de Hoofd- of Langt•lralll 1 

dat aan den R. Geest \oegeheiligd was, bestond niet -r dan eenevikarij. 
Er is te Gz11umaa een Werkhuis voor de behoeft.i119n gebouwd , 

hetwelk in 184i is onder dak gebragt , 1ijnde eene inr1gting ter op
nemins en verzorging van 40 of ISO bedeelden , die er aich met het 
mattenmaken 111llen heiig houden. 

Ook is er een klooster geweest , waanan den Schildknaap Ono •oun 
aijne milddadigbeid , in het jaar 1431 , bij nitenten wille beweaen heel\. 
Het werd door eenige maagden bewoond, die een geestelijk leven leidden , 
aonder 1ich echter aan eeaige gelofte te binden. 

De ttad1school, in twee afzonderlijke gebouwen verdeeld, telt door• 
pan• ilSO leerlingen. Ook bestaat er te Gz11-■mau een kleinkindea-
hewaanchool, met 40 kinderen, en eene, door het Departemeat 
Gan ■ u111111 van de :Maatschappij: Toe Nut - •, A,,_ 
epgerigte , herhalingsschool, waarin aan ISO of 60 jongelieden , •an 
tunchen de til en 18 jaren, onderwijs wordt gegeven. 

In de nabijheid van het plattelandstadje loopt de gemeene weide , 
waarop ieder bu~r of hij die met eene burgerdochter gehuwd is een 
seli.er getal runderen matr weiden, 

G&11um1n is vermoedelijk de geboorteplaats geweest van Ju na 
Gnlolfflan , den vier en dertigaten Abt en teven• den laatlten KIOOl
te"ootd Yln het beroemde klooster Lidlum in Fa1asLUD, die ten jare 
11J7i door de Geuzen nit dat ki-ter verdreven werd , en Tan wien 
men getoifft, dat hij een groot liefhebber van geleerdheid en boek
oefening wu en de hand hield aan wetenschap ea geleerde lieden. 

In het jaar 11S!li werd G1in:■111Dn belegerd door GaoaGB Sc■En V.lll 

Tonaan11, in dienlt Tan Kaar. V , die de provineie tegen den Her
tog Yan Gelder te hulp kwam, doch door den Hertog ontzet. Veel Tan 
Sc■ns.1 •olk, onder anderen Tl.ltt11111 8oT11u , werd hier gevangen 
genomen , en Scan& 1elf, gekwetll 1ijnde , redde 1icb te nuuwernoocl 
met de Ylugt naar Hauelt. De Geldenehen behielden de 1tad , btJ 
een verdrag, twee jaren daarna gesloten, tot dat 1ij in 11S21S , met Rn
tehedé voor ilS,000 gold. door den Bisschop werd ingelost. 

In het jaar 11Si6, \oen Hertog Laar. hel land1ehap op nieuw begon 
te bestoken , besloten de Staten wel , dat Gnuman 10ode ontmanteld 
worden ; doch bij maakte er aieh het Yolgende jaar weder meester nn 
en venterkte het. Des niettegenstaande ging ·het in 11Si8 aan SCHH over, 

Ten tijde van de beroerten der Wederdoopers, werden in de maand 
Maart van het jaar 11SH hij Gna■UIDl!I verscheidene 11ehepen met 
:SOOO mensehen nn dese Mete , met oorlogsgereedschappen beladen , 
in besla( genomen. Zij kwamen uit Holland , en hadden voor, Mun
■ter te ont1etten. Vrouwen en kinderen werden losaelatcn, doch de 
voornaamste aanvoerders te Kampen onthoofd. 

In Augu,tus van het jaar 11S7i gaf zich G111Hu1n111 aan Graaf 
\V1LLB■ n11 Dt:11 Br.11&a. zwager ,·an WrtL"?■ 1, Prins mn Oranje, over, 
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die het apoedig wedec verliet , en het scliijnt , dat er aedert dÎl'O 
tijd meer of min bezelting in gelegen heef\. AlLhana in 1ä90, werd . 
het aldaar liggende vaandel krijgsvolk aebruikt, om het muitende pr
niaoen van Zwartsluis te beteugelen. 

In het jaar 1606 had de Spaansehe Veldheer SP111ou io den zin, 
om GE,unnP"EN te bemagtiaen, doch werd daarin voorgekomen door 
Gauso vu WAuno, Drost nn Zallaod. 

Bij den eersten Muustersehen oorlog in 166ä, bleef het van de vijande11 
vrij, ofschoon zij zich in den omtrek van Hasselt vertoonden. Bij den twee
den inval der Munsterschen in 1672 , ging het te gelijk met andere ver
sterkte en onvcrsterkte plaatsen , ala: Staphorst, Rouveen, Blolwjl, Mep
pel enz. over, Alle iuwonel"ll verlieten het op het naderen van den -.ijaad. 
met uitzondering Tan ééue vrouw , en keerden niet tcrng , dan op de 
bedreiging , om de stad in brand te zullen ,leken, Drie malen beeft 
de stad door brand geleden, eerst in 1621S, daarna in 1698, waar
door 80 buizen en ISO aeh11ren in de asch gelegd werdt11 , en nog eens 
in 1741 , toen een ander gedeelte vernield werd. 

Na de landing der Engelsehen in Noord-Holland, in het jaar 1799, 
stevende een Engelsch Officier, die aieh , met 12 Matrozen , aan boord 
Yan een gewapend vaartuig bevond, naar G111E11D1D111, en 1telde zich, 
in naam des Prinsen van Oranje , in het bezit der plaats; doch een 
-.ijftigtal Jagers , no Deventer en Hattem derwaarts gezonden, uame11 
dan Officier wet 10 der Matrozen gevangen , en bragleu heL schip 
aaar Zwolle. 

De ontzettende storm en "l\'atenloed van den 4 en IS Februarij 
18ilS had ook voor de gemeente Ga111■uaDBa de rampzaligat.e ge-.ol
geo. • Twintig meoscben, waaronder 4 geheele huisgezinnen , werden 
eene prooi van den vloed. lleL aantal der verdronken beesten, bedroeg 
5j6 , zijnde meer dan \ vaa het vee , dat a:ieh voor deu walennood 
hier bevond , 41S huizen waren ten eenenmaal weggeslagen of lagen in 
cenen puinhoop , · nog 44 waren zwaar hesebadigd , en -.oor gell!le be
woning meer vatbaar ; terwijl IS6 andere eene mindere schade leden. 
Het aantal ongelukkige ingezetenen , die, volstrekt. van alles beroord, 
niets anders dan hno leven hadden behouden , rn dadelijk na de ver-
1chrikkelijke ramp van huisvesting en voedsel moesten worden ,·oor 
aien , beliep ongeveer 80 huisgezinnen, en bestond uil meer dan 21SO 
personen. In den drin1tenaten nood deaer betreurenawaardigeo werd van 
1tadswege oogenblikkelijk voor:&ien , door hunne opnemintr iu de stads
school , het gemeentehuis , en in nog tw1:e andere plaatselijke gebou
wen, en door toedeeling van benoodigde levensmiddelen. Onophoude
lijk hield de regering zicl1 bezig, met hulp en leeniging te venchaffeo, 
waar en op welke wijze deze was aan te brengen. 

Het wapen van Gu1■u1ou hestaaL uit een schild Y8P azuur , hela
den van boven meL eene, tusaehen twee zespuotige sterren ffCplaal.sle, 
lelie en van onderen met eenen zalm, alles van goud, Het schild 
gedekt met. eenen gouden kroon rn van achteren vastgehouden door 
een geharnast man , houdende in zijne linkerhand eeneo stok , alles 
no rroud (1). 

GEi\EMUIDEN (KASTEEL-TE-), voorm. ka~t. m Zalland, prov. 
OveriJs,el, in of bij de plattelandst. Ge11emuide11. • 

(1) Zij die meer nopens dit rl1Uel1nd1111.tfje ,erlan~<"n te Wctl"n, nr"ijten wij nur df (~'$Ch~d

llvnd(gie HerintttNng Nn Gt1nf',nutdffl, medegedeeld door F. A. F.DBINGI WUBBBff', in d,r1, 0l"C!'1" · 

_,..,..,, .. ,_,.., \'OOI' OudA•MI "" ""'"" ,oor 11<1 Jur 1938, 

Digiti;:ec h; 
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Da) wt. aelaijat •rst ia het begin der Gelclersche oorlogen , eoder 
'Ik heenehappU 'tan )[eiser Lot. pticht le weaen. Volgens aommigea 
so■ liet ep last "an dien K.ei&er , door den la1&elein nn Kuinre p
lloowd aijn. Vol,ren1 anderen wa1 het een redelijk goed en sterk lw
teel , waarop altijÏI eeoe koninklijke baettiog lalJ. Dat he\ 'tBD Teel 
Lelaag moet geweest aijn , blijkt uit 011dencheidene Tertogen • door de 
Staten aan den Lan,1heer iogeleurd. la de instruet.ie, die 1ij , le 
welen de Staten , aan hunne 1J9COmmi\teerden naar 8l'Ulael mede ga
'ten , in 11S31 , wordt ondtt anderen gemeld: • dat die huaen Arekeo
ate,o , Lap, Genemudeta, Enschedé en de Caynre, na noetdrult rw
taoreen ende myt. ao Teel penonen , daert •U mede bewaert aynt, Ter• 
sljen worden , ingelyc:a: mit geschot ende cn1yt daer toe Tan noden, 
En 'toorts, dat men den genen, de rente hebben wtte Erven ende 
huy■en bynnen den bohrercke nn Geoemuden belymmert ende oeck 
wtten landen ende inCtimsten nn Genemuden denselven Yan hoere res
tanten doe betalen ende not toecomende Yer■eeckeren . ., 

O.k had dit kasteel de bijaoaderheid, dat hierover een a&onder
lijke Drost bestond , iebbende deae geen andere jurisdictie , dan al
lren op het blokbois o,er zijne aoldateo taaach-,n de hiemeie (poorteo). 
Deo Laatsten. Dron werd in 11598 unpegd, om met aijne huisvrouw 
de pre'tineie le ruime■• 

Ywee Bevelhebben aljn ons belend , te welen Gaoau Scaaaa. , Vrij• 
heer tol T"""6.rrgl ~ Lvau.-r lluLuT, Scholt te Ha,aelt, In 11578, 
lag er het Yaandel nn Ju llluna-r in beTeuinlJ, en RBRnn11& beailJde 
een gedeelte dier beletting, om , den 30 llei van dat jaar, Kampen 
te bele,=reo, Korten lijd daarna, namelijk in het jaar11S80, was liet 
weder 1n de magt der Spanjaarden , die het op den 8 April nn dat 
jaar, aan de Slaatsgeainden ovcrgBYen , welke het in de bewareode h!UHI •an eeoi1e Kampenscbe en Zwolaebe burgen stelden, Volgen• 10mmi• 
ten dedea Riddenchap en Leden , tentond un aijne Hoogheid en de 
Algemeene Staten den Yoonlag om het te doen ■lechlen ; waartoe •U 
waanch\jnlijk 1alleo p.komen zijn ,doordien de bewonen no het platte 
land meestal .kooingsgeaiad bleYeo, de Mu&enhroekache en andere boe
nn 1icb _, Y\jandig gedreegen en Vollenhove OOIJ in de magt •aa 
de Span_iauckn wu. Anderen melden , dat Biddenehap eo Steden 
aelft bes1oten , het kuteel , als eene onnoodige fortere■ee te raseren, 
en lot dat einde eenigen uit ban midden hadden gecommitteerd , om 
de goederen daar op te ÎDYeatariseren, Hierop werd het ten deele 
.geslecht , een ander gedeelte , kort daarna , door eenen hoop Staats• 
pinden in brand ge■token en het o,erblijnnde eerst in 11584 geheel 
nrnietilJd. Na dien tijd 'tindt men er pen gewa1 meer Yan gemaakt, 
Ter plaatse , wur het gestaan beeft , 1iet men thans de Algemeene 
begraafplaats en een Armen-werJ;,bais. 

GENEP, plaueland1t. in °'1,,er-6,ldn-, proY, Li,,Jn,rg. Zie G111111u. 
GENEPERHUIS, geh. in '"tJpper-Gelder, prn. J.inJ,urg. Zie Gn-

nHaa111. . 
GENERAAL-COCRIUS, fort in Oo,t-lntlii, op het s-dm• eil, s.,,,.,ra Zie Cocw1u1 (lonA-Gnau.u.-). 
GENERALE-VRIJE-POLDER, gezegd ■-T E11,a110, YereeniginlJ nn 

polders tot eene watering in het Y rij, Nn Sluû, proY. Z eelantl. Zie 
En.Allo (Ba,), · 

GENERAl,ITEITS-DOOFDPLAAT, naam, welken men ,66r het jaar 
1794 gaf, aan het westelijke deel der gem. Hoofdpl.aat, in Slaflt,. 
Flnandnn,, in het 1'rije ro11, Sluil, prov, Zeeland. Zie HootraKilT. 

JV. D111., 3' 

·· · roogle Oig1t1zea by '-.::1 
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GENBBALITEITS-LANDBN of ftT DlftAJC'I ... - GIIUAUl'BIT. 
Dus DOemde men, tijdens de republiek der Vereenigde Nederlaa•ea, 
die landstreken , welke alleen de Statea-Geoeraal •oor huaae Opper-, 
heeren erkenden. Zij worden aldus geneernd, om4at 1\j aan de -a 
Vereenigd.e Nederlanden ge1111Deolijk toebeboordeD en deze te QlllllB daar
Yàn de SouTereiniteit bezaten, en waren in TÎljr deelea oaderemeiden, als: 
ltaats-Bnltand, Staata-Lan-dea ••n Overmaas, Staats
Vlaanderen en Staat1-0pper-Gelder, 'flOOrhet groot.te gedeelte 
waren aij door de wapenen bemagt.igd. Sommirn hadden ach echter 
uit .rijen wil onder den Nederlandseheo Staat begffea, en allea lijn 
•U , bij ondencbeidene pleglip tractaten , door de vorige buit.ten 
daaraan afrestaan, Van alle de ,tea der Generaliteit aija er slechts 
twee, te weten : Breda, in Staats-&aband, en Venlo, in S&aat.a-
Gelderland , welke den Utrechtecben •rede onderleelend hebben. Breda 
deed sulb op den 1IS September en Venlo had reeds op den 11 April 
geteekend. Hoe ftlll moeite er ook door eenige der in die laodea 
gelegene steden aangewend ie , om mede stem ia den Stut te heir.o
men , zija zij echter nimmer daartoe kunnen geraken voer in het 
jaar 1791S, als wanáeer Staata-Braband, het Land no O•er
maae en Staats-Gelder, het Departement B•l•t1(1c'l,,-Bn.ba•tl 
uitmaakte, terwijl Staats'-Vlaanaaren aan Fraau~··k werd afge
•laan en bij het Fransche Departement der Schelde (ff • Het laatne. 
bij besluit no !IO Julij 1814, weder lot de Nederlaa en ~bragt, ia 
hij de provincie Zeeland ingedeeld; na welk land1ebap het 10 overoude 
tijden ook een deel schijnt te zijn geweeat. Het 't'oormalig Staats
Braband m:iüt ecb_ter. tegenwoordig, met ~-•■idelijke ,imeelte ":aa 
· de voor mabge prov1ncte Hollaad , de pronucre /foori,.J/raba.d mt , 
en het. I..and van Overmaas is , eveo als Opper-Gelder , een deel van 
het tegenwoorditr hertogdom Lifaburg. 

GENEZARE'fH, voorm. nonneokloost. i■ de .pl!IW. Fria,,_,,., kw. 
Oonttgoo , griet. F ffll)fffffl'Gffl. Zie N dllllt'L 

GENEVE , voorm. naam van de suikerplant. Dl Beo•, in i,_... 
landr-Guiana 1 kol. SurÏflllrne. Zie Hoo• (Da). 

GENHOUT (GROOT-), geb. in het Laad•"" Y~rg, proY. 
Li,nl,urg, distr., arr. en !il u. N. ten 0. van Jlaa,fricAt, bol. en 1 a. 
N. van Jlett'lmi • gem. en ½ u. 0. van B«J;; met 60 b. ea naim 
310 inw. · 

GENHOUT (KLEIN-), geb. ia het L..d eoa Y~, pro.-. 
Li,nl,urg, distr., arr. en fi 11. N. 0. van • .,.,,ridal, kant. en 1 a. 
N. nn llleeruen, 0em. en l 11. ten Z. 0. van Bed; met i3 b. 
en ruim 1i0 inw. 

GENHOVEN, geh. in de Jleijerij 1111ft •, Hmogsl,o«A, kw. K__. 
pen-land, tirov. lfoord-Braoorul. Zie Gamrevu. 

GENNURT, voorm. nonnenklooat., prov. Fnaland, kw. Ouurgoo, 
-griet. Fertt>tNkradeel. Zie N.11&Un. 

GENNE, buun. in Zallarul, prov. °'1erij"el, arr., kant. en 1½ u. 
N. van Znlle, gem. ZtDOllerunpel; met 26 h. en ongeveer 1150 iaw. 

Men heeft in deze buurs. eene 1ehool , welke gemiddeld door een ge
tal van 31S leerlingen bezocht wordt. 

GENNE-OVERWATEBS, buurs. in Zalland, prov. Ocerijuel, arr., 
kant. en 1! u. ,N. van Zv,olle, gem. ZtDOllerker1pel; met 16 b. en 
ruim 90 inw. 

Men heeft in deze buurs. ecne school , welke gemiddeld door een rre
tal van i!S leerlingen ~IOCbt wordt. 

Digiti;:ec h; 



GB l'f, lSSt 

GUIEP1 b°'., prov. ~. arr. Boernao .... Het be•at de 
'1ier volpndo gem. Gennep, Beriru, !look en OUor111m. Rel 
Lealaat een oppervlakte vaa 17,78lil bund., lelt 1i6i h., bewoond door 
140 huisp., uitmakende eene bevolkinir van ruim 7300 inw., die ia 
landbouw en 'feenderij hua bestaan vinden. 

'4BNN&P, gem., voorheen in het hert. Clne, t.ban1 proT. Limburg, 
lw. en arr. RoermotUH1 kant. Oanep, (U k. d., 13 m. k., 3 •• d.); 
palende N. aan de gem. Ottennm, 0. aan de Pruiuuche prOT. llijnlaacl, 
l. aan de gem. Bergen, W. aan de Noordbtabandacho gem. Boxmeer. 

Dae gem. bevat het plattelandst, Gennep, benl!Tea■ de geh. Gen
neperhui,, Pannover, Picardie en Roepaaa, Zij beslaat eene 
op~lü.te van 713 baad. Men telt er !iO, h., bewoond door i:s' 
hulljJU, uitmakende een bevolkin1 'fRD 1100 inw,1 die meeat hun be-
staan vinden in ien landbouw. . 

•en heeft er ook looijerijea , fabrijbn van wollen-ttoff'en , 1 brou
werij, 1 Tol- en 1 runmolen. 

De ll. K., welke hier ruim 1000 in ptal zijn, onder welke 800 Com
manikaaten , maken een par, ui&, welke tot het apoat. vic. po. van 
.u..h,y, dek. van 'Y nrv.y, behoort. 

De HérT., Tan welke men er 60 telt, maken, met die uit de gem. 
Beriren, Mook ea Oueraum, eenegem. uit, welke totdeklau. 'fan 
._,,ric'/&11 ring nn 'Y1nlo, behoort en tiO lielen telt. 

De hr., Tllll welu men er een twin&i,rtal .-treft, behooreo tot de 
hoofd-synagop YU MtMNlridtl. - Men Leet\ ia duo ,em, eene 1cbool 
te Gen■ ep. 

Deae gem. was vroeirer eene heerl., welke in het be;·n der vijt\iende 
eeuw, au he& placht vaa BaanDODI toebehoorde. de verdeeling 
der erfgoederen tmsehen Ju W.u.iu.na, Ww.a■ en uu1nn vo 
B■Dn.a., in 1413, Terkreeg ll&IMWlnti, ,rehawd met Ju, Beer -
B~ ea Looit, de helft vaa Gennep en 1.euwenburir, onder voor
waarde , ut a\j het alot Loeveatein door baar binnen Gennep se),ouwd, 
binnen den tijd van één Jur uude slechten , me& ui&&oaderintr vu 
ieo toren , waarop een wuulkorenmolm atond ; als ook , dat zij dae 
•eerlijkheid niet -der voorkonnia harer naule- bloedTertranten sowle 
Tervreemden , en hunne broeden oo maaen ÎD he& beait der haa ..., 
behoorende goederen IOU helpen beachermen. De gemaal Taa ll&au
anu., in den oorlor llllachen Ano11, Her&or NII ei..., en Wu,1.&11, Gauf 
- • Rergl,, de zijde vaa luu~de gek~ hebbende, werd, ten 
9'IY'Olp daarvan , in den veldalar van Clevenham , wur hou de o,u
winning behaalde , ov-ouen en krürgevangen gemaakt. Hij bekwam 
.._vrijheid terarY'OOl'dan·prijt van 10,400 oulluchilllen (~,9!i0guld.); 
maar daar bij IIÏch in de onmogelijkheid beTond , ow deae Mm te betalen , 
-pi hij daarvoor, in het jaar 14!i6 , de helft no GD!ID, met alle daaraan 
'l'erbondea FretJtitJbeden Oftl". De overige hela, die aan de broeden 
Gunucn, P1001t 't'8D Utrecht, en lu111ou vu Ban1■11D to_ebe
lloonle, kwam ia 1441 a.de aan.Hertog Aoou voor eeae som van 70,000 
pJdena. Sedert· bleef Gin•• ia het be&it der Hertogen van Cle\'e , tot 
l'"lell •~t der Geldènche Vonten , die deae beaitting , uit hoofde van' 
han, linins t-.chea het Rijk TRD Nijmegen en beL O,erkwarl.ier' 
parae aan lieh getrokken aouden hebben , en ateeda beweerden, dat 
hn oonproalelijk eea Geldench leen geweest was , waarvoor echter de 
bewijsen schijnen ontbroken te hebben. 

De plattelandst. G11111a,, G111111r, of Gu111111, ligt. 11 u. N. van Roer
lQOade, 7i u. N. ten W. van Venlo , 3! u. Z. 0. van Nijmegen, 
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aan de Nien1 niet nr van wur-. aiell in'de M■- 1ton. llen eelt 
er, in de kom der gem., 910 inw. 

Het Stadhuis is een aeer doelmatig ingerigt gebouw. - De R.I. 
kerk, aan den B • .11.unavs toegewijd, is van eenen toren en een órgel 
voor1ien. - De Herv. kerk is een klein en • gebouw. 

11en beeft bier eene school , abmede een Armhuis. Ook vindt mea 
er nog de overblijfaelen van het Vl'Ol!IJl!I' hier plaan hebbende 1lot, 
het Buis Ie Gennep geheet.en. 

In 1499 werd Gn■IP door de afaedankte soldaten van den Herl.llg 
n.11 Snu overvallen en met gewefd ovenneeaterd , terwijl zij aldaar 
deerlijke aehade veroonaakten. 

In 1 IS99 werden de stad en het slot Gu1u door den Iei&erlijkeo 
V cldbeer Graaf v.ur DD L1n1 ingenomen. Beide werden door de Neder
landers driemalen veroTerd , in 180i en 1814 door Prins Lvun, en 
in 1641 door Prins Fauuu. Buaus., doch 1ij gingen telkens weder 
voor Nederland verloren. In lateren lijd kwam Gn••• aan Praissen, doeh 
werd • in 1811S, door het W eener congres, aan Nederland tllelJl:voegd. 

GENNEP, buun. in de J/eijerij ... •, H,rtogn.ho,cl&, kw. Kfflt
p,nland, prov. Noord-Brabond, arr., kant. en½ u. Z.W. van Eiftd.. 
Aow11 , gem. Geml-n-Blaartlwm, ½ u. z. 0. van Gealel 1 aan àen 
Dommel. De inw. vinden allen bun beltaan in den landbouw. 

Men beeft hier eeneo walerkorenmolen op den Dommel , waaroa 
dit gehucht ook wel G111■1Ha■OLU genoemd wordt. Bij deae mo
len gebeurde t_ den i4 September 1801 , een deerlijk onpluk aan den 
Leeraar der Herv. ,emeente le Waalre, Jou1111a Buaau. Rou, 74 
jaren oud. Men was be&ig om eeue nieuwe brug bij de1en melen over 
den Dommel te maken , en had eenïge losse planken over dae rivier 
gelegd , opdat de voelffaDIJl!rs evenwel den weg a.ouden kunnen gebrui
ken, Gemelde Predikant wilde ook deze planken overstappen , doch 
raakte het evenwigt kwijt, viel in den snelvlietenden stroom ; 'Werd , 
daar de molen aan het malen wu , derwaarts getrellen , en verloor, 
door het molenrad verpletterd , ellendig het leven. 

GENNEP (HUIS TE) or GuHHHIIII, voorm. kuteel in hel hert. 
Clei,e ; thans prov. Limln,rg I f u. N. van de stad Gennep, ter plaatse , 
waar de Niers in de .llau valt. 

Volgens .v.11 Su111 (1), 1oode reed, in het jaar t01i, &ekere Ba.a:.
DDtc, een Heer, die aan de&e tijde van den Rijn vele goederen be
aat, door list 1ich hebben meester gemáakt van hel kasteel GullD, 
dat aan den zoon van Goa,a,n , die weleer Bevelhebber van den Kei
Hr (Pnncna), in deH streken was, toebehoorde. . 

Toen de Spaansehen ia het jaar 1831S Sehenkensebaos, bij verrasÀDf, 
veroverd hadden , hebben aij het Ha11 Tl G1111111P , dat ontmanteW 
was, weder met sware vestinperkeo -voorsien. Ter dier oornka 
trok Prins Faanaut H1ua11. 1 in het jaar 1641 , met het leger van 
de Vereenigde Slaten op, eo bell!IJl!rde het Buis. Taous PauTOII, 
een Ier van geboorte , wu er Gouverneur over , en ouder 1ijll ge
bied 1tonden ü kompagniëa leren , Walen , Bourgondiërs, ens., 

• waar nog 10 kompagniën bijkwamen. De belegering werd den 10 
Junij hegonrien en duurde tot den i7 Julij, toen -vonden de Spaan
ldteo :r.ich genooduakt het over ·t.e geven. De Kardinaal Infant 
trok wel zoo veel volk bijeen als bij kon , om de plaaLI le ont&e\teo , 

(1) Oortu,llud;,o 1"i.w., loJ do Bulorfl - Gol....,.tMI, D, 1, bi. 107 lll lOI, • 
D.W, 1,1. IU. 
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111Ur·IJ1 Spullllmll dufdeD.>1allindet..wapn (1). GeclUl'IJld1 den oor
lor tusschen Spanje en de Vereenigde Staten, wu dit Hm1 Tl Ga• 
■u eene plull Yan lfGOle aantrelegenheid voor de provinciën, om 
van. daar de Spuuclien un llen llaukant in tredurige alarm te 
houden ; insgelijb ook voor de Spaaaacben , IOO lang deae sterkte 
in hno. geweld was; want het venlrekte hen tot een maguijn voor 
alle de steden van het O.erkwartier van Gelderland; waardoor &ij 
alle hunne noodwendigheden uit de steden der Vereenigde provincië11 
willen te bekomen , en tot diep in Brllband te veraenden. 

Dit slot. werd in het jaar 1710 door de Eransehen verwoest, 100 dat 
me11 er thans niet meer dan de Louwvallen van &iet. 

GENNEPERHOIS, geh., voorheen in hel hert. Clcw, thans erov. 
r.-.rg, arr. en 11 u, N. no Roermond., kant.. en 7i u. N. ten 
W. van Ynlo 1 pm. en 1 u. N. van 6-p; met 1IS inw. 

GENNBPERllU1S, voorm. kast. in het hert. Clew, tbana prov, u,,.. 
6-y. Zie 0 61110 (81111 u), 

GENNEPERIIOLEN, geh. in de •njerij •• '• Hmognlxl#la, prov • 
.l{Hrd-Broharlll, b. K-,.,Jantl. Zie 6011••· 

GENNEPBSTElN of 6unsnnr, voorm. kasteeltje in de ONr-Betaw, 
prov. Q,:,.,._,l, kw. en 4 n. 0. van Tial 1 diat.r., arr. en i u. W. 
ten N. van Jfijm,egnt, kanl. en i 11. Z.W. van Bl,t, gem. en 11 n. 
z. W. van Yalhrg; in. het d. Herfeltl. 

Tbaus i1 het eeae boenohofstede, welke , met de daartoe behoo
nmde ffODden eene oppenlakte bealut van i bond. 40 Y, r. 20 v. ell., 
ea in eipndom wordt bnete~ door den Beer W1u.na J.uau n11 Dooa■, 
woonaehi~e .Andelst, gem. Valburg. 

GENN UK, dijk in Z.U.u, prov. O.mj,Hl, in het derdedijks-
diatrikt in de baan. o-, aich ia de gem. Zwoollrrur,rl uitstrek
kende lanp het Zwarte-water I van de Haenten\jl tot aaa de Slreob-
lenijl. . 

GKNNIP, platlelandtt., voorheen in het hert. Clne, lhaa1 prov. 
Li-,,.,g. Zie tm... . 

GENNIPPEI-IIUIS, geb., TIJOrbeen in het hert. Clne, thans prov. 
Li.,,_,g, Zie 6111111,..1111. • 

GENNIPPERBUIS, voorm. kut. in het. laert. Clcw , lhan1 prov. 
Li-.hrf,. Zie G■111u (HVP ••). 

6ENNIPPERIIOLEN, ph. ia de Mnjerv Na '• Hertog,:,J,o,cla, prov. 
lf«ml-Brabaatl, kw. x,_,,.1an,1. Zie 6111111•. 

GENOEN of Guovw, geh. in Oppa-GeUw, prov. Limlnwg, diatr., 
arr., kant, en il n, Z. vaa RoemNflfH, gem. en ilS min. z. 0. -van 
•t111tfof'f. Het bataat. slechts uit. i -h. Ben heet\ er RomeiD1Che. 
-dbeden ontdekt. 

,GENOEN-HUIS of 6■■0111111-111111, geh. in de Meijerij ... '• Herto
~1, kw. Pnl/aa,l. Zie K.o■111111a1111. 

GENOODZAAKT, verl. plant.. in .zr,Jnla,ul,-Guáa,to, kol. Swi
.. ,,.. , aan de Cottica , ter linker aijde in het opvann ; palende llo
-venwaarll aan de koffijplant. Byoa, henedcnwaa1'11 aaa de verl, plant. 
Bagenbosch ; l500 all. paot. 

6ENOUW, geb. in <>,JHr:fhltl,r, prov. Limhurg. Zie Guo■ir, 
GENOUWEN, geh. m de Meijeri/ ean '• H.,,.,.,.,,,,_, prov. 

lfoonl-Bralan,l, b. X-,,.lud. Zae Gauao,u, 

' 
(1) ........ __ , __ • - IIIIY"""8 wtcl ,u deN llellllrill la I, C-U.n, Fn-

- --, ,.._ - 0.-,,., ..,,. ..... "' lw;lf. 1). Il, Il, 11-IU, 
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GINPBSTBIM, voorm. kllleeltje in de 0..,-B,,._, ;,o.. fltiltlw
,._,, Zie G■nnllflllr. 

GRNT, gem. in de O..,....B .... , prov. fhld.rlft,,I, h. Tifl, arr. 
lfë;-,-1 bot. Bid (8 k. d., 19 m. k., 10 1. d.); palende W. -
Ji. UD fle pm. Bemmel, 0, aan de gem. Bemmel en Pannerden, 
z. aan de Waal, waardoor zij van de gem. Ubberiten reacheidea wonlt. 

Dae pm. biffat de beerl. Gent en het l(eh. itaI'Laisen, healaal 
eene oppenlakte van 15187 bund., telt illf h., 'Lewocmd door 198 baup., 
ailmakende eene bevolki,g van l'IIÎlll 1700 inw., die meest ban bestaan 
vinden in landbouw, ffeteelt ea steenbakker\t, -Uncie er ltier I me11el-
1t.eeofabrijk.en en 1 pannenballerU, die pamenlijk 300 memcben wn 
vencbaft'en. 

De R. K., raim 1IOO in ptal , ander welke 800 CommnnieanJen , 
liehooren tGt de 1tat. van H•IA•ÎNff-lJoonumhrg-n-thttl -.elke la 
dele barg. gem. ééne kerk heeft, te Bnlbuilen. - De Ben., ftD 
welke men er ruim iOO aantref\, hebooren tol de gem. Ge.t-BrU
llflHll-llooriNllhrg, welke mede in dne barg. gem. ééne kerk 
heet\. - De f Isr., welke er pvonden wonlen, beboeren tol de ring
~ van Jrij..,.. - llfea heet\ in deae pa. eeoe achool, te 

Het wapen daer gem. hestaat in eenen pot (pos van hel man-
aeli"ke lacht). 
~ h_.l, in de 0....-BtCttw, prov. O,l.,.u, ••• Tul> 

diltr. en arr. 1',-gm, bal. Bt.t, p. Ont; palende 1'. aan de 
Jaeerl. Dooroeohorg, O. UD Hulbuiseo, Z. ua de Waal en W. ua 
Bemmel. 

Dne beert. beval het d. Gent , heneven1 eenige verstfllOid lilJlllllde 
haiaeo. De inw. vinden meest ban butaan in landbouw, veeteelt en 
1&eeohaklr.erijen. · 

Het d. GuT, G111t of GDH, 4igt 8f a, 0. Tan Tiel, 1f •• 1'. 0. 
van Nijmegen, 1! a. 0. Z. 0. van Bist, &Jt• 151' li"N. B.11°38'1P"O.L. 

llen houdt het voor waanchijalijk , dat hier van eacls eene Romein. 
scha legerplaats peest ia. Immers mea heeft er eertijds wapenen, 
~niugen , en andere oudheden gevonden. 

De kerk, welke reed• in eenen open brief van Ono , Graaf .,. 
6e"1n, van het jaar 1i1SIS, eene parochiekerk genoemd wordt, ea v66r 
de Reformatie aan den H. ll.uu11111 was toegewijd , was reeds op het 
einde der vorige eeuw eer vervallen, IOO dat het ruim der kerk niet meer 
phraikt werd , maar het koor tot de ~eol\ diende, soo als ook 
ilum1 nog plaall heeft , terwijl het n11m cler kerk niet meer beataaL. 

De dorpacbool wordt door t!eO gemiddeld ptal van 80 leerliugea 
1,aoeht. 

•en heet\ hier een adell. huis, het Huis te Gent genaamd. 
Vroeger bestond er bier nog een , Poe 1 wijk geheeten , doch dit il 
thans niets meer dan eeoe boerenwoning. 

Gin is een der oudste plaatsen in de Betuwe , waarvan de naam 
tot ons gekomen is. In 795 gaven W .u.n• en füc:n111T eeoip goe
deren in Pago-Batawe, in Villa Falbargmarca , en in Villa G11ooitae-
marca, do• te 'J' alburg en te G■WT, aan het klooster Lorsc4 of 
Louresham. 

la het jaar 800 milde Bisschop l\rc■IODO, Abt van Lauresham, mei 
Rvu&111111s JUu,ri, eir, eene hoeve in de Betuwe, in Gannitaemarca , 
bij de kerk gelegen, voor eene hoeve in Adelrichum. Omtrent SUS gaf 
Gnw.uu,111 CL111m;vs aan de abdij Laurisham vijf hoeven, in de irouw 
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Bele,re , in Villa Gannila , en daareaboYen de weenl , op welke · de 
kerl gebouwd is , tuschen ft m. de Waal en Gannita gelegen , he
H'fl!M dertiu slaven, la 8M traf•WITllnn eene heerlijke en eene dienst• 
hare hoeve (eurtem dominiealem el curtem senilem) in Gnr aan ge• 
melde abdij. In 880 gaf Koning Lonu1111 aan. de kerk van St. Na
sariu1 te taorisham , eenige eigendommelijke ooedereo te GuT , die 
Sn8111C111, ter leen (ia '1naificium) bezeten had in ja, et domiuti
B«klille. In "864, gaven H111.111u en zijne dochter Wnnn."fD, eene 
hoeTe in Gin, aan die abdij. lnegeliju in 891 pr la11nD1u 
de St. Jlarten,kerk "fan GnT , en honderd · mudden granen (nodios 
11ementio) , en LUDwaanvs gaF de dcnle part der hoe-.e, waarop de 
kerl. 'l'aD GnT gebouwd is , en 1IS morgen (joroales). 

De abdij Loneh schijnt in het gerust beait un deze goederen ge
bleven te zijn, tot dat sij die, in 1ii8, aan Gus&an, Graaf .,.. 
thlre, "fllrkoeht, welke loop door den Roomschen Koning Huan. be· 
"festigd werd'. 

Graû Ono Il sehonk in tiGll, hti de etichtiag -.an 's Gl'll"fOndaal , 
aan die abdij de kerkgift. en de halYe tienden van GDT, welke tol 

· die gekoehte pderen belloorden ; echter hee~ hij het regtsgehiecl 
(jas en dominium) , die aan Loracl eigen was, aan 1ich phouden. 
Dil hlijlt uit den brief, waanloor 1ijn soon Graaf Bmw.u.n, in 131i, 
Gl!IT lot eene stad maakte, mel vergunning un markten en Yenchei-' 
dene ~en. Deze voo~n ■\ja door H~ 'Wu.llll, in 1:J8i, aan
merkelijk vergroot, door Hertog R ... &La IV , in 140CS, door Hertog 

. AaaoLD , ia 1'~ door Hertog Lau., en in 1493 beveetigd. 
Het ii ontwijfelbaar, dat. Gm de vmchtea "fan die OJll'Ïl'Ïng ge

noten beeft, want, daags na St. Andries 13':S, 1egelde die ,tal, neveris 
de •dere Geldersche steden , den verbondabricf, die tuuchen cleaen 
gesloten ,rerd ; soomede de verbondsbrieYen van het landsehap , in 
1418, 14S8 en H71. Velgens eene..,,llaring, door de stad Nijmegen 
in tlJ68 gegeven, was de stad G111T altijd onder de Biddenehap van 
O,,erbetuwe lf01'9eDd , gelijk de stad Tiel onder de Nederbetuwe; en 
&ij -veneheen oog op den I.anddag van 1 IS38, wonlende door haren 
gedeputcenle , AawDT nw DO V ooa-r, vertegenwoordigd. Ook behoorde 
•U tot het Haaae•erbond. 

Deze plaats is ten eene male van natuur veranderd , door de gift , 
die Hertog La1L aan Hsoa11 vu GuT in 11S06 deed. Volgens den 
verleibrief, wenl bij , voor hem en voor 1ijne mannelijke nakomelin
gen , uit genade, en wegens menigvuldige getrouwe diensten , ten oen~ 
wigen dage , met de stad en bet lenpel van G111T , met regtasebied , 
dijkschonw, tollen, zanden en1, beleend. Deze IJift is daarna door 
de Staten , den H Mei 160IS, in ■oover veranderd , dat. G111T van een~ 
mans leen, een leen ten Zutphensche regten, onder ■ekere YOOrwa&r• 
den geworden is. 

Dus geraakte de stad, nit. de 'onmiddellijke betrekkina van den Hertog, 
en werd eene onderheerlljkheid. De Heeren vaw G111T, handhaafden 1ich 
in de verkregene regten, en wenlen telkens beleencl. WILLU n11 Gz11T, 
1000 "fan den bovenpmelden H111D1111., in 11S26; W1nn 1ijn 1000 
ÎII 11S73 j Bz1na1& 1Un zoon , in 16ilS , die kinderloos stierf i 1ijn 
broeder Jo■aw n.11 G111T erfde van hem, en werden in 161S7 beleend, 
Hij lort daarna overleden 1\lnde, kwam GIIIT aan zijne zuster Cus&a1n, 
vroaw YAD 1i'Loa11 n.11 Jlu09a I en werd in 161S8 daarmede heleend1 
W1Lr.a v.111 RElll!IH vaw B.111, wiens moeder lbconLD eene 1atter van 
C.1Da111 'fM Gm waa, wenl na haren dood, in 1661, claumede \'('r• 
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leid , en zUoe dochter XICBIILD Aaara■& 'Uli 1 ...... , •rouw 'QD Bua.
A11h11 R11111n n11 V 00■1T TOT Sc■OORDlun&, in 1879. ZU nrlu1dit 
de heerlijkheid in 1681 aan Er.1u1n■ LD11Wa1, weduwe van B11ftlAII 
vu Ees ,u PunALIIOII, die in 1689 1tierf, en baar aooa Dauna vu 
Ees werd toen daarmede beleentl. Zijn soon Bnn&H , imsellju in 
17151 en l!'1u111c1t W1u1■, broeder van dezt.n in 17ii. Hun beider 
1u1ter &1su1:u E~! \trouw van den Generaal DD V1Luna ia 17i9. 
Na baren tlood , zijn bare drie ionen, c!e een na den anderen dur
mede verleid, te weten : H111Da1ll DES V1Lunu in 1760, D,■s Da
na■ DIi Vu.r.nn, in 171S3 en Gua1r W1u11■ Jo■ll!la 111111 Vu.unu. 
ia 1789. 

NieLlegenstaande de ondergane verandering heeft de stad GIIIT ia 
1H7 aan leizer KulL, bensliging \lan bare privilegien verzocht, 
clie daaro,er wel het berigt van SLadhouder, Kanaclier en Raden p
Yraagd, mur geen verder besluit genomen heeft. Eenige jaren daarna 
in 11S68, werden de ingezetenen van GE!IT door het Hof oponLboden om 
met. schoppen aan de vestingwerken van Arnhem te komen werken : de 
Heer van Gz,T bezwaarde zich durover , dewijl G111T eene ,kleine stad 
Tin het k.wartier van Nijmegen was, terwijl hij deswege zijne bewijzen 
overleverde; het schijnt , dat bel Hof 1icb daarmede vergenoegd heeft. 
In 1773 heeft het landschap een, met den Beer van GaT pmaakt 
werdrag, goedgekeurd, waarbij het regt van schouw, door hem, oader 
sekere l'oorwaarden, aan den dijkstoel van Overhe~nwe ia OverpfJff811. 
Het geslacht n11 G111r, hoewel aan1ienlijke goederen in den omtrek be
■ittende, bad voor 1606, niets met de hcerl, gemeen : hel welt. doet 
Yennoeden, dat het zijnen naam , nn eenen laof aldaar gel.esen , ontleend 
heeft. Dit seslacbl beeft onderscheideno beroemde ataatsmanaen ,oeri
gebragt al■ , Co■RLts u11 Gur, Heer •• Loenen m JJl~n-.ijl:, dia 
onder anderen tegenwoordig was , bij het sluiten van het nrdnlf •an 
Terdeelins der nalatenschap nn ,W 1u1■ 1, Prins ma Oraaj,, oader 
cliena zonen , F11.1n W 11.r.1■, Maua111 en Fa1111111& Huuu., w....,.er 
reeds hevige geschillen gerezen waren. Jou11 nll G111T, Beer Nta Ooij,
"Diedni, die in 11S78, door de Algemeenc Stalen met Fwn ,u .lha
·Bll, Heer van St. Al,kgond,, naar Worms sewnden werd, om de toe
genegenheid der Dnitsche Vorsten , voor dea:e gewesten te winnen ; Baa
'l"aOLD Uli G111T, Beer Nn Loenen en M,ynernDijl:, die door de Staten 
Generul in vele cemmissieo gebruikt en onder anderen tot den vrecle
handel, te Munster afgevaardigd werd; en Jouw u11 Gzn, Heer N11 
O,,,ten,ede, die , na onderscheidene gezantschappen belüeed te hebben , 
ia 1666, tot Gouverneur van Prins W1r.r.1■ 111 werd aangesteld (1). Ook 
stamde van dit geslacht af de dappere Admiraal Watu■ Josna vu GDT, 
die in den slag bij Sole-baai, den 7 Junij 167i, sneuvelde. Tban1 
wordl deae heerl. in eigendom bezeten door den Heer Joa,111111 G■u1T 
W 11.r.1■ Msaus , u Gsn , Majoor der Genie en Adjndant des Koninp, 
te '• Gravenhage. 

GENT (HUIS TE), adell. b. in de <her-Betawe, prov. Geldnlaatl 1 

k.w. en 8i u. 0. nrt Tiel, distr., arr. en 1! n. N.O. van 1Vymegen 1 

k.anl. en 1¾ n. O. Z. O. van E'6t 1 gem. Gt-1tf. 
Dit h., 1ijude een in het midden der vorige eeuw nroienwd, laag 

gebouw, beslaat, met de daartoe behoorende ui:ond~n, eene oppervlak.te 
nn IS bond. 8 "· r. :m·v. ell., en wordt thans 10 eigendom bezeten door 
den Heer Aau u11 Dl■ Goas, woonachtig te Gent. 

(1) Zit Hor 4eA llr, I, lk:IIILHJU 1 ~clif N..,,rlancl, Jl. 1., 111. 111 tol IO. 
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GBNT (ILEIN-), ._m, welke men meestal ~I\ aan het d. Wur
_,.n, . in S,..,,,_Ylaandlrn, prov. Znland. Voornamelijk i• dieD 
Mlm bij de voerlieden , op den weg door dat dorp, in zwang. 

GENTAN, d. in Ooat-/ad,'i, op het Sunda,die eil. Ja,a, resid. 
S-lcsrlCI. 

GENTANG of GuT1H, haai in Oo,t-lnJii, aan de Zuüll:rut van bet 
eil. Ja•, resid. Preanger-Regmt,c/aapJlffl, aan den westelijken hoek 
van de Djampallff Jloeloo Aotjol. Zij heel\ aan den oostelijken kant 
van dien hoek omtrent 51 mijlen breedte , dat is -van het buitenste 
pnnt Tan Anjol, tot aan de uitmonding der kleine rivier Tjikodemie, 
en ongeveer 1 mijl lengte. Bij hoog wat.t:r etaao er ongeveer 351, bij 
laag water 27 vademen water. 

GENTANG of Ganoae, d. in Ooit-ladii, op het Sunrla,clw: eil, Jaw,,, 
ra. Pnartger-&genllelaa.pra, aan de baai van denzelfden naam. 

GENTEL, uiterwaard 10 den Tielereaartl, prov, GelJtrloml 1 Benr
tlntli,triltt, arr. Tiel, kant. en gem, GelJemttJlltn ; palende W, N. 
eo O. uo de J.inp, z. aan den polder van Geldermalsen. 

Deae aiLerwaard, welke eene oppervlakte beslaat van 40 bond. 60 
'Y, r. 40 "• ell. ID eene bijzondere aangename wandeling 'foor de bewo
ners van het d, Geldermalsen oplevert, ia in het jaar 1771S omkaad; 
wordt door eene aluis op de Linp un het oYertollige water onl
lul, en staat onder het bestuur na den eigenaar, den Beer E. W. 
nw DH na lsun. 

GENTENG, riv. in Oo,t-ladii I op het Suntla,clw: eil, JafJQ I resid. 
Tagal. 

GENT-ERLICUJI-EN-DOORNENBURG, kerk. gem., prov. OelJ,r
laaJ I klau. van lfij-,n, ring van Bl,t, 

Iea ·lelt er 130 zielen, en heefLerééoekerk, te Gent. De eerste, 
die hier hel, lecraarambt heeJ\ ,raargenomen, ia geweest Jo■...HES Cuo
uns, diein-Letjaar 1601 Lerwaarls kwam, en in het jaar1608eenea 
opvolger Ju-eer in Joauna Luc:a, Rel beroep is eene collatie van dea 
Heer der heerl. Gent. 

GENTING, baai in Oo,t-l•tlii', op .liet S•rtda,clie eil. ~a•. Zie 
GOT.ura. 

GBNTING , oud d. in o.,,,.J"tl,'i I op bel Sun/a,cM eil. Jaw,, 1 rea. 
~, ads. resid. J",l,._yH, 

GENTONG' oad d. ·ÎD Oo,t-lrt,lii I op hel s.ndlJlcAe eil. Jan, rea. 
• BalaN, afdeel. Bala•iuclte-0-laadin. 

GENTONG , d. in Oo,t-Jntlii1 op het S11ada,cAe eil. JaN I res. 
Pnangr,-&gent,c/,app,a. Zie G11r1111. 

GENT-NA.àB.-NEll2EN (UNAAL-V AN-) , kuaal in Staat,- Ylaa,._ 
clerna, prov. Zeeland, Zie Nauuw (luuu-nw-). 

GENTSCHE-VA!RT (OUDE-), voorm. vaart in Staab-Ylaandlrn, 
pro'f. Zulaatl, loopende in eeoe auidelijke rigting uit de buitengracht 
der stad Hulet , langs den grooten 1lraat.weg nn . dáár naar België , 
- dat de o•erblijf,elen in eene met riet bewasschen watergang of sloot 
he.taande, de gem. Clinge en St • ...Jan-Sleen van een scheiden. Deze 
nart. nreenigde 1ich aan het. Belgisch dorp Strune met de SLckensche 
vaart , die aicb in de lloenaart. ontlast, welke laatste zich aan liet 
gebocht. Roodeobuiae met. het. Kanaal un Gent naar Neuzen vereeoigt. 
Op aommip kaart.en wordt de Ononar ook wel de Geotsche vaart 
genoemd. 

GENTSCBE-WOERD, Jioogte in de Owr-Betaw, prov. 6eltler1'n1d, 
pm. Ge11t. 

. .. G•)ogI,., Oigit1zedb;, ::J'--- i.'-.. 
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Op daert onlclell 1111111 Yele IClbe"en •• urnen , nen ah op 
een at.oir. • de Hoogen Bof senumd , dat 1leehu door ener, 
wqr van G1t1T1CU1• W 01U gescheiden en 7 mo,pn gruot ÎI, Op 
deiï Hoogea Bof, 1'iadt men nog de ruwe Cfferblijîaeh eeaer lr.apef, 

GBNUll of Gwn, ook in het Oud-Friesch Gun• genamd , d., 
Jlf09• Frie,,_tl, kw. Oo,t,,goo, griet. F~..1 arr. e■ I½ u. 
N. N. 0. van Let•_,_., lr.aut, en 1½ u. Z. Z. W. 1'80 Holwnl. 

Dit dorp, benevens Lie/&laard en Reil•-, 11oemt mea p
wooalijlr. de Dorpn tk,, Yli,t..,,.., dewijl 1U op en nabij eeaip hoop 
t.erpen liggeu. lleu telt te Gun i3 h. en 1i0 inw., die meeat laan 
bestaan vinden in den landbouw. 

De inw. 1ijn allen Be"•• en bebooren tot. de gem. Rat-..fle• 
_,,..,n.LicAtaa,d, In de lerlr. Terloont men nog een , Jllet beeld en 
lofwerk. Tenierde, aan den muur vaslgebecbt.e, op een TOellluk stuwde 
1teenen doopvont. 

De tot dit dorp, in Tereeniging met Jid•• beboorende, ten hal• 
ver wege tosaehen die dorpen staande school , wor4, door een gemi.._ 
deld getal Tan :SO leerlinp beaoeht. Voorbeen atoad te Gu•• de 
sterkte Roorda, en naar mest meent w• hier in oude lijden nog een 
adell. h., S t y I T a , doch nn beide il no niets meer te TiDden. 

GEORGE D'ELIIIINA (ST.), door de Negen .ban• gebeela, fort 
in Afril.a, in Oppw-0.iuo, aan de Go...,,. 

Het ligt, heneten1 het vlek of lr.rom , op eene landloug, en i1 
omgeven van eenen ht>0gen steenen maar van hlanw arduin1teen , 
weili.e echter met lr.alk. wit bepleisterd is. De ingang is, aan de 
landzijde , door eene poort , die alle aYODden ten aclat ure psloteu 
wordt , waama de 1leuLeh bij den c.on.erneur pragt. worde■ ; deae 
muur is omgeven vaa eene hreede en diepe gracht, waanner men , 
door middel van eene vallmig, in het. fort komi. .Dau ieae pcht 
meeetal ~ il, dient aij tol leoppluu voor tam pvogelte en huit
dieren, De poort van het. fort iolr.omeode, pal mea eeoeo 8'1Hlft' 
door , en komt daarna op eene ruime , langwerpig Tierlr.an&e plaats, 
waar men, aan de link.erhaacl~ den oppas naar hel gouvernements
huis heeft.. De helft. dezer linkeraijdc en du helt\ 1'8D den daaraan 
grenzenden regtenleugel worden door den Gounmeur lleweoad, en de 
andere helh, met den reheelen linkenlengel , dient tot woniairen Toor 
de Ambtenaren , die ieder twee kamen eo eene keuken hebl,en, De 
vleugel, tegenover het gouternement, dient tot wOIIÎII( VH den Sec,e,, 
taris , en tol bergplaats voor '1 lands goederen , geldea en••• van 
welken de Kassier de sleutels heef\, Om nn de plaall tot deae wo• 
ningen te komen , gaat men 21S trappen op , wordende het. benedenste 
ircdeelte tot pakhui1en , ten dienste der Amhtenarea , gebrailr.t. De 
woning van den Gouverneur bevat verscheidene groote kamers , eu eene 
acer ruime saai, dienende tot eehe kerk voor de Hervormden , doch 
men heeft er thans geen Predilr.ant. Ook heel\ deae woning Terschil
lende uitirangen op de batterijen, die op de hoogte der woningen 
ireplaatst co in bastions -.erdeeld aijn. leder Ambtenaar heef\ ook 
eenen uitgang daarop , dewijl ae rondom bel geheele fort loopea, 
een klein gedeelte slechts uiLgeaonderd. Het geschut ia echter ten 
allen tijde zoodanig geplaatat, dat men het krom of dorp in bed.wang 
kan 'houden, Aaa den zeelr.aot ,rordt het door eoede ba&terijen en 
de rotsen , welke de nadering aeer moeijelijk. maken, beschermd. Be. 
ven op het fort is een terras of eene wandelplaall , waar men een 
vermakelijk sezigt op de omliggende landslrcek co de zee heeft. De 

Diginzecl by Goog [ e 



GBO. -Hellaachehe vlag is ,.aurende cle Jnnacbe oftl'beelC!lalng , ten allen 
ttfde fl■ dit lori bliren waaijen. De boogie der buitenmuren kan 
men rebnen op ODIJl"fll!1' :10 v. boven de opper,lalte der 1ee. Uit
liet lort komende over de valbrug, heeft men nog eenea buitenmuur. 
Deaen un den builellkant , ter regtenijde Janp raande , komt men , 
door eene poort, op eeae mime plaab, alwaar de woning vn den 
Magaliijnmeester is , benevens de ■mederij , de timmerman■- e11 andere 
werkplaatsen , aJ■ ook de regenbak , welke 1eer goed water heef\, 
en wel acht of tien okshoofden kan bevatten. Van deae plaatl pat men 
naar de haven , waar '11\\fb kano's liggen, en men eene kraan heeft , 
om l(Oederen in en uit te laden. Het getal der Blanken, hier IJl!plaatst, 
is 18 of iO, en de geheele bezetting bestaat uit 100 man, aoo inboor
lingen aJ■ Negen, welke laat■te meest allen slaven !lijn. De 1e1 or 
zeven hier 1iJnde Ambtenaren hebben in dese heete algesonderde plaats 
al 1eer weinig uitspanning, bestaande veelal in een uitstapje naar het 
nabij gelegen Cabe-Con , waartoe :rij een brommertje nemen , met vier 
Negen , twee die fit voor trekken , en twee er achter , die schuiven. 
In de tuin nabij het kasteel , groeijen onder anderen heerlijke ba-
aannen, 

Door de ,iwelclip hnndinr , die ia de nal,\jheid van den wal over 
de veelvaldige klippen slaat, ia het onmogelijk, om aan den voor
bnt van het lort te landen , waal'OJD men ua den zuidkant Jaap 
roeit, tot dat men 'Rij ·nn de branding i, , en alsdan binnen een 
klein haventje lteft.Dt , dat un dea binnenlaat van het fort ,elegen 
is , alwaar men zeer veilig lip , en goed aan den wal kan komen. 
Ook kan men aldaar alle goederen gemakkelijk louen, uithoofile het 
met eenen steenen dam omgeven Is , waarop de branding breekt. 

Het kl'OJD of dorp, dat ten N. un het fort grenst , en op robea r.• is, is met weinig smaal aangelegd. De honen ltaan digt 
bij elkander , de ■tratea z\jo allen 'Yeeleer smalle gangen , en op som
mip plaal.len , door hunne engte en oodragel\lken stank , niet iieer 
ungenum om te doorkruiten. De wonin8'!1 1\ja TIID rotuteea sa
mengesteld , · en over het algemeen niet aeer fraai. De mee■te daken 
a\jn vm 1troo. Het huis des Ne!fOrkonings , dat gansch niet ■choon is , 
staat aan het einde van het krom ; alles is er zeer armoedig, en niets 
duidt aan, dal men :rich ia het paleis 'l'&n eeneo Koning bevindt. In 
cle enge 1tr11ten :ritten ter wederzijde kooJlffOUWen , met viseh , groen
ten, vrachten , koralen, doeken en andere koopwaren. lleest allen 
•Un •ti 'YOOrzien Tan een klein goudschaaltje , waarop •U het goud, 
aelti tot de wunle van twee 1toiven, afwegen. Wanneer het sterl 
repnt, ba men hier 100 veel goud uit de goten wanchen , dat men 
voor de behoeften van eenen geheelen dag genoeg heet\, en meer 'Verlangt 
een Neger niet. Onder de koopwaren ■iet men een allenonderlingst mengèl
moes van bonne compositie, zoo als b. v.: palmolie met Spaanscbe peper 
vermengd , die •ti hij hno eten gebruiken ; van de maïs of 'furksche 
tarwe maken zij eenen drank , welke zij voor thee verkoopen. Alle deze ver
■cbillende mengsels Terschalfen eenen niet zeer aangenamen reuk, en zon
den iemand half zeeziek van daar kunnen doen gaan. Het getal der Ne
l'n, ,lio op het krom er= de naburige negerijen wonen , wordt op 
10,000 weerbare mannen at. De Ioning, die aan ons gouvernement 
onderworpen is , mag zie niet , dan bti hooge noodzakelijkheid, buiten 
hel krom begeven , moetende hij dan nog in eene kleine kano over 
de Benja van:,i , terwijl het hem volstrekt verboden is , o,er de bn11 
te pan , die over die rivier licJt. Zijn inkomen is aeer gering, ,raar-
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om b\1 , ••n wep om gouvernement , iO pld. toelap per maand 
bekomt, Dit krom der Negen is voorts Terdeeld in aenn kwutieno , 
,relke ieder door een Opperhoofd , Kah,iir genaamd , en ondergeaehikt 
aan den Negerkoning best11urd worden , 

GEORGE-HENDRIK., ftrl. kostgr. in N,Jn1-á-GmatJ, kol. Sa
rinarae, aan de Jl11tappicali:rffli:, ter reg\enijde in het opHren. Zie 
W1'IHU-F1L11. 

GEORGE-POLDER of ST.-GEORGE-POLDER, twee pold. in Staat,.. 
Ylaandnen , ia het r rije ean Slnu , pro•. Zeelar&d, de eene gem. 
St. Kraü, en de andere gem. Zuitkafltk. Zie Jo1111 (Sr.-) 

GEORGlUS-KLOOSTER (ST.-); •oorm. kloost. in de Jleifarij -
'• Herto§ntbouA, prov. Noonl-Braban,l. Zie GaaGoau,s-.JJ.J.OmTn (Sr.). 

GEORGIUS-KLOOSTER , voorm. geestel, gesticht te Nes, proY. 
Frie,lantl. Zie DmncH-Hu11. 

GERARD, nrl. houtgr. in Neürla.rul,-G.i,ua,, kol. S11ri1U1.JM, 
aan de Boven-Saramacca, ter regtenijde in het afvaren, aan de Wa
tenuolenkreek; palende bovenwaarts aan de boutgr. Voorzorg I bene
denwaarts aan de plant. haäksboop, 11SOO akk. groot • 

. GERARD-DE-MOORS-POLDER, gewoonlijk de G1uan11Po1.11n ge
noemd, misschien door Terbutering nn den verkorten Tooroaam nn 
GnaH in GHIIT, zoodat het aoude moeten zijn de GaaTU•l'OIJIIIL , ook 
wel enkel de M:0011-l'OLDD, pold, in Sta.at,-Ylaa.nàertn, in het. Y rije 
.. ,. M•i• , prov. Zeeland, arr. Jlidikllnmi, kant. Oo,li""I , distr. 
Sluü, gem. Groede; ~ende N. aan Oud-Breskens, 0. aan den Hee-
renpolder , Z. aan den Proo1tpolder , W. aan een onrblijfsel van het 
Zwarte-Gat. 

Dese polder is groot, volgen• bel kadul.er, 117 bond. 1IS "· r. 
12 "• ell., waaronder 106 bnnd. achotbaar land. Daarin aijn 8 woon
hnisen , waaronder i groote boerderijen en i kleine bouwbedrijven, 
Hij watert uit langs tien gemeeoen watergang der Watering \'an Groe• 
de, nn welke hij deel maakt : soodat hij geen afàonderlijk be&tnlll' 
heel\. Het is een oude polder, die, tijdens de Spaanscbe onloaten 
gevloeid aijnde I ten jare 161i, in de dijkaadje van Groede, begrepen 
werd. 

GERDA.DA, state, prol'. Ft'Ü!1lantl, kw. Oo,tergoo, griet.Ferwrciffll
üel, arr. Leeu11JC1ràffl, kant. Holv,en/., bij Hallum, waartoe bel behoort. 

GERBRANDA, Hunuu of Bu11u, \'oorm. adell. 1Late, prov. 
Erie,lantl, kw. Oo,tergoo 1 griet. ÁcAt/i:ar,pelffl, in het d. Buitn,po,t. 

Deze state is afgebroken en niet herbouwd. Ter plaabe, waar lij p-
1laan heeft, sict men thans eel\ atuk -weiland , door grachten omgeven. 

GERBRANDA, Toorm. state, prov. Ft'Ü!1la.rul, kw. OOltergoo, griet. 
Fffltlflrderadeel, bij J!e,v,enl, waartoe sij behoorde. 

GERBRAND!, voorm. state, proy. Friedantl, kw. Fertn-goo1 griet. 
Baarderadeel, even ten N. nn Oo,ten,,ï,,,_, waartoe sij behoorde. 

GER EGT (HET) , eil. in de Jlervmle, ten W. van Jr orulricAeta. 
GEREGT (HET), eilandje in de Jlfe,v,e,J,, tea O. van Zwijntlrec/d. 

Het beslaat slechts eene geringe oppenlakie en ia thans met het daarbij 
liggend r,or1 verbonden. 

GERENSTEIN, buit. in den Tiell!nD&flnl, prov. GelJflwud. Zie. 
GEBESTEY!I. 

GERENSTEIN (HUIS-), ridderho&t. in Bernla.u, prov. lllredt.t. 
Zie G1BauT1111 (Huis-). _ 

GERENSTEIN-EN-ZUIDBBOEK, beerl. in BnJa.uJ, prov. ller«il, 
Zi1 G11uasn111-a11-Zwnuo11:, 
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GDBSTBIN (HUIS-), riclderhot1t. in .B,..,,._, pro•. Ulndd. 
~Gnaam11, 

GERESTEIN-BN-ZUIDBROBK., heerl. in BnJ,,ad, prov. U1rdl •. 
Zie Gna11Ta111-u-Z111Dnou. 

GERESTEIN, beter Guaann, oud adell. h. ia den Ti,lnwaarrl, 
prov. fhldtrland, ia het Bmtdertdütn·et, kw., arr., kant. en i u. W. 
N. W. van Tiel, gem. en 1 u. N. 0. van .11' atknoij,11 , ia het d. 
l>ntmpt, waartoe het behoort. , aan de' oostaijde T&D den nadweg van 
Tiel op Utrecht , een weinig van dien weg û, van rondom door eene 
breede, doch ondiepe gracht omgeven. Men gaat derwaarts door een 
fraai ijzeren hek , ia steenen posten hangende, op welke de naam 
Guaunu te leaen staat. Op elke deaer posten i, een zittende leeuw, 
houdende een schild , uitgehouwen ; terwijl men ter wedenijde van 
den weg, die naar het huis geleidt, boomgaarden aantren. 

Dit adell. h. is, met. de daartoe behoorende gronden , den 6 April 
133!1, door den toenmaligen eigenaar, HoD&11t ns Bunan, vrij
willig. ollt(edragen aan Rmuu, Graaf ea• Gelre ra Zutpl&,n, en bij 
geooemde-n Beer vu BALHHII, van dien Graaf, ten Zutphenache regte, 
weder ter leen ontvangen. 

Het beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppenlalte 
'HD 3 bond. 97 v. r. 96 v. ell., en wordt thans in eigendom bezeten en 
l,ewoond door den Heer J. Bun;m1t, Burgemeester "fin Wadeoooijen._ 

GERINGA, 1t.ate, prov. Fri11ltlnd, kw. Otntrrgoo, griet. L,,... 
"rderarkel, arr., bal. en 1 u. N. T&D LtruV/GmA, hij Bn·t,u,,,. 1 

waartoe het behoort. 
GERKESBRUGGE, brug op de grenzen van de prov. Friul,,,ad ea 

fhoningen, f u. N. 0. van betFrieeche d. 6rriuiloo,ter, IS min. Z.W. 
'Van het Groningsche d. Visvliet, over de Lauwers of het Zeildief, 
door welke nel water uit Friesland, door de Munnekuijl, in het Reat
diep af1troomt. .Midden op de bn1g, aan de noorderleuning , 1taat de 
uheidspaal lalleben de beide provinciën, In den zomer van het jaar 
18'i i1 van bier naar Groningen de straatweg nelegd. Ten west.en van 
de t>ru1 •taal de druk beaochte Friuçhe-Herberg. 

GERKESKLOOSTER or GDDUltLOOSTU. in het Oad-Friesch Ga
an1tUlltLOOITD, d., pro.-. Fn"uload, kw, Ooilergoo, griet • .4~/atler
,p,ln, an. en 6 o, 0. van .we•-nln, kant. en 3i u. 0. N. 0. 
Tan Berg-, aan den noordelijken oever van eeil nieuw gegraven tak 
nn het Kuper-Roblesdiep , dat Tan het Blaaow-verlaat ar .-erbreed 
aijnde , aieh noord-oostwaarts in de Lauwen ontlast, 

Dit stille en afgelegene dorpje ligt i o. N. W. van de Trolijke en 
welvarende buurt Stroobos, werwaartl men voomemem is de kerk te 
-verplaatsen , wanneer de daartoe vereiacht.e middelen kunnen -,ordea 
ge,onden. 

Ben telt er in de kom .-an het d. ISO h. en i80 inw., en met het 
durtoe beboorende gedeelte van deb. Stroobos, 99 h. en !SISO inw., 
die meeat hun bestaan -.inden in den landbouw en de -.eet.eelt. Oo.l 
heeft men er 1 scheepstimmerwerf en I smederijen. 

Dit d. heeft zijn bestaan te danken aan een voonn. monnilienkloosl., 
• hetwelk alhier gestaan heef'I. en , in het jaar 1240, is gesticht door n
kere Guu H.&UIIIIA van Twijzel • welk dorp destijds aan de par. -van Au
p1lino1ga onderhoorig was. Deae Gun JLauD, door denzelCden geest 
no godsdienstigheid, ab andere T&n &ijne eeuw, gedreveo. ondernam 
)lel stichten van een klooster op de aathe Wiegeratorp oC Wiegent.erp, 
en zocht het te at.ellen onder bescherming van den Abt van L11-
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~ ; doch· dele wees aUn "ftll'IClek 'ftD de hand. Durop Ter• 
voegde hij aich tot dien van IUaarkamp , en toen hij ook hier niet 
slupe, nam hU aijne t.oevlugt tot Juna va.w llum11uu, me& he
lol\e dat hij aijne orde wilde aannemen , aoo dae het. lr..looater onder 
•Une bescherming nam. Ju.ua , geeo acht. alaande op de lignurdig
heid van deaea mea1ch , die aoo haast. TAD de eeae orde o~g , 
tot de andere, aam hem aan, tot e.an1nerkelijk ongenoegen 'fan de ta
dio«akerbter ea K.laarkampater Abtea. De eerste na deae twee ,tond 
evenwel aijn regt af, maar de laatste , gestijfd wordende door aekere 
Wnuaa, een man van adellijke afkomst, die, eer hij in het kl~ter 
ci•I , Deken io Ooatergoo geweest was , weigerde G1un nit aijae 
orde te onlalaan , en verkreeg daarenbo'fell brievCQ no collatie of he
prinlJ van den Bisschop van :Booster , onder wiens opaicht Acbtluu--
1pelen stond. Ook riep hij G1U1 heimelijk tot aich , en haalde hem 
doQr vele belol\en over , om openlijk de orde van Premonstreit af 
te aweeren, en die van Bu11a.aDV1 te omhelzen. J11,11u, toen dit 
alla iebeurde , buitenlands aijnde , veroam bij · •Une te huiskomlt, 
met leeclwoaen , dat er eene scheurinlJ onder de broederschap un G1a
UU.LOOSTU wu ontstaan , van welke 1ommisen het met. de orde van 
Premonstreit hieldea, terwijl anderen die va11 Bu•a.aavs -aaok.leeCden. 
Ter YOOrk.omiag van andere onaan,ename .aevolf811 aloeg J1r.ua dea 
-.r van toegevendheid in , ea gaf aan elk da vrijheid , om te kieaea 
·wat hij wilde. B9' klooster zelf, dat. bij zijne sticht.ing den naam van 
Ja11UU11 ontving, doch, naar aijnen atichter, doorgaan& GIIBUIUOOITD 
pnqemcl werd,_ kreeg tot aijnen eenten Abt den mcergemelden W-r
..,_ai, , en bied' bij ile orde 'fan Bsua.aD111 , doch alle de oTerit(en , 
die de orde van Premonstreit aanhiDpn , verlieten het , ea begaven 
aich DW' elden. Bij dit klooit.er werd ia later tijd eene kerk gebouwd 
door eeaen inwoner van Anr.atinmga, met name Bano, die deae kerk 
aan den H. Nu:or.a.u toewijdde. De Abt van het klooster had, hoewel 
di\ geatich\ buiten de Ommelanden stond , een hais of refugium in de 
1tad Groninf811, op Schoolholm (1) ,. De aterke doortogt voorbij dit kloos
ter, niet alleen van aebepen maar ook van rijtnipn , van Friesland naar 
GroninlJCn, had reeds voor lang aanleiding gegeven. om onderscheidene 
herberien en andere huizen ia de nabuarschap te bouwen , waaniit 
door den tijd eene aan1iealijke baud ontstaan is, welke tbaaa het dorp 
ui&maakt. . 

De inw., die, op 1 na, alle Herv. aijn, behooren tot de lr..lau, van 
Doch,., ring van Kali••· De eente , die in due gem. het loeraar
ambt heeft waargenomen , is geweeat CoanLlcs T11u1111, die in het jaar 
16:H herwaans kwam, en ia het. jaar, 1631S overleed. Voor 1631 e11 
un 1f31S to\ 16159, -wu Gausu.taa'lla au eeus bij Á•grutin-,g• 
en dan weder met B•itenpo,t vereeaigd, doeb in 1660, heeft. Let 
weder een eÏf8D Predikant gekregen, 100 als aulks nog het IJCTal ia. De 
,-. lleet\ eea vrij beroeP, , in welk regt aij in den jare 1759 , &oeu 
Oftl' die :&aak eenilJ geschil gereaea is, beTestigd is geworden. De te
pnwoordiie kerk en ~lorij at.aan aan elkander verbonden , zoodat de 
Predikant door eene iûaonderlijke deur , onmiddellijk uit &ijn hui• in 
de kerk komt. Beide staan op dezelfde plaats, waar vroeger de brou
werij van het gesloopte klooster 1toad , van welke , ingevolge vergno, • 
DÎllf der G:.3.utcerdc Statea der prov. Friesland, in het jaar t6i9, 
de kerk ge t ia. De eenvoodigo kerk, met roode pannen gedek.t, 

(l) Zie llr. B, O. FIIITII., Gro,....,.,. .. lle....,r, 1), JI, 111, alt fD 111. 
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prllk.t met pen toren ; _ de klok haag& in eeoe Jgaonderd slaaadc 
klollestoel, op het kerthoC. 

De enkele R. :l.1 die hier woont, behoort tot do 1tat. nn Dac
lum. - De dorpschool wordt door een gemiddeld getal nn 70 leer
lingen bezocht. 

Onder dit d. lagen eertijds twee verlaten , all : een in de Dockomer
trekvaart i een in het Kolonelsdiep te Stroobaa , van welk.en echter het 
eerste vervallen is. 

GBUaU.OOSTI& is de geboorteplaats nn den OpvoedkundÏfe JA■ 
Jbiou& N11owoLD, geb. den 17 November 1757, t 30 Junij 18Ul, ala 
Predikant te W arrega. 

In het jaar 1422 werd in dit d. het gewigtig verbond tuuehen de 
Schieringen en Vetlwopers gesloten. . 

GERLA.CH. (PROOSTDU-VAN-S'f.-) or PaoOITDIJ vu ST. Gawc:01., 
Toorm. k.l. i.a het Laad MIi O.ennaa, , prov. L;.J,,.,,g, in de gem. 
HoutMta, 315 min. ten W. van Valkenbarg. 

Het was een vrouwenklooster van de orde der Norbertijnea en oor. 
•pronkelijk. alleen bestemd voor adellijke jonkvrouwen, doch daaru 
ook un andere jonkvrouwen van goede huize, vergund. Daar echter 
den voorheen de vrijheid hadden om te BIDIJen uitgaaa , werd de 
proostdij, daarna, oen gesloten klooater. De kloosterlingen stonden 
onder eene Priorin en te gelijk onder eonen Pl'OOlt, sijnde altijd een der 
.lbdijlaeeren TaD Kntebtstede or Knechutein (in het Kewsche gebied 
gelegen), 1111D welker Abt de Paooauu \"H Sr. Gauc:■ onder~rif was, 
Alhoewel dit stif't van rondom door het Staaueh gebied wu ingesloten , 

· werd t.och de grond , wurop het lag , binnen sijne muren , Oosten
rijkseh gerekeod; doordien het klooster binnen hare muren, bij het 
traktaat , in 1661 , te '• Gravenhage gealo&ea, aan den Koning Tan 
Spanje wa1 toegedeeld. Het ontleende &ijoea naam van den H. G111U.AC01 , 

die, vo~ens de overlevering, -iu de legeaclen der Heiligen auge&ee
bnd , uit een owl adellijk geslac,Jit afstamde. Hij was Ridder en woonde 
in 1147, te Galik., een steekspel bij, dáár k.rcqr hij het onverwachtte 
berig& , dat aijne vrouw, door Let afvallen van eeoige steenen Tan eenea 
oudea muur , Wal dood areblevea; dadelijk. verliet hij Gulik en keerde 
IWII' sijn slot terug , doch in de vallei der rivier de Geul , op eeoe 
met veel hout bewauene plaats , die daa"an den naam van Houthem 
of Bon&Leim gekregen heeft, atilhoudende, besloot hij aldaar als klui
senaa &e leven. Hij begaf' sich naar Rolll8 en vervolgen• nur het 
Heilige land , keerde na verloop van sevea jaren teror en IJÏng te 
Houthem in eenen oaden uitgeholdea eikenboom woaen , leefde er enbl 
van brood en water , hetwelk hij uit eene put, thaaa ll08 St. Ger
lachsput paaamd , haalde , en •tien, na pdurende 14 jaren een d!Q
daaiir leven geleid te hebben. Op de plaats van sijn verblijf, sclchue 
de Heer vao V alkeaburg eeo 11.looatu, aan hem toepwijd. Dit kloot
ter brande in liet middm der zev•tiende eeuw al', doch werd weid.ra 
veel prachtiger henteld. De kerk is hernieuwd, in 17il, ei> .0!1f8• 
meen &aai geschilden! i• freico; achter het orgel siet men het laatste 
oordeel , hetgeen door eenea niet genoemden ltaliaamcheo meester 10G 

reschilderd sija; op de m\U'CII sija. de. levemgevallen van den H. doqr 
&eieren Schilder Sc:aöu, wiens naam aan bel verwul&el te lezen is , 
afrebeeld; achter het altaar ltaat: Aedi6eatum 17i7 (d, i. guticht 17i7). 
De kleuren van het schilderwl!l'k beginnen echter merkelijk te nrgaan, 

la het midden der kerk ataat eene houten graf&ombe, waarop het 
beeld van den H. GULAc:us rust , met het volfende graficbrift : 
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Guucu, ■ILD qllOIDU ' ,an CIJL'IO& nar 
Hoc JL.usOLao co■DITU& UTI auo ; 

CO!ffQlntTqn LHD , .u•s , HTBIOlqlJI nnTa, 
lhn1. 11,11, na co11c..n qnacu1 DAT, 

V1T& usc1vo1 B1D1•11 Gaauca BEATIJI, 

· CaDENS T11a111Eo aua1. HTl!IIIA c■oao. 
{d. i, Gaaucu1 , '90orbeen Krijgsman, later Kluizenaar , wordt in dit 
1ijn graC met. kunst bewaard ; hü '9erachlle &ijne baard.leden en "Yoor
'Yaderlijke huisgoden ; een steen wu sijne ruslplaall , een bolle eik 
sijne woning. o GuLACIJS, de schuld no een weeldrig lnen koopt 
gij los , door uw nderlijk erfgoed aan het nonnenkoor ar te staan). 
Aan bel boo(d ,an het graC slaat eene bouten kist , waarin het ge
bt:enle van den H. Gaaucus , in geele en blaauwe sijde gewikkeld , 
alsmede een koperen en een ijzeren kruis gevonden worden , beide dea, 
lruiaen werden door den II. gedragen ; het eene il Tenierd met. inge
grifde teekenen en lellen , het andere is zwart gnerwd en draagi witte 
letten; dil laatsté zou de H. G11ucus te Jerusalem ontnngen heb
ben ; de ki,t is '9an 3 sloten "Yoonien ; hel graf i1 nn onderen open 
en de landlieden hebben de gewoonte van gebukt daaronder door te 
kruipen , ten einde er eenig zand uit te halen, dit strooijen 1ij in de 
stallen , om het vee tegen besmettelijke ziekt.en te beveiligen. 

Hel klooster il in 1786 vernietigd, ter plaatse waar het gestaan bee~ 
ziel men thans een fraai landgoed , eene oppe"lakte bestaande van 
147 bond. 38 v. r. 65 v. ell. en thans in eigendom beaeten wordende 
door de erfgenamen van den Heer Mr. Sc■oHHBllll!U, wonende te Ber
gerslrate, gem. Amby , die het gebruik der kerk aan het d. Bout.hem 
afgestaan , doch zich den eigendom daa"an Yoorbehouden heeft. 

GERLEVISWERT, oude naam van het d, G.uuwzu in Fiwlgo, 
prov. Oron,ngm. Zie Gouwu■• 

GERLSLOOT, naam, onderwelken het dorp GnuOOT, proY, Frit,
lantl, griet . .tBrapirMn, weleens nrkeerdelijk voorkomt. Zie GuaLOOT, 

GERMAIN (ST.), koffijplant. in Nedff'land,-Guiarta, kol.Surirta11U, 
aan de Orlanakr-«i, ter reglerzijde in het opvaren ; palende boYen- · 
11'a&rts aan de koffijplant. Praclica, benedea111·aarts aan de koftijplant. 
de UitYlugt. ; 600 akkers groot; met 80 ,laven. De Negen aoemen 
haar Dl HooT. 

GER.MANJA, voorm. abdij in Eit-elgo, proY. Gronmgea, onder het 
d. TMsing,. Di\ kloost., hetwelk bewoond werd door Nonnen 'HD de Be
nedictijnerorde , werd op het einde der twaalf..:e eeuw gesticht door 
Hua1u11u of Hn111A11Dus, en aloud onder het bestuur van eenen 
Abt. Het bevat.te ook Monnik.ken, die echter deor eenen muur nn 
de geestelijke zusters werden gescheideo, In het. jaar UJOO gaf Pana 
Bo11111net11s VIII de kerk van Bedum aan deze abdij. Omstreeks HSIS, 
werd het Henedikt.ijnerkloosler na Lea Boer met deze abdij vereenigd , 
luidens eenen brief van den Bisschop van Munster , in dat jaar af-

~en:verblijfselen dezer abdij beslaan, binnen de beide grachten, 
eene ruimte van 400 schreden in de lengte, en van 200 in de breedte. 
Voorheen bestond de pastory der HervorDJden uit eenig_e voormalige 

. cellen , en in bovenTertrekken -,oor den abt, prijkende met geslacht
wapenen nn aliten en waa1uit de Predikant door eene afzonderlijke 
deur en donkeren gang onmiddellijk in de kerk ging, zonder in de 
open lucht te komen ; doch deze pastorij is ia het jaar 18i7 weggebro
ken , even als de hreede gang, \'oor deae bovenvertrekken , wclle 
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•n allerlaeerlijut uibÏfrt opleYerden ·; · docJl · nog de duidelijke aporen 
Yan 1ijne afkomst beait. Van de oude kloosterkerk, welke13O Toeten lang 
was , en met een dwankruin un 711 voeten prijkte, is slechts oog het 
lr.oor over, dat voor de eeredienst der Herv. is ingerigt. In het jaar 
1829 • is eene geheel nieuwe pastorij , afgescheiden \/ID de kerk , ge
bouwd. De opeue breede, ofschoon niet hooge, koepeltoren , in het 
midden op de k.erk staande, werd in 1661 voltooid en bekostigd door 
de Staten van stad en lande , enn als de klok , in het vorige jaar 
besteld om gegoten te worden. Het onrige gedeelte dier kruiskerk is 
in 1786 we1mebroken. 

GERMANISCHE-ZEE, num, welken men wel eens geeft aan de 
Noona-u1. Zie dat woord, 

GERMERA WA LDA , naam , onder welken het d. Gu■nwOLDI , i~ 
Fi'ltlgo, prov. Groningen, bij Huco (1) voorkomt. Zie G.1a■11woLDI. 

GERMERHUIZEN, b., prov. Frü,lantl.1 kw. Oo,tergoo 1 griet. IP111t
Dongerade,l, arr. en IS u. N. N. 0, van Ltt•nrden 1 kant. en 1 i u. 
0. Z. 0. van Bal•ertl. Het behoott tot het d. Bantumer-Uii6uren. 
Zie voorts dat woord. 

GERMERWALD, oude naam van het d. G1.a■nWOLDE, in Fir,elgo 1 
prov. Groningen. Zie Gu■nwoLDB, 

GERMERWOLDE, d. in Fi11elgo, prov. Groninpen. Zie Gu■nwotn1. 
GERNAART, voorm. nonnenkloost., prov. Fne,lantl, kw. Oollergoo, 

griet. Femerderadeel. Zie Nuun■• 
GERNER of Gu111a, buurs. in Zallantl., proY. O.erij11el, arr., kant. 

en 2i u. 0. van z.u., gem. en l u. N. un Dalf,en; met IS9 h en 
ruim 330 inw. 

Vroeger had men hier de have1, de Gerner.• Zie het volgende 
artikel. · 

GERNER (DE) of Dl GullE■, voorm. adcll. havei. in Zallantl, proT. 
lherij11el, arr., kant. en !il½ u. 0. no Ztoalk, gem. en 1 n. N. Ylql 
Dal(1tm, in de buun. Gertt.ff. 

Het was vroeger beru~ht als een der adelt. sLaten , uit welke de 
Spanjaarden den inwoneren ten platten lande veel schade toebragten , 
hetgeen echter niet langer duurde dan tot in het jaar 11S91 , toen de 
Yijand het Yerliet, nadat Deventer in der Staten handen geraakt was, 
'll'aarop het door de landlieden nrwoest werd. Na het overlijden van 
den Heer A. Baron ntr Ec:■n:r , de laatste die 01 G11:■111a in 1ijn ge
heel bezeten heeft, ÎI deze havea. door de erfgenamen in het openbaar 
verkocht ; waardoor de daartoe behoorende erven en landerijen in Yel'
schilleude handen 1ijn gekomen; terwijl het huis gesloopt is. 

GEROLFSDIJK of Guu■sDu■., '"oorm. d. in lfoortl-Bneland, prov. 
Zttlan,l, in het westelijkste gedeelte van dat cil. Het werd ,door de 

. walenloeden van 1208 en 1247 geheel bedolven, maar is later weder 
beverscht , en heet nn G11:usn1a. Zie dat woord. · 

GERRIKSKLOOSTER , d., pro'". Frie,lantl. 1 kw. Oostergoo, griet. 
A.elitkar,pelen. Zie Gzaus1.toosT111. 

GERRITGAUKENSPOLOER, Yoorm. pold., proY. Frie,lantl, kw. Oo,. 
Cergoo, griet. Dant•madeel 1 arr. Lee•-rrlen, kant. Docium 1 ond,er 
het d. Bi'rdaard. · 

Dele J"'ld., ,vaanan de naam 1elfs niet bij oude lieden bekend. is, 
schijnt 10 vori3e tijden bedijkt te zijn geweest en komt op de oudste 
kaarten der provincie Friesland onder die benaming voor. Aan de ooit-, 

(Il Zie •&"11ill, Aul. U, P"I• 101. 
IV. D1u. 
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• 'Wlltr ea r.uidkanl waa zij door hn Jliuumanldi inpiltl.en, en paalde 
N. aan d1 Ee, Geringe 1poren va11 eenen voormalige• dijk r.ijn mis-
1ehien aan den noord.kaal voorhanden. Zij schijnt van eene vrij groote 
IIÎtgest.rektheid geweest te r.ijn , en lalJ l.. van. de Ee , nagenoeg tus
achen de helft. van do IUaarkampsterbrog en bet d. Birclurd. 

GERRITSLA.ND , naam nn één der negen en twiatir ureenigde 
pold., waaruit thans het dijU1esluur vu Tezel, prov. Noiml-Hollt,n,l, 
arr. ,lllm,aor, kant. de lleltl,r, gem. Te:eel, bestaat. 

Naar men wil r.ouden die gro■den uoeger hebbe11 toebehoord aan de 
orde der Tempelieren, die aldaar een geslicht hadden. 

GERROLLUMA oC GuaoLVa., state, prov. Frie,lanJ, kw. Oorter
g_oo , griet. Leeuwanlttatleel, arr. en kant. I.ee",-.,le,., Z. W. van 
Fid:11rn, -waartoe r.ij behoort. 

GB.RROLSMA, state, prov. Frie,laml, klt', Oo,t,,,g_oo, griet. Ooit
Dongeradeel, arr. Luur«irtlen 1 bot. Doclwm, -l. u. N. 'NB Anjum 1 

waartoe zij behoort. 
GERROLU.MA, 1tate, proY. Frialand, kw. Oo,te,goo 1 griet. Len

T1X1rtleratleel, Zie G111110Lton. 
GERRYTKENSK.LOOSTEll, oude naam van hd d. Gnuat-,n, 

proY. 'Jlrieiland, kw. Ooltergoo, griet. 4clttlrcnpelen. Zie G1111.a
uoosT1B. 

GERSELAAR, d. in de heerl. &werd., prov. fhlderlmtl. Zie Gn-
11t.ua. 

GERSELBEE , voorm. eil., hetwelk vermeld wordt onder de goede
ren , welke de erfenis van de B. G11an111DA uitmaaktea , en waarvan 
omtrent het jaar 780 , zekere aanzienlijke dochter, met name R111aaa11, 
afatand deed. Me■ meent dat men onder deze naam het eil. Boass1La 
verstaan moet. Zie voorts dat woord. 

GERSHUSEN, gewone volksnaam van het d. Gusa1111111 in li'iHlgo, 
prov. Gra11i,igen. Zie GuHDIH!f. 

GERSIAN, d. in Oost-Indië, op het S"nda,cl,,e eiJ. J,JfJa, res. S,,.. 
rali:orta. Zie Gus,u. · 

GERSLOOT, d.; pro,. Frie1la•tl, kw. Znen•••, griet. ,Eng. 
arden, arr., kant. en 1½ 11. N. 0. van Httrttlflt!ni, aan den beplanten 
weg naar Gorredijk. Men telt in dit d., welks b. hier fD daar ver
strooid staan, met de daartoe behoorende b. Oude-Weg, 30 b. en 
180 inw., die o:eest buo bestaan vinden· in veenderij en in landbouw. 

De Herv., clie hier 11SO in getal zijn, behooren tot de gem. Tjalle
.benl-L11injebcr,J.Genloot-Teroaml-en-em-g1tleeltMMn-lt,e.H•erenHt!ft1 die 
hier vroeffcr eene kerk zonder toren hadden. 

De Doopsge1., die hier 30 in getal zijn, worden tot de gem, van 
Tjalleberd gerekend. - Meu heeft in dit d. ééne school. 

GERSLOOT (DE GROOTE-), meertje, prov. Frie,land, kw. 1Yei
tergoo, griet. Hemelumer-Ol,kplureri-e11-Noortl~lde, Z. 'WIR Koudum, 
hetwelk door de Kruissloot met de Gronzen en het Haanmeer, door de 
Diepsloot met de Morrba, en door de Bal vaart met de Kleine-Genloot 
in verbinding staal. 

~GERSLOOT (DE KLEINE-), meertje, prov. Fn'e1lt111d, kw. 1Ye,tw
goo, griet. llemel11mer-Oldepliaert-en-Noortlt1Jolde, W. van Koodom, 
hetwelk door de Kruisvaart met de Gronzcn en het Haanmeer, door de 
Balvaart met de Groote-Gersloot, en door de Koldersloot, met het 
Zwartewater in '\"crbindin,r ataat. 

GERSTEPOLDER of GonsrEPOLDIR • pold. op het cil. .,,, alcheren, 
pro,~. Zeela,,d, nrr. en kant. Middelburg 1 gcm. YrouUtenpoltler-Zan-
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~'l-hit.....&WW; palende lf. aan · de dainea tegen de Noard
see, 0. na den Noerder-1'ieuwlandpolder , Z. un den V roawepolder, 
W. aan den Beekshoekspolder. 

Dne pold., heslut, YOlgeot het kadaster, eell oppemakte nti 10 hand. 
18 v. r. SIO v. ell., alles sehotbaar land, en bevat slechts eene boer
derij. Bet polderbestuur beslaat uit de centrale Directie van Walcheren. 

GERT, geh. In de heerl. Ro,port I grooth. Lwzemb111'g, Zie G1111r. 
GERTRUDE (SAINT-), lra1t1Che naam nn het d. St. GeerCruide 1 

in het Lntl mn Yalienbarg I proT, Liml,,wg. Zie Ganraum1 (ST.) 
GERTRUDIS ('MONS SANCTAE), Lat. naam nn de st. Gu1n111Dn• 

nu , ia de heerl. OHrlr111""'1,e,g, pl'01'. 1f oord-llraknd. Zie Glln
nnD1n111. 

GERVARSNISSE, oude naam van het cL N1as1 • i1t bel cil. Zuil-
1ln,la1"l, pre,.. Z,elastd. Zie N1111, 

GERVE, b. in den Yrijdom san #, Hntogt"'1ettl, prov. Noortl
Jl""'1atrtl. Zie G1ava11. 

GERVEN, beun. in de N1Mr-Yelase 1 prov. 6,lderlantl, distr. 
Y,l_, arr. en 7 •· N. W. van 4rnltm 1 kant. en 1½ u. Z. van 
Bardnvi.J1, gem. en 1 u. Z.W. van P,dtm; mel 51 h. en 130 inw. 

GERVEN of Gnva, b. in den Yrijtlom Mn ', H1rtog1116oscl 1 proT, 
Noord--Brwband I arr., kant., gem. en ½ u. N. nn '• Hmog,,,l,i,,ch 1 
nabij de schans nn Orthen. 

GERVENISSE, oude naam van tie& d. Ntsn, in het eil. Zrml-B, • 
• ,land, preT. Zeelarul. Zie N1ss1. 

GERVERSKOP, gem. in het lfederhaf'fier der pro•. Utr,clt I arr: 
'lltttt:AI I kant. Ma.rllffl (IS k. ll., S m. k., !l s. d.); palende N. aan de 
gem, Teekop en Kockengen, 0. aan Laag-Niekoop en de Haar-Zuilens, 
Z. aan het oade lanll nn den Indijk, gem. Harmelen en wordt door 
den lanlonaale11 sandweg, door den Breaàók leopende , van de gem. 
Harmelen gescheiden, ten W. wordll l\t no die gem. gescheiden 
door eene regte lijn , nn . voo,noemden kanlonf!a~en weg tot aan den 
Ge"erskopper-bnartweg, en van daar , een weimg westwaarts terug
gaande, weder in eene regte lijn tot aan de Teelopperlandseheiding. 

Dese gem. liestaat nit drie heerlijkheden , als : eene genaamd 1[ u n
ni l van Cleefsgeregt, waaraan een gedeelte van Gervenkop en den 
aieheelen Breudijk behoort, eene genaamd Statengeregt or Uiten
liantageregt en eene van ouds genaamd Trip-de-llares-geregt, 
thans behoorende aan Heeren Burgemeesters en Welhouders cler stad 
Delft , zijnde daaraan 0Yel'lfl!gaan 1 Januarij 184!1. Zij beslaat eene 
c,ppenlakte nn H61 bond. 86 v. r. 9(h. ell., telt SIS h., bewoond door 
tlS huisgez., uitmakende eene bevolking van 160 inw., die meest hun 
bestaan Tinden in veehoederij· en eenige landbouw. 

Dl!: R. K., van wellr.e men er honderd aantref't, ooder wellen 76' Com
monieanten ~ behooren tot de stat. van Harm,len. - De Her,-., van 
welke men er 70 telt, worden tot de gem. van Harmelen gerekend. -
Jlen lleef\ in deze gem. geen school , maar de leerlingen- genieten te 
Harmelen onderwijs. , 

GBllVERSKOP. pold. in het N tderknrtier der proy. Umelt, a,r. 
Utrecht, lr.ant. Iaarsma, gem. 6m,er1lop; palenae N. aan de pold. 
Teelop en ){ockengen, O. aan Laatr-Nieuwkoop ea de Haar, Z. aan 
Brend\ik, W, aan Ravenswaai. 

Deze pold, heshlat, volgens het kaàeter , eene oppe"lalte van 
SIS9 bond. 45 Y. r.J waaronder i&IS buJid. 47 v. r. iO v. cll. schol-
baar lantf. · 
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lndnea pold-. litJt het geh. Gerverakop, bettuadein 1t h., • 
,rool!d door 18 huisge1., uitmakende eene hevolling van UO 1ielen , 
bijna alle landbouwers, Gznusso• wordt door éénea molen , staande 
onder de gem. Kan1erik-Houldijken, op den Leydsche-1\ijn van het over
tollige water ontlast , voor welk uitmalen jaarlijks , b11ndenwij1e aao 
het waterschap van Woerden moet worden betaald. Twee .lloleumeealera 
aijn er, met den Schout, belast met het toezigt over den polder-watermo
len, en twee Heemraden, met het schouwen der polderwesen en wateren. 

Het geh. GuvasaoP ofGuwnS&OOP ligt 3 11. W.N. W. van Utrecht, 
1½ 11. W. van Maarssen. - De kermis wordt gehouden met die un 
Harmelen , welke begint den eersten Zondaff in de maand October va11 
ieder jaar, des maandags ten IS ure en duurt gemeenlijk lot ea me, 
Zaturdag daaraanvolgende •• avonds ten 10 ure. 

In den jare 1437 , verleenden Dijkgraaf en Heemraden van BijIJ.. 
veld aan de gemeene horen van G1ana11toP , 'rijf en twintig roeden 
van de brug , gelegen aan het einde van GnnaiHP , om de bror 
daannede te maken. Deze bn.1g "u aldaar gelegd bij die van Bijle
veld, Reyerskop, Achlhoven en Mastwijk, ten hunnen koste, waaffoor 
die van G1avuuo•, in dat zelfde jaar, het onderhoud voor altoos op 
sich namen. 

GERVERS:IOPPERDIJK of Gnwus1too,un1n, dijk ia het NeJw... 
t-rtiw der prov. Utrecht. 

Dese dijk loopt regt door de gem. Generskop, en scheidt aboo de 
polders Gerverskop en Breudijk van elkanderen , neemt zijn begin aaa 
4eo weg der Eerste klasse No. IJ, ia de gem. Harmelea, en loopt ahoo 
over een klein gedeelte van de gem. Kamerik e11 de Hooldijke11, alsmede 
over een gedeelte van de pm. Harmelen, naar de pm. Gerverskop , en 
voorts door Generskop naar Laag-Niekoop en Kockengen. 

GERWEN, d. io de lleijerij wan '• llertoge,J,o,ch, kw. Peellatul, 
prov. Noor~Brabo'IUl, DfflU di1lr,, atr. en i u. N. O. van Eintl
lacn,en, kant. en 11 u. W. N. W. van Helmond, pro. ·Na'l&eft-Gn
"'en-en-NeJf/f'tllfltten, 1 11. N. van Nonen. 

Dit d. bestaat uit ondeneheidene kleine buurten , aee.r ver u11 el
kander verwijderd lifgeade, al•: de He11 vel, Laar, Lanrlaar, 
Alveuhool, Rulle, Spek, NieuwendiJk en de Stad, eigen
lijk·de Staart. Men telt er 1i1 h. en 61S0 mw,, die meest hun bc
ata_an vinden in den la11dboow. De grond bre111L pde rogge, boek
,re1t, haver, garst en aardappelen voort. 

De inw., die bier allen R."lt zijn, maken eene par. uit, we.lke tot 
het apost. vic. rn. van '• H,,,-togenboac/a, dek, van Helmond, behoort, 
en , sedert 18i , door eenen Pastoor bediend wordt. De oude pl!rochie
kerk aan den . H. CLu1111 , Paus en Martelaar, toegewijd , .welke ~• 
de Reformatie bij de Herv. io gebruik was, hebben de R. K. in het 
jaar 1799 weder in pbruik sekregeo. Zij ligt afgezonderd uo de 
huizen, N. 0. van het tl. liet is ce11 middelmatig gebouw, met eeneo 
t"rcn,. waarva11 de spits op de11 9 November 1800 omver gewaaid, 
doc-h lnl('r weder hersteld is. Ook heeft men hier ee11e dorpschool. 
• GEt\~ERSKOUP, b. iu het Neder1'-rtier der pro,:. Utredd. Zie 

GnvEnuoP. 
GEil WEflSKOOPEllDIJK, dijk in het ·Ned.erk1DO~tier der prov. 

Dtrttht. Zie GEnvl!nritoPPEBDIJJt. 
GESPEB.ltE'.'!, buurs. op de Necler-Bet1WJe, 8rov. Geltlnlanà, Be

r.e.:rndi,tn1,t, kw., arr., kant. en 3½ u. ten • Yan Tiel 1 gem. ea 
¾ u. N. 0. van Dodewaard, bij de Linge; met 151 h, en 90 inw. 
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In dwu baan, ligt een atol: land, de W u ast ,ennmd, merk- · 
waardig em sijne bnitenpwoue hoogte. Ien 'Vindt dur de awartate 
arde tot op eeoe onge-oe diepte. Voorts kan men aan de menigte 
tcbenen v• ru11N! pollen doidelijlr. -aien , dat hier vroeger een woon-
of oft'erplaau wu der aloude ingeaetenen. lo de laatste jaren vond 
Dm ook eenige drieboekip steenen , aan de hoeken doorboord en tot 
ruwe wapenen bestemd, F.en daarvan wordt in bet Leydsche mueeum 
van oudheden bewaard. Waarsebijnlijk stond bier vroeger het kast. , 
GupoYerdum, dat men op oude kaarten aantre&, en waarvan de 
naam G•,ans 1ijne11 oonproog neemt. 

GESSIAN of G1■1u.11, d. in Oo,t-lrulii1 op het S.rula,d,e ei). JGN, 
resid,, s,.,.,,1;a.,-, Z. van KJatten. 

Niettegenstaande onderscheidene Roofden der muitelingen 1ieb, in 
April 18i6 , reedt op bet voorbeeld Yan den 'fommongoog S1aoao 
W 11110110, aan het Nederlandsch gezag onderworpen hadden , bleef de 
Tommongoog Yao den plaats , W 011&10 D1,ouo , echter in aljn Yijan
dir gedrag Yo)harden, wurop de Panprang Iuuo N1eoao besloot, 
hem door geweld tot onderwerping te dwingen. Te dien einde liet 
laij eenige colonnes opiUUeo , waarvan de voomaamste door aijoe zonen, 
de Majoors So1a10 DnnHuT en S01■10 llnu1o•, werden aangevoerd. 
De diYisie vao den Iajoor So1■10 D1111■11uT Ir.wam het eerst aan , 
en niettegenstaande de menigvuldige beletsels-, door verhakkingen ah 
ander.ins, daargesteld , rnkte l1lj i._.n,schea tAlft'eD Gm10 op ; terwijl 

· te gelijker tlfd W OHIO DJPOuo eenen bevigen u1tval deed, De Majoor 
Soaie D111111aa&T liet met geYeld bajonet op den vljaad indriogeo , 
wierp hem overhoop , eo maakte aich van de versterkte deaa mees
ter, bij welke gelegenheid gemelde Tommongoug Wo1111.10 DJPOao, en 
de llaotries T,ouo Yons en Kano W1111o11H11 snenYelden, en de Tom
aongong Tan Tiotek, Iun W1D101,o, gewond werd. Van 'sPange
ranp troepen aljn aes infanteristen pnenYeld en één gewond, aJlea 
met lauen doorstoken. De geheeJe bevolking van Gun.ur beet\ sich. 
dadelijk onderworpen , en is onder het beheer gesteld van meerge-
aoemden Tommonpng S■■oao W 1D101,o. . 

GESTEL , pwoonlijk GaTn.-1111-E111aoYIII genaamd, d. in de •• 
jmj Nn •, HwtognJ,o,,A, In,. Kempn,lo•tl, pro•. N-4-Bral,arul, 
.Dtrvk distr., arr., kant. en ! u. W. Z. W. van BindAotin, pm. 
6ntt,l-Blaartltem. Ien telt er 6lSO inw., die meest buo be1tam 
vinden in den laodbon• ; ook heet\ men er vele fabrijkarbeiden en 
we•en. Vroeger bestond de bevolking meest uit linoeoreeden, die 
1ulke keurige en beroemde linnens vervaardigden , dat 1ij aelfs naar 
Italië en Spanje verzonden werden. Thans echter ÎI deze tak van be
staan groolendeel1 Yenalleo , 1oodat er oog slechts eeoe linnenreede,U 
Jiataat. De grond is er 11odig , doch op sommige plutsen goed en 
'fl'llchthaar.• De granen, die er gebouwd worden, 1\jn: rogge, ba
Ter en . boekweit. 

De inw., die allen R. K., aijn , behooren tot de par. van 6atei-.
lllasrf1-, welke bier eeoe , in 181:J gebouwde , kerk heet\, aan den 
H. L1o■ .. n1 toegewijd, Vroeger had men hier eeoe kapel , mede Y~r 
de Reformatie aan den H. N1coi.u1 toegewijd , en van een toreolJe, 
klok eo aarw\jaer voon:ien ; doch deze wordt niet meer tot eenig 
psdienstig gebruik gebesigd , maar is tot eene school iogerigt, wellr.a 
,emiddeld door een getal van 100 ·leerlingen bezocht ,rordt. 

Gmn is, met Strijp en Strate•, in het jaar 11S69, un 
Wwu 1, Priaa - Oruje, als eene beerl., verpand, • aehoon an-

Digik:ec by 
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d&N ~hedea sta iaplae&, ia dae •~ aaoi, afplel&, 
1ew •it uuaerki111 iler ,roote Vll'plilJlia1 van de ~liek der 
uvea Vereeoif4e Pro'riaeiu, an ·1ae, galada, vu ilien PancU.er. 
·GIHBL werd, 1a 1143, door Müa1:a na llouaa •• .braadachauins 
,-te1d, 

Ho\ wapOll van Gom ltee&aat • eea ecbild -van uuur (blauw), 
btladen mei Ml beeld -.an 81:. WDDTva van IJOIMI. . 

G~TBL (LUIKS-,)• d, io de Jllijerij tran ', llw10,,..,,_la, k.w. 
KemJ1r11MnJ, prov. lf"""'-B,.,.,uL Zie L11u.1°0.n... , 

GiSTEL (ST.-MICHIELS-), d. io de Jleijerij - ',Jh,to,n,-
6-, kw. Oi,RNOiji, prov, NO#Wd-BNiaad.. Zie llaGa111.1-Gursr.(&r.-). 

GESTEL (IIOEl{-), d. in de JleijmJ •• 11 llffllJfl"""""', ILw. 
Oimn,,iji pi'O'f, N"""1,.BrJ,,,u. Zie llou-G1U11.. 

GESTE-BIJ-EINDHOVEN , d. ia de lleijfrij -· ., a.,,,,,._,,.' 
kw. K..,.,,.,.laad, Jll'O"• lfoord-Bml,and, Zie Gan&., 

GBSTJsL-BIJ-'S HERTOGENBOSCH , d. ia de 11,ijtrij - •, a.,._ 
· topa6-1,, llw. Oi,kwwiji, prov. lf..,,,,_."""-'• 7.ie Jlamu-G ... 
m. (S1.-►, 

GIST&L-BIJ-OISTBRWUK, d. io de Jleijerv- '•Oerle,.._,., 
p,cw, NO#i,-B..,,_a,,l, .kw. Oidwwiji. Ziè llNa•Gu,u., 

GESTEL-EN-BLAARTHBII, IJIIID• ia de Jlrijnij - •, BtrtogN
llo,r:A 1 kw, K,_,,..tlll, pro•• lfaord-Bra6a,,J, Jh,- dia&r,, atr. • 
bnt. Ei""'- (3 k, d., il•• ~., IS 1, d.) f paleada N. aaa de pa, 
&rijp ea Eindlaovea, 0. au Stratem, Z, aaa .Aalat en WHIN • W. 
aan· VeWlaev ...... llereveldhoven en aaa Zeels~ 

Deee ee-, welke door den Dommel ea den Einder of Geoder cloe,
llroomcl ww,, lleqt de d, Geatel en Blaarthem, beneveas hel 
ph. Genaep. Zij beslaal eeae oppervlakte nn 61$7 buad.t telt, 
MO h., bewoond door ll64 huispa.. uitmakende eene hevo~kiDI -vaa 
l'IIÎa 1480 i■w,, die meest. lu1a butau vinden in den landbouw en lin
nenweverij. De graad i1 er see, peel , om roge, boekweil en haver 
te hoeweo. . 

De inw., die hier, op 1 na , allll R. 1.. lijn , maken eene par, 
~, welke tot het. vic, S-· apost. van '• llerlognbo#A, dek. van 
IJ-,,..,., behoon, en door eeoen Putoor hedié11d wordt. V roept' 
maakt.e Blaarthem en Gestel ieder eeoeafaooderlijke par. uit, welke 
ieller eene achaulr.erk. hadden, doch ooder iénen Pu&oor, die lij11 
-.erblijf te Gedel hield, 11UW sedert het jaar 180(hijn lij in een ker
kenhuÏI -Vffllllnip • lietweUr. in 1833 te Gestel, heneven1 de puteon
woaia& , ■ienw gebouwd i1, l11, laet jaar 1609 werd de bidplaaia -vaa 
Gettel, IJ8110e1M de kapel -van St. Nicolaas, waaria '• wekelijks eeoe 
iii!i mil i,elaen werd. De.lijd■ wem Geit.el oek aiet onder het ptal der 
,-terijen , vaa hel. 4Ïllr. Eindhovcm, opgenoemd, _..r onder Blaar-
tMIR gerekend, 1 

De enkele He"., die men er aantreft, wordt tol de gem. van Bin,I.. 
'"- gerekead. . 

llen heet\ in dae gem. éeoe sehool Ie Ges teL Ook. heel\ mea er 
eea. kuteel te Blaanhem. 

Het wapen t&ner IJem. i1 hel1elfde als dat van Gutcl. 
GETASSAN, cl. in Ood-INdii, op het S"~ eil. J..,_, resid. 

Seeroiada , aan dea 11roeten weir van Soerakarta naar Bodjojali. 
In Aoguma• 1.8 wat io dit d, een post• welli.e buet was door 

eea detademelll , bestaande uit 60 lnfanteri,ten , 15 Ka-valeristen , 
7 Kanonllie• en .• , pwapeu Dasa's-'folà, ab.lllecle i ,tuija ge-



GBU. .. 
-scla111t ,--•aanYGèli-, ffa11tn-Opaieo• i. Dowro. Op··den • Aa• 
.IJURUI •llloeaden aieh onpeer lSOO of '600 maitelinpn , wuro.._. 
~ &e punl " ten Z.iden "t'an,den weg, in de nabijheid nn den pad
-•tatioa TeJNI , .alwaar pmelde Opsiener , met aijo det.acbemen\ sida 
.geposteenl"bad, hetwelk door dea Luitenant Koloael Dl! But, op liet 
-ooLwmp 1-igt van de au■aderi-, des "t'ijaoda , met 30 Hu•ren WIi 
-•enterk\ gewoNen. llet woen pacbreeaw n,ktm 4e oproerlingea op 
~ plaau aan , waarop de Heer DAau11& bun met aijne 80 Infanteristen 
u ferHet ging, de atukjee geschat onder -de beleberming der Jla•al
lerie achterlatende. Nadat van onze zijde een Yljftigtal schoten waen 
.--, die aleebta ftaauw lleantwoortl werden, namen de maitelinlJ!!ll 
:auidwa•ll de •logt, latende o dooden op Let slagveld lineo. De 
-lr.av.Ut1rie , die als i- aanrukte om · den vijand Ie vervol«en , -werl 
ecliler itierin verhinderd .toor eea diep ra.Un, 

GiTB, gebwgte ia IJ.d-lntlii, op het S--'-Auil. J,,_, ZieGu■• 
G.ETEK ~ m. ia o-,.J,,Jii, op hel ~ eil. Ja•, resid. 
~, -tke ma._. -.lelijke ripag in de lntli«:he Zn uitloopt. 

GiTHOllN, oade aaaaa 'YIID ·laet .t.Gnnoou, ia YoUMMNn, plff, 
Ow,.;;..L Zie Gi-•· 

-GE'fllEWAT, oude 0111111 ••n bet ·GusTW_.._, in Rijn,._d, prOY, 
~rul. f:ie GIDl'Wana. · · 

-GETSKllDBR7AJL, G.,.,._,n11a of Gmbn■ullL, sluis, P"'"'· 
1'nn1-tl, àw. ,,,. .,,.,,.. , -grie~ .,.,...., , in den Slogt«Jiji, ½ '11, 

z. o. 1'811 anw.,-. 
Dese sluis , 'lloor welli.e de Sidiiel'U-rvaart ia ·de Bied loopt , wenl 

.,._., door in,& slot Linoke- ·onderhoadeo, tot dat sfj, in het jul' 
18", ..-eel ftrgroot en \lao drie ·.kokel'I -..onien, deor d. I""• ;F,.. 
1-4 in ·011derboad á oteriJe1101Den. · 

GE'l'Zi, voorm. laadla., Jll'IW• Fri-,.-', kw. o,,,,_.,,o, ·griet. ,r,,,_ 
Dotagm,tlnl, i a. N. O. van Tmiaat'fl, welke sedert onhèapijke 
jarm me& meer bestaat. 

GETUIIDEBZUL, 1lai1 , pro•. Friult,rul ·, ltw. '117 elltrgoo, IJl'Ïet. 
~l. Zie Gmninaa1u. 

GEIJ (DE), wal'Wllter, 'pfOT, Frie,lanl, lt,ir. IYeltergH, griet. 
1' YMlwáuenulnl. Zie G111111r. 

GEUL, gem. in Ht J,,. "" J" .,k.,.6-rg , pro•. LW.W, , dÎllr, 
• ar. M-,,,ïol,t, kan&. 11,,,.,nn (4 k. cl., 4 m. k., t 1. ·d.); pa• 
leodeN. un de gem. Rllloo, 0. •oUle,trateo, Z • .aan Baade, W. -
de ...... 

De.e gem. beat.all& uit het -d. Geul, de geh. ·Brommelen, H-•l
aea, Hauellenberg, 4le Maas, en :Moeneld, bealaat, 'Yolgms 
ltet Wastel', eea oppervlak.te van MIS bond., WUl'Ollder 834 htmd. 
G •· r. 8tS •· etl, lebotbaar land, telt ·t91S la., bewooad door 18' 
haiagea., aitmake11de eene l,evolking "an enge,ear 969 imr., die meelt 
ban bestnll vindea in den landbonw. 

De inw., die elle ll.· J[. aijn ,· maken eene par. uit, welke tot 
het vie. gen. n• Limbi,"! , dek. no lltt1ruea, behoort , en door 
eenea Pastoer en eenen Kapetlnn belliend wordt. De eerelc Pastoor, 
ia de par. van Gin,1,, A~ Ha.utc■, W'8t merkwaardift' ·door dea 
hoogen oaderd1>m , no 1ilS jl'l'en, dien hlj bereikt lleef't-; aijnde p• 
lioNh in 1461 en IJelleffilD in 11S88. 

De Herv., «M hiet- voorllieen woonclein, behoorde• laa1.1telijk tot de Bffllt• 
v• lkei-,.-6,.. Vl'Ol!ffl"' baddea clc Herv. hier eenemomlerlijke r,l'!llt. 
ONerille ~nen ,t dtf!r -del'-. Ta lla11trichl, ia het jaar ~ 
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pruilt, h\f het· ftl'IOek aan hunne BOCllflDIIIPnden , 11111 deu pleat. 
nn eenen Leetaar 1e voonien , wu mede die , dat bet eene bekwa!Dlr 
,eletrenheid was voor de 1chippen , die, tnuchen Luik en Dordrecht 
itedurig heen en weder varencfe , aldaar plagtea aan te legger\.,, en welke 
liij die gelegenheid in deae kerk hunne godsdienst aouden kunnen vieren. 
Ook , dewijl toen in heL graat'schap Rekkem, daar tegenover aan de 
andere 1ijde der Mau geleiren , alsmede in de vrije rijb heerlijkheden 
Stein en Elsloo , eenige Gereformeerden 1ich bevonden , die in1gelijb 
daarmede zoude kunnen bevoordeeld worden. - Men beef!: in deae 
gem. eene school, te Gen l. · 

De gem. Gzur. was vroeger eene heerl. Heer WOL- VAR Hoasnon, 
Erfhoofdvoogd van het geheele LaruJ. N11 Yalinburg , was de eerste uit 
dit huis, die in 1IS60, voor 6i00 8"ald. Brahaodl (H70 gold.), doar Fr
UN II , Kooinir Nn SpaPje , met deae beert. ia beleencl geworden , 
welke som , den 19 Augustus 1830, met nog andere 8000 p_lden (3100 
pld.) werd Terhoogd: waarna 1ij, eindelijk als een onsterlltlk erfleen, 
den 8 Januarij 1864 , aan ditlelfde eeslaebt .erkocht il; en hij ,deaea 
tak .van het adellijk, naderhand graa8ijk, huis van HOIIIOloH, daarom 
Hoas-■OH TOT G1ur. getiteld, is deze beer!. eeoen geruimen tijd ge
J,leven, tot den jare 176i, wanneer die tak met Graaf lhalWI Om, 
nitgeetorven is. Doch de1e had uit zijn huwelijk met de Baronneue nw 
Zn11 , eeoe dochter Amu, Lau,, Gruinae u■ Honsaaon , die ge
huwd geweest zijnde met den Graaf J?a.1.111 X,nuaaa nR HoaanoJ.LOII , 
uit dit huwelijk , twee zonen en eene dochter naliet, van welke de oudste 
zoon , Graaf Ku1, vu Ho■1ll101.Lna, in het laatst der vorige eeuw, 
erfsenaam dezer heerl. was· terwijl 1ijae moeder de guegde Aatu llnu. 
Td Ho111nou TOT G111L , douariere u1 Hosaio,uaa , sedert het over
lijden Tan hare moeder, in het jaar 1771S, àanan in het beait was. 

Het d. Gam., Gnu ofG1un•, in het Fr. GuzuLL1, ligt !i n, N. no 
Iaastrieht, 1½ o. N. W. nn Meerssen. 

De kerk, welke aan den H. M.ul'lllus was toegewijd, ia in betjaar 
18i6 gesticht, Tan het overschot der boowstotîeo .... u hel kasteel, ter 
plaatse, waar eertijdl eene kleine ka_Pel 110nd, aan den H. LaTU1111 
toecrewijcl. In deie kerk is het familaegraf van het Grafelijke huis n11 
Ho1aHaou TOT Gin , hetwelk gelijk ia met den grond en aieu sierlijks 
aan zich beeft. Dese kerk is toL in het jaar 18:15 door de Herv. en 
R. K. ge11menlijk gel,ruikt, - Men heeft er eene dorpschool en een 
Beer fraai kasteel , het Hoi s te Gen I genoemd. 

Den 14 Maart 177i, had nabij dit d. een zeldsaam natuurvenchijnael 
plaats. Met groot geweld bante eene wel door den kont des bergs uit,. 
en bragt eenen stroom te vooncbijn, die behalve , dat hij eenige 1lnk
keu nn den berg afsche11rde , ook sommiJC daarbij staande hoomea 
Olln'enrierp , waarna hij lanpamerband vermmderde en eindelijk ophield, 

GEUL (DE), binnenwater op heL eil, Duit,,larul, prov. Zeeland, loo
peode in eene zuidelijke en zuidwestelijke rigling, nn nabij het d. 
Oosterland, naar den pold. Groot-Beljeren (Zie ,81mn11 [Gaoor•)); scheidt 
de beide polden Groot- en Klein-Beijeren van een , en eindigt na eenen 
kort.en, zuidelijken loop bij het se}i. Vianen. Dce geul is een overblijf■el 
\'an de voormali3e kreek de :Marevliet, •elke in het jaar 13158, bij de 
indijking no Oosterland, werd afgedamd. 

GEUL (DE), ook wel de Gsuu of de GsuLLI , in heL Fr. L& G11E11LLI 
genoemd , riv. in het Lallll waa Y alk,,.,,,.rg, prov, Li.Jnug, welke, bij 
de snidelijke gremen van due prov., in de Belgische prov. Luik, ont
springt, nabij Epen in Limburr komt, met eenen npordelijken loop lup 
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Wiltem-•loeit, tauehea ditd. en Wijlre, de Gulp opneemt, bij Wijlre 
eeae westelijke ri~ng neemt, -.an daar langs eo door Schin-op-Geul, 
Oad-Valkenbory, V alkeoborg, Houtem en Meerssen vloeit, en 1ich be
neden Itteren 10 de Maas ontlast. 

Dit riviertje drijf\ te Valkenburg eenen kroidmolen, voor rekening 
nn het Nederlandsch Gouvernement werkende , op het geh. Weert , 
gem. Meensen, eenen papiermolen , zijnde vroeger een volmolen ge
we"t, eent in het jaar 18S6 aldaar met eene lalenfabrijk opgerigt, 
voorts te Meensen, eenen graanmolen, en op het geh. Rothem, gem. 
Meensen , twee graanmolens en eenen oliemolen in het1elfde gebouw. 

In het laabt 'fan Junij des jaan 891, ontmoette de troepen van Graaf 
ÄHDLS de Noormannen bij de GULu of G 1uL. Uit het verhaal .,.n 
Ra1110 blijkt ten duidelijkste , hoe nr de Christenen toen ter tijde 
ia krijgstncht en orde, bij bonne 'fijanden achter stonden, Zoodra 
men, dos aehrijf'& hij, de-vooruit gezondene bespieders der Noorman
nen in het oog kreeg , • 'fiel de ganscho menigte , 1onder eenige orde _ 
ol oftf'leg met de Mn'foerden , op hen aan , en n"olgde hen met de 
pootste onvoonigtigheid , tot dat zij , ia aekere 'filla, op de digt in 
een rechurde voetbechten des •ijands stootten , door welke 1ij met 
pringe moeite terug werden gedre'fen. De ruiterij der Noormannen , 
ml duror met louen tengel op de wijk.enden in , en sloeg hen spoe
dig gehee op de- 'flngt. Het wu in dezen strijd , die even beneden 
den mond vàn de fuUL werd geleurd , dat Suno , Bisschop 'fan 
Maint:1, Graaf Aa11nw, en eene menigte edelen 1neu'felden. 

GEUL (HUIS-TE-), Hum n G1n1 of Huis Tl GIVl,La, kast. in het 
Lawd •• Y~, prov. Limhrg, arr. en !l o, N. van .llaa,trichl, 
bat. en 1½ u. N.W. 'f&D Jlur,un 1 IS min. 'fan G,ul, 

Dit kasteel, hetwelk omstreeks het jaar 16!IO door den Heer WoL• 
TD Tl.Il Honnaou pticht werd , ÎI een der fraaiste, die in de geheele 
pro'fincie Limbu11 worden aangetroft'en , zijnde 1eer verheven gelegen , 
1n het .-ierkant gebouwd, en met eene breede watergracht omringd. Het 
beslaat , met de daartoe hehoorende gronden , eene oppervlakte van 
i!II bond. !IO v. r. 70 v. ell., en wordt thans in eigendom bezeten 
'door den Graaf AnoLnl •• Hou , woonachtig te Luik. 

GEULE, d. in het Lantl•11 Yolunb■rg, pro•. Lia6■rg. Zie Gin. 
GEUi& (DE), riY, ia he, Lou - YaUnln,rg, pro.,, LW,,rg, 

Zie Gan (Da). 
GEULE (HUIS-TB-), kast. in het l,c,.J ••· Yolin6■rg, prov. 

1-i•rg. Zie G1aL (Hv1s-Ta-). 
GEULEN or GIDLI■' geh. in het Ln,l NII Y.u-burg, proY. Lirn-

6■rg, arr. en 1 o. 0. ten N. van Moutric/&t, kant. en ½ u. Z. ten 
0. van Men,_, gem. Berg-n-TerlJlijt, l u-N. 0. van Berg, aan 
den regter oever der Geul , waa"ao het zijnen naam onlleent; met. 
9 h., daaronder begrepen het huis aan den graanmolen , en ongeveer 
40 inw. 

GEULLE, d. iu het IAnd sa11 Yolie116■rg, pro.,. Limburg. Zie GIDL. 
GEULLE (DE), riY, •in het Lond •• Yolunl,,,rg, prov. Lim6Mrg, 

Zie GIUL (Da). 
GEULLE (HUIS-TE-), kast. in het Lou •• YaUnb"rg, prov. 

Li-,,.rg. Zie Gin (Hu,s-Ta•). 
GEUL-VAN-BOLIXATE, water in Staat1-Flao11derta, in .izelff.. 

~-6oehl, proY. Znlo",l, Zie Boua&H. 
GEUNEBORGH, onde DUID , zoo het schijnt, 'f&D het tegenwoordige 

,-. s. ..... , in ~ing,pil, prov. Drat/w. Zie &mnoa11. 
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GBUNTEBP, D1111à oader welk• het cl. GUH111U, prov, Fm,. 
latul, kw. 11' u,ergoo, griet, H' or,.,.Je,l, algemeen bekend ia. Zie 
Ga1011nu. . 

GEUSINGE , ook eene enkele keer voorkomende al, Goumn, kluA 
of pdeelle • en wel hei •estelijke gedeelte vaa het d. Ruirwa, in 
~nlü,f!,pil, prov. Dnatlie, arr. eo '1 u. Z. W. van .4-, 
adm. en jndic, kaat. en ii n. N. W. van Boogn,<1n; met f h. en 
40 inw. Vroeger behoorde het , met het gelaeele d. Ruinen en het 
oosteiijk sedeelte van Ruinerwold, tot de heerl, Ruiuell , alwaar de 
bave1. de Olden-Hof of het Hui~-te-Ruinea gevonden wordt. 
De bedoelde heèrl. had vroeger Diet alleea hare afaooderlijke jerisdic
tie , maar zelfs een eirea laodregt , nog bekencl •r den naam vau 
bet laadrqt vaa Buddinge en Haakawold, 

GEUSSELT of G111H1.T, buit. in het Lu..i. MIi Yall.eal,urg, prov. 
Limburg, arr. en ½ u, N. vao llaa,trimtl, bot., gem. en 1i u, z. 
W. vao Meenlftl, 

Deze buit., wordt thans ia eiseodom beaeteo ea bewooad door d" 
Heer H. Cu•n. 

GEUSSELTERBROEK ef G1111Anuaoa., vlakte ia het waJ ... 
raUnlnwg, pro-.. Li,,J,urg, i u. N. van llaa,tricht. 

GEUT (DEI, water in z,Uau, prov. OwrijueL Zie GooT, 
GEUT (DE>, beek ia het La. - YoUeri6arf, prov. Lai,Jn,,g. 

Zie Cn111.. 
GEUTE (DE-OUDE-), riviertje ia het ll'old-Oltlarnbc, prov. Gro

magn , z. 0. vao Scbeemderhamrik uit. Let Zijldiep voortkomeoie, 
en met eene ooord0011telijke rigtiog naar de Oude Zwaarijl leopende , 
van waar 1ij eene meer oestelijke rigting neemt , naar de , in 1769 
gelegde, nu Oude Nieuweaijl loopt, en van daar naar de Fia1terwol
derzijl, in 1819 gelegd, waar het. wat.er 1ieh lbam ia dea Dollwtc 
ooüa,t. 

Het dient tot oi&waterioglkaoaal vaa de Finaterwolcler-, 001twolder
en llidwolder-polclers. Ook ontlasten de Beertha en Bellingewolde, 
door huoue eigene , naast elli.aoder lÏfl'gcnde , sluizea , ha• water blli
tendijks in de OciDE-GEDTI, Door de sterli.e aaoalijking is deze uilwa&e
riug thans zoo goed niet als voor eeuige jaren ; i11zooderheid Jaeeft de 
awm van Sept.emller 1833 aldaar , vooral io de mcede van Bellillg• 
wolde, veel kwaad gedaan. 

GEUW (DE), ooderscbeideoe w~ters, prov, Frie,latul. Zie G11EDW (D1). 
GEUWE(DE),meerlje, prov, Frialand, kw. H'e1t1rgoa, griet. 

'fF ymbrit,erotkel. Zie Guuw (D11), 
GEOZENBRIL, voorm. fort. in het Noordoostelijk gedeelt.c vap Hul

rur-Ambachl, prov. Zeeland. Zie A11n (8r.), 
GEUZEN BUURT, gewoonlijk alleen Dl B1uJ1T genaamd, ffeh, in 

Dreclit,rla"d, prov. 1l·oord-llellau, arr. eo ~ u. N. N. 0. van 
/loorn., kant. en 1½ u. N. W. van .Enüui:e,a I nem, Andijk I nage
noeg in het midden der gem. gelegen. 

GEUZENDIJK, dijk in Staau-l'laanderen, prov. Zer!.nd, distr. 
· Sluu, gem. en watering van Groede, loopende van den IJ ven- of 

Barendijk, naar den weg van Groede op Nieuwvliet; die in oude ~ij
den ook eenen binnendijk schijnt geweest te zijn. Deze dijk. scheidt 
dea bta-polder van .M.oleowal (zie kaart van .M.oce11) , eo maakt de 
oostelijke grens van eerstgenoemden polder uit, De Lijd en gelqJeD• 
heid, dat bij gelegd &0ude aijn , ia even oobekead , als de oonP.rong 
vaa deo naam. 

G·~ T 

Oigit,zed by oogle 
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GIUZENGBACIITEI , .. c1er lláea ..... avn Lï .de ludlieiea ta 
Gwnroirl, in de Jleijmj 111111 ', B~, kw. Oulffajl:, prov. 
N,.,.,,,..__,, bekmd, ea io de lieicfe no Y-,Jd ea het wld -van 
dit dorp OOIJ •itJlbur , de gnchtea • die gedureade hel beleg van 
•• HerlOpllbolllch, ia 16i9 , door Prio1 F■uaa1:. HuHJ& , pdieod 
hebben, om het -ter van den 8-l aehter het leger omuTOerea 
ea sieh Ie nrNha-. Laop den gracàtm wonlea hier en daar oog 
aeer àidelijk de _•pare• van de flNole en klme echameo , 11aar den. 
'form •an ~iea tijd gnoallm. Men treft de. gr■ehten ia de hoege 
Jaeide, i Il, Z. W. ten W. ftll Y-,1,l, rups van den weg••• Hel
•ir& aan , ••• •aar • schier eYeDwijdig in eea nootdwellelijka en 
vervolgen• noordelijke rigting, door de heide en het veld , voarltij de 
vogelkeoijen en Deutereo , 1111, uo de Boaehealoot Joopen ; het gedeelte 
1Jesaià11 de vogelkooijen (ia der tijcl hel eigeadoa -van GaouUGO■-.), 
droeg den naam 'fall llo....,,._fo. 

Men midt een uitvoerig plan van dit belllf in de S~ 'ftln 
Br.üvw, waarmede bij dreoge aomen, aoo als deae (18'i), alles ge
makkelijk herli.eabaar il. 

GEUZENL.U.N, VIIOl8I. WqJ ia B.....,o, pNv. lho,,i.■ , laeb
beade seJoopen door gN111Dl■od, van den Woldijk , 11abï Noorder-6-
prhmg , tot aan hel Selwerderdiepje , in de nabijheid nn het VNl'

malitre Uoetter Selwerd; lhan1 ■iel aaeer ale ftlJ bruikbaar. 
GIUZENVELD (HET-), boereohofslede ia .r,,..._r1a,u1, pt,,v. 

Noonl-H.u.ul, arr. en 1 a. W. van -',.,.,.,,,,_, gem. Slor..Slo-. 
lffllij•O-rp-.,..._Y rifa-11-, in de O.,i,,,per-Bs.■....g"-,,,..,,.,.,., 
1811 de trekftafl lallcMD Amsterdam en Hurlem. 

GBVBNIGH , Gsw-,c:a, GuVDICII, G1nr1111111ca, Gl'f11'111c:11 of Gu
'flllCII, geh. ia de heerl. llffll■IY 1 in Jaet IJNOt.h, IMzn,Jmrg, Jr.w. en 
1! a. N. ten 0, van Grnn-'« 1 arr. en IS u. Z. 0. van Diel:i,da, 
bot. en I o. ten Z. O. van B~, gem. en i ~. O. van •
~-llen viadl er eeaige_ weinip lloerenwooingeo en een venallen 

GEVERJGK-KELl:ONT, geh. in het Lantl •• Yau-In,'1, prn~ 
Lt./,wy. Zie het •olsende art. . 

GBV:kRII., ook Gaftll11CE.•K .... on , ph. in het Lt,,u/, •• Y aa.. 
_,,, pro•. L'-hff, diatr., arr. en I n, N. ten 0. •an .,,.,,,..., , 
bat. en ½ a. N. •an Jlur11111, gem. en IS min. t.e11 Z. van Beel: 1 
met 48 b. en l80 inw. 

GBVBsWEER, geh. in FiHlgo, pl'O'f. Gr.ni-r, Zie Gnnwna. 
GBWANDE, geh. in de J/eijmj tlUII ., H•rtogntbo,cla, lr.w. JltJOl

lau, pl'O'f. NOtYl'fl.Bra6otul, arr. en gedeeltelijk bot. '• Hertoge,r 
-1, gem. Jî-,ei.e.-J/•tffllÎjl:, gedeeltelijk kant. O,r, gem, .4.lnt
Jlaf'ffl---KnHl, 

Het ligt 1½ u. N. N. 0, no '1Hertosenbosch, i½ o. 0. van Oss, 
! a. 0. ten N. van Empel, 1 n. Z. van Alem: Men telt er i8 h. 
en 110 inw., 'fan welke 1i h. en IIO iaw, onder Alem-Jlaren-ff1•K11-
11tl1 en 16 h., met 00 inw. onder Brrtpel-ett•Jlttrfl!tjl:. Het gedeelte 
onder Alem-llareo-en-Kessel behoorende wordt weder in twee bunrljes 
gescheiden Alems-Gewande en llaren1-Gewande geheeteo. Vroe
ger plagt hier eene scbana te leggen, Gewandeschans genaamd. -
Men •ee• te Ge wande, onder Bmrl, eene school, die door een ge
mWdeld getal van 1i leerlingen beaocht wordt. 

In dit geh. is boven de Bluuwe sluis, in den nacht tnuchaa S1 
December 1833 en t Jaouarij 1834, eeoe doorbr11ak in den llaudijk 
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ontstaan , welke -• ~ na IIO el had. - Dea 1 Kei 1818 ui 
de watermolen aldaar afgebrand. 

GHWANDE (.A.LEJls.;) , b. io de Jl,ij,rij •• •, Herlllgeaf,o,i/a , 
kw. JIOMland, prov. Noor,I..Brai,,,nd. Zie A1.ua-Gaw.ue1. 

GEWANDE (11.A.RESS-) , b. in de Jleij,rij •• 11 H1rtogn601CI,, , 
lw. l/aa,land,_p_rov. Noonl-B,aJ,,,,ul. Zie Jlllu1-Gswuaa. 

GEW ANDE-SCHANS, voorm. schan1 in de Jleijmj N11 '• Hertogn,
h,cA, kw. Jlaai'4nd, prov. Noord,.Bra6and, in het geh. 6-u,. 

Het wu eeoe kleine 1Lerruchans , welke, ■eer ia 'fen al ■ijade, aa den 
Belgischen opstand weder opgemaakt, doch thans andermaal venallea is. 

GEWENNIC0, geh. ia de heerl.•Berh,y, grooth. Lan""111,,y. Zie 
GBY■tm:a. 

GEWEZEN-BOEZEM-VAN-DEN-BINNENBAN-V AN-DE-WERKEN , 
1trook ,laads in het Ou, Laad eaa ..4.ll""', prov. N oortl-Bra6au. 
Zie Wn1.a (Gll'Wau-Bo11u-n11 •••B1111111111&11•nlf-11a-). 

GEYN (HET-), riv. ia Gooiland, prov, Noortl-HoUand. Zie G11s 
(Hn) (1). 

GEYNS, norm.state, prov. Frialand, kw. -,,,,.mgoo, griet. Hn
uartl,,..,,, arr. &wel, kant. BoZ.-nl, bij -,,, o,_.el,, waartoe ■ij 
behoorde. llen •eet than1 de juiste plaat, niet meer aan te wij&eD , 
waar sij geataan heel\. 

GEYNZIGT, buit. in het Netkrl-rtier der prov. Utncl&t, arr. en 
4 u. N. N.W. van Utrec1t, bot. en i u. N. W.,van L_,., gem. 
UJlflfl'llool-Oukoop-,..Ter-..4.a, in de kom van het d, Loner,lool. 

Dit buit. betJaat , met de daartoe beboorende grvnden , eeoe opper
"Vlaktt! van IO v. r. ea wordt thans in eigeadom beseten door Vrouwe 
R. H.' n■ Ru111s, wed. C. Wna11■s, woonachtig te 's Gravenhage. 

GEYSENR00I , geh. ia de Jt,ijerij •• •, Hertogen6o,ch, k.w. Peel-
lantl. Zie Gm.1111■-. . 

GEYSTEThEN, d. in het Laad•• Ke111l, prov. Lirnbvg, arr. en 
8 u. N. van R_._J, , kant. en i u. N. vu Horat, gem. en ½ u. 
Z. van -,,,an,arn, Mea telt er 3i0 inw., die meest buo best.aan vin
den in den akkerbouw en de veeteelt. De inw., die allen R. K. aijn , 
maken eene par. uit, welke tot het vic. gen. van LiflJJvg, dek. vaa 
Hont behoort, en ·door ééaea Putoor bediend wordt. De kerk aan 
den H. W 1LL11■BOH toegewijd, wu tol in hel jaa, 1841 , 1leobtt eene 
lapel , maar werd toen to\ eeoe parochiekerk verheven. 

Er bestaat in dit d. een oud kasteel , toebebooreade aaa den Heer 
C. C. Baren Dl W 1101 Dl W 1111111. 

GEYZELAAR , naam , onder welken het d. G■LHLAil , in de heerl. 
Borculo , prov. Gelderland, wel ee111 voorkomt. Zie Gnsnua. 

GEZUSTERS (DE-VIER-), verl. plant. in Ne,k,ia,,tl,.(}11,ia-, kol. 
Suriname. Zie V1n-Gunnu (Da). 

GHAWE, oude naam van het d. GAUW, prov. Friesland, kw. -,,,,,. 
tergoo ~ griet. -,,, ym6ritreraJeel. Zie Guw. . 

GHERNEWERD en Ga.us1w1an, 011de aamea van het d. GunnD, 
ia het lf' e,terk-reûr, prov. Groningea; Zie GAUW HD, · 

GHERREN, streek land1, prov. Frialand, kw. Oo,tergoo, griet. 
Smallingerland, onder het. d. Otuüga. 

Zij was 14 mat.maden groot. en werd all eea Jegut vu Tnn11. , 
dochter van W ona en vrouw vaa aeli.ere Ro11111T , ia het jaar 11:i04 , 
aan bet klooster van Sigenwolde gegeven , onder beding , dat T■tlDII. 

(t; Allo d8 uord111 eldllll fftl fu "peN, 1G1ke - op 41 ,rooröa G■I, 
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uaamn tot haar onderhoud jaarlijks acht Boormche Postolalen (18 gald.) 
.aoode genieten, 

GHESTKL , d, in de J/tijtrij, 1111t1 •, Hwtogenboff'/,, 1 k.w. Knn.,,,._ 
lau, prov. Noanl-Braborul. Zie GurBL (1). 

GHIJSEN, d. iu het J..antl "°" 4ltma, prov. N6ord,.Braban_tl. Zie 
G,111111. 

GHILSEN , vroegere, naam Tllll het d. GIL&■, in de bar. -van Bretla , 
P""· Noord-Bra6a"tl. Zie G11.n. . 

GHIOURANA, riv. in Oo,t-Juii, op hetS1111Ja.cle eil. C,übe,, die uit 
het meer lnpara-Xan1jo ontsprin&t, en zich in de Baai Na Boni ontlaat. 

GHISP, cl. in Ke-la,.,l 1 prov. Noortl-Holla,.,l. Zie J1sP, 
GBOERBEEI. , naam, onder welken de Gaeoaa1n, prov. Lim611,g, 

wel eens Toorkomt. Zie Gaoo11n1■, 
GHOOR, Toorm, adel!. laat. in het La",l •• Horn 1 prov. Lir,J,urg 1 

arr., kant. en 1½ 11. N.W. no Roermou, gem. en IS min. z. -van 
./fen 1 op den Lin1'n-Jlu,onn. 

Dit slot , betwellr. in zijnen -,origen staat afff8beeld ia in de lh'lÎft1 
4 Pay, u Liige 1 10nde in de twaalfde eeuw gesticht 1ijn door zeker 
adelijk geslacht Dl llo11DOBT ; oolr. ao11 toen reeds de kapel aan de H. 
Maaffd toeff8wijd , gebouwd , en met aanzienlijke voorregten begiftiffd 
.aijn. Deo 18 Janoarij 177i, stortte deze kapel door eenen bevigen 
atormwiod in. - Omstreeks het jaar 11SOO, werd het kast. Gaoo■ , 
door den Prins . van Luik belegerd en ingenomen ; in dien tijd vindt 
men al, Heer van Guo■ Termeld , Gon■v u11 :Mu.uDOIICK , die van 
•Une moeders zijde afstamde van HDD111: D■ lloanoaT, en gehnwd 
,ru met ........ V.t.11 B■IDUODB, . 

Eene Freule vu .M1,uoo11c1:, bewoonde G■ooa van 18i0 tot 18:JO. 
Later kwam het kasteel in het bezit van den Graaf D■ Hoa1n , dech 
daar het alstoen niet bewoond werd, geraakte het weldra in Ter't'll, In 
.1700 , begon men het af te breken en Lhan1 bestaat. er niet.s imer 
-vaa dan de lltallingen die in eene boerenwoning z\jn veranderd. 

In 1838 •, ontdekle men , b\j het wegvoeren van het puin , eenen 
pat , die men nOff in eenen goeden · staat bevond en das besloot· Ie 
reinigen ; doch onder in dien pot Tond men eene menigte menen en 
ijzeren ponten tosschen de 1teenen nilltelr.ende; de vloer wat met men
aebenbeenderen bedelr.t. , . waaroad~ nor IS of 8 doodshoofden in hun 
.-heel waren. llen houdt be\ er Toor, ·dat deze pot gediend beef\, om 
ile ter dood veroordeelden in te werpen , die alsdan tosschen de messen 
omkwamen ; meer dan ISOO 1ulke mesaen zijn t.011ehen de . s&eenen nit• 
1enomen , waarna men den put weder gevuld beef\, 

TbaD1 behoort Gaooa aan de BaronDelle •• .K■vn1n1■ 11'A,1u,. 
••oea , wonende ·te Halen. 

GHOOR of GOOR , moeras ia de Jlnjm'j - •, Hertogen6oae/a, kw. 
Peelland1 prov. lfoord.-BnJJond, gem, en ½ 11. W. van Soerendonk. 
Van het W, naar het 0., heel\ dit moeras de uitgestrektheid -.an een 
half uur. Het beslaat eene oppenlakte van 67 bund. 8 v. r. 90 v. ell. 
Het riviertje de Aa, neemt daaruit zijnen oonprong. , . 

. GHOOI\BEEB., ook wel eens G10111111& gespeld, ri•. in de jrov. 
Liml,urg, afr,. Roermontl, die op de grenzen •an België nit. laet Yi-. 
tw,6,wl Toortkomt, langs Stamproy noord-oostwaarb ,troomt, tot. b\j 
Grathem , waar sij 1ich in twee armen 1pliut. , van ,relke de éêne dea 

(1) Alle de onrlp - , ekla1 ,ret - C■ ae-peld, docla b1or niet ..-- wllllllNI, 1oeb -op•. 
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naam aaaneemt van Gr■temuhoek. faie datiwoaid), à andeNondlr 
zijnen vorigen naam, n~rdwaarts langs Bae1em , Halea ea Nunheim 
loopende, zich bij Ghoor met de lfttr vereeaigt. 

GIANDJAR ofGum.11, kon. in Oon-Jndii 1 op bel su...r..c,. eil. Lli. 
Het ligt op 3 11. al!itanda van de Znidkut e■ men telt er II0,000 weerbare 
mannen; terwijl de bevolking op mim i00,000 zielen geschat wordt. 
De poel is hier zoer bel'IJllehtig , in het alrmeen uuchthaar ea met 
rijstvelden en tuinen bedekt, alleen op de 1teenaehtigo plaatsen J.roeit 
lang riet. Sedert de afschaffing TBD den slavenhandel , is dit riJk bij 
het toenemend getal der inwoners, dikwerf aan hongennoocl hloetge
steld geweest, weshalve de Vorsten reetk veraoclal hebben, dal, die 
handel weder mogt worden hersteld. De handel is in dit tn.t van 
geen belang en bepaalt zich enkel tol eenige kleedjes , en één wei
nig beemwol voor den uitTOer. Bet hor van Gwiaua is aeer afllee
rig , om in eenige naauwe verstaadlllouding met Boropesche Gouverne
menten te komen. Er bestaat tnsschea de b&ven van Gu.1111ua en Ka
loonkong eeoe veNijdering sedert het lanrerloopen tijdstip , dat beide 
hunne magt tegen T .t.a.t.11 BuHLI bebbe11 aangewend , bij welke gele
pnheid van weerskanten veel volk is omgek0111a11. De hoollplaals draagt 
den1elfden naam. Zie het volpnde art. 

GIANDJAR of Gu.1111.1■, st. in Oo,t-lntlii 1 op het SanJauAe eil '&,. 
li 1 kon. Gia11dfar, 8 n. benoorden Bacloag. Z. is het verblijfvao den 
Badja , die er een fraai paleis en een tuin met vijvers heeft. 

GIANGOER, eil, in Oo,t-lxtlie, tol de Sunda#lae eilanden beboereade, 
niet "Ver van lloli. 

GIANJAR, kon. en st. in Ooit-JnJié' 1 op laet S.11dcuele eil. Bttli. 
Zie Gu.11111,.111. 

GIARID.JAS of G1.1ameu.1, drie eil. in Oo,e-l'Mlii1 in den JloW
_,. Areltirl 1 nabij M:akiaa en Gilolo • 
• GIDAH, d. in" Oo,t-lntlii 1 op het SarwlJm eil. Jrna, m. l{etlin", 
lands. Blitar, 0. -van de Solo. Niet ver va• dur beet\- llleD den bouwval 
llaD eenen lempel -vaa gebakken ,teen • -.·elke met f'raai beehllloawwerk 
prijkt. ' 

GIEKONG • baai in Oort-hiJJii 1 aan de 110Nd~kos1 van heli eil. 
Borneo , in het dist. MGJtgÎNra. 

GIEKERK , d., pro•. Frwdarul, kw. Oo.t.rgot,1 griet. 'Fietjmak
radeel 7 arr. en 1½ u. N·. 0. van· Lfeu-,le,a, kant. en il o. N. W, 
"Van Be'!lum. 

Ven teh in dit dorp, dat met de naburige dorpen Ot11kerl en 
O,ulkerk de zoorrenaamde Try11fl10fHle,& uitmaakt, ongeveer IJIJ h. en 
JiO iaw., die meest bun bestaan vinden in den landbeuw , alzoo de grond 
hier nog al geschikt is -voor rogge en boekweit, maar minder "t'OOr weide, 
ook zijn de Giekerkster knollen , om hnnne smakelijkheid , vermaard. 
De landerijen zijn van een groete uitptrektbeid ; ten Oosten liggen 
de boa.-landen tot nabij het watertje, dat uit' de Ried naar de 
z-rtebroek loopt. , ll9ff eostelijbr , gelijk ook wes~rts , beefl: men 
de weilanden , en bij de laabte ook eenige vogelkooljen, aan het 'Wit

ter 11e Wielen , in welke '\'Cel watergevogelte gevangen wordt. lli!!r 
IIÎel men ook de Olferblljfselen vao oadenebeiclene oude 1taten en eenen 
korenmolen aan tien rijweg , die van hier over de Ried, "Voorbij l\yper
kerk, na.,. den Zwarteweg loopt. 

De inw., die allen Herv. aljn, behooren tot de gem. Onderl-Giekerlc
en- -,Y 11u, welke hier eene kerk heeft , welks toren , tegea de gewoonte 
in Friesland, niet &en W., maar aan den Zuidkaul staat. In deze 
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brk, zijnde een lanperpi1 vierlant •uw, z.iet men de graf&er
ken van Fauc1scus F&1c1us, overleden ~ Febrnarij 1744, ala oaule 
Advokaat nn het Hof nn Friesland en Gecommitteerde Staat ten laads
uge; van H&BT&11us luau., Raad-Ordinaria van het Hof van Fri.,.. 
land, overleden i4 Maart 1666 , en zijne ,reduwe IDA Uli &11Da1111.t.,, 

overleden 23 Jannarij 1867 , op welke graüerk eenige Latijnsehe clicht
regelcri· te l63en zijn ; norll nog de grafzerk. van Doator luuaaas h
Plla.t. , Advokaat voor het Hof van Friesland , en broeder '1'1111 Hu.ra-
11111, -.·elke met aijne beide zoaeo, RN11u11s en 'f11ce, daaronder 
rust. - Ook heeft rnen in deze kerk eenen fraaijen zilveren avond
maalsbeker , waarop men leest: 

Syt,ke Benn11 Sjoeráa, wd. NII 'lrijlea T. IHJII Aadring,,, t;riet
man 11an Utingeradeel ; Aeefl deu beker en drie :ilvrren, llfllwltZ.., 
vereen/ aan Je GereformHrU Grmeenle 111J11 CJ,ri,t,,. t. GillwrJ:, ,_,. 
21 April 1660. .fJltl,t• k,rhoo9d H. wm Ier--, IIM,lt Ortl. • 
Je11 /lore •• Frie,land 1 •r Sclioouooa. 

De dorpachool wordt gemiddeld door een getal van 30 of 40 leer-
lingen bezocht. · 

. GIELTJENSDORP, heerl. ia het 1feJnJ:-rtier der prev. lltr«:ld, 
arr. Utrecl&t, kant. JlaaT1Mn 1 «em. Laag-!Yie••lo~; paleode N.W. 
aan den HalDIJeregt, N. 0. ua het geregt un Nieow-loode , Z. Q. 
aan Themaal, Z. W. aan Laa1J-Nieuwkoop. 

Deze beerl., bent de pold. Gieltjesdorp en daarin eea geh. 'fan 
dien zelfJen naam. Zij beslaat eene opper,lakte ,·an Ui buad. ll!l v, r. 
30 v. ell., lelt IS h., bcwooad door IS IMlisgez., uitmakellft eeae 111-
volkins ,an 40 in,r. 

De Herv., die hier wonen , bebooren tot de gem. T811 llodenge. -
De R. K., die men er aantreft, woNlea tot de stat. van· Yltuten 
gerekend. -- Men heelt in deze heerl. geen school , maar · de kinde
ren pieten onderwijs te Kockengc. 

Het ach. G11LTJE!ISDOBP of GaBLTIBIISIMl■P' li3t ij, u. N. N. w. "'8D 

lftreeht, 1 u. N. N. W. van llaarsen, 111. 0. van Lage-Niemirkoop. -
De ker111i1 ,iel vroeger in den derden DiolJldag in Augu11a1 , thans ech
ter 1eaLaat aij niet weer. 

Deae heerl. is in het jaar 1841 overaelfaanvan de Weetbmerderllad 
Amsterdam un Heeren Bu,gemeelteren en W ethouderen der stad Delt\. 

GIBL TJENSDORP of G11LUIHDOBP , pold, in bet lf ,.,.._rlier der 
proY. Utrec/&I, arr. UtneAt, bot . .llaamen, gem. Lacg-lfin.,,,,.; 
palende N. an bel Ham3"eregt, N, 0. aan het geregt vao Nieuw~l\eo
de., Z. 0. aan Tbemaat, Z. W. aan Laag-Nieuwkoop. 

Deae pold. beslaat volgens het kadaster eeoe oppervlakte van Ui baad. 
ISi v. r. SO v. ell., en wordt door ééne sluis, op de Vecht, van het 
overtollige water ontlast. •l 

GIELTJESDORP of GunmDOa,, pold. in het /Ye-,.horlw- der 
prov. Utrtcht, arr. Utreeht, kant. LIH!nen, 3em. R•tDiel. 

Gl&'iDING, berg in Oo,t-1.Jii, op het S•nde,c/ae eil. Ja,,., reeicl. 
Pa,saroewanq. Deze berg is zeer •pits. : 

GIE.SDING (HOEK-VAN-), kaap in Oo11-lr1tlii, op hel S.nla,cl,,e 
eil. J-, res. PaHaro,wang 1 in de straat ••• •at1oera. · 

GIERRA , riv. in Afrika, in Opper-Gmnta 1 aan de flo.JAMd, die 
met eene zuidelijke rigting in zee valt. . • · 

GIERSBERGEN of G1us■n&111, geb. in de Jleijerij """ ~, Bert,gen
i..c!&, kw. Outtr'IIIÏjl:, lrov. lftHYttl-Brabmatl1 Twede distr., arr. en 11! u. 
W. van ',Bertogenbo,c I bot.en !li u. 0, van 1'°"'1éjl1 gem. Drne, . 

• 
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GIBS, baol'I, ia het graafs. z.,,_., proY. G,IJin.land. Zie het 
YOl,rende art. 

GIESBEEK. or GuDIB&, ook wel enkel G1a genaamd , huun. in het 
graafs. Zutphn, prov. Gelderland 1 lr.w., distr., arr. en 4½ u. Z. -van Zut
~, kant. en 1½ u. Z. -.án Doe,borgA, gem. en 1 u. Z. nu Angerlo. 

Men telt er 49 b. en 400 inw., die, met die uit de nabfürel7eoe 
baun. eeoe stat, uitmaken, welke tot het aartspr, -.an Geldnla11 be
hoort , en door eeoen Pastoor bediend wordt. 

Voort, heeft men er eeoen paoo-.en en twêe steeoonns , welke te 
Gannu groot -.erlier -.erscha8'en eu Vl.'el aftrek hebben. 

GIESEN, d. in het Land toan Allena, pro-.. lfoor,J.llra.6anJ. ZieGms111, 
GIESEN (DE) , water in den .4.l6la,mvaarJ 1 pro-.. ZuitJ..HaUantl • 

. Zie G11s1E11 (DE). 
GIESKI , naam , welken de Negen ge-.en , aan de koffijplant. Po11-

n1zu, in lfetkrlaaà-Guiana 1 kol. Suriname. Zie Po11u110. 
GIESSEN, gem. in het Land Mn Altena, prov. Noortl-Bra.banl, 

T.,,,J. distr., arr.'• Hmog,nboscla, kant. Heu,dnt (10 L. d., 11 m. k., 
8 •· d.); palende N. 0. aan de Maas, Z. aan de gem. Op- en Neer-Aa
del. W. aan de gem. Almli.erlr.-en-Uitwijken N.W. aan cle gem. Rijnr;Jk. 

Deze gem. bealaat uit cle pold. het Eocle-.eld, St. Rombout.1-
polder en Gieuena-weide. Zij beval, behalve het d. GlusE11, 
de geh. Eng-Giessen, en Steenen-Heul, beslaat ceoe opper
-vlakte van ö74 bood., telt 6i h., bewoond door 81 huiagez., u1tma
keade eeoe bevolking van 4!i0 zielen, die meest hun bestaan -.inden in 
den landbouw; terwijl aommigen nog al handel in paarden drijven. 
Ook treft men er goede uiterwaarden, schoone vruchtboomen en welige 
fJfllllllakken aan. 

De inw., die allen Herv. 1ijn, behooren tol de gem. Gie11na-en-Rij1t1Jijl, 
die bier eene kerk heeft. - In der.e gem, is ééoe school. - Het. ÎI 
eene heerl., welke thans in eigendom bezeten wordt door den Heer 
H1aaA11 uw Dia CoLr•, te Woudrichem. 

Het d. G11s1H , G1aEI , Ga,111111 of G·1H11, moet reeds in de zevende 
eeuw zijn bekend geweest , althans , men leest dat Zw1HHT, een der 
leerlingea van ST. W1LLBHOID, er reeds in 691J , het Evangelie zoude 
ppredikt hebben. Het ligt 7 u. N. W. van 's Hertogenbosch, 3 u. N. 
W. van Heusden en 1 u. Z. W. van Woudrichem, aeer vermakelijk 
un en binnen den Maasdijk , die hier vele uiterwaarden of voorland 
beeft en met· nootenboomeo en ander geboomte beplant is, uelijk 
mede de binnenwegen , welke langs welige graanakker, loopen. 

De kerk is een oud gebouw , no .niddelmatige uroolte , met eeoen 
,pitsen toren. In Maart 171SlS slerlte, bij helder en stil ,,cder, de 
toren in; hel hernieuwde kerkgebouw werd den ( September 176:i en 
het nieuwe orgel in .lunij 1776 ingewijd. - De dorpscbool wordt door 
een gemiddeld getal van 30 leerlingen bezocht. 

Te G1uSE1 stond ook ,·an ouds een fraai slot, het Buis te Giessen 
genoemd , waarop de Heeren van G11ss111 bun verblijf hielden. Zie 
voorts G1zss111 (Ho1s n). 

Dit d. bad reeds van ouds eeoe vrije jaarma1·kt , op deielrde keuren 
als die van W oudriebem ; zij begon drie dagen voor St. Margrele
avond. Thans beeft men er oog eene beroemde paardenmarkt , welke 
den 3 .Julij invalt. 

Het wapen deur gem. beslaat uit een schild van zilver, bclooen 
met twee ..-uggelinp tegen elknnder staande visscben van li.eel , ve&-
,e1eld -wan negen gepateerde krui1jes -.an goud. 
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GlltSSEN, voorm. beerl. in den .416lantrmaard, prov. Zuid-Holl/Jntl. 
Deze heerlijkheid maakte een gedeelte· uit van de aanzien)\jke goe

deren , welke de Heeren nll Ba11zaoH in Zuid-Holland bezeten heb
ben , en welke zoo uilgestrekt waren , dat, volgens de ou,de overleve
ring , de Heer n11 Bau11aOD1 in den Alblasserwaard , van Noordeloos 
af tot Dordrecht toe, op sijn eigen land kon gaan. Die rijb bezitting 
in dese landstreek , heeft aan sommige aanleiding gegeven , om te 
denken, dat de heerlijkheid Bau1aona hier in het b\jzonaer moet gesocht 
worden , en , :r.oo het schijnt, met uitsluiting van de andere adeUijke 
goederen, welke deie stam in Kennemerland beaeten been. De krach
tigste reden , on, bedunken,, welke voor dit cevoelen wordt bijgebragt, 
is, dat Heer Dr1D111& YAll Ban1ao11 in eenen brief, bij welken bij, aan 
eenige andere Heeten, met hunne landen in de nabunrscbap gelegen , eeneri 
watergans vergunt door zijne eigene landen , in dit geval spreekt van 
ffnen vrijen watergang met 001 gemeen, gaande door onze landen en de 
vrije heerlijkheden Uli Ban1ao11. Dit. bewijst wel dat de goederen der 
ffeeren vu 811u11on1, in den Alblasserwaard gelegen, mede toL, hunne 
vrije heerlijkheid behoorden, maar sluit de verdere goederen, die zij in 
Kennemerland bezaten , geennins van die heerlijkheid uit ; om dat het
gene Heer D11111111t _hier 'Vergunde , bepaaldelijk betrekking bad , op 
hunne landen in Zuid-HoUand" Waarschijnlijker ie het dan, dat deze 
landen en die in Kennemerland of Noord-Holland, te zamen de heer
lijkheid nn Brederode uiLmaakten. Dit :r.egt ook JoaA11111S 4 Lnn11, 
wanneer hU van de gift gewaagt , welke graaf A■11011n aan iiijnen zoon 
S1tGH1n deed , waarin de r.,ederen aan het water de Giessen gelegen , 
en die1n Kennemerland beide gemeld worden. Van dit water hadden 
de landen van 611110 hunnen naam. 

Laler :r.ijn deze landen in drie bijzondere heerlijkheden •verdeeld , 
zijnde: Gieuendam, Gieuea-Nieowk.erk en Gie1'sen-O11de
lerk, 1oodat zij than1 de gem. -..aa Giesse adam -en-Gi essen-Ou
dekerk en Giusen-Nieowkerk-eo-:Moeaenbroek beslaan,· en 
cene oppervlakte hebben 'van 26611 baad. ISO v. r. 37 v. ell., met 
3!SO h., bewoond door 472 b11i1gez., uitmakende eene be"olking nn 
ongeveer 2400 iow. 

GIESSEN, pold. in den .4lblaslf'nllfl(Jrd, prov. Zuirl-Holln,ul, arr. 
GorincAem, kant. Sla"edrecht, gem. Giè11endam-e11-Giease11-0utkkerk; 
palendejN. aan den Wijogaardenpolder, den Polder-van-Molenaarsgraaf, 
den Polder,.vao-Laag-Blokland en den Polder-no-Ottoland , 0. aan 
den Poldel'-vao-Penrssum, z. aan de Giessen , welke hem van den Neder
polder-van-Giessen-Nieuwkerk, van den Polder- van-Beneden-Hardinx
veld, van de Pen)en, van den Konkel en van clen Zwijnpolder scheidt, 
W. aan den Polder-van-Sliedrecht. 

D"- pold. beslaat, vol_gen, het kadaster, eene oppenlali.le van 
1774 bund., waaronder 1772 bood. 63 v. r, 76 v. ell. scbotbaar land. 

ZiJ is verdeeld in twee afdeelingen, als: Giessen-Oode-Bnen
kerk, die het overtollige water door éénen molen in den Boezem nn 
den Overwaard afzet, en Giessendam-cn-Giessen-Oude-Bene
d en k er k , mel drie watermolens in de Graafslroom of den Boezem 
van den Nederwaard uilmalende , behalTe nog éénen watermolen , 
staande aan den Tiendweg, onder Giessendam , en daarom gewo~nlijk 
de Tieodwegsche-molen genoemd, die het water van het Binnen• 
tiendweg,che land op het Buitentiendweg~che oF het Middelblok maalt, 
waarvan het. venolgf'lls, door de drie hoTenvermelde molens , in den 
Boezem van den Nederwaard wordt aebragt. Iedere afdceling heeft 
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ND a&omderlijk polderbeituur, doch welke, vereeaird, liet polderhe-
1tu11r van G1111a uitmaken , en dat bestaat uit de Poldenc:bouten VBD 

Giessen-Oudekerk en van Giessendam en zeven Heemraden , aoodaair, 
dat dea:e Schouten , ieder op buane beurt , voor&Îtlen , eu de Secre
t.ariuen hunne ambtsverrigtingeo waarnemen. Do inrigLing van dit 
bealunr is reedt bepaald en geregeld bij de scheiding der heerlijkhe
deµ Gi1!5ien-Oudek.erk. en Gieuendam, tuuchen Orro v.u Au.at. en 
W11,1.ia ns Ba:&D:&IIOD&, ia 138i. 

GIESSEN (DE) of DB Gmu, waler in den .J.U,laue,._ttl, prov. 
Zuid-Holland, dat in het oostelijk. gedeelte van dien waard, uil de 
vereeniging van eenige slooleo, ontstaande, Yervolgeos eene diepe kreek 
of k.il vormt , die , met eeoen zuidwestelijken loop van Hooraaar laop 

· Noordeloos , Sliogerland , Peunum, Giessen-Nie11wkerk en Giesseo-Ou
dekerk oàar Giessendam vliet. 

Vroeaer was de G1u11111 eene open rivier, welke ,. met. de lil er
"'ede gemeenschap had, en op welke zelfa, ia het begin der elfde 
eeuw , een scheepsstrijd gelevenl is. Naderhand werd zij , als eea 
tak van de Merwede bedijkt, en aan den mond daarvan, te liies
sendam, welk d. van die bedijking of afdamming aijnen naam oot• 
leent , eeue slui11 gel8fd, die vroeger tot uitwatering diende, doch Dil 

alleen wordt gebruikt , om water in te laten. V enler loopt de G111ssu , 
buitendijks, tot het einde van Giessendam, en komt tCffenover de 
plaat• , waar voorheen het dorp_ Gieaenmonde , in den Grooten-Zuid

. ~~llaodsche-waard, lag , in de Merwede. Vroeger waren te dier plaatse 
VIJf watermolens gestich\, tot het droogmalen wan den Overwaard, 
welke molens reeds -voorlang zijn afgebroken , als zijnde door • hooge 
bedding der rivier onbruikbaar geworden. Dit water beeft eene breedte 
van 5!11 en eene diepte van 6 ellen. 

GIESSEN. (ENG-), geh. in het Land na .J.ltena, prov. lfoorvl
Bra6tJ1Ul, Tweede distr., arr. en 7 u. N. W. van '• Hertogewbo,e/a 1 

kant. en :5 u. N. W. van Heu,tlen, gem en 10 min. ten W. vaa 
Gie11en ; met 8 h. en ISO iow . 

GIESSEN (HOOGE-), pold. in het Land•• Arkel, prov. Zui,J,..Hol
land, arr. en kant. Gorinchem, gedeeltelijk. gem. Hoog-Blollaad, ge
deeltelijk gem. Doornaar; palende N. aan de Hoeken, 0. enz. aan het 
Oudland, W. aan de Lage-Giessen. 

Deze·pold. beslaat, Tolgeos het kadaster, een• opper'l'lakte van 161S 
bood. 62 v. r. 41S v. ell •• als: 67 bond. 21S v. r. GIS v. ell. onder de.l!em. 
Hoog-Blo/eland, en 98 bund. :56 v. r. 80 v. ell. onder de gem. aoor
naur, telt 6 h., waaronder :5 boerderijen , te "eleo : :5 h., waaronder 
1 boerderij onder Hoo,-Bloklanrl 1 en 3 h , onder welke 2 boerderijen 
uoder Hoornaar. De bedijking en ontlasting van het overtollige water, 
ie, voor den polder van Hooge-Giesaen, even als van het. Land van.Arkel. 
De polderbesturen van Hoog-Bloklaod en Hoornaar besturen, ieder afr.on
derlijk • dat gedeelte der Hooge-Giessen , wat tot hunne gemeen\e behoort. 

GIESSEN (LAGE-), pold. in het Land·•• 4rl.el, prov. Zuid-Hol
land, arr. en kant. Gorinchem, gem. Hoornaar; palende N. aan de 
Lutjes-waard, 0. aan de Hooge-Giessen,• Z. aan Kort-Scheiwijk en den 
~cbelluinscbe-polder , W. aan Moescbroek. 

De.ie pold. beslaat, ,.olgeos het kadaster, eene oppervlakte van :120 
bund. 24 v. r. 9 v. ell., telt 1 boerderij. De hedijkintr en ontlasting 
van het overtollige water, ia even als het Land van_ Arkel. Het pol
derbestuur bestaat uit het polderbestuur van Hoornaar , dat één Scho1tt 
en vier Leden telt. 
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Gl~EN-BOVBNUll (POLDER-V AN~Y, naam, oader welken• 
Pou,a-V u-G1usu..O.au-Bonu1a& •p 10D1mige kurleo wel eeu 'fov
lomt. Zie G1us111-0nu-BonHsu. (Popn-Vu-). 

GIESSENBURG, Gussn1uac; of G1un1ou, voona. adell. tlot in 
den .Jlb~, prov. Z•itJ..Holland, gem. Gieum-Nieatoierl-.,.. 
MoeubroeJ. 1 aan de Giessen. 

Dit h. wu reed• in de middeJeea,ren bekend , en ,rerd 'teel de N eue 
genoemd , oolr. moet het zeer sterk. geweest aija , altlaana wij vinden , 
dat hel in 1401 door J.1, Heer •• ..4rul bemagtigd werd. Het beert 
nn oads de 81uuooa en de 'fil G111T111 toebehoort, in hetjur 1490 
was het. een eigendom van Ju Vil Wsu., Knaap. In het Jaar USU 
kocht het W 1L1ou u11 Ea111u111.uaD, Borgemeest.er van Dordrecht van 
A11n n■ NuaaTUI " venolpm is het. door huwelijk aan Jonker J.lcea 
TUTs u11 Aa11011au sekomen , van wiens gemalin, gemelde Burge
Dleeiler de pootvader wu. Nadat het aedert door het adell. geslac:ht 
u■ lid»111uon beaet.en wu, is het, ia het jaar 1696, b\j koop over
gegaan in het geslaeht van •'Ällilla, wurdoor het tJaam nog bezeten 
wordt, aijade tegen,roordig de Beer Jou D.uw. CoaDLU GA.air. War.-
1,u Baron •'Aau11111 vu 01111111111111, woonachtis te Doorn, prov. UI.recht, 
•Gf eigenaar vu de daartoe behoord hebbende gronden, terwijl het 
lauu , in het jaar t80i, voor afl>raak 1erlr.ocht is, aoodat men thans 
niets aiet dan den heuvel, waarop het gestaan heeft, alsmede eene 
laan en· siogela, allea groot in oppenlakte on1Heer 6 bund., beplant 
me& willipa boomea en griendhout. 

Het wapen van Gwsuauao is van ailver, beladen me, 3 leeuwen vaa 
ainolMI (groen), en een geland borduursel van keel (rood). 

G)ESSENDAI, heer!. in den ..4lbla,,en,,aard1 prov. Zuid-Holland, 
arr. Gorirtt:luna, kant. Slu,lrechl, gem. Qw.,,_,...,,._Giu,na-Oa
deW; palenda N. aan de heer(, Wijosaardeo en Molenaarsgraaf, 
0. aan Gieueo-Oudekuk, Z. au Hardioxveld en de llerwede , W. 
aan Sliedrecbt. 

Deae L1111rl. best.ut uit-.4en Polder-un-Giesseodam, de Peulen, 
de i.oolr.el, den Zwijn1polder en de Gieueodam1che-plaat, 
bevat het d. G1a1111u■ en eenige verstrooid liggende h., beslaat eeoe 
oppenlakt.e van 874 bund. ~ "· r. 8i v. ell., telt 190 h., bewoond door 
i8l5 huiagea., uiLmakende eene bevolking van ongeveer 1400 inw., 
die meest hun bestaan ,inden in hel aannemen. van publieke werken , 
grieadleelt, hel boepelmakea, den landbouw en veeteelt. 

De iaw., die hier "bijna allen Herv. z.ijn, behooren tot de gem. Gio
.,..,,_.Neur-HorJianelJ, welke te Neder-Hartlin:neld eene 
kerlr. heet\. ~ 

De R. K., van welke men er 6 aankeft, worden tot de stat. vaa 
Oo,...._ gerelr.eod. - De Isr. welke er gnooden worden, worden tot 
de rinirsrnagoge -.ao Dordndal prekend. 

Er bestaat in deae heerl. geen liChool , maar de kinderen van deze 
heerl., welke volgens oude verdragen de school van Neder-Hardimvel4 
beaoekea , beloopen een getal van ruim 100. 

De heerl. G11.~111D .. , vroeirer een leen der Hollandsche Graven· , 
is in het jaar U8i, onder aekere voorwaarden, lusscben Ono Yil 

Anu. en de BaasaoDu o-.ereepgekomen , vaa Giessen-Oudekerk afge
acheiden. In 1408, is daarmede verlijd geweest MuuHn u11 Cu.H, 
bij gifte van d• Grave haren broeder; in 1412 , ÁIHT n11 Gs!IT , bij 
opdragt vaa W uun11 vu BDDDODI; in 14lSO is zij gekomen in het 
,eslacbt van NoaHu, lot dat. zij in.11S49, door Aaur 1'.lll Nu11-

·- • 
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'l'd\l, i1 overgegeven aan 't'u.1.111 •&11 Da111&WA.I.IIT 8o11DBwunZ0011 ; na 
1 ij,t overlijden kwam •ü op Boun1WU11 v~ Da111&wuBT, die in 11180, 
&trgemee1ler •an Dordrecht pu, daarna oP Muu n11 Da11nr.wuBT; 
in 161SS, is daarmede verlijd Cn11u111.t. T11aa111• DB Baus■LLBS ; in 189i , 
wu Vrouwe nn GUIIIDB.lll, Mui• n11 DH JIID111111 , laatst weduwe 1'an 
IJJU11 IJ11.t.11sr.oo11. Thans wordt deze heerl. in eigendom he&eten door 
'den Heer D1a1t Jusn• Coa11&., P1n1a W1111uD1 en 1ijne doebter D11-
DBa1c.1 Jo11.t.111• E.,1u■11T11 Wu■.t.■n, le Utrecht, 

Het d. G11111■11DA11 ligt !I u. W. nn Gorinchem, 1 11. 0. van Slie
drecht, 11° 49' 4S" N. B., 5151° 29' lS1" 0. L. Men telt in de kom 
van het d. 60 b. en S40 illw. 

Bij Koninklijk besluit Yan den 6 Mei 1841 , no. 10i , ia te G1111-
sno.t.11 eene • christelijle afgescheidene gemeente erkend en toegelaten , 
die een nieuw kerkgebouw heeft gesticht , dat op J.,ndag den 28 No
vember 1841 , ia ingewijd. Het getal Afirescheidenen is eYenwel niet 
r,root en er is nog geen Predikant aangesteld. 

De kermis te G1111a■D.lll, nlt io den eersten Jlundar na St. Victor 
(10 October), of op dien Ceeeldag 1elvcn, alt bij op Maandag valt, 
en duurt de geheele week. 

Den 21 September 1777, is de fhede kom van dit d. ten getale 
van 18 11•, behaln de schuren gehee afgebrand, later heeft nog twee 
malen een 1ware brand plaall gehad, in een ander gedeelle dezer 
gemeente. . 

GIESENDAI (GAT-VAN-), Yurwater ia de 11.,.,.,tk, ptoY. Z11itl
Holland, Zie G11111110.t..111ca1-eu. • 

GIESSENDA:11 (PLAAT-VAN-), plaat. in de Mtrwetk, pro,. ;g..,. 
Holland. Zie G11111110.t..11scaa-,ua. 

GIESSENDAM (POLDER-VAN-). naam onder welke de polderG11t
n11nu-u-G111Su-Oun•·BbaDB11nu., in den ..ll6la,sff'.u&rtl 1 proY, 
Zuid-Holland, op sommige kaarten weleens YOOrkomt, Zie het Yol
gende artikel. 

GIESSENDAM'-EN-GIESSEP.-OUDE-BENEIENKERK, pold. in den 
..llbln11en,martl, pro,. Zuid-Holland, arr. Gorinclaem, kant. Sli11rlrtcAf; 
palende N. aan den Wljoaaartschenpolder en den Polder-na-lloleoaare
Rraaf, O. aan den Polder-van-Gic■sen-Bovenkerk, Z. aan den Polder
no Beneden-Hardinxveld , de Penlea, de Konkel en den Zwijnspolder, 

' W. aan den Polder-van-Sliedrecht. · 
Deze pold., beslaat, volgens het kadaster, eene oppenlakte van 1Si-l 

bond., waaronder 1S2!il bnnd. !!() v. r.156 Y. ell. schot.baar land, en wordt. 
door vier sluizen np de Giessen un het onrtollige water ontlast. Hd 
polJcl'beatuur bestaat oi~den Polderschool en vijf Heemraden, mitsga
ders , twee W aardslieden , door Ingelanden te luesen , die ieder slechts 
t'l\ce jaren zitting hebben , maar op nieuw verkiesbaar zijn ; v• de 
Heemraden moeten er drie te Giessendam eo twee te Giessen-Oudekerk en 
van de Waardsliedea é(m te Giessendam en één te GieH1m-Oode-Be-
nedenkerlr. wonen. · 

GIESSfäDA.ll-EN-GIESSEN-OUDEKERK, gem. in den .,llbla,,er
-rd, pro,. Zuid-Holland, arr. Gorinche,n 1 kant. Sliedrrclal. (11 k. d., 
9 m. k., 4 •· d.); palende N. aan de gem. Molenaarsgraaf, Laag-Blok
land en Ottoland , 0. aan de gem. Peurs11m, Z. 0. aan de Giessen , die 
haar van de gcm. Giessen-Nie11wkerk-en-lloesebroek en van de gem, 
Hardin:i.veld scheidt, Z. aan de Mcrwcde , W. aan Sliedrecht. 

Deze gem., bent de heer). Gieasendam, en Gicssen-Onde
kea-k, Zij beslaat, 1'0lgens het kadaster, eene oppenlakte van 1876 
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bood. 70 v. r. i7 v. ell., telt i&S h., bfjroond door S71S haisgea • 
. uitmakende eene bevolking van bijna 1800 inw., die meest hun be»aa; 
vinden in landbouw , veeteelt , aanneming van pablieke werken , grient
~eelt en hoepelmaken, ook heeft. men • 1 wiudkorenmolen , 1 paar-, 
dengrutteriJ en 1 leerlooijeriJ. • 

De inw~ die, op een twintigtal na, allen Herv. zijp, behooren tot 
de gem. °"n,enJ,,,.,,...ea-lfeder-Ht1rdiazHld. en °",_O,u"1/.er1'-1111-
P1111r1um. . 

De enkele Bvang. Luth., die hier gevonden wordt, behoort tot de 
gcm. Gariru:laem. - De R. K., van welke men er 8 aanlret\, wor-

' den tot de stat. van 6orinelwn& 1 en de 11 Isr., die men er telt, lol 
de ringsyna6oge van DartlncAt gerekend. - llen· beeft in deze gem. 
eene seliool, te Giessen-Oudekerk. • 

GIESSENDAM-EN-NEDER-HARDINXVELD, kerk. gem., prov. Zuid
Ho"'1.nd 1 kl. van DartlncAt 1 ring van Gorineliem 1 met 2300 zielen 
en eene kerk te Nederhardinneld. Deze gem. is van fä96 tot 1730 
gecombineerd geweest met Oieuen-Oa,leker/. en ll•rtliazeeld; 
soodat elke Zondag nademidclag aldaar gepredikt werd , beurtelings 
door den Predikant 'HD Gieuen-Oudekerk en door dien van Hardinxveld. 
Bij resolutie Tao de Stat.en •an Holland en West-Friesland , zijn , 
in het jaar 1750, GmsDD•■-u-Nnaa-Iuur■xnLD eene afzonderlijke 
,em. geworden , welke toen eenen eigen Predikant kreeg in Joa.111111 
Vil W1aaaou, die, vu Molenaangraaf herwaarts gekomen zijnde, 
in het selfde jaar , •nog weder naar Gorinchem beroepen werd. Het 
beroep Hn den Jredikant geschiedt beurt.eling1, de eene reize bij wege 
•an collatie, door den Heer van Hardioneld, 1111 de andere reize , door 
eene vrije verkieaing van den kerkenraad , welke beroeping dan echter , 
aan de goedkeurinir van dien Amltacbllheer moet onderworpen worden. 

GIESSENDAMSCHE-GAT, Yaànrater in de llfflllttU 1 ten Z. van 
den .llblanerwaard, prov. Z•itl-Halland 1 toHehen, de uiterwaarden 
van Giessendam en de Giessendamsche-plaat beenloopende. 

GIESSENDilSCHE-PLAAT, plaat in de Jle,._de, bei:uiden den 
Alhltu,er"'80rd 1 prov. Zuid-Hollaiul, van de uiaerwaarden van Gie
sendam door bel Giessendamsche-gat afgescheiden. 

GIESSEN-EN-RIJSWIJK, kerk. gem., prov. Jroord-Bmlmnd, klass. 
van n,.,Jn, ring Yan 'fPmulricliem. Mea heeft er IS70 iiclen en twie 
kerken, als: ééoe te Giessen en ééne te Rijswijk, benevens twee 
pastorijen. De tegenwoordige Predikant bewoont die te Rijswijk , ter
wijl 1ijn opvolger die te Giessen zal moet.en betrekken, Deie gem. zijn 
te Yoren ook vereenigd geweest, doch later weder geschcideu. De 
eente Predikant die Giessen en Rijn·ijk vereenigd bediend heet\, 
11'81 D1uau1us B,ouu1us , die in 1609 afgezet werd; de laatste was 
PBTaus Noao111&111 , beroepen in 16t8 , die bij de scheiding in 1649 t.e 
Giessen is gebleven en verroepen naar Aalsmeer, in 161S4. De eer
ste, die in de gem. Rijswijk het leeraarambt heet\ waargenomen, is 
geweest ELISA SPILJUDUI , die in het jaar 1649 herwaarts kwam , en in 
het jaar 1661S naar Harderwijk vertrok: De laatste Predikaat die G ie s
•en alleen bediende , is geweest Jon11ns CBB1H1A11us 1T Hoo.rn , t in 
1809. De laatste t.e Rijswijk , l.t.co• Ju B0111 , die in 1800 uaar 
GeUienm-en-Rhenor verroepen werd. Daarop zijn ie weder bij elkan
der gevoegd doch ncant gebleven, tot dat.1er in het laatst van 1812, in 
dienst trad Ko■JIIELIS n11 Rt11nt11, die in 1827, naar Os■cndrecht ver
trok. Het beroep geschiedt door den kerkeraad , onder agA!alie ,.111 
d■ Ambagtsb■eren nn Giei;sen en Rijswijk. 
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GIIISSBNIOifDE. no6. d. in den Groote-Zuidlolla,ul,clu-waarJ, 
ter"n 01'er Giessendam en den mond der Gies!lell. 

Het wordt vermeld in eenen brief van Wn.ua III, Graaf tJGII Hol
land I van het jaar 1314. •r bestond destijds eene parochiekerk , 
die onder den Proost van S~. Salvatorskerk te Utrecht 1\ond. Bij de 
inbraak en de overstrooming van den Groote-Zuidbollandsehe-waard , 
op den 18 November 1421 , is het geheel verzwolgen , 100 dat er niets 
met'r van te vinden is. 

GIESSKN-NIEUWERKERK, hooge heerl. in den Albla11eneaorJ, 
pro'V. Zuid-HollaRd, Zie G1us1N-N11uwiu:H. 

GIBSSEN-NIEUWERKERK (GEMEENE-LAND-VAN-), pold. in den 
..416lanmeaard, prov. Zuid-Bolland. Zie GtESS111-NnmWI.1H (G1n1n-
UIID-'V.t.1'•). • 

GIESSEN-NIEUWERKERK (NEDER-POLDER-VAN-), pold. in den 
..illbltu1tN11CUJrJ, prov. Zuid-Holland. Zie G1us11K-!hnw111as. {Nnn
HLIID-n11-). 

GIESSEN-NIEUWKERK ofG11ssn-Nmrwns.us., hooge beer\. in den 
..4lblu11envaanl, lrov. Zuid-Holland, arr. en kant. 6orincAem, gem. 
6ir1,en-lt'ieu1eker -en-J/oert6roek; palende N. W. aan de heerl. Gies
aendam en Giessen-Oudekerk , N. aBD Peursum, 0. aan Moesebroek, 
Z. en W. aan Hardinneld. 

Deze heerl. bevat niets dan het Gemeeneland-nn-Giessen
Nienwkerk en den Nederpolder-van-Giessen-Nieuwkerk, en 
bent he& d. Giessen-Nieuw-kerk, benevens eenige verstrooid lig
gende h. Zij beslaat., volgens het kadaster, eene oppenlakte 'VBO 788 
band. 80 v. r. 10 v. 1!Jl., waaronder 780 bond. 36 v. r. 90 'V. ell. 
achotbaar land, telt 94 h., bewoond door 104 hoisges., uitmakende eene 
bevolking nn 630 inw., die meest hun bestaan vinden in den land
bouw , doch vooral in hennep en 'Veeteelt. Ook is er een windko
renmolen. 

De inw., die hier OJI H na, alle He". 1ijn, bebooren tot de gem. 
6ie11m-Jfieurieri en lferkr-Slingeland. - De R. X., 'fan welke mea er 
8 aantreft, worden ·tot de stat. van 6orinc1,em gerekend. - De IS Isr., 
-welke men er telt , bebooren tot de ringsynngoge van DonlrttAt. -
llen heeft in deze beerl. eene school, te Giessen-Nienwkerk. 

Hel d. G1ES1111-N111lWUH ligt 1½ u. W. N. W. van Gorinchem. 
Ben telt er, in de kom van het d., 33 h. en WO inw. 

De Pastoor der kerk werd vóór de Reformatie door den Proost der 
St. Mariakerk te Utrecht ingeleid. - De dorpschool wordt door een 
FJ!liddeld getal van 70 leerlingcn bezocht. 

Deze heer!. bezat oudtijds het regt van l'isscberij en 'Vogelarij. Thans 
is nog daaraan verbonden het erfwatergraafschap un den Overwaard, 
het stellen van eenen Heemraad en van eeot'D Penningmeester en 
-Secretaris in het waterkollesie van den Overwaard. Uit het geslacht. 
'fan BuntaoDI is de heerlijkheid in andere geslachten overgegaan, tot 
dat :r.ij, sedert 1696, is aa11gekocht, en bij erfopvolsing bezeten door 
het tegenwoordige oud adellijk geslacht van D'Asum1, zijnde zij thans 
een eigendom nn den Heer Jou Du11t Coanus C.ui1L WttLH Baron 
11'Aau1■e v411 Gtusz1111111G, woonachtig te Doorn, provincie Utrecht. 

Het wapen der.er heerl. bestaat uit· een veld van azuur (blaauw), 
beladen met twee leeuwt'n van goud. 

GIESSEN-NIKUWKERK (GEllEENE-LAND-VAN-) of G1■EE11tu111>
n11-GiESsu-N1111w1Hus., pold. in den Alblanenraanl, proY. Zuid
Bolland1 arr. Gorincliem, luJnt. Slirclrtcltt, gem. 6ie111n-lfie11wkerlr-
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• .,. • ...,,,_; palende N. aan-clen-Polder-vq.Gï....;..Oad"Jlo,,eakérk 
en den PoLler-van-Pean11111, 0. aan den pofdèr Laag-Giessen en den 
Schelluinsche-polder, Z. no den Polder-van-Boven-Hardinneld, z. W. 
aan den Polder-van-Beneden-Bardin:s:veld •W. aan Gieaendam-en-Gies
--Oade-Benedenkerk. 

Dae pold., die in het jaar 13851 bed.ijkt i,, bestaat eigenlijk nit' 
drie pold., namelijk: den Doetsebepolder, den Polder-van
Moeaebroek en den Nederpolder-van-Gieuen-Nienwkerk. 
Bij beslaat, volgen• het kadaster, eene oppenlakte van 788 bond. 
80 y. r. 10 v. ell., waaronder 747 bond. aebol.baar land, telt 94 h., 
en wordt door drie molens, op de Giessen, van het overtollige wat.er 
ontlast. Het polderbestuur bestaat uit eenen Schout en vijf Heem-
raden, met drie Waardslieden. • 

GIE&iBN-NIEUWKEll (l'JBDER-POLDER-VAN-) of N1DBNOLDII• 
YA11-G1mn-N111rw11111tn&, pold. in den ..ilbla1ffl't0aard, prov. Zuid
Hollantl t arr. Oorifleltt:nt, kant, Slietlr«:41, gem. Oienm-lf'inuomi
,. •• .,tllfWI,;; palende N. aan de (iie11en, die hem van den Polder
Tan Giessen-Oude-Bovenkerk 1eleid1, 0. aan den Doetschepolder, Z. aan 
dn Polder-vao-Boven-Hardin:s:veld, Z. W. aan den Polder,.van-Bene
den-Hardinneld en W. aan den Polder-no-Giessendam. 

Deze pold., die in het jaar 13851 bedijkt is, beslaat, volgens- het 
kada1ter, eene oppenlakte tan :ro9 bund., waaronder i87 hond. fä.,. r. 
4 v. ell. 1chotbaar land , en wordt door eenen molen op de Gie111en , 
Tan het overtollip •ter ontla1t , en staat onder het polderbestu111' 
't1III het Gemeeneland nn Giessen-Nieuwkerlr.. 

GIBSS.EN-NIEUWDRK-EN-IIOiSEBROEK, gem. in den Jill,la,nr
Nflf'fl, prov. Zuitl-Holland, arr. GorincAt:n. 1 kant. Sliedr«At(11 k.d., 
8m. k., 4 1. d.); palende W. en N. aan de Giessen, die haarvan de 
gem. GieNendam-en-Gieuen-Ouderlr.erk , Peunum en Neder-Slingeland 
Mbeidt, 0. aan Hoornaar en Schelluinen , Z. en W. aan de gem. 
Bardin:neld. - Den gem. ben& niell dan do heerl. Giessen - N ic uw-· 
ie r k. Zie •oorll dat woord. ,l 

~IESSEN-NIEUWKERK-EN-NEDER:SLING:RLA~D, kerk. gem., P'!"'· 
Z•itl-Hollartd., kla111. van Dordr«ltl, nng no Gon11c~m, met 71SO s1e,. 
Jen en ééne kerk te Gie11en-Nieuwkerk. De eente, die io dese gem. 
het leerurambt heeft waargenomen, i1 geweest Jo■u11a u MeTflE, 
die in het jaar 11S9j herwaarts kwam I en in het jaar 11S93 naar 
'• Grneunde Yertrok. Het beroep ge.cbiedt met agrea\ie van den 
Ambaebuheer van Gienen-N ieuw kerk. 

GIESS.EN-OUDE-BOVENI.EBK (POLDER-VAN-), op sommige kaer
leo onder den naam van PoLHa-ns-G1us111-Bovu&111& voorkomende, pold. 
in den .i1D,lcn,,._.,,l, prov. Z•itl-Hollaad, arr. Oorinchnn, kant. Slw
-11, gem. Gie11n,la,,..,,...6ie11,...<Jwklrffl,; ; palende N. aan den 
Polder-van-Laag-Blokland en aan den Polder-no-Ottoland, 0. aan den 
Polder-van-Peunum , • z. aan de Gieuen , die hem van den Nederpol
cl-:r-van-Gieuen-Nieuwkerk 1cheidt , W. aan den Polder-vaa-Gieuen
clam-en-Giessen-Oude-Benedenkerk. 

Deze pold. beslaat, YOlgens hd kada&ter, ecne oppervlakte van 
41SO bond. 43 v. r. iO v. ell. Het polderbestuur bestaal uit eenen 
Poldencbout en twee Heemraden, mitsgaders eenen Waardlman, die 
door loS"elanden wordt gekomen , en twee jaren zitting beeft , maar 
weder •erkiesbaar is. 

GIESSEN-OUDBKBRK, heerl. in den ..ilbta,,nwaarJ, prov. Znid
B.U.,.,,, ur. Goritle•, kant. Slieclmltl, gem. Gielfffltla,n-cn-
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6ie11,...0led,iui; palendt N. aan de beerl. Laas-Blokland en Ottoland• 
O. aan de heerl. Peursum , Z. aan de Giessen , die haar nn de heerl. 
Giessen-Nieuw kerk scheidt , W. aan Gieuendam. 

Der.e beerl. bevat het d. G_ieuen-Oudekerk en eenige ventrooicl 
liggende h. Zij beslaat , volfl'ens het kadaster, eene oppervlak.Le van 
100i bnnd. 4i 'V. r. 41S v. ell., telt 75 h., bewoond door 93 huiagez., 
uitmakende eene bevolking van 41SO iuw. 

De inw., die op i na allen Herv. aijn , behooren tot de gem. 
Gieuen-Oudekerk-eo-Peursum, die in deze hee,l. eene kerk 
hebben. - De i R. K. worden tot de stat. van Gorittduma gerekend. -
Ken heeft in deze heerl. ééne school. 

Hetd. Gn11n-01101uH ligt 1½ u. W. N.W. van Gorinchem, 1½n,. 
0. van .Sliedrecht. Men telt in de kom -van het d. i6 h. en tilS inw. 
Van de kerk, is het oostwaartsche gedeelte of koor, den il Jullj 1838, 
TOOr afbraak verkocht, terwijl in dat zelfde jaar eeoe consistorie of ker
keraadakamer aan de kerk gebouwd is. 

De dorpschool , welke , even als de onderwijaerswoning in 1839 
nieuw is opgebouwd , wordt door een gemiddeld getal vu 100 leer
liugen bezocht. - De kermis te G11su11-0UDBH11&. 'Volgt op die van 
Giessendam. · 

Deae heerl. is vroeger een oud leen der Graven van Holland ge
weest , in 1415 is daarmede verleid geweest W11acanT Uil Houwus, 
doordien W .u.u11111 v .u 811101110H de spade op den dijk gestoken had, 
na wien·s overlijden T1zLn11 vu Ho11sw1a , zijn lsoeder haar• beeft laten 
drijven voor het dijk.regt ; naderhand is daarmede . verleid An1n u11 
G111T,' daarna is 1lj gekomen op zijn,dochters M11T1LD en C■un1iu. v.t.11 
Gin, in H61S overgegeven aan J"co1 PoT, Baljuw van Zuid-Holland, 
bij wiens overgil\e in 1470 daarmede verleid i1 Cuü vu DH Wan, 
in 1692 was Vrouwe dezer heer\. FaA11ço1H 8.uDELAllDS. Thau1 wordt 
sij bezeten door D1u J"11szEJ11 Coa111LISZ0011, · P1n1a Wuusos en diens 
laatsten dochter D1zu1111.1c.a. Joa.lllu EL1u1na W1111A1DS, le Utrecht. 

GIESSEN-OUDEKERK-EN-PEURSUM, kerk. gem., prov. Zuid-Hol
lantl, klass. un Dordrecht, riug van Gorinthem; meL ISISO, 1ielen en 
eene kerk te Giesaen-Oudekerk. De eerste, die in deze gem. 
hei leeraarambt beeft waargenomen, is geweest Ju 81•011111:11., die in 
he& jaar US86 herwaarts kwam, en in het jaar 1600 overleed. 

In deze gem. moeten , inge~olge resolutie der Zuidhollandsche Sy
node, in het jaar 1756 te Gorinchem gehouden, ingeval van beroe
ping , tot den kerkeraad , die nit zes personen bestaat, ten minsten 
een of t•ee Leden uit de beerl. Peursum toegevoegd worden. Deze 
gecombineerde kerkeraad beroept en benoemt als dan vrijelijk , nur 
advies en toestemming van den Ambachtsheer, eenen Predikant , soa
der voorafgaande nominatie , onder agreatie van den Ambachtsheer 
van Giessen-Oudekerk. en de Ingelanden van Peursum, 

GIESSEN POLDER , pold. in den .J.lbla11erwaard, prov. Zuirl-Hol
land. Zie G1EssE11. 

GIESSENSCHE-WEIDE, gccombi11cerd met een gedeelte van de 
Andehche-t11eide, pold. in het Land 11an Altena, prov. JYoord
Braban,l, Tweede distr., arr. '1Herto9et1bosch, li.aut. Heusden, ge
deeltelijk gem. Op-en-1Veer-.J.ndel, gedeeltelijk gem. Gie11en; palende 
N. aan den Rietdijk, 0. aan de Neerandelscbe-stceg, Z. aan den 
Alm, W. aan het Ende,·eld. 

Deze pold. beslaat , volgens het kadaster , eene oprinlakte van 
219 h11nd. 91 ,·. r. 64 ,·. cll. alles weiland, waarvan 133 lmnd. 
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14 v. r. 40 v. ell. onder .411,kl, en 86 •nd. S7 v. r. 114 v. elf. 
GDder Oünm en wordt door eenen .ei3en 'Watermolen , op den Alm, 
van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit eenen 
Poldersehoot en Seeretaris. -. 

GIESSENSTB00M, pold. in den .4lbla,11maaard I prov. Z11itl-Hol" 
knJ. Zie G11ssa1 (Da). 

GIET EL , G1aHr.o , G11T1r.oo of GDT1r.o , b. op de JIJ idJel-Y el11,ee , 
prov. Geltlerlarul, arr. en 7 o. ten N. van .4rn/&ern, kant. en 3 u,. 
0. van .d.peltloorn , gem. en f u. N. nn 1' oor,t ; met 30 b. eu 
180 inw. Voorheen lag hier een landgoed van denzelfden naam. 

GIETEL, G1n11.o, G1nsr.oo of GEn11r.oo, voorm. land3. op de Jli,l
Jcl-"l' eluw, prov. Gcldnlawd, in de buurs. Gicul, 3em. Yoor,t. 

Dit landgoed bestaat sedert bijna onheugelijke tijden niet meer en is 
thans eene eenTDudige boerenplaats , behoorende tot het la11dgoed de P o 1. 

GIETEII, geh. in Zallan,l1 prov, Overijml. Zie G1nsz1, 
. GIETEN, sem, in Otntermoerdertling,p__il, frov. DnmtAe, arr., judir.. 
en adm. kant . .d.11na (IS k. d., 1 m. k., s. d.) ; paJende N. aan 
de gem. Anlo, 0. aan de gem. Wildervank, in de prov. Groningen, 
Z. aan de gem. Gasselte, W. aan de gem. Rolde. 

Dese gem. beYat de d. Gieten en Gieterveen, benevens de geb. 
Bonnen, Bonnerveen, Veen hof en Zandvoor,t, Zlj beslaat 
eeoe oppcrYlakte van 4174 bood. 62 v. r. 1S v. ell., telt 281 h., 
bewoond door i91S buisgcz., uitmakende eene bevolking van" ruim 1600 
inw., die meest h1111 bestaan vinden in landbouw, veeteelt e11 turf
graverij. Ook heeft men er 7 linnenweverijen , 8 wall'enmakerijea en 
:S smederijen, 
· Vroeger wa1 deze gem,, even tJs vele andere plaatsen in Drenthe, 
meer hosehrijk, immers men had er meer oud hout, en daarom werd 
deae plaats niet aelden door jonge landschapschilders gekozen , om 
aieb te oefenen en 1tudiën naar de natuur te maken. Er is evenwel nog 
aoo veel geboomte , waar tusschcn de buiaen op ruime afstanden van 
elkanderen schilderachtig staan , dat Gin1111 eene der fraaiste dorpen 
mag genoemd worden. Bij1onderlijk ia er ecne fraaije wandeling over 
de Gieterhoogte. · 

De He"•• die hier 1600 in getal aijn, maakten, tot in het jaar 
1839, de gem. 'l'IR G11T1111 nit, maar vormen sedert dien tijd twee • · 
_gem., namelijk die 'fan Gieten en Gieterveen. - De 20 R. K., die 
men hier aantreft, onder welke 14 Communicanten, behooren tot de stat. 
van ..411n. - De 7 Isr., welke men hier vindt, bebooren tot de bij
kerk te -'•-• - llen heeft in deze cem. twee scholen ; als : ééne 
te Gieten en ééne te Gieterveen, welke te zamen door een ge-
middeld getal van 271S leerlincen worden bezor.ht. 

Het d. Gin111, in een oud charter van 1223 en andere oude stuk
ken G1na , en ook eens lanEll 1rcnaamd , lirrt S 11. 0. van Assen , 
i o. N. van Bor1rer, IS3° O' 2i'' N. B., 24° ltlS' 47" 0. L. Men telt 
er io de kom van htt d. 76 h. en 460 inw., en met die van de daar

-onder bchoorende ceb. Bonnen, Veenhof en Zandvoort, 137 h. 
en ruim 800 inw. 

De inw., die bier bijna allen Herv. aijn, maken eene 3em. uit, 
•elke tot de klass. en rin3 van Assen behoort. De eerste, die bier 
en te Gauelte, als aijnde tot 1611 veree11igd ,reweest, het leeraar
ambt heeft waargenomeo is geweest Jooocus V oss1us, die in· het jaar 
11S99 herwa,rts kwam, en in hel jaar 1602 af3ezet werd. f.ij vroe
«ere Yacalllre hebben de hoofden der huisgezinnen , bij de laatste de 
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eigenprfden den Predibpt beroepen, De kerk ia een lltio oud p
houw, waarin in bet jaar 1804 , een hanpolder of kraalt i1 gemaakt" 
welke tegen den toren ruit. Vroeger had men hier slechts een aoo
genaamd klokkenhuis, doch in 1804 is er een nette toren tegen de 
kerk aangebouwd. Deae toren beeft eene booge spill met leijen gedelt, 
en is voonien van een uur- en slagwerk en twee zeer oude klok.ken , 
waarvan de Latijnsche opschriften moeijelijk 1ljn te Iaen , onder den 
toran i1 de eenige ingang in de kerk.. Op eene aerk in den voormnar 
geplaatst , leest men : 

H. Buu P.uroa, 
K1H.vo0&H11 W. Hun, 

SaoLTUI J. Baillll , Aaca1TUI' 
ll. W111nas A0 , 1804. 

De dorpscbool te G1nu wordt door een gemiddeld getal van 1!15 
leerlingen be1ocbt. 

Men heeft te G,nu en in het naburige Roltle de grootste Hunne• 
bedden gevonden, een bewijs , dat dc&e streek reeds in den eerslt'a 
tijd of welligt vroeger dan onae christelijke jaartelling bevolkt en be-
woond wa1, . 

Het wapen dezer gem. bestaat uit eenen langen huewindhond. 
GIET EREN" naam , welken men in de wandeling geeJ\ aan het d. 

GiETBOOBII in Yollenl&ot,e I prOY. Or,erijnel. Zie G11T■ooa■• 
GIETERHOOGTE , bedvelachtige streek in Ooltfflftoe,.,..g,pil , 

pro,., Dreritk, in de gem. Gieten. 
Het is eene verlenging van de bergketen de Hundsnu:I of Honu

rr,g, welke van .ie kanten van den Rijn zich uitstrekt in Dullscb
land , door Drenthe en Groningen 1.ich verletagt naar zee. Van de&e 
hoogten beeft men dibijl, treffende geaigteu ; vooral fraai is het ge-
1igt nabij het d. Gieten , van waar sneu , aan de eene zijde naar 
het volkrijke gedeelle van de provincie Groningen , aan de aijde van 
de Wildervank • en aaa de andere zijde op het, in 1ijn boucben fnai 
gelegene , d. Gieten uitziet. • 

GIETERMEER, meer in YolleJaon, prov. OnriJittl. Zie G1n
aoo1111scoE-•EEa. 

GIETEI\SCHE-BRUG, brug, prov. Frit1land I kw, Zeffllwtukn, 
griet. Lematerla,ul, arr. en 3 u, Z. W. van Httr,wen 1 kant, en 
1½ u. N. 0. van de Lemtner, en behoorende tot het cL Oolltr..« 1 

over ecne vaart, de Gietersche-vaart geheelen. 
GIETERSCUE-MEER, naam welke men in de wandeling veelal geel\ 

aan het Ginaooa11scu-un, in Yollenlune, pro•. Owrij11el, Zie G1aT
aooa1Hcn1-•1E11. 

GIETERVEEN, d. in Oostemcoerd,nling,pil, prov. DrtntlN, arr., 
judie. en adm. kant. en 411, O. ten N. van A,,,., gem. en 1 u. 0. ten N, 
van Gieten, Mea telt er, met het daartoe hehoorende geh. Bonn er
veen, 144 b. en 600 inw, die meest bun bestaan vinden in land
bouw, veetecl en turfgraverij. Ook heeft men er 1 windlLorenmoleo, 
i linnenweverijen, !il wagenmakerijen en 1 smederij. 

De inw., die bier bijna allen Herv. zijn, maken, sedert het jaar 
1840, met die van Bo,rneruen, eene afzonderlijke gem. uit, die 
lot de klass. en ring van Ássen behoort. Deae gem., bij Koninklijk. 
hes luit van 10 Novemher 1839, N•. 90, van Gieten afge.cheiden zijnde, . 
100 had 'men, tot bouwing van .kerk en pastorij en aan.koop vau .grond, 
eene aaamerkclijke som noodig. Uit eene ioteekeni~f der inwonen 
en eeue koliek te in de pro,iocie kwam ruim SOOO pld,; bij bet koa-
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trakt 'HD aoheiding gaf Gielen HOO g,dd.; 4le Synode nn 18'1, uii 
de-kollekte voor noodlijdende kerken en Jl!!nonen voor dat jaar, !fflOO 
pld., en in het Yolgende jaar nit hetzelfde fundi nog !iOOO gold. De 
niemise kerk werd ingewijd den 9.7 December 1840. De eerste , die bier 
het Jeeraarambt beeft. waargenomen, is geweest H. N. Mutolll , die in 
het jaar 1841 herwaans kwam en er thans nog staat. - De kerk, die 
een houten torentje Yoonien is, doch geen orgel heeft, beeft eene 
langwerpiff vierkante gedaante. 

De in het jaar 18S7 nieuw gebouwde dorp9Chool , -rdt door een 
gemiddeld getal nn 11SO leerlingen bezocht. 

GIETER VEENSCHEKAN.UL, hoofddiep in Oollnwtotmkrdittg,pil, 
prov. Drenthe, gem. Gidm, ,raardoor de turf onder Giete"een ge
graven , naar het 1oogenaamd Stadskanaal, in de proY. Groningen 
wordt afgevoerd. Het ·loopt evenwijdig met het genoemd kanaal, en 
laeef\ door twee dwarsmonden daarmede gemeenschap. 

GIETHEII, Glnm or G1ETD11, bu11rs. in Owr.ïssel, arr. en 7 u. 
N. W. van De11mter, kant. en f n. Z. van 0111me11, pm. A.mbl-
0..mm; met 14 h. en ruim 140 inw.; met eene school. 

GIETHOORN, irem. in YollenliOfle, }lrov. <heNï11el, arr. Zwlle, 
kant. Stttrumj1 (6 k. d., 14 m. k., e s. d.); palende N. aan de gem. 
Steenwijkerwold , 0, aan Steenwijkerwold en Wanneperveen , Z. aan 
Waonepe"een, W. aan Ambt-VollenbOYe. 

Dese gem. bevat Let d. Giethoorn, de bnun. Noorder-Dwars-

Jracht, Znider-Dwarsgraeht en Klooster, benevens de geb., 
onen en Muggebeet. Vroeger heet't in deze gem. ook een Fran

eiskanerklooster gestaan, Yan waar de boon. het K 1 oo ster nog 1ijnen 
naam voert, alsmede een slot or borgt, het DaalboC genaamd. Zij 
beslaat eene oppenlakte van 3U1!i bond., telt 381 b., bewoond door 
S88 huis:rez., mtmakende eene bevolkin3 van ongeveer 1600 inw., die 
mees\ hno bestaan vinden in veenderij , veeteelt, een weini3" landbouw, 
hooibouw en rietteelt , alsmede in turCbandel. Ook heeft men er eene 
smederijten zes sebeepslimmerwe"en Yoor kleine schepen. 

De gem, wordt, van het W. naar het 0., door acht· grachten of 
slooten doonneden, welke bijna evenwijdig ligi:eo, en de Stijnen
graeb t, de Klossengraebt, de Tieueograeht, de Bonwers
graebt, de Cornelisi:raebt de Zuideri:raebt, de Jan-Huen- ~ 
1raebt en de Walengracbt irenoemd ,rorden, en voorts van het 
Z. naar het N. door de Dwarsgraebt, alsmede door den Gie~ 
hoornsebe-weir, de eenige rijweg, welke in deze gemeente ge
•onden wordt en haar bijna regt I nn het noorden naar het 1uiden 
doorloopt. 

De Hen., die bier ongeteer 71SO in iretal zijn, maken eene gem. nit, 
die tot de klass. van Kampen, ring van Yolli,J,m,e behoort. De eente, 
die, zoo ver bekend is , in deze gem. het leeraarambt beeft. waarge
nomen, is geweest J&co■ Rim111111, die in het jaar 1615 bier stond, 
en in het jaar 1618 eeoen opvolffer kreeg. H,t beroep geschiedt door 
den kerkenraad. 

De Doopsgez., die bier 700 1n getal zijn, maken de gem. van Gvt
loorn-lfoordzijde en Giethoom-Zuid:ijde uit. 

De 10 U, K., die men bier aantreft, worden lot de slat, van Sten,
tmjlcmlJol,l '.!t!rekend. 

Men bee/i in deze irem, drie scholen, als: twee te Giethoorn, 
en ééne te Noorder-Dwarsgraebt, welke gezamenlijkdooreen IJl" 
middeld getal van i30 leerlingen bezocht 11t'Orden. 
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Het d. Gin11ooas , in oude schriften onder den naam van Gnaoa, • 
GUTRoou , Gnaou en G11TBC!lll voorkomende en in de wandeling meestal 
G1n,;11111 genaamd, liffl 6 u. N. van Zwolle, 1½ u. Z. W. T.W. van 
SteeQwijk. M.en telt er, in de kom van het d., dat in twee rijen ge
bouwd is, en in welks middenpnnt. een windkorebmolen en de Herv. 
kerk gevonden worden, S17 b. en on8'eveer 14')0 inw. 

Men wil de naamsoorsproug a8eideu van de menigte wilde geiten
horens, welke in vroegere eeuwen, en wel voornamelijk na den ge
duchten zeevloed van 1170, in de bosschen en veenen zouden aevonden 
zijn, helffCen overeenstemt met een gifthrief van Koning Ono dna 
Grooten, aan B.uo1111c, den vijrtienden Bisschop van Utrecht, afgegeven 
in het jaar 9S6 , luidende aldus : • Wij verbieden, dat iemand onzer 
" Graven, of wie het ook zijn moge, zich ,·erstoute om in de wilder
• nissen oF bonchen , geleffen in de graafsch;p nu Graaf Evuaun , 
" buiten toestemmin8' van den Utrecbtschen Kerli.vooffd te jagen , op 
• herten , beeren , tDilde gtitm, wilde zwijnen en daarenboven op die 

. • dieren, !elke in de Duitschsobe elo's of scbelo's genoemd worden." 
De kerk van G11Taoou was voor de Herv. aan den H. LaT111us t.oe-

. gewijd , welke ook als Patroon van de geheele streek werd geëerbie
digd. De begeving der Priesterlijke bediening geschiedde door eigene 
kerkmeesters en gemeente , die ook. heL regt hadden de bedienaars der 
vicarijen te benoemen. - De tegenwoordige kerk is echter eerst in 
1641S, ter vervan8'ing der R. K. kapel, gesticht. Het. is een sierlijk 
gebouw met een orgel , en vroeger met geschilderde glasramen thans 
nog met het wapen van GtlTBOOBlf versierd. Men heeft er geen t.oren , 
maar een klokkenhnis bij de kerk. - De Doopsge1. kerken zijn beide 
nette gebouwen. - De twee scholen in hei d. G1n■ooBK, zijnde beide 
dorpscholen , hebben 190 leerlingen. 

In het jaar 1i00 heerschte hier in deze streken, ten gevolffC van 
misgewas , een aoodanige hon·gersnood , dat· het grootste gedeelte van 
menschen en vee van honger omkwamen. In dien tijd was er op 
het kasteel van V ollenbove een kastelein , die W on1a S111• heette, 
een broeder des Domheers van Utrecht. die God liet' bad en veel aan den 
armen gaf, eu zijne vrouw was uog · godsdienstiger en medelijdender , 
waarvan men zei;t , daL zij sich op zekere tijden heimelijk gcesselden 

1111 ter eere Gods. Deze vrouw vernomen hebbende, dat zich in de nabijheid 
van Vollenhove eene nrzameling van volk ophield, van welke men niet. 
wist, waar zij van daan kwam, en kruisen voor en achter droegen, 
zich op zekere tijden geesselden , en al geesselende 1ongen : doer Gode1 
eonthn loet u :onden I bragt door hare voorspraak bij den Kastelein te 
weeg, dat hij hun , met vergunning van den Bisschop Joa.111 v.111 
Z-rarEK , in de i;emeente G11T■o1111, eene plaats ter ontginning aanwees 
en schonk. De Bisschop, in aanmerking nemende , het voordeel , 
dat hieruit 'foor hem zoude voortvloeijen , heeft in deze gift bewil
ligd , onder voorwaarde , dat de inwoners aldaar eene soort ,·an lijfei
genschap zouden op zich nemen , welke hij hun ook dadelijk opleidde. 
Hij noemde ben St. MuTEuunn11, schreef hun eenii;e dien&tbare pligteo 
voor , welke alle betrekking hadden op den landho11w , verbiedende 
,i-ijdcrs, dat de mannen andere huwelijken zouden aangaan, dan met 
de dochters van hunne dienstbare ingezetenen, ten einde de dienst
baarheid mogte voortd11ren , aangezien uit eene vrije vronw een vrij 
,Jnensch geboren wordt. - Hiertegen schonk den Bisschop hen eenige 
voorreglen, onder anderen , dat zij voor den dagelijkschen regler, in 
zaken hunner bezittingen , niet behoefden te regt te staan , terwijl 
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hij bun eene eigene regtbank verleende, welke bestond uit : twaalf 
St. MAar1111-...11n1 , acht uit G11uooH en Tier uit Onnen en de W esl
wijk.. Deze dienstbaarheid nn de St. lluaTIIIS■AlllCH beeft, tot op 
het jaar 16i-l, voortgeduurd·, wanneer aij door de Staten des land• 
is afjf_ekoebt , tegen uitgangen van boter en Loren. Ook hebben deH 
St. lbaTnsu1111n het gebruik van deo turf tot brand1tof uitge
.-den. 

In tltOS brandde , ten ge•olge nn langdorige zomerhitte en droogte , 
de veenen zoo gewelditJ dat het grootste gedeelte der woningen daardoor 
in den asch gelegd 1iJn, 
Gan■oou lieert: in verschillende tijden rijkelijk. in oorlogsrampen ge

deeld, Het lag aao de grenzen der Stellingwervers of Stellingwe"er
Friezen, en kon dus niet nij blijven van de herhaalde invallen, welke 
de1en op het gebied der Utreehtsehe Bisschoppen deden , al waren deH 
innllen, gelijk. men meent , ook. niets anders dan Terdedigingen der 
•n•allen op bonne eigendommen en vrijheden. Onder Bisschop GotDO, 
ia het jaar 1111, beleprden •Ü het kasteel van Vollenhove en plun
derde het nabijgelegene G1naooH, De Binebop, juist op eene kerk.
•ergadering te Vienne in Frank.rijk. 1ijnde, keerde ijlings op deze mare 
temg, on\llet.le het kasteel , en dwong de Stellingwervers, onder an
dere voorwaarden van vrede, om ook. de schade, die zij aangerigt hadden , 
te herstellen. Er is geen twijfel aan , of de plaats aal ook in volgende 
twisten veel te lijden gehad hebben , mat name , bij de gedorige in
vallen •an. K.uilL, Hertog ••11 G~lre, in het begin der zestiende eeuw, 
onder het verawak.te bestuor der Utrechtsehe Bisschoppen. Onder de 
twee. eerste Stadhouden van het Bourgondische buis, Scu11c1. u11 Tou. 
'RIIHH en Ls1■1t1u■ vu Eaao11n , Graaf trflll Barn, genoot deze 
omttek. diepe rost , onder den derden , Jou■ -Dl L1GH , Graaf """ 
.A'ffllt6ng , ontstonden de beroerten 01Utrent de godsdienst , wier ge
volgen ook. hier somtijds 11111r drukkend waren, bijzonder gedurende de 
helegerior Yan Steenwijk., in het jaar 11S80 en 11S81. De Veldo•ent• 
No■111,:s, gekomen om de stad te ontzetten, zond 'fan Zwartsluis eenip 
honderd uitgelezen manschappen naar G1n■oo■11 , daar hij vei:nomen 
bad , dat Hopman Ono YA!l SuT, gewezen Drost nn Harderwijk, 
met zijn nieuw gemuk.t koniaklijk. vaandel en sommige paarden lag. 
Zij verrasten iem , en namen hem gevangen , sloegen zijnen aoon en 
anderen dood, en verstrooiden de overigen. Het doÎ werd, buis voor 
huis, in den brand gestoken, Dit gebeorde den 1 December 11S80. 
Genoemde Veldonrste legerde aicb, in den avond van den· 8 Janoarij 
11S81 van 'Meppel k.omende , te G1n■ooB11, on bleef aldaar nog eenig• 
41agen , tot op den 18 dierzelfder • maand. Den genoemden dag, 
•roeg in den morgenstond , trok. het le;;er, geen twee doi1end man 
sterk , van G1mooait naar Steenwijkerwold , op. Acht dagen later 
brandden de milen van Sc■1ftc1t , na eenen uitnl uit Steenwijk in 
wanorde terugtrekkende , hetgeen er van het dorp oog was slaande 
geblll't'en , af, op dat de vijanden daar niet legeren zoudtn, 

In 1 IS81 , in den winter , werden door de Soldaten , die onder So~OT 
dienden , de k.lokk.en uit den toren van G11T110011N wer,r,ehaald en ovor het 
ijs naar Vollenhove gescho•en , waanan me11 verhaalt , dat, toen zij 
daarmede op_ het Giethoornscbe meer kwamen, hel ijs brak cu de 
klokli.eo aldaar gezonken zijn, welke plaats men nog wil weten aan te 
,rijzen. 

Het wapen van GnitaooH beslaat uit een schild van r,oud , beladen 
meL een kn1i1 nn zilver, omnt met ijzer , onder het ijier de kruin 
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'HD eene wilde geit, vooraien met hoofelll , allel ia aataarlljb 
kleur (1), · 

GIETHOORN (POLDER VAN), pold. in YollénAo.., ptov. <hmjuel, 
arr. Z1110lle, kanL. Steen111ijlc, gem. Giet"'1om; liggende midden in 
de gemeente. 

De1e pold., welke men in het jaar 18!il8 ia begonnen , door eenen vijzel
windmolen , droog te malen , beslaat , volgens het kadaster , eene opper
vlakte nn 1!il4 bund. Het land word door twee molens nn het over
tollige waier onûasL. Het thans drooge gedeelte (1842), wordt lot 
vruchtbare akkers bereid. - Het polderbeatUW' bestaat uit. de Eige
nars aelven. • 

GIETHOORN-NOORDZIJDE, doops3, gem, in de prov. <hmj11el. 
Deae gem,, welke t.ot de oude Vlamingen behoort., wa1 noepr aeu 

talrijk , IOO dat aij in de achttiende eeuw wel de belf\ der bevolking 
wtmaakte. Thans is aij aeer aan het verminderen, aoo dat aij nog 
slechts iOO aielen telt.. Zij wordt bediend door twee :aoopnaamde lief• 
depredikers , daartoe uit de bekwaamste ledea gewen , ea welke hier
voor eeoe geringe beloonin1 ontvangen. 

GIETHOORl\S-JIEER, in de wandeling meest.al G1TBB11e111-uu ge
noemd, meer in Y olknJ..r,e , prov. Oflerij11el, 1 u, ten W. van Giet
Aoors. Het beslaat eeoe oppervlakte Tan 160 bund., men "IDIJl er veel 
IDOek , baan en karper. . 

GIETHOORN-ZUIDZIJDE , doop,p. gem. in O.erijuel, met 6l50 
aielen , welke door éénea Leeraar bediend wordt. Het beroep geschiedt 
door den kerkeraad, • 

GIETHORNE , oude naam van liet. d. Gonoou in Y ollniofll, JIIOY. 
Onrijuel. Zie G1n1ooas, 

GIEl'HEN, balll'I. in Zallaml, pro,., 0flffljuel. Zie G11u1111. 
GIFFEN, d. in de J/tijerij """ '• Hertognbo,e1', kw. JI ... latul, 

prov. lfoenl-Braband. Zie G1P,u, 
GIFT (BROEDERS-), verl. plaat. in lfedma.d,-0.iNo, kol, S• 

niaa-. Zie ,Bao101as-Gan. 
GIGER-KALONGIT, oud d. in Oo,c.Jmlië, op het S"acltmlie eil. 

J-, res. Pmagw-Rtgnt1#1iappe", reg. Bandoag. 
GIJBELAND, b. in den .t4lhla,1~11rd, prov. Zuid-Holla,ul, arr. 

en 3i u. N, W. van Oorinel&em, kant. en Il u. N. tea O. van Slie
JncAt, gem. Braadu,ijlc-m-Gijbtland, i u, z. van B"'ndu,ijl., in den 
Poldtr-Nn-Gijbelaffd, 

GIJ'BELAND (POLDER-VAN-), .pold. in den .,411,la,mwaard, prov. 
Zuid-Holland, arr. Gorinduma, kant. Slitdreelat, gem. Brandv,ijlc-,m-
6ijbeland; palende N .. aan den Polder-van-Brandwijk, 0. aan den 
Polder-van-Oost-Bloklaod , Z. aan den Alblas , W. aan den Noord&ijd• 
tchepolder. 

Deze pold. was Troeger eene afzonderlijke heerl., maar is sedert on
heugelijke jaren met Brand•iji tot eene beert. vereeoigd. 

GIJNTERS, voorm. d. op het eil. lfOONl-Bneland, prov. Zeeland. 
Zie Gsuspmt. · 

GIJSBEEK, buurs. en adellijk h. in hel graafs. Zutpl111n, prov. Oel
•laml. Zie G111111K. 

(1) Hen dia meer omtrent CJBTK00■ 1' terlanpa te Ttt~n , Ten.ij ren .-fj Hlf dr Gtlt"h~dl.uJtd-,. 
Herta,.,rUlfffi ·n11 G1nooo111', no F. Ä, EBDll'lC■ \\'"uaa11', te TiDdoo ia d.tn ONr\}~1,lMtl,c.A.lmaft•• 

- !lood- .,. ull.ortfl 1 """ Ml ;,,or 1837, M, 17-71, 
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GUSBIBGSCRESLUIS, alais in het pu&. Zllfpln, pro•. ,;,,_,_ 
la■rl, in de Zv,alg, 1 n. W. Z. W. van Doesburs , gem. en i •• 
W. Tan .lngerloo. 

GIJSBERT (DEN), kleine ,treek. land, proT. lfoortl-Brahn, 1 arr. 
'1Hertog.,J,O#l, 1 Il.ani, a,..,d.a, gem. Bmmildtnn-1n-1Yaordl&aiH111 
N. nn de Vierbancbche-Gaalel, W. van den aoogeaoemdea Nieowen-
4ijk, onder EmmikhOTea plegen , lig& gemeen met. de Bleek,rurd ea 
maakt een gedeelte oit van den Nieuw-Douenscben of Zoid-Holland-
1Cben-polder, is du ook met. dien polder Tóór 168i reed, bedijkt.. 

GIJSEL of GIJIIL t b. ID de Meijmj IIGII '• Hertognbolelt., kw. Oü.
,,,,.,ijli:, proY. Jfoo,cJ..llrMG11rl 1 TrHtrle distr., arr. en H Z.W • .,HD 
'• Hutogenba,ila, kant. en 1i o. N, W. nn Baztel, gem. HelP#IÏrl. 

GIJSEL-EN-RA.U( of Gua11o-111-R.u■, geh. in de Meijerij ma'• g,,._ 
togenbo,c/a, k,r. Oi,ltlrwijl:, proY. Noortl-Braba11J, Tw,et!tle distr., 81'1'. 

en lf u. Z. W. YID '• Hertagabo,elt., kant. en 1½ u. N. W. YIID 
lloztd, ,em. HelHirl. - Dit. ph., is aameagesleld uit de b. Gij► 
sel en Raam. • 

GIJSENROOI, geh. in de 1/eijuij.,.. '1Hntogn6o,,;A, kw, Peel,. 
larul. Zie Guauaoo1. 

GlJSSEN-NIEUWLANDS-POLDER (WILLEM•) , onbehuisde pold. 
op het eil. &in.,_, proY, ZeelarNI. Zie G■aT-N11nrLUD•Pe ... aa. 

GIJSSENS, lup in Ood-latlii, 110 de oost.kut na het Sarulait:lw 
eil. Borr,n; 1° 40' N. B., 1:16° 1' 0. L. 

GUSTEB. (DB) of Gnu , onbekade plaat. ia den Biei6ouA, prn. 
1' oortl-BralM,,,l, arr. Bntla, kaot. Ooilfflaotd, gem. Jlatl.-nt-Dn., 
aekrl; palende N. W.aaa de Diepe-Gijster, N. 0. aan de Lepelaar, 
Z. 0. _... het Gat-nn-de-Zuider-Gijster, W. ua het. Noorder-Gat-vu
de-Plomp, Deae plaat wordt in eïradom hen&ea door den Beer 
A.. J. la11uao11n , te Breda c. •· 

GUSTEB. (DB-DIEPE-) of D1ua-Guaa, eeoe der killen yan den 
B~.6a«la, proy, Jr,,.,,J..B""1au, gem. lllllk-en-lJnMmelell, die Dit 
het &nrgat li.omende, met eene zuid1restelijke rigtinr de Amerplaat 
ea de Gijater doorloopt, en aicb in bel Noortkr-Ga~-P,.., 
-verliest. • . . 

GIJSTER (BET-GAT-VAN-DE-ZUIDER-) oC GAMH-o•ZuNa-Gu- --, 
au, eene der killen nn den Bi,,bo,cl,,, proT. Noortl-Brahrul, pat. ' 
llatl.-ffl-Dri-,ln, die uit het Sleargal li.omeode, in eene mid1res
t.elüke rigLing , tosscàen de Gijster en de Zoider-Gij1Ler doonchiet en 
ia bet Naonler-6st-Mn•Plontp uitloopt. 

GIJSTEB. (DE-ZUID ER-) of Z111H11-Gu11a, pold. in den Biffl,o,da 1 

proY, Noortl.-Brah,,,J, arr. BreJ•, kaal. Oo,terlwn,t, IJCMII• /IGM-nr 
D,....le,a; palende W. en N. aan het Gat-van-den-Zoider-Gijster, · 
.o. aan St. Jar,, z. o. UD de Xiodem' z. W. aan het Noarur-Gal
-•-tk-Pknnp .. 

GUT HORN, oude naam van het d. Gau-■a, ia 17 ollen/aor:e, 
proy. Oi,erijuel. Zie Gaanoou. 

GIJWENNICH, geb. ia de heerl. Herbora, grooth. Liue""1urg. 
Zie G1n1uc:a. . 

GIJZEL, b. in de M11ïmj "'"' '• Herlogenbo,c/a, kw. Oi1tert1Jiji, 
prov. Noortl-Brahn,l, Zie Gusrt. 

GIJZEL-EN-RAAM, b. ia de lleijeral """ '• Hertoge11b0#/t. 1 li.w. 
Oi,ter111ijli:, prov. lfoord-Braba11,l, Zie (11JS1L•H•Rua. 

GUZENROOI, Gt1sa11Boo1 ot GHS11111001, geb. in de Meijenï Na 

'• Hmognbo«A, lnr. Peella•tl, prn. Noortl-Brahatl, Dmle distr., 

Digik:ec by 
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arr. en 1 ·u. Z. 0. van EiradloNn, kant. en i½ u. Z. W. van lltl
-', gem. Z11-thhadttr1; met 1i h. en 61S inw. 

GIJZER (DE), pold. in den Bie"1aie1, prov. N~Brtdantl. ,Zie 
G11n11 (D1). 

GIJZER (DE-DIEPE-), eene der lullen van den Biei6oach, prov. 
Jfoord-Brabo-,,,l. Zie Ginna (D1-D11n-). 

GUZER (GAT-VAN-DEN-ZUIDER-), eene der killen "an den Bi• 
lloich, prov. Noortl-Brabarul. Zie G111T11 (Gu-vu-•111-Ztm11)-. 

GIJZER (ZUIDER-), pold. in den Bie,l,o,eh, prov. JfOM'fl..Brtdarul. 
Zie Gunu. (Zu1n11:.). 

GIKONG, baai in Oost-lrulië, op het. SIIMGIClw eil. Bornto, distr. 
llangkidara , aan den Noord-Oostkust. · · 

GILDEN (DE), boueben in Ken,,_i.,.,11 prcn • .lfoorJ..BÖllantl, 
arr. Haarlem, kaot.. Bnrrwrjk, gem. Yel;m e. •• 

GILDENBURG, voorm. lterk. ka,teel in ·het Owtrit110rtier der prov. 
lltm:lat, arr. eo lf n. z. van Utrecht, kaot. en 1 u. 0. Z. 0. van 
IJuel,tein, gem. Yreavnjli:. . 

Het. werd gebouwd door die van Utrecht ; ter beveiliging der twee 
aldaar aaogelegde sluizen , en ontving llijoeo naam naar de Gilden der 
stad Utrecht, op wiens kosten het geslicht was. 

Het werd ook M.&D■u11 genaamd en door de Burgemeesteren, Sch,e
penen , Raad eo gemeene Stad van Utrecht. aan eenen JoB.&11 u11 Cr..&
au1oacu , als Kastelein voor een jaar tijds te bewaren iregeven. Doch 
dit slot was deo Heer G1a■DT vu Vu1111s, den'Dortenareo eo andere 
HoUaoderen , eerlang een doorn in het oog ; eensdeels , waarsehljolijk , 
vreezende dat. men de nije vaart op de Lek belemmeren zoude , de 
Khippers noodzaken , om die sluizen in te varen en nieuwe tollen af
vorderen ; anderdeels , om dat men zeide , dat het. op Hollandseben bo
dem aanselegd was. Toen er dan , ter zelfder tijd , oorlog tussehea 
het Sticht en de Hollanders ontatond, over het slot van Vreeland , 
werd ook G11.D11nuaa, door Hertog Annc■T nw B111.rua , belegerd 
en ingenomen ; doch, kort daama door de Sticbt.acben , beroTerd ; en 
beide reizen , werd het hardnekkig bestormd en verdedigd ; wordende de 
hier, in l~ISO, het eerst in or.1 land van bommen sebmik gemaakt. 
Biodelijk trof men, in het. voorjaar van 1571S, den Trede, op die 
voorwaarde , dat de 1tad ia het bezit. der sluizen blijven , doch het 
slot afbreken zoude , ten aij dat zij van den Hertog verlof kreeg om 
het te laten 1taan. Dat deze sterkte toen afgebroken zoude zijn, ~ 
lijk in den zoenbrief beloofd en overeen geli.omen was , vindt men bij 
de historischrijvers , van dien tijd niet. vermeld , zoo dat het schijnt ver
saimd of Toorbedacbtelijk nagelaten te zijn, ten ware Graaf Ar.111T, ben 
daarnn ontheTeo most hebben. Thans is het het. raadhuis der gemeente. 

GIJ.DENSTEIN, voorm. boitenpl., in het. Jf,derkwttrtier der pro,.. 
· lltreclit, arr., kant. en sem. Utrecl,t, IS min. ten 0. van die stad, 

buiten de Wittevronwpoort gelegeo. In het jaar 1820, is deze bui
tenpl., bestaande, met het later daarbij aanr,eli.ochte weide-lnod, eene 
oppervlakte ,an ongeveer 10 bund., door het rijk tot eene Vee-artse
nijschool ingeriat, waarin de lessen den 10 December 1821 een aan
vang namen en welke school aldaar thans nor, gevestii;d is. 

GILEUELA, oude naam van het d. G1LzE, in de Meijmj 111111 '1 ller
togenbo1th, prov. Noortl-Brabanrl. Zie G1LZB. 

GILGII,, st. in Ooll-lridii, aan de oostzijde van hot S,111tlasrl1e eil. 
Bali, met een opperhoofd, die hehah·e zijne bezittinrr<'n op Bali, er 
DOif anderen op het naburige cil. I,ombok heeft. 
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GILI-ANG or Gar.Wl•A••· ook wel Gar.ao■ of G1uo■1 irea,alcl, eiL io 
'Ood-JruliL, in den s.,.clo,clw • .,lrdipel, 1 groote mijl Z. 0. •an M"'1o,,a, 
1° IJ' Z. B., ti6° i6' O. L. op een rif gelegen. Het heeft ongeveer 10 
mijlen in den omtrek en is net bebouwd; men telt er 1800 iuw. • 

GILI-BANTA. , kl. eil. in Oo,t-lntlii, een der Zu.id-,tw eil. van 
Banda, aan de kuat 'Van S",,J,a"", 8° ii' Z. Br. 
, GIIJ-GENTANG , eil. in Ood-latlii, in den S..,,._ .Jrd&tpd. 
Zie G1r.r.111-G1111Tuo. 

GILJLO , eil. ia Oo,t-1-"ii, tot de Tfl'lllllull#Ae Bilarulea heltoo-
rende. Zie G1LOL0. · 

GILILU-PASSAGB, En,.. aaun van._de atrut Yan Qir.or.o in OOll-1~ 1 
in den .lloluhc6e-4rd&ipe. Zie Gu.ot.o (Sa.1.u n11). 
. GILION of G11,101111 1 eiJ. . in Ood-lrulii, in den S•nda1el&e-Ardaipel. 
Zie Gn.aua. 

GILI-RADIA , eil. i11 ()o,1.:.f..Jii, ia den S.ruJa,e».Ard&ipel. Zie 
G11.11-luN&. 

GILLBBOUANG, eil. in Oo,t-lrulïi, in den S•alasel&e-Arc/&irlfl, 
nabij de OOll!u,t •• J,..., N. 'flD de straat Bali, 7° 27' Z. llr., 
131° IS8' 0. L. 

GILLEESEE-STRAAT, naam welke de Engebehe geYen 111111 de SnuT 
na Auu , in den Groote-Adatûel&e-.irdaipel. Zie Al.&11. 

GILLIE-ANG , eil. ia Oo,t-lnrlái, in den S•"""-••-"rt:lipel. Zie 
G11J-AJ(O. 

GILLIE-GENTING , 611.u-GnTIBO of G1"•1111uaa, eil. in. OOll-ln
. ,lü, in den S••Judw-4,dipel, aan de noordku1t van het eil. 11"'1Hra. 

Dit eil. behoort tol het rijk van Soemanap, en telt 1900 inw. 
GILLIE-RADJA , G1LL1•1WU& ofGw-u11u , eil. in Oo,t-lrulii, in den 

S11"""'--Á.n:lipel, un de noordkust van het eil. llHOnG. 
Dit ei\. behoort tot het rijk van Soemanap en telt !1100 inw. 
GIJ,LI-GENTING, e-il. in Oo,t-lndii, in , den S"a,la,e/v-Arclaiptl. 

Zie G1LL111-G1111T111a. 
GILÎ,IJN (ST.), voorm. fort in Staat,-Ylaaadern, in ..izeler-.ia

liocAt 1 jlroY. ZHla•l; nabij bel. 
GILLI-RAD.JA, eil. ia Oo,t-lntlil I in den S•~4n:/aipel. Zie 

Gn.u1-hua. 
GILOLO , G1Lor.o of E1ur.o , ook D11r.oLo geheeten , eil. in Qo,t. f' 

ltulil I tot de T~lv of eï,r,nlijk llolu1"dt. eilanlea beboo
rende, 0. van Teraate, tuuchen i N. B. en. 1° Z. B,, en HlS0 ilS' 
en 146° 10' 0. L. 

Dit eil., hetwelk door de Ternatanen ook Hu•.1.■11u or AL•&IIIIU, 
dat is , vast land genoemd word , om dat 1ij het in den beginne niet 
ale een eil. hetcboawden, i1 bijna even onregelmatig van gedaante aJ1 
Celebes , en leopt ia drie groote takken of landengten uit , welke drie 
voorname ieeboeaems vormen , waardoor weleer de Koniar van GaLOIO 
tien paam van Djikoma K.olano (d. i. Bogt Koning) dl'oqJ, 

De leogte bedraqt omtreol 80 en cle gemiddelde breedte ongeveer 
, 17 mijlen. Het beeft eene beete luchtgesteldheid, De Yit1r vooraaamatc 

kusten aan de Oo1t1ijde 1ijo: lloro in het noordelijkste ged,ielte, en 
)[aba, Pataui en Weda 10.idelijker gelegen. De binnenlanden nn 
Gu.oLo 1ijo nog op verre na niet volkomen Lekend. .Men weet echter 
dat ~ne groote bergketen , die vele vulkanen beval, het geheele eil. 
doorloopt. Vooral op het noorderdeel 1ijn de bergen 1eer hoog en van 
Tulkaüchen aard. De bol'IJ van Gamma-Knona, drie mijlen van Ter• 
oate op Batoe-Tjina heelt in het jaar 1673 nog Cel gewoed. Het westelijk 
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gedeelte nn dit uitce9trekle et1., wordt Batoe-Tjina genoemd, en lii,t te• 
gen over de andere ellJOnl\jlte :Moluk1ehe eilanden uitgm..rekt. Het gez1gt op 
deze eilanden i, van Batoe-Tjina zeer fraai; Batoe-1:i(oa was van ouas in 
het bezit des Sultans van Ternate en be'fat de groote negorij Gu.oLo , die 
als de hoofdplaat• van het gebeele eil. wordt aangemerkt. Ook de Snltan 
'Y8D Tidore bezit een aanaienlijk gedeelte in het OOllen no dit eiland , 
terwijl nog andere Vorsten aich daarop nn ouds een regt aanmatigden, 
hetwelk tot onophoudelijke oorlogen aanleiding beert pgeven, waardoor 
de heTolkiog no dit fraaijt! eiland aanmerkelijk verminderd en op som-
mige plaatsen geheel te niet gegaan ia, · 

De k111teo wordea door Jlale\jen , en de bianenlattden door Alfoercn 
bewoond. 

De dieren , die bier het meest YOOrkomen , 1Un : hufl'els ,' geiten , 
herten en wilde awijoen. De beide laatsten geven een heerlijk· Yleeseh. 
en kosten zeer .weinig. De Alfoereo Yarigen· of schieten deze dieren in 
100 groote menigte dat zij zeer blijde zijn, w,mneer men bun Yoor een 
wild zwijn een paar topijen , of '1'00t een fraai hert , twee Spaamche 
dalden · geeft. Schapen zijn er minder talrijk. Wild gevogelte daar
eotegeo in ovenloed. - De kuiten wemelen van ontelbare soorten van 
Ynch , waaronder meer dan honderd IOOrlen zijn , die een smakelijk 
geregt opleveren. Ook worden bier zeer Yele aeescbildpadden gevangen, 
welke •oor twee tot vier ropijen het stuk , van de intanden irekocht 
worden. Men vindt er ook de caret-achildpad , waarvan het schild een 
kostbaar artikel nn handel opleYert. 

Ondff de voorlbrengelen nn het plantenrijk, verdient de aagoboom 
dea eersten rang , omdat hij de gebeele bevolking onnloedig van 
YOethel voorziet. Men '11·il, dat de rij1t eeoe meet gezonde spijs i1 • 
doch de athletische gestalte der Alfoeffll, die allen forsch , gespierde 
en irezonde meoscheo zijn, en zich niet te min , schier alleen met sago 
•oeden , schijnt deae stelling \wijfelacbtig te maken. Rijst groeit 
hier insgelijks, doch niet in toereikende boeYeelheid, hetwelk alleen 
aan de \/crwaarloozinJ nn den landbouw ia toe te scbrijTeo. De 
broodboom wordt er 10 menigte gevonden • zoo wel als de kolos
boom , en alle andere Oostinclische vruchthoomen. De bergeir zijn 

1$ grooteodeels met zware bosschen bedekt, die uitmuntende houtsoorten 
opleveren. 

Andere producten Yan dit eiland , die voor de weelde eeoe hooge 
waarde hebben : aijn gouderta in Yele bergen, en stofgoud in de ri
vieren , vogelnestjes, parelmoer en specerijen , welk.e laatsten , bijzon
der de nagelboomeo , door de gedwoogene uitroeijing in vroeirere jaren 
11atuurlijk zeer verminderd ziju. 

De invoer bestaat voornamelijk in opium , ■tok.goederen , Cbinesche 
•aren, ijzer enz.; de uitvoer in speee1ijen , •ogelnestjes, kruiden, 
tripang, schildpadden, paarlen , sago enz. 

Gedurige oproeren en biooenlandsebe oorlogen hebben GiLoLo zeer 
geteisterd, de Portugezen hebben aich aldaar in het begin der zestiende 
eeuw geveatiird , en er nader groote moeijelUkhcden gehad. De Span
jaarden ontnamen den Nederlanders in 1611 de stad Sabocgo op GtLoLo, 
doch moesten die later weder aan hen afstaan. Van vroegere tijden 
af, bestoudeo er 3esehilleo tuaschen den Koning no Ternate , en 
dien Yan Tidore over het bezit nn onderscheidene plaatsen op G1toto's 
westk.nst. De Netlerlanders ondersteunden en handhaafden den Koning 
van Ternale, echter .jJ die nn Tidore in het bezit ·van ecnigc plaat
sea op de Zuid- en ()ostkust gebleven. Sedert 1682 beeft er geen 
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411'aoaderlijke i.ooior - owr Gu.or.o 1erep,rd , maar is het door 
Seog'adjiea io DUID 'Yaa den K.oalug HD Ternate bestualll. 

Bij het verdrijven' der Portugeun uit de Iolokkos, 1aven s\t op 
Gu.or.o drie Tealiopo ua de Nederlanden over , die op Gamma-lworra 
ook eeoe 1tukte van diea IMIUII hebben 1eud , welke naderhand ia 
1616 g_ealeeht ia, 

GlLOLO , kon, iu Oo,t-/Nië, op he& T'""'taan«u eil. Gilolo, 
4a& vaa dit rijk aijoeo naam oalleea,. 

Van de Yl'Oe{JltAI lijdt'II af, bekleedde de Koning 'Yan G11.0L0 den 
eenten ran1 onder de Molubche V onteo , walke volgens eene, ia het 
jaar 13ii , door -vier dier Vorsten op het eiland Motor gemaakte 
hepalias au hem werd. wegekeud. Ia 1343 •panden de Konintr 
vu Tidore en die van Ba~' , tegen den Koning no Ternate aamen, 
en &ij soodeo hem te on bra,t hebben , indien de Koning -van 
G11.0LO hem destijds pme hu p had 'Verleend. In 137:i geraakte Ga
"°"" door een huwelijk 'Yao dea IOIID des Koniap van Ternate , met 
eene dochter 'YID dien 'f88 G11AO oader 'fernate, doch het werd wel
dra wedenpaaaig. la 1380 beoorloogde de Koning 'YID Ternate dien 
vu G1L1t1.0 , OINIIIID _. nneheideoe dorpen op de wea&kuat , eo 
dwong hem 'faA •ü- l'Uf 8U eer1te Yoni tier llolukkaa t ten he
Jaoeve vaa Ternate, atit.aaul te deen. 

GIWLO, al, i■ Qo,,-[rulii, aan de weatkust 'Yaa het. TffllCfaGIIIQW 
eil. 6ilolo, kon. 6il.l. , 'YH welks Toormalip Koning het de resi
dentie was, tegea over het eil. Tido,e. 

GIWLO (STRAAT-VAN-), ia het Eag. Gu.or.o-PASSHa, l&raat in 
Oo,t-latlii, in deo Jlolr,Juclw" .Jreltipe_l, luucheo de eil. Gilelo ea 
W agioe , onder den Eqaalor en op 147° 0. I.. 

GILSDORFF, Ga1uDoau, Guu.snollff of Guu.sTOu , d. in laet balj. 
no Dieliircla, rrooth. ~"'11, kw., arr., kant. en I a. 0. 'YM 
DielittA, sem, en ! u. z. W. 'Y8D Bettet1dorf, aan de Sure' or de 
hellias eener 1-haeh&ige Jaootrte. De. iogeaetene■ bestaan meesta 'Y8D 
clea landbouw. 

Mea heeft er eeoe B. I. kerk , waarvan de parochie tot het 'Yie. 
apost. Taa L--,J,-,, dek. DwärrA, belaoort, en door eenm Paal.Oor '.J 
bediend vordt. 

In den r,acht , tuuehen den 4 au IS Maart 1840 , ontstond hier een 
brand • wurdoor hiaoen weiair aren 80 laoisgeainneo in ellende ge
dom~ld werden. Het dorp II sedert door nijwillige gi&ett en eeae 
subsidie no iOOO pldeu 'Yin het Gooveraemeal. weder berbottwd ge
worden, 

GIJ.SE of G1uT, d. iu de bar. ftn Breia, prov. IVHN-Bral,anJ. 
Zie 611.111. 

GILTJES-AUBRS, naam , welke de landlieden gnen aan het d. 
GaooT•ÁHna, in den .,iw.,.......,.J, prov. Zwitl-HoU..J, a\inde dit 
d. in den pold. G•l•e1 1elegen. Zie .l■ans «GaOOT-). 

GILZE, Gn.ea, Guu• of G1L1T, d, in de bar. van Br-.do, prov. 
lfoortJ.IJ,abarul, YwNe distr., arr. en IS n, z. 0. van Breda, kant, 
ea i u. W. tea Z. van Ginttein, gem. Gil#-,en-B.ijtn, te middea 
der beide gelegen. . • 

Het ia eea zeer oud d., laetwelk onder den aaam van GaLIIIJIU reed" 
bekend s&aat in den 1licbthrief ·van Tlloor, vaa hel jaar 992, waarbij 
B1uo11011, Gravia..,. &rijen, dit d. met 1ijne unhau~els schonk aan 
het lr.onvent 'fan Thoor. De Abdia en het kapittel van Thoor hadden 
uit dien hoofde aldaar 110ff vele goederen en reaten bebonden; onder 
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anderen bad de Abdis binnen de&e plaats eene regt.bank, het Oadtr 
Hof' of wel het Laat bof genaamd, bestaande in eeoen Meijer, die vao 
de Abdis aanpteld werd, en aeven Schepenen 'of' Lateo~ door den 
gemelden Meijer verkoren wordende , namelijk : drie ,.,an G1LH, twee 
van Oosttrlaout, één van Girn1titr1, en één van '1Prinetr1laage; 
doch zoo er te '• PrineenAa,e geen ~eschikt persoon was, werd er 
een -van Rij1bergtn genomen, welke Schepenen allen onder den Hove 
moeslen gegoed zijn. Deze Meijer en Sehepenen nrgaderden tweemaal 
's jaars te G11H, en hielden bon geregt des Maandags na Beloken Pascheo 
en op St. Dcnysdag , doende alsdan alle voorkomende zaken geheel 
af. De gemelde Schepenen deden , bij het aanvaarden hunner ambten, 
den eed, dat zij aan de Genadige Vrouw van Thoor zouden getrouw 
zijn, en de vervallen hof'regten aan haren Meijer te· kennen geven. 
In der.en Hove vestte men goederen , dnror.der hehoorende, welke 
aan de Abdis of het kapittel eenige cijns of' roggepacbt gaven. Men 
spande de vierschaar in naam der Genadige Vrouw van Thoor, .om 
een iei;elijk vonnis en regt te doen ; men bezette goederen, onder het 
Laathof liggende , met vernieuwing en verder tot den koopprijs toe; 
men deed deeling en erfpaling; men gaf' Voogden aan weezen; men 
deed panding en uitwinning; men dagvaardde over arbeidsloonen; men 
,·erleidde naderscbap ; men maakte Poorten, ondorhevig van hals ea 
have, aan deze vierschaar, enz. Deze bank was geheel onderscheiden 

:,·an diegenen , welke de Heer van Breda te G1L11 had , be.taande uit 
ecnen Schout , die te gelijk Schout van Ginneken was, en 1even 
Schepenen , voor welke alle ingezetenen , ter eente instantie , te regt 
&tonden , en waarbij , tot het behandelen der dorptpenniugen , nog 
negen Gezworenen gevoegd waren. Eertijds bad de Abdis geen regt, 
om de vonnissen van baar Hof' ten uitvoer te breneen ; doch , in het 
jaar 1'7i bad zij zulks Tiln Ju , Graaf' v.u N.a.suu , Heer •• Brtè-
rode, verkrc1ren. · 
· Men telt er, in de kom van het d., 42 h. en ongeveer 300 inw., 
en met de daartoe behoorende geb. de Aalstraat, de Aart, de 
Bieslraa\, de Bolberg, de Brakken, de Driehoek, de Haans-

. berg, de Bont, Hulten, de Langereit, Molenschot, Ner
hovcn, het Raakeind, Valkenberg, Verhoven, de Vouen
berg en het Weilenseinde, 304 b. en iOOO inw., die meest in 
den landbouw hun bestaan vinden j ook heeft men er S bierbrouwerijen 
en 1 aardappel-jeneverstokerij. 

De inw., die allen R. K. aijn, maken eene par. uit, welke tot 
het apost. vic. en dek. van Bretla behoort , en door eenen Pastoor en 
twee Kapellanen bediend wordt. De kerk, aan den H. Pnaus in zijn11 
banden toegewijd , ia van oude tijden af', de moederkerk geweest van 
Etten, Ginneken, Meteruen of''sl1rinaenbage en Bavel, 
welke parochiën daaronder behoorden en als hare aanhangsels geacht 
werden. Doch , in het jaar 1261, heeft de Bisschop van Luik, ten 
verzoeke van de Abdi■ van Thoor, de kapellen der gemelde aanhang
,i;elen, · tot halve kerken verheven en daann Stedehonden gesteld • om 
de sacramenten te bedienen , die bonne voorstelling van den Parochiaan 
"an Gilze, als Pastoor der moederkerk en hunne instellintr van het Stift 
no Tboor" als patroon dier kerk sonden ontvangen, en uit de vruch
ten der kerken , tot bonne behoefte en nooddnd\ eenigc ponden Lo
vc111 trekken. Daama, in heL jaar 1316, zijn de gemelde halve ker
ken , met bew illigin1r van Anouus, Bisschop Hn Luik 1 en op hel 
·verzoek "an ll.t.a&a1n · VAII P111111sa11a, Abdis van Thoor, van hare 
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moederkerk in het geheel pcheiden. In het nno)s va~ tijd , heeft 
Paos P1us IV, het palronutscbapun G1us en '• Princen hage, met de, 
Tienden van '• Pnncenhap , Molemcbot en Bavel , geachonken aan dé 
Graduale Kanonnike&J van 'sHertogenboach. Deze kerk, is een vrij hoog 
gebouw , en hoezeer alj door het 1'erlengen van den noordervleugel , 
heLwelk, ,-olgens het jaartal in den gevel voorkomende, in bel jaar 
1607 plaats had, eenipins onregelmatig is, ia aij echter niet onaan-
11ienlijlt. Inwendig heet\ aij een ,w!lluidend orgel , aldaar in hel jaar 
1820, geplaatst en door den Heer C. J. n11 O.c1.1L111, orgelmaker te 
Breda, vervaardigd. Tot aandenken daa"an , ia onder het aangkoor, 
het navolirende opschrift geplaatst : 

· h Co11Vs111Io1d1 PAUtt 
Fan ..C ollllb 1Un 

Du OBLATA 

(d.i. Op den feestdar van P.&nus bekeering, werd dit alles Gode opge 
drapn). De kerk prljkt op het midden met et'O torentje dat van een 
llokje voorzien is. - .l>ae kerk ging in het jaar 161SO, aan de Herv. 
over, doch werd in 1818 , weder aan de R. K. afgestaan. Vóór dien 
tijd hadden de R. K. in deze par. eene schuurkerk, aan den H. P1nn 
toegewijd, mede in het dorp staande, welke.echter in 1818, afgebroken 
i,, aoodat men, ter plaatae waar lij gestaan heet\, niets meer ziet dan 
eenen hof. 

Ook heeft men nog eene kapel te Molenschot, aan de H. An.& 
toegewijd, welke, nlgen1 oorkonde, dagteekent van de negende eeuw, 
waarin voorbeen door een der lapellanen meermalen •• weeks dienst 
tredaan werd. Thans (1842) wordt •ü herbouwd om tot parochiali, 
kerk te dieven. . . 

De school , welke in het jaar 1821 gebouwd is , verdient, aoo om 
den ruimen kerkswijze ingerilJten bouwtrant , als om de doebnatigbeid 
van inrigting, bijzondere melding. Zij wordt gemiddeld door een getal 
nn 300 leerlingen bezocht. _ . 

Er wordt te Gttn jaarlijks, den 2 Dingsdag ia April en den i Ding■-daf in November, eene heesténmarl.t gehouden. 
n het jaar 1764 brandde een aan1ienlijk gedeelte van dit d., met 

de nieuw gebouwde R. K. kerk, op den dag der inwijding, af. 
GILZE-EN-RIJEN, gem. in de bar. van Brttla, prov. Noortl

Braband, Yierde distr., arr. Breda, kant. Ginneun (111 m. lt., 6 s.d.~ 
11 k. d.); palende N. aan Oosterhout en de Donge, die haar van Don~ 
gen en Tilburg 1cheidt, 0. aan de gem. Tilburg, Z. 0. aan Alphen
en-Riel , Z. aan Chaam en W. aan Çbaam, Ginneken en Oosterhout. 

Deze gem. be.-at, behalve de d. Gilze en Rijen, de geh. Aal-
1traat, de Aard, de Bieatraat, de Bolberg, de Brakken, 
de Driehoek,• de Giheuche Haanaberg, de Heikant, Den 
Hoek, de Horst, Hulten, Laareinde, Langereit, Lang-
1traat, Molenaehot, Nerhoven, het Raakeinde of Raekho
ven, de Rijenscbe Haansberg, Valkenburg, Verhoven, 
Vouenberg en Weilenseinde. Zij beslaat eene oppervlakte van 
7148 bund., telt 401S huizen, bewoond door IS32 huisgezinnen, uitmakende 
eene bevolking van ongeveer i700 inw., die meest hun bestaan vinden in 
den landbouw. Ook heeft men er IS bierbrouwerijen , 1 grutterijen, 3 leer
looijerijen , 1 olie- en 3 korenmolens , 2 koperslagers en 1 aardappelje
neventokerij; tenrijl er ook eenige linnenwevers worden gevonden. De 
grond is er uit den urd onvnichthaar, als 1ijnde niet 1lecl1t1 liale 
nndgrond, maar daar en boven nog met •ne menigte keis!eentjPs 
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•ermenft'd , ecbler leverL hij , door de onftrlllaeido •ltft der inwonen , 
cwe"loedig graan en andere Tmebten op, soo wordt hier onder anderen 
•I l'OIJIJO aangekweekt, alsmede boekw«-it ea Tla1, hoewel dit laatste 
alecbts tot eigen tJebruik ; ook tref\ mea er Teel koolaaad , aardappe
len , raap- en 1pnrrie1aad , aan , hier en daar ha'ftl', doch zeldaaam 
pnt en n0tJ 1eldzamer tarwe, ~itJenlijke hooilanden beef\ men er niet , 
.l,ehaln het Gilsen-Broek (1ie het volgende art.), aoo dat de bouw
lieden genoodnakt a,jo elden hooit t.e pachten , hetwelk •U meest te 
Werkendam, in den Bieabo.eh, doeo. 

De inw., die allen R. K. zijn, maken de par._ van 6ilu en Rijen 
uit, welke in de1e burgerlijte gem. elk eene kerk hebben. 

Vroeger woonden er in deze gem. eenige Rerv ., 'die eene gem. uitmaakten, 
welke tot eerste Leeraar gehad beeft , JOL\nu H.1.■-11sT11os, die er in 
het jaar 1646 stond en in het jaar 16111 naar Heusden vertrokken ii. 
Dur eobter dae rm, te weinig 1ielen telde om op 1icb selve te blij
•en bestaan, 100 11 zij , in het jàar 1818, toeu de laatste Predikant• 
Jou1au l.t.co1&s VA■ V LOINIBP, Emeritwi werd , te niet gegaan en met die 
•an .d. lplun •ereenigd, waarna aij in het tolgende jaar, even als 
àse, aan die nn Cla••••en-Baarle-ifauau is toegevoqrd. 

Men beeft in deze gem. i 1ebolen, ééoe Ie Gihe en ééne te 
Rijen, welke IJl!&amenlijk door een gemiddeld getal no 370 leerlin
seo bezocht worden. 

Onder deze gem. ligt ook net heidenld , waar in Srptember 17:Ji 
een veldleger werd bpgeslagen , hetwelk onder den Generaal Grne 
Yd Ho.uac■ , tot oefening der voornaamste bednjnn des oorlop 
werd bijeen gebragt ; terwijl meer noordelijk in de nabijheid van Rijen 
In de jaren 1831 tot 18:JIS , gedurende eenige maanden un den 10-

mer, een groot gedeelte van het Nederlandscbe leger gekampeerd was. 
Br sljn 16 waterleidingen , die allen sich te BaYel en te Dongen • 

ontlasten. 
HeL wapen bestaat ia een veld van a&nur (blaauw) , beladen met het 

heeld uo den H. Psnus in eene staande houding , hebbende in de 
retJlerband eenen. sleutel , en in de linkerhand een boek , alles van goud. 

GILZEN-BROEK, uitgestrekte dooh moera11ige streek, in de bar. 
van Breda 1 gem. Gil~ert-Rij111, 1 o. N. 0. van Gilze. 

Het beslaat eene oppervlakte van 61Sl bond. 1 •• r. 6i v. ell., en 
1evert weinig en daarenboven slecht hooi op. 

GHIPANG, distr. in Oo,t-J,ulii, op het Sa,ula,clw eil. Ja"", resid. 
Paaaf'Oft«Jng 1 reg . Bangie. 

GINCKEL, bnurs. op de Jferler-Yeluu,e 1 prov. 6elderlantl. Zie G1111.1r.. 
GINCKEL, b. in Let Or,erlnoartitr der prov. Utrecht. Zie Gnutn. 
GINDERDOIR, b. in de bar. van Breda, prov. lfoord-Bmband, 

Jlîerde distr., arr. en if u. Z. ten 0. 9110 B'l'iJ4, kant. en i u. Z. 
ten O. van GinneAen, gem. en ½ u. Z. len W. van Chaam. Het maalr.t 
een gedeelte van het geh. CAaamdif1'-l!fl•6mderJoir nit. 

GiNDERDOOR of G111TB11DOOB. ,re-b. in de Jlleijerij t1an '• Herto
ge,al,o,,:/a 1 kw. Peellantl, prov. ifoord-Brabantl, Derdti distr .• arr. en 
4 u. N. 0. van EindJu»Jtn, kant. en i a. N. W. van Helmond, 
gem. en 1 11. N. van Lieilu,ut. 

Er heel\ bier vroeger een oude kapel gestaan , aan den H. A11To111us 
toegewijd , die eebter in het begin dezer eeuw reeds geweldi3 aan het 
ve.-vallen was, en thans is afgebroken. 

De gemeente-gronden , dat is de onbebouwde gronden , 1iju floer den 
Hertog van Braband aan de inat'r.etenen uitgegeven , en van de ver-
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dere grooct.a·n• Li•houl aooclanÏf oadenclaeiden, dal cl• Heer dëler 
heer!. geene aanspraak. op die grond kan mak.en. . 

GINDER-OVER, geb. in de J/eijmj 11111• •, Bmoge,J,o,cA, kw. 
Pe,llmul, prov. lfaortl-Braioatl, Dfffk diatr.,.arr. ea i½ 11. Z. Z. 
0. uin Ei'""'°'1en 1 k.ant. en i½ u. W. ten Z: van Á,,._, pm, en 
1S mm. Z. 0. van B""; met 3i li. eo 11SO inw .. 

Het ontleent 1ljnen naam van de liglJing , van IMt dorp gerekencl 
aan de overzijde der Bal , dut Girttler 1111n- iü Ral. 

GINKEL of GuCUL, geh. op de J.'fetMlf'-T'elu-, proY. GelJ.rlatul, 
di,tr. Y,law, kw., arr. eo 3 o. ft. 0. 'fan ..,J,n,km I kant. • i u. 
N. N. 0. van ll'agminfn, gem. en i o. 0. ten Z. 'f8D Btl,; aet 
13 b. en 80 inw. 

Hier is eene herberg , welke vroeger de gewone pleisterplaau d• poft• 
wagen■ van Amsterdam naar Arnhem was, 

GIN KEI,, heerl. ia het ONrk-rtirr der prov. Utreelal 1 arr • ..,J,..,r,
foort, kant. Blwnlfl, pm, Leem,,.; palende N. aan Ren1woade en 
Woudenberg, 0. aan Amuongen, Z. aan de heerl. Leenam eo Zui
le■tein , W. aan Wouden~. 

Deze heerl. bevat de b, G In lu! 1 en cenige ventrooid liggende h. -
Zij he■laat eeoe oppervlak.te nn .USO bond., telt 18 h., bewoond door 
iO huisges., uitmakende eeoe bevolking van 100 inw., die mee■t hua 
1,estaaa vinden in dea landboow. - De iaw,, die allen Hen. lijn, 
worden lot de gem. van Leem,• gerekend. - llen heeft in deae heerl. 
geen school , maar de kinderen geoieten onderwijs te Leer ■ u m. 

De b. G1111:a. of G11,c11:u., ligt S½ u. 0. van Amersfoort, i½ N. W. 
van Rhenen, 1f u. N. 0. van Leersum. - De kermis nlt in, dn 
derden Ding,dag io October, • . • 

Deze heerlijkheid wordt thans 1n 01gondom be1eten door den Beer 
G. G. H. Graaf vu Raus en AnLOH, Yrijbeer vau ,1_,..,,,,., Gi11-
'4il ea Bid, Beer nn Zuila,,;11 en Leem,m, 

GINULSCHE-VEENEN, veengr., in hd Or1erk-r1irr der prov. 
lltrrcht, arr . .lfllffl(oorl, kaat. RJi.ua, gem. Lee-, iuheL N. VH 

de heerl. Ginkcl. 
GINKEI.SCHE ZAND, nndgr. op de /Yeder-Yeluw, proY. GelJer-. 

laad, ouder de gem. Btle; ii!il bund. groot. Door doelmatig aange
wende helengelintreo , wordL dit· aand echLer veel verminderd. De weg • 
van Arnhem op Ede loopt er door. 

GINNEKEN, kanL. ia de bar. van Btda, prov • .lfoortl-Bral,arul, 
arr. Bretl,o,: palende N. aaa de kant. Breda en Oosterlkl11t, O. aan 
het kant. Tilburg, Z. aan de Belgische prov, Antwerpen, W. aaa 
het kant. Breda. 

Het bevat de volpncle 7 gem., al1: Alphen-en-Riel, Baarle
Natsau, Chaam, Giho-en-llijen, Gioneken-en-Ba,·el, 
Rijsbergen, Zundert-en-Wernhout. 

HeL beslaat eeoe oppervlakte van 40,890 bund., en teil 2639 b., be
woond door S141S buisgeainnen , uitmalLende eene bevolk.iog van ruim 
16,000 inw., die meestal in den landbouw hun bestaan vinden, terwijl 
in het zuiden van dit k.anton , de beroemde Bredasche kapwnen en 
poelardes vet gemest worden. 

GINNEKEN , cl. en kantonshoofdpluts in de bar. van Butla, prov. 
lfoortl-Braionrl I Yierth distr., arr. en ½ 11. Z. W. van Breda, kant. 
Ginneken, rem. Gianeken-ffl-BG'lel. V au Breda iraat men derwaarts langs 
-.aen breeden ltraMweg, vroeger ten wederaijde met hooi;c opi;nanclc 
lioomen 1,eplut , welke erhler io het jaar 1830 , wrgen1 het ia staat 

Dign:z8C 
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'MD .bel• 1tellen van Breda , t.aaehea die ,tad en de Zandbergen orngr• 
bouwen zijn. . · 

Dit. d., hetwelk aeer vermakelijk aan de Mark gelegen ia, wu 'fflle• 
p eeoe heerl., welke den naam van UnBDon voenle, Miodat men 
lllar wel oodw deaoa , maar geenzipa ouder baren 1.efeowoordigeo 9aam 
io oode brieven vermeld Yiad&. 

De Heem va Olveoboo& , hadden hier ook een alot, da& t.ban1 
niel. meer ia waeo ia , maar hetwelk mea 'fermoedt. gestaan te hehbm 
tepo de riviw de Mark , aeb&e, de hone 'fan Ulvenhout. Dit ve,. 
moed.en wordt te mee, bevatigd , door dien men daar ter plaat.Ie , in 
"f'l'OejJere jaren, de grond,esten van een ood gebouw, alsmede ee1i"lj1eren 
en eenife andere gedenkstukken, opgedolven heeft. Uit dien hoofde 
-Un de 1npaeteoen voorbeen ua die hoeve verscheidene diensten en 
hofl'e(ten venchuldigd geween. 

Nadat. ;r,.. 111, Hertog "°" Bra6arul, de stad en baronie na Breda, 
van GnUD VIJi Rus■cu gekocht had , verpandde hij , in het. jaar 
1SH, de dorpen ULYzóoUT, Baarle, ~lplo, en Oilce,aanlu1on• 
L11Dauu1, voor duizend ponden parisis (100 guld.), welke dorpen 
later , na het. atitenen van semeldeo Lso, door de uitvoerden van 
sijneo nitenten wil , met voorkennis van den Hert.og van Braband , 
in 134i, weder overgegeven zijn aan W1ttu n11 Duu11vooaH. Deze 
st.elde ae in handen van J,.. n• Pot&11111, Beer na dl, Lec1' 1 door wieo 
se in het. YerToltJ weder in de baronie van Breda ingelijfd lijn. 

•en telt er, in de kom van ht't d., 90 h. en 830 inw., en met 
de daart.oe hehooreade geh. Ulvenhout., Geersbroek, Rakens, 
Iaauwelaar, Notsel, Strijbeek, Graae.n, Galder, 0Yera.k
ker en Heuadenhout 2300 inw., die meeat allen in den land
houw hun bestaan vinden. Ook heeft men :1 brouwerijen, 1 olie- en 
Kbol'llllolen en i -.rind-korenmolen1, 

De Herv., Yan welke men er 80 aantreft, behooreo tol de gem. van 
Qi_,,Ufl-ffl-B•wl, welke bier eena kerk heet\. Deze kerk, vó6r 
de Reformatie aan den H. LA-vaanus t.oegewijd, wu 011dtijd1 een aan• 
hanpel van de moederkerk van Gilze, maar werd , in het jaar 1316, 
met toestemnains van ADOtP , Biuchop van Luik , daarYBn afgeschei
den. Sedert het jaar 1638, is lij bij de ÜerYOl'mden ÎII gebruik. Het 
ia een aanzienlijk gebouw, van een fraai orgel voonien. 

De R. K., van welke men er i200 aantreft , onder welke 1400 Com
munikanteo , bebooren gedeeltelijk tot de par. van OinM1'en, gedeeltelijk 
tot die van UlfJfflN1UI:. De stat. van Gi111n111 , heboorende tot het. 'fic. 
apoat. en dek. van Bretla , wordt door éénen Pastoor bediend. Tot 
de1e par. worden de R. K. van bet d. G1a111n11 , en ook die van de 
ph. Overakker en Heusden bout gerekend, die meer dan 1100zie
Ien, onder welke SISO Communicanten, uitmaken. In het jaar 1836, 
toen deze par. is opgerigt, beeft men, in afwachting, dat het bestaande 
plan, om eene nieuwe kerk te bouwen , kan voltooid worden , een 
woonhuis tot eene kerk ingerigt. Deze kerk is aan den H. L.lDHI• 
Ttos tocr,e ,ijd. Ook heeft men er nog drie kapellen , als : éé!le te 
Strijbeek, ééne te Galder en ééne te Hensdenbout, van welke 
de beide laatste niet meer tot eenig geestelijk gebruik dienen. 

Voorts heeft meu in dit d. een fraai Gemeentehuis, eene dorp
scbool, die gemiddeld door een getal van 80 leerlingen bezocht wordt, 
en in de nabijheid het kasteel Bocvenjcn (zie dat woord). 
· Vroeger werden bier jaarlijks vier markten gehouden. Thans echter 
nog slechts twee , ah den derden Vrijdag in April ca den '8rd• 

• 
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VrtldalJ in ~ober. 'De kermis ·91lt in Zeodag na den tienden-
Augustos. · 

Io den nacht 'HD den 24 Augustus 18i4, liet S,11,oL&, die Breda 
wilde gaan belegeren , het d, G1!l!IHD beletten en de hrug over de 
riv. de Mark, gemeenlijk de Doivelshrag genoemd, versterken.' De 
borgen van Breda, die onder het be•el van den Drouaard , J&11 n11 
AnuH , opgetrokken waren , om dien post te ·verdedigen , moèlten 
voor de o•ermagt wijken , wurom lij het èl. T0or het tl'()otste peelle-
aan kolen legden. · ' , · • 

Het wapen •an G11111nn , toen het nog eene afzonderlijke heetl. was, 
bestond uit een schild van good , beladen met eenen St. Laurensroos-
ter van sabel (zwart). , 

GINNEKEN-EN-BA VEL , gem. in de bar. van Breda, prov. Jfoord
Bra6at1tl 1 Yimlt! distr., arr. Brt!da, kant. Ginneietl (11 k. d., 16 m. k., 
6 s. d.); palende N. aan de gem. Teteringen en Oost.erboot, 0. aan 
Gibe en l\ijen, Z. aan Chaam en uo de Belgische pro•. Antwer-
1'81!, W. aan Rijsbergen en '• Prineeohage. • 

Dese gem. bevat de d. Gia nek en en Dave 1, benenns de geh. 
Uhenhont, Geenbroek, Raken ■, Kauwelaar, Notsel, 
Strijbeek, Grazen·, Galder, Overakker Heo1denbont, 
Ypelaars-einde, Tervoort, Lijndonk en Bol-en-Eikberg. 
Zij beslaat eene oppenlakte van IS7:S4 bond., telt 815!1 b., bewoond 
door 61S:S bnisgea:., ui\makende eene he•olking van ongener :S:JOO inw., 
die meest hun bestaan vinden in den landbouw ; terwijl men er ook 
IS brouwerijen, 1 olie- en seborsmolen, ~ wind-korenmolena, en 1 paar
denoliemolen heet'l. - In deze gem., welke van het Zuiden naar het . 
Noorden door de .Ma r k doorstroomd wordt, treft men ook fraai je bni
teogoederen, aangename wandelwegen en Teel houtgewa un. 

De R. K., die hier onge,eer :SiOO in getal 1ijn, maken de par. 
'Hn Ginneken, Buel en Ulvenhout nit, welke in deze burgerl. 
gem. ieder eene kerk hebben. 

De Herv., van welke men er ongeyeer 100 aantreft, malen eene 
,em. nit, welke tot de klass. en rinir van Brt!da behoort. De eente, 
clie in deze gem. het leerurambt heet\ waargenomen, is geweest 
Nn■.l■ilL Ro■■1u1, die hier in het jur 1638 stond, en in he~ jur 
1641 naar Cillaarshoel Tertrokken ia. Het beroep is eene Koninklijke 
collatie. 

llen telt in deze gem. 4 scholen, als: ééne te Ginneken, ééne 
te Galder, ééne te Bavel en ééne te Re111denhont, welke ge
aamenlijk door een gemiddeld getal van ilSO leerlingen bezocht wordt. 

Het wapen dezer gem. bestaat uit een horizontaal gedeeld schild, 
waarvan het bovenste gedeelte weder in tweeën gescheiden is ; zijnde 
het eente deel nn goud, beladen met eeneo rooster van sabel (zwart); 
het tweeile van zil,er, beladen met eene koe van keel (rood) , en het 
onderste gedeelte van keel , beladen met drie St. Andrieskruisen van 
zilver, staande twee en een. 

GINOUWEN , geb. in de llnjt!rij "°" 11 HmognJHneA, b. Km,,. 
pn,lan,l 1 prov. lfoor,l.Brahand. Zie G11HO'l'l!I, 

GINTERDOOB, geb. in de lleijmj "°" '• Hert"9t!n/JoieA, kw. Pul-
land, pl'O"t, Noortl-Braband. Zie Gn•DnDOOa. · 

GIRIE, at. ia Oo,t-lndil, op het s.,.,1a,e1ae eil. Jaw,, resid. &.
rabaija, ada. resid. en 1 m. Z. W. van Grû,et!. 

Dëze stnd is door 1ijnen prachtigen tempel , een der drie voor
aoamite op Jan , aeer beroemd. Ool is hier een Panumbaban • eea · 
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der nuaten van Smr.a In llo1L&1U , op een bergje, in een hoog er, 
=tig graf, dat vele omgangen , doch verder geene sieraden beeft , 

Yen. In dese stad heeft vroeger een Pannmbahan het bewind 
gehad, 1ijnde hier in oude tijden eén lr.oningrljk geweest. In het. 
begin der vorige eea,r bestonden hier wel 2000 h11iagezinnen: 

GIRSCHERBACH, beek in het grooth. Luze,lliurg. - Zij ontapringt 
hij Dickweiler, bespoelt Gint en valt , weinige minuten ten noorden 
Ttln Rom, in de Sure. 
. GIRSCHT, naam , ond.ir welken op sommige kaarten het geh. GtuT, 
in -de. beerl. Ro,port, grooth. Luzentlnu,g, voorkomt. Zie het vol-
gende art. . 

GIRST, ook wel G1uc:■T en bij sommige schrijvers GuT gespeld, geh. 
in de heerl. Rorport, grooth. Lunmbarg, kw. en 2½ u. N. ten 0. 
van Orneamadiir, arr. en IS! u. 0. Z. 0. van Die/cire/&, kant. en 
1½ u. Z. O. van l1clatn'Ntla, gem. en ! u. Z, van Ro,port, op eene 
hoogte, aan de Gineberbach. · 

GIRSTERKLAUS, geb. in de heerl. Rorport, g,ooth. Luznalntrg, 
lr.,r. en 2½ u. N. ten 0. van GttrtenmtJClaer, arr. en Ui u, 0. Z. O. 
van Dûlirc/a, kant. en 1½ u. z; O. nn Ec/&16na,:A, gem. en ! u. 
Z. van Ro,porl. 

GISSEl,AUW, oud d. in Oo,t,-1.Ji.i, op het ..lm/Jon,ela. eil. Ceram, 
· aan de 1uidku1t van Groot-Ceram. - Het lag in vorige tijden beoosten 

Tobo , in ecne bogt, doch is later bij Tobo gevoegd. 
GISSIAN, d. in Oon-luië, op het S.nda,d,,e eil. J,na, resid. 

SHNkarta. 
GISSER, eil. in Oo,t-Juii, tot de BanJ&-eilarsden behoorende. 
Het is omringd door lr.orul-rifgrondeu , die ten Zuiden het vel'$l 

in zee loopen. Het eiland is laag en zandig. Het is onbewoond, en 
heet\ un de noordzijde een inloopend water, dat zich als een meer 
in het midden -.an het eiland in een, kom vergadert. Dit meer i1 
hoven alle beschrijving rijk in allerlei soorten van visch; teM11ijl de 
oevers en de omligse11ile laadstreek met verschillende soorten van 
snippen en eendvogels als bezaaid zijn. In vroegere tijd was dit eiland 
sterk bewoond, doch is gedeeltelijk ontvolkt geworden door onlusten , 
,relke tusschen de 'bewoners en die Uli Kelwarie uitgel,roken waren , 
en weldra eeoen formelen oorlog lunchen den volkeren na 1ich 
sleepten, Die van Kelwarie hierbij de overhand behouden hebbende , 

· verdreven de inwonen van G111n uur Ceram-Laat en andere eilanden, 
en ,·erbnmdden alle huizen en andere TOorwerpeo , welke de vlugte
lingen hadden achtergelaten. Een klein gedeelte der bevolking woont 
op Ceram-Laut , onder het op1igt van eenen Orang-Kaja, die onmid
dellijk onder het bestuur van Kelwarie staat , door welke laatste dit 
rampzalig overschot. der bevolking van Gioer op eene barbaarsche 
wijze onderdmkt wordt, 

GISSER, d. in 0011-I.J.il, op het Su.ndalclae eil. Jat1a, resid. 
Soerabaija, ads. resid. Oru1ee. 

GISTELAARPOLDKR, pold. in S1aat,-Ylaanderen, in het Yrije 
t111n Slm',, prov. Zeelarià, arr. llliddellmrg, kant. Oo1tbur9, distr. 
Sl11i1, gem. Groe<k; palende N. aan den Zuidkerkepolder en den Gole
polder~ 0. aan den Elizabeth-polder, Z. aan den Noordwesterhoek van 
Groot-Baarzande , welke ook Buiaenpolder genoemd wordt , W. aan den 
Rode-polder. 

Deze pold., is groot 4.7 bund. 88 v. r. 60 v. ell., daarin ligt het 
buitenverblijf van llevr. de wed. Tan111sn, geb. W1T11■, waarbij eene 
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hofalede, voorts oog twee woningen. HU maakt een deel uit der 
,r alffÎttg "'" 8tlM'IG,.J,,, eo heeft alaoo geen afsonderlijk bestuur. -
De laatste bedijking ia denkelijk te gelijk met O ad- Baa rsa n1te 
~hied. 

GISTELLIS, voorm. ridderbofat. op het eil. ZwiJ,.Bne'larul, prov. 
Z,eZ-d, even buiten het d. Kapelle. 

Het wu gebouwd door een der Beeren 11it het doorluchtig geslac,ht 
van Mnt.sTal'I , en wu een oud ltaliaanach gebouw geheel in de breedte 
uitgestrekt. Het is voor eeoige jaren ploopt. 

De Heeren van G1sT11LLU r.ouden , volgens het «etuigenis van M•-
111avs (1), van de Scijthen afko1n1tig r.ijn , doch hiermede wil hij mis
schien alleenlijk te kena911 geven , dat de oudheid van dit •ermaarde 
geslacht niet ia na te 1poren. Van Heer Ju nlf Gnnr.us vindt men 

· gewag pmaakt, op het jaar 1ffi , als r.ijnde Heer van de tollen to 
Brugge, alwaar bij op , den !il Maart van dat jur, een prachtig tour
oooi hield. Aan deae Jn VAlf G11n1,1,u 1ijn de vroegere Koningen 
van Frankrijk , Spanje eo Engelaud , door de handen des bloeds ver-
bonden geweest. . 

GIVENICH, geb. in de heerl. Bfflltirg, grooth. Lsi.nt.6arg. Zio 
Gno1ca. 

GLABACR (NIEDER-), N11an-Gu1sc:a of N111on-GuT1.lc■, geh. io 
de heerl. Jle~A, grooth, Lu~, arr. en 4 u. N. van~, 
kant. eo 11 a. N. 0. van MeruA, gem. en! u. Z.W. van /fo-re11. 

GLABACH (OBER-), 011a-G1.111c■ of N1un-Gt..lTl.lCR ' rreh. in de 
heerl. Mer,c/a, grooth. Lueml,,,rg, arr. en 4 u. N. van Lu,tfft
hrg, kant. en 11 a. N. O. van llenel, eem• en ½ u. Z. W. '!Jan 
lfomtNfl. 

GLABICH (NIEDER-), geh. in de heerl. ller,oA, pootb. Luzt!fll
hrg. Zie Gtu.lça (N111ou-). 

GLABICH (OBER-), geh. in de beerl. •,neli, grooth. Lt,:r-,,,.rg, 
Zie GLn•c• (Oau-). 

GLAGA., berg in 001-/uw, op het S•lldtuc:Ae eil. Ja•, rs. K,.Joe, 
ads. res. Jl•ge-,,JJ1g. 

GLANERBEEK oî M:111.11n11f1t11n, water in T••tle1 prov. OHrijr
•l I dat in het Eschmarksche Broekbe11rne , bij de Lappe, ontstaat , · 
noordoostelijk , langs Aamsveen , naar de Pruissiscbe grenr.en loopt ; 
aldaar de , ait Pruis■iscb AamsYeen voortkomende , Flörbache opneemt, 
voorts ia eene meer neordelijke riirting, laags de greo1en tusscben 
Overijssel en Pniissen ltroomt, en s1ch eindelijk ia den Dt11iel eutlast. 

GLANERBRUGGE, geh. iu Tv,entM, prov. O.erij11,I, arr. en IS( a. 
0. Z. 0. van .41-lo, kant. en 11 u. 0. van Efl#htd.é, gem. en 1½ u. 
0. Z. 0. van Lonneker; met 6 of 7 b. en 40 inw. 

Dit geb. ontleent sijneo naam van eene brug over de Glanerbeek. 
Ook heeft men er een grenskantoor, voor den in- en uitvoer van goe
deren naar Praissen. Hier zljn mede de gremteekens tu&Sehen ons 
rijk en laatstgemeld land geplaatst, 

GLANG , zeeplaats in Oo,t-Jndii, op de 1oidkust van het ll•lui_, 
eil. Hn3.1'ndanao. 

GLA fBACH (NIEDER-), geh. in de heer!. JlnitA 1 grooth. Luzern
burg. Zie Gt..ll.lC■ (N1101a-). 

GLATBACH (OBER-), geh. in de heerl. llmel, grooth. ~rg. 
Zie Gt..ll.lc■ (O..a-). , 

(1) A11u/n ~. llb- IU, Allno 1083. 



IS88 GLA. 

GLAZENAP (DE) , oud kast., voorbeen ia het hert. O.lii, thau 
prov. Ln,J,v.rg 1 distr., arr. en 4 u. N. van Roennoatle, kant. en 1i u. 
van Yenlo, gem. en i- u. Z. O. van Tegel.e11. ' 

Het is van eene breedc gracht omgeven , beeft twee hoofdpoorten , 
drie boerenwoningen daarin , en vele landerijen daarom gelegen, Bij 
het goed behooren vier pachthoeven , als : Haan der hof, Ba k e r
b o se li hof, Kasteelshof en Meerle. Het beslaat eene oppervlakte 
van ongeveer 88 bund., is thans onbewoond , doch behoort in eigendom 
aan den Heer G11u.BD IÎII Ruc1t, woonachtÏfr Le Steyl, bij Tegelen. - Ia 
1646 had Prins F11u111111t B11m■11t , toen hij Venlo belegerde , hier r.ijn 
hoofdkwartier gevestigd. 

GLEASANDER, ko1tgr. in Netln'latul,-Guiana, kol. Sariaam,, 
aan de Nicurielireeli, ter linkenijde ia het opvaren ; palende boven
waarts aan de koffijpl. Lit. I, benedeowaarll aan de koffijpl. Bota- · 
11y-BaJ ; !i!ISO akk. groot. 

Gl,EMMENE, 1reh. in het Goor-egt, prov. Groniagn. Zie füa■-u. 
GLEORANG , d. in Oo,t-/adië, op het Suntla,cl,, eil. Ja.a, resid. 

Katloe, ads. resid. llagalang , aan de Projo. 
GLIJMESPOLDER, pold. in het markgr. van Be,get1-op-Zoom, prov. 

Noortl-Brabantl. Zie Gr.a■BSPOLDH (Ou11-). 
GLIMESl'OLDHR, voorm. pold. in het markfrr. van B"'9en-op-Zoom, 

proY. Noord-Bral,and. . 
Der.e pold. is omtrent het einde der vijftiende eeuw , geheel over-

1Lroomd , naderhand weder bij gedeelten bedijkt , en daaruit is in het 
jaar 1688 de Oud-Glimespolder ontstaan, terwijl in het jaar 1687 
een gedeelte van den grond in den Auvergnepolder is ingedijkt. 

GLIIIESPOLDER (OUD-), ook G1.11■11Po1.01a en Gr.a■■r■sPOr.011■ ge
heeten, pold. in het markgraaf,. van Bergen-op-Zoom, prov. Noor,l
BraJ,and, arr. Breda, kant. Bergen-op-Zoom, bijna geheel gem. Haute
"11 en voor een aeer klein gedeelte gem. /Viem11-Y o,1emeer; palende N. aan 
het Land van Steenbergen, 0. aan het Westland en Hooge gronden, 
Z. aan den Anvergnepolder, W. aan de Kendragt en den Eendragtpolder. 

De1e pold., welke in het jaar 1688 bedijkt is, beslaat, volgens het 
.kaduter, eene oppervlakte van 168 bood. IS7 v. r. 8 v. ell., waar
onder 11S6 bood. 6i v. r. 36 v. ell. schotbaar land, van welke slechts 
38 v. r. 32 v. ell. onder Jf itutD• Y ouemeer, doch al het overige on
der Hal,teren. Hij wordt door ééne sluis , op de Eendragt , van het 
overtollige water ontlast. Het )and ligt 3 of 4 palm. boven A. P. Het 
polderbestuur bestaat uit eenen Dijkgraaf, twee Ger.woreoen en eeneo 
Secretaris en Pe_nningmeester. 

GLIMMEN, oudtijds G1.11■■1S of GLB■■IIH, geb. in het Goortgt 1 

prov. Groningen, arr., kant. en ruim 1i u. Z. van Groningen, gem. 
en ruim ½ u. Z. van Haren, ½ 11. N. van Noord-Laren, waartoe het 
behoort , aan de Aa en de afhelling van den Hondsrull' , gedeeltelijk op 
eenen heidegrond en gedeeltelijk op eenen tamelijk vruchtbaren bodem, 
U. en W. van den straatweg tusscben de Barendermoleo en de Punt; 
met 22 h. en ruim iOO inw. Men heeft er eene school, welke ge
middeld door een 3etal van 30 leerlingen ber.ocht wordt. 

Dit geh. vindt men reeds vermeld in eenen ouden brief, 1.00 men 
wil, van het jaar 1166, die ia een der boeken van het klooster te 
l.ei:i:enweerd is gevonden. en door Ku•as, ,h ,itu etc. Frisiae, 
pag- USIS, en door n11 10111111, ,, Staaflre9t tin Yereenigth Nederlanden, 
D. I, bi. 117, wordt medegedeeld. De brief bevat de inkomsten van 
het gemelde klooster, waarvan de Abt eeneo Vicaris te Groningen 



GLI. 

'had , die aldaar de inkomsten van Drenthe , waaronder YOOrheen Gua
•n behoorde, ontving. Ook vindt. men het vermeld in eenen perkament.en 
brief nn de Utrecht.sehe kerk, waarin verhaald wordt, dat het kasteel, 
Let.welk EnsllT, Stadvoogd MIi Groningen 1 in het jaar 1227 , te Gr.1■-
■u had OPtrehouwd , kort daarna door de Dreuthen , die het met de 
Gelkingen laielden, omver i, geworpen (1). 

Te GL1Hn vindt men twee aanaienlijke buitengoederen, het eeoe 
genaamd het Hnia-te-Glimmen, het andere ,oor eeniae jaren ge
bouwd. 

• Reeds ten jare H!SG was hier over de Aa, of 20 min. zuid-west-
waarts , eene poot voor reizenden , un waar no nog de Lrog en het 
huis aldaar, den naam van de Punt heef\. Tot in hel jaar 1824 
stond hier een tolhek , namens de stad Groningen , doch bij het aan
le111ren van den atraalweg, is het weggenomen. Vermits het een fraai 
ijzeren hek was , is het geplaatst vóór den ingang van de Zuider be
irraafplaata dier 1tad. 

GLIMMEN (HUIS TE•), buitengoed in het Ooongt, prov. tlroairtg_n, 
arr., li.ant. en 2 o. Z. van Groningn, gem. en 1 a. Z. van Ha
rm 1 ½ n. N. un lfoortl-Laren 1 in het geh. Glira-, W. van den 
straatweg. 

Dit boschrijke buitengoed behoort thaoa in eirndom aan den Heer 
W. os S1n1a. 

GLIMMERSPOLDER , pold. in het markgr. van B,rgn-op-z-, 
prov, lfoortl-Braba■tl, Zie Gu•u,or.osa (Ouo-). 

GLINDEN, buors. op de 0--Yelaw, prov. GelJnlarul, distr. 
f'rlua, kw., arr. en 6 u. N. W. van .Ä.mAna, bot. en 3 u. z. 0, 
no Jfijl.erJ: 1 gem. en 1 o. Z. W. van Baf'ftne'ltl; mel ISOO inw. 

Gl,INDHORST, voorm adelt. h, op de 011t1'-Ytlaw, prov. (hltl,n,.. 
laad.· Zie Gr.111TBOUT, 

GI,INS, state, prov. Ftû,lantl, kw. Oo,twgoo, griet. Lffa-nkr
"Jttl, arr., kant. en 1 n. Z. 0. van Lftu_,_, IIS min. N. 0. van 
Hemperu. 

Deze state beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eeae op
pervlakte van :J bond. 9:J v. r. 80 v. ell., en wordt \ham ia eipa
dom bea:eten en bewoond door den Heer S. 1Jss11r.sn1ir. 

GLINS, voorm. 1tat., prov. Fn"t1lanJ, kw. IY,,urgoo , griet. 
Jfoaaldumal,,l. Zie het volgende artikel. 

GLINSTRA of GL1H, ook wel het Br..uuw-■u11 aenoemd, voorm. stat. 
prov. Frie,lartd, kw. IY11tergoo, griet. Jl1noldum.ade_el, i u. Z. 0. 
van Dronrijp ; ter plaatse waar zij gestaan beeft aiet mea thans eeoe 
boerenhoeve. · 

De daartoe behoord · hebbende gronden, eene oppervlakte Lealaande 
van :J8 b11nd. ISO 'f, r. 98 v. ell., worden tbana in eigendom be&eten 
door Jonkheer V. J,. VNU.1ir nir CL&1a■1a11u, woonachtig te Joure. 

GLINTHORST of Gu11o■ouT, voorm. adell. h. op de lf,J,,...Yeluw, 
prov. GelJnlantl, distr. Y1l11•, kw., arr. en 6 u. N. W. van .Ä.rnÄttn, 
kant. en :J u. Z. 0. van JfijJ:eri, gem. en 1 u. Z. W • .-an Bame1eltl. 

Nabij dit adell. h., hetwelk in het jaar 1797 ploopt is, bestaat 
thans (1842) nog een boeren erf, de G li n L horst geheeten, die 
waarschijnlijk 1ijoen naam van dit landhuis ontleent. 

GLINTHUIS, vCJOrm. hav. in Zal/and, prov. 011ff'Îj11tl1 arr., kaal. 
en 1 11, N. o. UD ZtllOllè, gem. z-llrrlranptl. 

(1) lil 0.W,11111 ,...,,. - s-t,,p,,, 111, IOt, 



GL 1. 

Dàe haT. il ,resloopt. Het daarop 1taande boeren erve wordt. thaos 
ia eigendom hesèten door den Heer P. C. A. Sac■TDti■, woonachtig 
te Zwolle. • 

. GLIP (DE-), Troeget P ....... IIVIIT of Punu•Z.■Hll■T rooemd, 
b. in Kenflffflfflantl, pro..-. lfoortl-Bollat1tl 1 arr., kant. en 1 u. ea 
10 mio. Z. van Haarlffll, gem. en ilS min. Z. Tan Hefflll~. llen telt 
er, behalve de bleekerijen, ISO h., benevens eenen molen en ruim 21SO inw. 

GLIPBOEVE, buil. in Ken-wlantl, prov. lfoortl-Bollantl, arr., 
kant. en 1¾ u. Z. nn Haarkm, gem. en 30 mio. Z. van Heem,~. 

Het ia eigenlijk eene boerderij , gedeeltelijk al• buil. ingerigt. Zij • 
bealaat , met de daartoe heboorende gronden, eene oppenlakte TaD 
3 bund. (i •• r. 49 •· ell., en wordt thans in eigendom besef.en door 
den Heer .Mr. K. J, Koua, woonachtig te Amsterdam. 

GLIPLUST, buit. in .K111111ffl,r/a11d, prov. /f oord,Hollarul, arr., kant. 
en 1 u. z. van Haarlem, gem. en 21S min. Z. ,an HHmlt«k, 

Dit. buit. bealaat, met de daartoe behoorende gronden, eene opper
l'lût. Tlln IS btlnd. 9i "· r. ISO "· ell., en wordt thau io eigendom 
heloten en bewoond door den Heer J. KaA11n. 

GLONGONG·, berg en distr. ia Otlll-l•tlii, op het Su.aJaic'/u, eil. 
JaN. Zie G.lLOIIIGOBII. 

GLOP (HBT) of de Gr.Gl'Wn, weg io Kennemerland, pro.,. lfoortl
Hollantl, door de duinen in de gem. Caatricum, dienende om de schut~ 
pao uit zee naar de Bakkumet'-schulpnart aan te voeren. 

GLORIA, vroegere naam Tan de kostgr. Fs.oaDTJA, in IV«krlar,J,-
0.IÏltla, kol. Sari1111M1. Zie Jr.oammz. · 

GLORIA, Terl. llant. in /f-,.lanu-6uiano, kol. Suriname, aan 
de Ta-,eoerdne , ter regtenijde in het opnren ; palende boven• 
wutlt aan den boutgr. de Waakzaamheid, beaedenwaartl aan deverl. 
plant. Vreeland ; lij is 3000 aU. groot , en t.baaa Tereenigd met Irt
,1,igo-wld. 

GLOUCESTER, katoenpl. ia /fede,-laml,.tJuiaa , kol. S•rinar11e, 
in /ieáer-/f1"cieri, N. aan den rijweg; palende W. aan de kat.oenplant. 
Sealud, 0. 1an de 'Verl. plant. Hope; ISOO akk. groot. 

De 1luen zin DTWge'IOl!rd ■aar de katoenpl. Pieardie, aan de Com• 
mewljne. 

GLUMJlEN , oade naam nn bg geb. Gun••,· in het Goo~t , 
prov. Gro.ing,n. Zie GLIHH. · 

GNAJA., oud d. ia Ooae-J._, op het s-r1a,c1e eil. Jam, resid. 
CAtrilon. 

GNAUKA, vrije en woeste negentaat, ten Z. van de Nederland
sebe kol. Surin•me, aan de Suriname. 

GNEPHOEK. beert. in Rijnlaad, prov. Zuitl-Holl•ml, arr. LtytTen, 
bot. 4lpltn, rem. O.tldooni-nr-Ontploelt; palende N. aan de heerl. 
Euelijlerwoude, 0. aan Oudshoom, Z. aaa den Rijn, die haar van 
Alphen scheidt , W. aan de heerl. Koudekerk. 

Deze beert. bevat den Gnephoeksche•en•Vrouw!eeslpolder 
en den 6 neph oe ksebepolder•B ui ten dij ks, en daarin de b. 
'• llo Ie naars en eeoige verstrooid limrende bui,en. Zij beslaat eenc . 
oppenlakte van 386 bond. 73 v. r. 47 "· ell. Men telt er IS6 b., 
bewoond door 87 buisge,., uitmakende eene bevolking van 41SO inw., 
die meeat ban bestaan vinden in fahrljkea en landbouw , zijnde er 
i kalkbranderijen, 2 pannenbakkerijen, 2 zaagmoll'ns cm 1 ,·crnisfabrijk. 

De Hen., die bier380in getal zijn, belaooren tol de ;:em. van 01uM1oor11. 
- De R. K., van welke men er 70 aa11lrcfi, wortlcn lol de $lal. ,an 

Digit12ecJ by c:oog le 
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A~ gerekend. Ben 'heèft in deae heerl. ~n acbool, maai- de lin
derJn genieten onderwijs te O,.J,Aoorw. - Th11111 wordt deae heerl. 
in eigendom bezeten door den Heor P. A. Baron YAII Run■ vu 
Ovosaooa11 , woonachtig te Leyden. 

GNEPHOEKSCHE-EN-VROUWGEEST-POLDER, pold. in Rijnland, 
prov. Zuid-Halloml, arr. L,ylffl, kant • .tllpMn 1 gem. Oiuûlaoor11-
n-GneplatHI:; palende N. aao Esselijkerwoude, 0. aan de Heimau1we
teriog, Z. aan den Gnephoeksche-polder-Buitendijks, W. aan Kou
dekerk. 

Deze,pold., welke in het jaar 1798 bedijkt is, beslaat, Yolg,,n1 het 
kadaster, 11Si boud. 61S v. r. 41 v. ell., waaronder 143 bond. 92 v. r. 
84 v. ell. schotbaar land, telt 8 h,, waaronder 4 boerderijen, en wordt 
door eeoen molen , op de Heimanswetering , van het overtollige water 
ontlut. Het polderhestuur bestaat uit oenen Dijkgraaf, eonen Secre
taris en drie Heemraden. 

GNEPHOEKSCHE-POLl)BR.-BUITENDIJKS, pold. In Rijn'la~tl, l''°"· 
Zuirl-Holload, arr. IAytln, kant • ..tllphn, ffetD, O~UupAoel:; 
palende N. aan den Gnephoeksche- en Vrouwgeestpolder, 0. aan de 
lleimanswetering, Z. aan den Rijn, W. aan Koudekerk. 

Deze pold. healaat , volgen• het kadaster , eeoe oppervlakte nn 
234 buocl. 8 v. r. 6 v. ell., waaronder i19 buod. 34 v. r. 4U v. ell. 
achotbaar land, telt 48 h., waaronder 10 l,oerderijen , en wordt door 
eeoen watermolenJ op de Heimaosweteriog, van het overtollige water 
ontlast. Het pol erliestuur liestaat uit den Burgemeester, den Secre
taris en twee •olenmeesten. 

GNOFFICKIA, oude naam nn het fort Lua1na1 in 0.,,.Jadil, 
op het MoluhcM eil. Maija11. Zie La11T1111. 

GNOEK, oud d, io o,,.,.Jntlil, op het S11ntla#àe e:l, Ja.,., resid; 
&manmg. 

GNOEK, riv. in Ood-lntlii, op het SunJarele eil. Jaea, resid. 
SaffflfflJwg, welke met eenen -neol'llelijken loop in see valt. 

GOA, kon. in Oost-lntlii, op het s-daffM eil. Cellbe,. Zie :llu:&ssu. 
GOA, riv. in Oon•lndii, op het s.nJa.clie eil. Cele6n, op de 

snidelijkste landtong, -U slingert vrij breed tosschen hare lustige oevers, 
met digt geboomte en sierlijke hamboesen overschaduwd , been , en loopt, 
met eene 1uidwestelijke strekking, in de 1oidelijke in11ang vaa de S'"'41-
Nn-Jla/.auw uit. 

GOA , Gan of Ge&ctr, Toorm, ,t. in Oan-lndii, op het Sntla,clae 
eil. Cel1"6e1 1 op de midelijke landtong I kon. Makta,mr; IS0 1J'' Z. B., 
137° 0. L. 

Het was vroeger de hoofd8tad van dat koninptjk, waar de Koniogren 
van dat rijk gekroond werden. Men had er , behabe een paleis van 
deo Sultan, moskeën , eeoe haven ; handwerken , konaleo ea eenen 
sterken handel. In het jaar 1678 werd 1ij door de Nederlandel'!I vcr
,roest. Thans vindt men er alleen cenige kerkhoven, waarop men 
ze-,en groote en hooge grafteekens ziet , io den mooncben tmnt koe
pelswljze opgetrokken , alle zijn open en van binnen met zeer aardige 
arabesken geheeldhouwd. De aangenaamste bloemengeur venult deze 
IDlllbere gewelYeo. De geheele vloer was milt wclrickl'nde boe~qa, ,nanoor, 
malalli of Arabische jasmin en andere bloemen bestrooid. vermoedelijk 
nreerde h~ Koninklijk gelÏD van Go& hiermede de nagedachtenis hunner 
voorvaderen. 

GOACH, kon. in Oa,t-lmlii•, op het .'lundaac/ae eil. Celebes. Zie 
.M.uassu. 
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GGAGR, IL in Oo11-1 .... , op het s.""-lw eil. C.Wt,. Zie GOA. 
GOA-GOA, eil. in Oo,t-lnd.ii1 in deD S.nda,clt-..irclaipel I aan de 

aoordk111t nn het eil. Sadoera, Dit eil. behoort tot. Let rijk van 
Soema,mp en telt 270 in.-. 

GOA-SIEBANTEN, vogclneatklip in Oo,t-/dii, op heteil. Sempoe, ua 
bel auidentrantl l'BD de reaid. Panaroe-"I, op hd Sunda,cle eil. J-. · 

GOBLANGB, Fc. naam no het geh. Gou&J.1111, in de heerl. l{Off'Û:A, 
trooth. Lu.remburg. Zie Go1vn111&. 

GOBY, eil. in Äutralii, in de Popoua-zee, bijna onder de even
nachulijn , vruchlhaar, welhevolkt , met goede haven. De inw. heatoD-
clen voorheen no den slavenhandel. ' 

GODBRINGEN, Gonnueu of GoaD1unu, geh. in de heerl. Lir1-
1ter, grooth. Laz..i,,,rg, kw., arr. en 3i u. N.N.O. van Luzttaln,rg, 
kant. en i¾ u. W. N. W. van Be,..,,, sem• en f u. N.N. w. 'HD 

Janglinitw, aan de Schwarue-Eren1. 
GODDON , oud d., op het Suadaicle eil. J.,.., resid. en reg. llni

iong I e,en beooaten,de at.ad van dien num, UD eene 1root.e a:ïvier, 
Het bevatte, in het begin der vorige eeuw, met het d. Pikermaa, 

ruim 400 hnÎlplÎnnen, 
GODEAN ' distr. in Oo,t-Iadii, op het s.""'-:Ae eil. JaN, reaid. 

Kediri, reg. Berbei. 
GODEAN , d. in Oo,t-lntlië, op het S,mda,cA, eil. J "'"", reaid. 

Kediri, reg. Jlerbei I distr. God.an. 
Den iO December 18i8 , trof de LuitenaDl Kolonel Luis., de 

muitelingen in eene nog al UD1ie11lijke 1terkte, nabij dit d., boop
wij1e geschaard aan. Bene ririer tnuchen beide hebbende, kwam de 
vijand ,met snelheid op hem aanrukken en had de oor.en 1oodra niet 
bereikt, or hij schoot. genoegaaam te 1r9lijk , alle 1r9weren ar en trok 
aich toen met overhaastilll( terng. Bene troep wu intusschen in de 
vlakte in positie gebleven en van daar gestadif vurende , gelutl.e de 
overste LDIL , aan den Kapitein G1LLO■, met. zijn onderhebl,end pel• 
Ion flankeurs , den Yijand van daar te verdrijven , aich daartoe vooruit 
begeven hebbende, werd de Kapitein d09r een kogel doodelijk 1r9troft'en. 
De vijand zich inmiddels terug getrokken hebbende , vervolgden de onzen 
hem tot Sokonillo ; doch 1ich ou , ala naar gewoonte , in de doorweekte 
.rijstvelden venpreid hebbende , werd op zijne uitloklingen seen acht 
g9ieven en keerden onze troepen naar 1'egal-Waroe terug. 

GODEFROIPOLDER, ook wel Bnur.-111-GODIHOIPOloDD, onbehuisde 
pold. in Staa11-Ylaoad-, arr. Jlûltlt!lh•rg, kant.. eD distr. Slui,, 
gem. S1.-Anna-ter-Jluiden; palende N. un het geslechte for\ Isabelle, 
waartegen DIi het Hazegraa , N. O. aan de in 18i0 gevloeide , en 
niet weder herdijkte Lippenapolder , z. 0. en z. aan den Gouveroenn
polder , W. aan den Graaf-Jaasdijk. 

Deze pold., zal wel 60 hond. groot 1ijn, doch daarvan liggen maar 
43 v. r. 91 v. ell. en 63 v. palm. op Nederlandsch grondgebied; het 
overige ia Belgisch , gem. 'Il' e1t-Kaptll11, waarom daarvan geene bree
dere opgave gedaan wordt. Van 1718 tot 178~, waa de1e geheele pol
der juré, van 1794-1814, ook fado i;rondgebied vau St.-Arana-te~
lluiden. Hij staat onder een aûonderlijk bestuur, zamengesteld mt 
éenen Directeur en éénen Penningmeester. Eigenlijk is liet zuidoostelijke 
deel Berkelpolder, en het noordwestelijke deel Godcfroipolder, 
maar de scheiding is reeds van overlang vernietigd. . 

GODEFROY, naam, welke de Negers ge'feo aan de suikerplant. Aa.s:
■.ua, in lfederlo,ul,-Guiana 1 kol. Suriname. Zie Au.■ua. 



GOD. .. 
CODBK, ... ia 0.,.,,-!"'..;,% hel ...._. at . .J .. , lllill. ea 

'ftt[, Pela~, distr.-,,, • 
GODBLINÈS-IIOPSTAD, olHl.e num •aa het cl. de Wum , ia 

clea voormalira Z--/lollnM, _,..,, prev. z,..BOU.atl. 1Je 
Wnca (D1). 

GODLINSB, il. in FiNlfo, prov. 6-irag,.. 1.ie Gom....., 
GODLINSB&-OITlllDUlt, poLI. ia 6nelgo, P'°"• GroaiNf,a. Zie 

Go..,.nn-U1TD111n. 
GODLINZE of Golll.aaa • •• in het kw. Fnelgo I prov. Oroiai-,.,. , 

arr .• bat. en 1i n, N. lell W. VIID .4.,,,_,,.•, pm. m ! u. W. 
tea Z. van Bimt• > llelaoor.de tet de IIOOIJ')Dumde Yie,h,.,,., Het ligt 
op eea ffl'M'YIII en breeden terp, wurdeor het 1ich leer' goed 't'OGr doet. 

Ien telt er in à kom YU het cl. 70 h. en U0 inw. en met. het 
tlurtoe hl,hoerend.e phuht de Ode Dijk 90 h., wuronder de boer
derijen R-eagerdaheer•, Blemalaeerd. Alleramaheerd, de 
Veaaen" .Saebol•••eer, Maarhai1, de Smakkerij, de Pan
aeloek ea aadena, mei IS481aw., die-' IMua •IID Ylndea ia 
den laadhodw. 

De iaw., dia hier, op i7 na, alle Hen. aija, maken eeae gem. 
uit, welke tol de klatt. YIID A.,,,.,...• , ~ ••• Del(sijl I behoort. 
Nadat de laattte R. I. Prieder Ato1J.011111 , bij de verG't'enDf un Gro-
lriopa , aijne atandplaatt laad nrlaten, ia de eente Ber"t"onacle Leeraar 
te Goauna pw_, 1wl1Wn1 of ANwm SauuD1, anderen leaen Aa
.... Sou..,, die hier ia 1191ht.oad , 911 ia wieaa plaats, ia het jaar 
1608, C....111111 Gor.TJNa of C...un Gor.nu, door eeaise Collatoren, 
~ werd; welk beroep echter po "9Dltf8DIJ Jaeel\ ~- Het 
•llat1ereat ia 'fNIIPI' bV deo •~ v1111 1- huis B k en1te aa pweest, 
maar 't'ÓIW eeaige jaren 5door de Ierk'VCIOjldeo, \en hehone 
der pmeente, worllende de • IJ tlianl plaan door den kerkenad. , 
liennem Ierboepen en Notahe e11, bij meerderlieid nn 1lelllmen der 
tepm,oordilJ aijnde Leden, De kerk , u,a welker weateï.de mea eenea 
hoopn, l&eeneo, t&ompen toren 1iel, dru&' blijkea nn oacllaeid; waal 
men 'ftlldt er •otr •eel claiiiteen aan, •aal tot.6 pa1meo leagle, en ter 
hoogte ,u Il , 10 ea meer 'fCMlteD, Ook llespearl aea DOi[, tea N ., een 
Jdeiae IGepmetlelcle 4lear , 'tan 1½ ell. breedte ea 11 eU. hOOp,11, De 
lerk heeft een IOfJCl orpl. V ,oepr wana v twee &onnklollea, na 
ia er DOfJ ffn, 4,.....- 111& jaarlal 14:11. 

De R, K. lijn er 19 in 1etal en worden tot de 1111. YIID ~ppia
,.._ re,ekend. - De 8 Doo~., welb mea 1aier aantreft, belato
nn tot _de pn. •aa ~Zijl,liji, 

llen ·JaeeA er eene io,ptehool, die •oor eea pmidieW plal ..an 
70 or 80 1eer1inpn beaoc:ht word&. 

Gon.Du tel4le oadtijdt, •oi.eu.het klaaawboek, il edele beerdeo; 
ook ttoad aldaar de barg 11 en IJ e rd il , alsmede DOi[ eeo andere 
.... die VIUI un ... , 88D de ,reabijde ,an .... , welke •oor om
•treeb 80 jueo l(el)oopt ia ; terwijl boveniieo do oterlenrin1 nog van 
eenea barg au cle GOatalJcle ·,.,...._ 

In het 1II06 werd dit. d., omdat hel pen achallinlJ wilde opbrea
f.!D, door de Groninpra beroofd, en ia liet jaar 11S89 leed het. gewei
~ •eel l•t •aa de Stamche '1olplD, die eeoen •trooptogt in da 
Ommelandeo deden. - Bij den he't'igeD watenloed 'fllD ti en IS No
"YIIDber 1688, •ti• alleen in dit. d. ISS memehea, i:s paarden en 166 
beij~ beea1en ompomea, derl.ien huilen en achurm p-
heel w d, en nepn andere amereacltiela baclaadip. - In de 

IV. 1n.. S8 

D1gitizedbyGoogie 
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beroerten fllOr 1791S trokken de'Godlinlèn, -met de overige Vierbuitr
sters, met stokken en knuppels gewapend, naar Appingedam. Deo li 
en 4 Fcbrunrij 18Slö leden de zeedijken onder dat d. mede door eeoen 
zwaren· storm en bnitenge,roon hoogeo wate"loed ; zlj. werden echter 
in dat zelfde jaar weder hersteld. 

GODLINZER-UITEllDIJK of Gour.11111a-U1T1■D11&, een gedeeb.e van 
den polder of uiterdijk der Yitrhrea 7 in Fiwlgo 7 proT. Groningen, 
arr. en kant. ÁppÏngetlam, gem. Binum, 

De poltl. bestaat uiL de Godlinser-, Losdorpster-, S/ijk
s ter- en Bierumer-Uiterdijken, die, al1 een zamenbangen ge• 
heel, als éèn polder zijn ingedijkt, op deozelfden &ijd , met hetzelfde 
uitwaterinrrs-kanaal , en onder hetze1fde bestuur. Het gedeelte des 
polders, d11L 1le Godlinzer-Uiterdijk beslaat, is palende N. W. aan de 
Zandster-Uiterdijken, N. 0. aan den mond "t'an de Eems, Z. 0. aan 
den Losdorpster-Uiterdijk, z. ed z. W. aan den Ouden-Zeedijk , en 
beslaat, volgens het kadaster, eeno oppenlakte Tan 7ii band. 98 v. r: 
(iO v. ell , waaronder 990. deimten of ·461 baad. 6' •• r. 24 "• ell. 
11chotbaar land. Deze pold. telL H h., waaronder 4 boerder\len, en 
,,·ordt door l\\ee pompell in den Middeldijk en door eene nie11we pomp 
m den Zeedijk , ten jare 1840, door het bedijken no den Oost• 
polder tot binnendijk gemaakt. Het staat onder hel dijbbestour 
rnn de Yierb11ren, bestaande nit aeht Leden, YID welke tww nit. 
Godlinze. 

GODO, d. in 0Mt-lndil 7 mid., reg. en lS palen Yan Iu,,,6aff1J, 
Op den 1 Januarij 18i8 werden de omen, welke aldaar post geTat 

hadden , door meer dan 900 bluitelingen aangevallen , die de eom• 
nutnicalie lusschen Pamotan en Rembang zochten af te snijden, Eeaigo 
kanonschoten en een goed twee gelederen vuur no ome infanterie , 
dreven den vijand weldra uit elkander , die nogtans zich umeotrek
kende , achter onze colonne, zich lanp den grooten weg weder vertoonde. 
De Ritmeester Tir.uu , deae beweging ontdekkende , maakte \jliop 
regtsomkeerd , viel me, onvonebrokkeobéid dae ffl'OOle magt aan , en 
door eenen wel aange,renden unnl werden de muitelingen 'l'erstrooid ; 
en de communicatie met Rembang weder IJCheel hersteld. 

GO DOK , oud. d. in Ooll•lndii, op het S---1,e eil, JaN, resid. 
Batama, afd. Ba.t.a~ Omt11elanden. 

GODREAN, d. in Oo,t-lrulii, op het S•....._ eil. JatJG,. reaid. 
Kacloe, ads. resid. llagalang. · 

GODSAKKEll, oude naam van de ■t. Fauna, prov. Friuland. 
Zie Fu11EKER, · 

GODSCllALKSOORD, d. in het Laad •• Strijen, prov. Zaid-
llolland. Zie Go1111c11.uuoo-.o. · · 

GODSIIOJ.', voorm. kloost., proT, Frinlan,l, kw, 11' utergoo-, griet. 
IF11mbrit1eradeel. -Zie Nur.ooena. 

<iODSDAL, in he_& Boogd. Gonun.u., in het Fr. Vu-D111v, "Toorm. 
kloo~t. in het grootb. Lw:emburg. 

Ilet werd gesticht door Graaf H111oa1K den Blinde , die van 11S6 
tot 1196 het bewind over Lu1emburg voerde! in de diepte, welke tus
schen de dorpen Saodweiler en Bastert gevonden wordt. Om&rcnt de 
lotgevallen van dit klooster, hetwelk reeds sedert eeuwen niet meer 
bestaat, is nicb met zekerheid te vermelden. 

GOJJSW AARD-OP-DE-MAAS , naam, onder welke de st. ltou
•0H1, in OPJ1l't'-Gekler, p1ov. Limb11rg, vroeirer ook wrl is l,,~k•md 
geweest. Zie Rotn■o!ID'E, 



GOB. -GOJ>8W .u.RD-0!-D~VILUWE, ... , welk• de 1t. W •IIIIIWtD, 
41p de IV._.,«••, prov. lhUmMd, "e~. hij de ~ 
harer regteD door JlmAJ.D 1, Graû ... thlder. Zie W HDlllftll, 

GOBBLANGE , Fr. DUID •an het geb. Goa,_. , io de luler). 
l(o,nd, , grooth. L.zemln,rg, Zie Go1V1L1sa. 

GOEBUNGEN , geh. in de heerl. ICoerioA, p,oth. ~
Zie Go1v1L1sa. . 

GOED-ACCOORD, verl. plant. in Netl,,,._~O.illna, kol. s._. 
- , aan de B,,...CornaetinJ!!-, ter ~e in het opvarea ; pa
lende lloveawaart■ .aan dea mtlitaino po1t JoUomomho , bënecleawaarta 
aao de verl. plant. Cra.wlllil,o ; Sn6 làk.. groot. · 

Boven den plant. wordt de riv. aeer aaaow • en ia ter wetlea:zijè 
met ondooNlriagbare heeatent.roikea belet. 

GOED-ACOOORD (LAND-VAN-), 'ferl. k1111.g.-. in /Vetlerl,,nl#-0.i
w, kol. S.nlllltM, uo de •--C-•noij•• , ter linbn,\jde in 
het opvaren ; palende llonawaut.a UD het Land van ilokkomomho , 
llenedenwaarta aan het Land 'fall Goadmija. 

GOEDANGB, Fr. naam 'YU het ,reh. Gtu.uien, in het balj. van 
• ..,.,,,., poo •• ~- Zie eo.. ..... 

GOED-BEGIN , 'fOOrm, hoatea "eat.intr io Ood-lnltil, op let S..-
. aAe eil. Ja•, resicl. en "I· De,,w,i, aan llea B.,.d. 

GOEDBRINGBN, geh. io de heerl. IÄtufff 1 groolla.· .liunlhrg. ZIJ 
Guuacn. 

GOEDE, ood d. in O..,,.l9'il, op het S..U- eil. Joea , ad,., 
ftlid. eo dim. INNfff. 

GOEDE EOU'UIN , eil. ia Oo,t.J-,, in· den 8...,._ ..4.,cl,,i.
pel. Zie Foa'IIIDI (Go1N-). . • 

GOEDE-IORTUIN (DB), 'fCIOflD. DUID ftll M 'ferl. plant. N 0...
Boo, , ia /f~üaa , kol. s.,...... Zie GoDB-Hoo,. 

GOEDE-FORTUINS-ElLAND , . .U. ia Ootl-lrttlii, io den 811•• 
-.. 4roAipel. Zie Poan11 {GNN-). 

GOEDI-IJ~OP (~:&-) 1 fort in ..l.fnl,a, in Opper,-_6-- , op ~ 0.....,,, .Uit Alliatltee, ,land ..4.go ... , nagenoeg $ n. 'faD ,,..,.. 
_. , nabij het d. Derkoe. · · 

Dit fort •ia io den J'utijueheo oorlog, door de N~ ~
. pen, en bijna Yerwoest , terwijl de Kommaodut 'fd NII Pvn door 
eenige Accrain, op eeae jammerlijke · eo oamenlChelUke wijae, 'fer
moord werd. 

GOEDE-HOOP (DB), lomj- en cacaopl. in Nednlowä-fhiou, 
lr.ol. S11~, aau de &,,..... , ter rest-hand in het opvareo ; 
palende llo'Venwurta aan de lr.olijpl. •onitor, benedenwaarts aan •r• 
IJ&mbaassïf\ ; lSOO all. groot ; met 81 alaven. 

GOBDE-BOOP (DE), nrl. plut. ia tfeclerlatll,-6tmnatJ , lr.ol. S.
nftfl- , au des.,._., ter regtenijde in het opvaren ; palende bo
'Yenwaarts aan do "Yerl. plant. Urapaaica-en-Berceba, benedenwaarll aan 
de verl. plant. Zmw-en~Rut ; IS68 all. groot. 

GOEDE-HOOP (~IBUW-), houtgr. in Jf~'la_,.6uiaaa, kol. 
S11n,,am,, aan de BONil-So,....iu, ter regtenijde in het opvaren ; 
palende boveawaarta aan de 'ferl. plut. Toe•lugl , benedenwaarts aan 
'rebiekreelr., en de '\'erl. plant. Bmt-U-L■npm; lSOO akk. groot. · 

GOEDE-INTENTIE (Ut) , Yerl. plant., lr.ol. Suriname, aaa de B,..,,._So~ , ter regteraijde in hel op"aren ; palende bo•eawaarta 
aao Aitnoch-en-Eliaabethahoop, beneden'tfaart1 aan Vrielldaln1t; 1000 
alr.lr.. tJroot. · 
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GOIDB-•OED(DB), hoalgr. in Jr_,-.a...., kol. Sllf'i .. ,.,, 
aan de Bomt-&ro-ÜG , ter regten\jde in het Dpftl"IIII ; palende 
bovenwurts aan den houtgr. Zorg-en-Hoop, benedenwaartl aan dea 
houtfr. Jlaria'slust • 400 alk. fl'NM)t, • 

GOBDENAEB.TSÈN-EENDRAGTSPOLDBB, pold. in de LG-,draal, 
prov. 1'0flrtl-Bra1Jartd. Zie E1111auftlPOLna (GouuABanu-). 

GOEDEN-RAAD, kut. in het LG,.,l •• Yalura6urg, prov. Lï.
~' arr. en IJ u. 0. ten Z. van •IIOltriaAt, kant. en ½ u. 0. ten 
z. ftn G.lpt_11, gem. 'Il' iff-. 

GOEDE-ONDERNEIIING (DE), ko.tgr. in 1'1tkrl,ud,.Qaia,,., kol. 
Surinaflll! 1 aan de B,ru,le,.-Sàro-1/&o, ter regten\jd,i in het opva
ren; -palende bovenwaarts aan de nrlaten plant. Wellevreden, bene
denwaarts aan den kostgrond Kweeklust; ISOO akken groot. 

GOEDEREEDE, eigenlijk WaT-Voou, doch -t onder d~ eerste 
benaming bekend, voorm. eil. in Z•ül-Bollaa,l, Tao welke proT. 
het , het Zuid-Westelijkste gedeelte uitmaakt. Het wordt ten Z. door de 
GreTelinireo ot het Brouwersbannache-Gat beepoeld , dat het van de prov. 
Zeeland scheidt , ten W. door de Noord1ee, ten N. W. door het. Goereeache
Gat, en heeft hier de plaat Tan den Hinder voor 1ich, ten O. scbeiclt 
de riv. het Haringvbet het no Oostvoorne, en ten Z. O. is het, 
sedert het jaar 1780, aan het eiland OTer-ElaW of Zaid-Voorne,, 
·door indijking, vastgehecht. • • 

Volgens sommiger gedachten , sou GonnDDz in oude tijden , soo wel 
aan het Land no Sctiouwen , als aan Oott-V oorn , vastgehecht of daar
mede vereeniird :sijn geweest. Dit oordeelt men, onder anderea, uit de 
benaming , cfewijl men niet gewoon ia te spreken van het eiland , maar 
van het Land nn WaT-VoollK of Gon-•. Jlen heeft ook epgemerkt, 
dat de duinen Yan Oost-en West-Voorn eene !Ji'lüke streek met. elkan
der honden , en in gedaante niet verschillen. De oude oterlevtringe11 
·l"tnigen, dat de ■troómen, tuacben dit eiland en OostToorn, en aao 
den anderen 1:ant , tnnchen Goedereede ea het Land van Schouwen , 
thans soo breed en diep , weleer IOCI gering waren, dat de wedenijdsehe 
inge:selenen , op den oever hunner landen ,taande , elkander kenden 
toespreken. Aan het strand van de Oost-Duinen, of den oever nn Gm
nanu1 pta,i men 1omtijd1, bij laag water, de everblijfaelen van eene 
plaats te :11en, ·de Oudewereld genaamd, waar vele Romeinsehe 
penningen , ringen en huisraad gevonden werden. lleo heeft er ook , 
To~n• eude getuipuiuen , grondslagen van huiseo, ja self■ stratee, 
ont«lekt, waaruit men oordeelt. , dat hier eertijds eene vrij groote st.ad 
gelegen wu, welkeweliigt de :seehaven Witlam ef Witland kan 

· geweest 1ijn , die hier •roeger best.aan beeA, en , blijkens de Kronijl: 
w111 ST. B-.ve, in het jaar 837, door de Noormannen, op een honuer 
·strooplogten nrwoewt en 'Vernield i1. 

Dit voormalige täl. bevat, bebalveeene menigte unsienlijke boowman► 
woningen drie niet onaan:sienlljke plat.sen, als: Goedereede, Oud
derp en Stellendam, :soodat dit voorm. eil. tegenwoordigdegem. 
•an Geedereede, Ouddorp en Stellendam nitmaakt, en alzoo 
beslaat. eene oppenlakte van Kilt bund. 4:S v. r. 46 v. eJI., alwaar 
men telt 60i h., bewoond door 8S8 bniage:s., uitmakende eene bevolking 
van 4105 inw., die meest hun bestaaa Tinden in den landbouw; ter
wijl men u 6 mte1t0Ten en S korenmole111 heeft. 

De inw., die genoegsaam allen He". 1ijn, maken de gem. van 
OoetlfffftM, 011ádl1'f'1' en Stellemlam uit. - De R. K., van welke mè11 
er 28 aantreft, worden lot de stat. van Sommrl,dijk gerekend. - De 



GOB. -~., welke men er Yindt., 11111len de pm, na ~ uit. ~ 
De Ennr, Lath,, die er woaea, hehooren tot de pm. llrüU.-,n
BellaHt,-l,,û, - De 10 &r., welke men er vindt" behooren tot de 
riassynaro,e Tan •.u.11,a,,.., - Men heef'\ op dit voorm. eil. S seholen. 

liet wapen van dit 'VOOnD, eil., bestond in eea sehild van keel (rood) , 
beladen met eeoe burir van natuurlijke kleur en daarboven een 1taaade 
leeuw van gond , hangende in den poort van de burir een anker van aa
hel (awart) (1), 

GOEDEREEDE, ~• op het eil. ~Owr-FlaliA:e, prov. 
ZuiJ-Hollantl, arr. Bn",U., bot. So..,.l,diji (16 k. d., 1i m. k.; 
6 s. d.) ; palende N. aan bet Goereacbe-diep, O. aan Slelleodem , z. 
aan de Schorre tegen de Bieninp, W. HD Ouddorp. Deae gem. be
staat 11it de pold. den Bekkenpolder, den Nieuwen-Oostdijk, 
de Plas, Rooklaaaplaat, Nieuw-Westerloo, Oud-Wester
loo, den -Grooten-Zuiderpolder en den l.leinen-Zuidpol
d er, benevens nor eenen seer kle111en polder , paamd Alten a. ZU be
nt het d. Goedereede, beaeYeos ondencheidene venpreid linende 
hoerenwoaingell', beslaat eene oppenlakte van 704 bund. 7:J Y, r. 
8 v. ell., telt 181 h., bewoond door i11 huupa., uitmakende eene 
bevolking Yan ongeveer 1100 inw., die meest buo bestaan vinden ia 
den landbouw en eeaigea handel. Ook heef\ men ia deze pm. eeae 
meestoof en eeuea korenmolen. 

De inw., die bier, op 13 na, allen Hen. aijo; maken eene gem. 
nit, welke tot de klus. van BrûU., ring ,.,. S--Wiji, behoort.. 
De eers&e , welke in dae p. _ liet leeraarambt. heeft waarirenomen , 
is geweest A1.1nT111 A.u..aar, die Yroepr een monnik was IJO'!eelt. en 
in liet. jaar 11S7(, alhier begon te prediken. Hij nrt.rok in 11577. Het 
beroep gesubiedt. door den .kerkenraad en het collegie van Notabelen. 

De i Doopsgea. beboqren tot de pm. van Otul,,/orp, - De ( R. X., 
die men er aantreft., worden tot de s&at. Yan Somrne&dijli: gerekend. -
De Evanr, Luth., die hier wonen, pan te Hellnoe,,Z.i, ter kerk. -
De 7 Isr., welke men hier aantref\, baboorea tot de ringsynagoge van 
Midtlelltanai,, - Ben ~ in deae gem. èéne school. 

Het plat.telandstadje Goau1111• of Gouu, ljt. S u. Z. Z. W. van 
Brielle , il a. W. N. W. van Sommelsdijk , ISt 49' 9" N. B., il O S8' 
!W" 0. L. Bet. wu weleer eene bemuurde en aeer vermaarde koopstad • 
oventroominr, brand, en oorlog, hebben baar Yan hare Yorige groot.ï;J 
beroofd eu allengs gehnrt. in dièn staat., in welke aij aich thans bevindt. 
Den naam outleent aij YBD de daar bij gelegen goede ankerplaats ; het. 
is niet onwaanchttnlUk dat het eil. Y66r dea aanlea der at.ad bij Zee
varenden reeds den naam van Gou1 RUN gehad heelt, omdat. de sehe
pen daar roed koD,t{en ankeren , en voor stormen beveiligd lagen ; wan& 
men leest dat. Toorheea pene groole 1ehepen in Zeeland binnen 'k.wa
men , dan t.e Goedereede, den Briel of in Noordrouwe , om reden dat 
de onrige aeeptea minder veilig en misacbieo ook minder .goed af
gebakend waren. 

Volgens overlfferÎD8' is de eente alais ter uitwalering gelegd aan 
de &11iJoostla11 no den c: den Oude-Oostdijk; eeoip visschen, 
die deao reede dagelijks len , en deae plaats aeer geschikt. en 
veili1 ter bewonin1 oordeelden , aoaden aich daar hebben nederpaet • 

(1) - ale 'f-1a 01W tlll -.ell. de JINIAl'f•iow - Id afl. W'-...... ......, Olllft, 
___ ,..,.,,.~,w..itYINllftlll...-11111111 Gve► •Qdalla.a-.. ....._,....._ ' 
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en hun ptal •oodallÏfJ :slJ• toegenomen , dat er weldra eene aanzieol\j\e 
plaats Is ontstaan, die, gelegenheidshalTe, GonnnDB i1 genoemd gewor
aen. - De Testinperken werden Toomamelijk in stand gebragt, na hel 
jaár 14!18, toen GoBDIHID'E in den oorlog met die van Zevenbergen eenen 
awaren aannl geleden had , welke de burgen kloekmoedig nitstonden 
met afweriilJ Tan den vijand. Reeds noeg is deze plaats , alhoewel 
Aóg onbemaurd 11\jade , met ondenciheideae atadsregten en privilegiën be
sîftigd, als : in het jaar 1330 door Beer G1■a1T n11 Vo01111 met bel 
regt Tan de harinraart en andere tot de 1cheep't'aart betn!kkelijke 
leuren, In het volgende jaar 1331, is door gemelden Gna1T TAII 
V oou het regt •erleend , tot het honden 'fan eene mje weekmarkt, 
In welke keare geboden werd, dat de ingezetenen 'fan West-Voorn alle 
hunne nachten en vee te Gonnnoa ter markt io11den brengen , ·al
TOrem die te mogen verkoopen. De alilaar verkochtè goederen mogten dan 
eent naar andere plaatsen nrvoerd or nit(8'foerd worden , waardoor 
des Donderdags •oormiddags aldaar •eel graan , vee en andere goe
deren te koop gebragt werden , en de stad op die dagen door •eel 
Tel11. bezocht weid. Deze Jr.ear ia den 26 Augustus 1477 door Vrouw 
•UIA, Hertor.· one ea• Bo•rgontlii bekrachtigd , en als toen bepaalde
lijk ook de p aatsen Ouddorp , 't Nieuwland en den Oostdijk daaraan 
onderworpen , met verdere bepaling, dat de onverkochte goederen niet 
dan na twee aren dea namiddags van de markt mo1Jten ve"oerd 
worden , op de boete van vijf ponden Hollands (3 guld., 711 cents) , 
te Terbenren ten behoeve van gemelde Hertoginne , en daarenboven op 
verbeurte nn het koorn enz., de helt\ ten voordeele 'fan de Heilige
geest-armen , en de andere helft van het pthnis. V oorb 'ferleende 
gemelde Beer nog andere •oor~a en priTilegiën aan GonunH , 
en wel 'foornamelijk de bekracl1tigmg der door llertog FrLrn en an
deren verleende pririlegiën, "FJ'\lheid nn beden, 1nbventiën, als anders, 
gedurende het leTen der Hertoginne Jluounru., het verkiezen 'fan nieuwe 
leden in het geregt, de Trijheid der tollen in Holland, Zeel:ind en Fries
land ; het regt o'fer de domeinen en heerlijkheden binnen de stad te 
urpachten ; het regt aan den Schout om misdadigers te arresteren , 
het Terkiezen nr. Kerkmeesters en Secretarissen ; het regt tot de heffing 
van den twintigsten penning der waarde 'fan de meubelen enz., welke 
bij verhuizing ve"oerd werden, en meer andere Yoorregten. In het 
jan 1430 ia deze 1tad aan de landzijde met eene gracht omgeven, met 
eenen steenen muur 1'ersterkt en voorts met vijf poorten voorzien ; ah : 
de Doel po ort, aan de noord,lijde; de Catha ri n apoort of Hoofd
poort, aan de noordoostzljde; de Waterpoort, aan de oostzijde; 
de Il a r i a p o ort , aan de zuidzijde , en de Koep oor t aan de westzijde. 

Door de Doelpoort ging men naar den Doelen en de taanhnizen, 
hoedaniire gebouwen oudtijds in dien omtrek gelegen waren. De Ca
&harinapoort oF Hoofdpoort, was waarschijnlijk aldus genaámd, 
omdat men daardoor naar het havenhoofd ging. Het was een schoon 
gebouw Tan welka top , werwaarts men met. onderscheidene trappen op
klom, een onbelemmerd uitzigt in de Noordiee genoten werd. De 
Waterpoort, over de haven gebouwd, welke niet een boom werd 
afgesloten, was verwnlfd, van boven tot eene woning geschikt, en naar 

· men wil , 1100 hoog, dat. ll'roote schepen , wanneer hunne masten ge
streken· waren, gemallelijk in de haven konden komen, ook dat. de 
zee dikwijls met groote kracht tegen ha~ muren aanklotste. De Ma
ria poort, geslicht door lbau, Hertoginoe van Bourgondië, was 100 

hoog, dat men van het plat over de duinen heen in zee kon zien. De 
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Koe1uwrt. 1 1mderhalldde Moleopoort geuamd, waarscij,inlijl 01u dat. 
QleU ilaar door oaar den korenmolen gia,, was mede overwolfd, ·zwaar van 
mct.schrerk en van eeoc valbrug voor11en, Vao de Waterpoort en de 
Doelpoo\'t is tha11s Diets meer, van de Bariapoort. ma.ar eeo bouw
val, en vao de Koepoort alleenlijk de beide zijstukken aanwc1.ig, van 
de Cathai:inapoort echter bestaan nog twee ronde vleugels, van welke 
de e,:ne tot gevangenis eo de andere tot berging van de brandspuit dient, 
Deze versl.erkiug der s&ad schijnt. evenwel de eerste niet geweest te zijn , 
cu slechts eene verbeterin1 , vemieuwiog of meerdere volmakini; der 
!)ude grachteu. of moren , want men vindt opgeteekend , dat in het 
jaar 1411S, eu dus 13 jaren .voor de opgegevene houwing der poorteu en 
muren , Henog J.u v.&a Jlu.,.t.KD de stad belegerde en in Holland veel 
sehaclls deed , eo dat door het volk vao gemelden Hertog , in voornoemd 
jaar , de 1Lad Gouau1n werd verbrand, en het Laod van West-Voorn ge
.heel geplundel'.d , waardoor menig koopman en burger arm "erd ; verdet· 
da& , in het jaar 1ü8, gedurende den oorlog met de ZevAnhergers , 
.sommigen van ben Ïll het eiland West-Voorn zijn gek.omen , en het ge
heele land afbrandden,. maar dat. de ingeaeteu.en van GoonHDB ~ter
ken tegenstand boden , en door bel afslaan van nl'!ICheideoe stormen 
de stad behielden , en dat de ingeietenen , nadat de Zevenbergers de stad 
en het omliggende land overvallen hadden , baar hebben versterkt , 
zoo door het vernieuwen der myren , poorten en ulbtuggen , als door 
het. maken van bekwamen vestini;en en grachten I Gouu1ua aldus 
versterkt zijnde, waa dan ook in st.aat ter afwering van de aanranding 
der zeeroovers en andere vijandelijk.heden. 

In 1m begon men te Goo&UUa vischboeker-schepen te bouwen, 
waarmede men langere reizen k.onde maken dan met. de te voren 
gebruikte s1-hbers en buizen. De viscb, door hen geva1,1gen, -werd van 
toen af in tonnen gelegd en geaouten , hel.geen hevorens niet in ge
bruik was , aelfa wil men , .dat. die vau Gou1uua de eerste gewces t 
aijn , die den haring en kabeljaauw- in \onuen hebben 3elegd co alom 
nrvoerd. Tien jaren daarna bestonden bier ter stede onder1Cheid!)ne 
koopvaardijschepen , waarmede baud.el gedreven werd op Engeland , 
Frankrijk. , de· Oostiee, Noor\Tegen enz., 1oodat de stad op he.t einde 
der vijftiende eeuw 1eer volkrijk en bloeijeode van koophandel en 
nering was. 

Na dezen tijd ia Goou1ua allengs in verval ger,.akt, zoo door het 
verloopen der diepten en verlies Yan echepen, als door het vertrekken 
:van kooplieden , waardoor , die sLad, \Telke bevorens a\em in den ~laat 
had , naet meer magti3 was , om bare afgevaardigden ter raadsverga
deriag te zenden , en •ij beef\ vervolgens veel van bare vorif resten 
verloren, als: de ontvangst van het vuur-, ba.ken- en lastgcl , in het 
Goereesehe-zeegat, der nrpachtiog van de imposten over de 5lad en het 
omligaende land, de vergaderingen van het llas,ikaal bestuur, welke 
sedert. de Reformatie binnea Gouuuoa en Brielle bij beurten ge
i.ouden werden. 

De voomaams&e gebou\TeD zijn: het. Stadhuis en de kerk. Het 
Stadh ui,, aan de markt' werd in het jaar 11S:JO gebouwd. nadat 
het oude iu den brand van bei jaar HSi, verwoe,.t was. De voo,·
gevd is van hardstee~ opgehaald, men klimt en ter wederzijdcn langs 
onderscheidene _trappen op , eerst LreedL men de bevoreos zool{enaarnt!c 
vierschaar binnen, venolgens komt men in de kamer, waar de r••r,rri11;1 
:vel'l[adert, en op deze volgen de- secretarie en andere nomlir,r wr · 
treDi.en, ID het bovenste gedeelte des gehouws waren vroe;;••r ,!,, 
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bewaarplaatsen der genugena, en onder de 'rienchaar platJl de TleaeL.. 
ha! te lijn, welke later tot eeoe School gediend heeft, murtbam 
tot eeoe W a a fJ ia ingeril(t. 

De Kerk, UD de rerA:maa,, ia het j•r 141S:S plicht, wu 
'foor de HenormintJ aan de H. HLtuana ~d. Het Putoon• 
ambt bratJt jaarlijlr.1 !10 l\ijD1Che pldem (i8 gold.) op, het Koaten
ambt niet meer dan twee galden (i gold. 80 cents). Onder de Yroe
pr aldaar dienet gedaan fuibbende Putoon , Yerdient vermeldinlJ , de 
later ah Leenneeater van Keizer KADI. V , en all Paus onder d• 
naam Yan huWI VI, beroemd gewordeDO ADa1ua F Loam. Bot,m. 
Deae kerk wu weleer een achoon gebouw , Yoonien Yan ec!b koor ea 
hoofdkapel, rmlende op eene rij pilaren, en prijkende met een fraai 
orgel , door ouderdom echter boanallifJ porden aijnde , begoll) meo 
'foor ongelukken beducht te waen, aoodat men er geen dien,t meer 
in durfde Yerri"9n, en gedurende de jaren 1707 en 1708 de (Jod,dieut 
op het Stadbu11 waarnam. In het laatatgenoemde jaar maû.ta men 
met de bouwintJ 'fan de tegenwoordip ILerJr. eenea aanvans , blijkeal 
het 'folpnde boven het portaal 1\aande opacbrift : 

B.t.aTIAU Cooou ....., Dili 

111uu11 SuP TOT aaaaoa• 
'lnll8 DDU Ku.cu GIIJlft 

o, DU i8 J111111 hso 1708. 
ZU heeft eenea awaren 'fierkanten toren , die ongemeen hoos ÎI , en 
reeda bU de oude kerk IJea\88D heeft, zijnde daarvan in 1467 de fJl"Ond-
1lagen gelegd, hoewel zU eent ia 11Sli geheel Yoltooid werd. Op de
zen toren stond weleer een, spil.l , maar de meer en meer toenemeade 
ICbeepvaart , nreiachte dat er op eene 'ferhevene plaall dee oacbu 
licht werd pbrand, om de binnenkomende ICbepen tot eene baak te 
dienèn ; hiertoe werd deze toren seer seecbilr.t pcht, en dien tea 
gevolp werd er de ,pita afgenomen , en in diens plaats een buisje 
gebouwd aan den seekant met 11laseo ramen voonien , waarin dee nacbll 
een sterk kolenvuur brand , waarvan de koeten door het Rijk pdra
gen worden. lu 18:s:J i1 de oude yuurkoepel en stookplaats afgebro
ken en n"aagen door een nrbetord kapitaal ku1tlicht , beetaallde ia 
een lenticulair lamplicht, hetwelk ia het begin -va11 het jaar 18H ia 
werkiolJ is gebragt. · 

Vroepr lieeft hier OOIJ een klein kerkje se-taan ia de Cationiw
,,..,_,, de Parochiekerk genaamd, Yoonien -wan een •pita torentje.· 
Deze, in hetjaar1ffi afpbrand 1ijode, is sedert niet weder herboawd. 
Vroeger wu bier ook een Guthoi1 ia de Kffbtroat, waa"an het p
bouw thans dient. tot. huhn1tin1J 'fan bedeelden ; alsmede , eYen buiten 
de stad, omtrent het Havenhoofd aan de 11Festzijde een Luareth, ia 
het jaar 17:17 door de secommitleerde Baden 11ebouwd, welk pbouw 
thans dient tot bergins van irestrande goederen. . 

Meu vindt er pen Weeshms of Armbuia, maar de armen en wee1ea 
worden bij eenige lieden beeteed. De behoeftige ledematen der kerlr. 
sijn onder het. bestuur un den oudsten Diaconie-armmeester, en de 
andere oavermosenden worden onderhouden uit de inkomelen van de 
gemeente-armen , welb beetnor door Burpmeester en Auessoren wordt 
uitgeoefend , door welke een Boekhouder 'foor de admioiatratio is aan
gesteld. 

De dorpschool •ordt door een pmiddeld getal nu 90 leerlinpn 
heaocbt. - De kermi• te Go1uu1u■ valt in den eersten Maandas aa 
18 Junij. 
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In Mit werd door eenen ffilelielijun 1torm uit het Noordweslen het 
uewater soo hoor opgeset, dat de stad.muren bezweken , Teel schade 
aan de scheepnart. geleden werd, en de duinen grootelijks beschadigd 
werden. In het jaar 1471S , omtrent. Paschen , wanneer het. bestand 
&ullcben den Koning no Frankrijk en den Hertog nn Bourgondië wu 
geeimligd, belloten drie zeerooTen op avontuur te uren , met. drie 
kaneelschepen en namen al hetgeen lij magtig konden worden ; na 
veel om1wenen1 beaochten •ü ook de Zeeuwsche 1troomen, namen 
eenige vischschuiten nn GonuHDB , no welke 1ij de manschappen ge
vangen hielden , ui&gezonderd eenigen , die 1ij naar buis 10ntlen om 
losgeld te 'balen 'foor de anderen , die genngen gehouden werden. 
Ondertuaschen 'fDffl!ll d11e roonn naar Katwijk en SeheTeoingen, 
van deae beide plaatMD insgelijks eenige 'fi1cbschuiten nemende en de 
S"angenen op ranboen stellende. Die no Scheveningen voldeden 
aan den eiacb, en bragten _het. rantsoen aan boord der rooven; dan 
eeaigen tijd daarna, bemerkende dat een der rooûchepen in de nabij
heid was blij'fen liggen , besloten aij het te overmeesteren en alaoo 
het geld terug te bel.omen , de1e aanslag mislukte echler, doordien 
s1J de manschappen niet goed verborgen hadden. De rooven , den aan
alag bemerkende, namen cle 'flugt naar de andere schepen. Iiddelerwijl 
,ru de t.ijd daar , dat die van Gon1a101 , hunne gevangenen m011ten ' 
l011en, Deae overlepen de zaak beter clan die van Scheveningen. ZU 
hadden namelijk onder in een schip eenige IJoeke en welgewapeade 
manschappen 'ferborgen , op het dek bevonden 1ich slecht.s Tijl personen 
in 'fi11ehen .kleederen , wel gewapend. De roover ziende dat. aij to 
na kwamen en 'foor nrraad lievreead zijnde , meende weg te 1eilen" 
maar die van Gonu1D1 deden een t.eeken dat. 1ij kwamen om de ge
vangenen te Jouen en de vi1schen den roover toeroepende , vroegen : 
• or hij met. eene boot naar hen wilde komen , of dat. 1ij bij hem aan 
boord wilden aanleggen." Hij liet. tot. aan zijn schip naderen en drie 
gingen op het roofschip over, om het. losgeld den roover uit te het.alen ; 
de andere twee hielden intuuchen hun schip .aan des rooven 1chip 
'VUi, De roover met Tijf of zes zijner manschappen op het. dek 1ijnde, 
oerdeelden die van Gon1uu1 het. tijdstip rnstig te zijn , om hua 
Toornemen uit te v91ren; aij zeUen het. gel bij den mutbank neder 
ea begeerden de pvangenen te zien. Op dat oogenblik saven de twee 
YÎlschen , die op hno schip geblenn waren , een teeken , wurop de 
pwapende manschappen te voorschijn kwamen en zich Tan den Kapi
tein en de bij hem 1ijnde rooven meester maakten. Oadertnllehen 
werden door de anderen de luiken toege1pijkerd , om te beletten dat 
de overige maD1Chap nur boven kwam, en die van Goun1u1 , IÎcÀ 
aboo van het. rootiichil' meeat.er ziende , bragten het ia de haven van 
Gonnm1 , en vonden daarin 49 manschappen , die •ü wederkeerig 
op rantsoen stelden , t.erwijl 1ij het schip met de daarin zijnde schatr 
ten bnit maakten. 

In het jaar 148:i ontstond er in de atad een lelie brand door de ach
teloosheid •an eene vrouw , wonende bij de Caibarijnealraat , die heete 
uch had uitgegoten. Niettegenstaande alle aangewende moeite brand-. 
de de geheele stad af, behalve de hoofdkerk , het gasthuis, het. hospi
taal en 18 of 18 huizen, staande aan de Catbarijnepoort. 

Toen in het jaar 1490 een Deen1ch rooûchip op zee zwierf en de uit
en invarende schepen seer verontrustte, namen die van Gouu1u1 voor, 
dat schip te ondenoeken en 100 mogelijk te bemagtigen. Hun stout 
voona1111111 plu.te 100 wel, dal 1ij laet te Go10U11H bumeuhril'U, 
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Hiervan , door de regerilllJ dier •lad , kenau reseven 1ijnde aan de 
Vrouw Vil Vooan, aijo de gevaogeno roo.ven teregt ges&eld en md 
41c dood gestraft. 

Jonkheer Fau, nll Bau1aOD1, die de Hoeksche partij wa1 toe~n , 
1ieode dat men met de steden Brielle en Gounuo11 1 Holland, Zeeland 
eo Braband in bedwang kon houden , kwam op den 2i Julij des jaan 
1490 , des morgens ten 5 ure , met 26 schepen , wel voorzien van 
krijgsvolk en de noodige belegeringsmiddeltu -voor Go1101aUD1, en juist 
op eenen tijd dat er geen krijgHolk in de stad was , terwijl daar en hoven 
meest al het manvolk aich ter haringvaart in aee bevond. Heer Ju Vil 

N.u.LDw1a , tot het gevolg van lonker Fa,t.111 behoorende, deed de stad 
dadelijk door een Monnik , ten behoeve van Hertog FtLIN opeischen, 
onder belofte van lijf en goed. Het antwoord door de ingeaetenen daarop 
gegeven luidde: • dat zij de stad ten bohoeve van Hertog i'11.1PS, zeer 
goed bewaarden , en dat 1ij die 100 goed 11ouden blijven bewaren, als 
zij, die haar opeischten, immer doen konden," Dit antwoord hadden 
de belegeraars niet verwacht , en zette hunne woede te feller aan , 100 
dat 1ij aanstonds van alle kanten , zoo wel te water als te land, aan
melden en dadelijk den storm begonnen. Die van Go101aBEos, den vijand 
de gelegenheid willende benemen, om zich van de buiten de stad staande 
gebouwen ter sijner beschutting te bedienen, deden ter behoudenis der 
stad, eene groote opoffering. Zij staken namelijk den brand in de 
lijnbanen, taanhuizen en andere buiten de stad gelegene gebouwen, . 
veroorzakende alzoo eene schade -van 400 ponden groot, (2400 gulden), 
hetwelk in die tijd eene niet geringe som waa en 1etleden vervolgen• de . 
sluizen open, waardQOr' het land onder water liep. Bausaoo11 trachtte 
eene poort te overmeesteren, terwijl N.uLDWIA de muren trachtte te 
.he.klimmen. Geen krijgsvolk en maar weinig mannen in de at.ad zijn
de, snelden de vrouwen mede te wapen , en begroet.ten den vijand 
met kokende pik , teer , brandende hoepen , pekkraosen eaz., die zij 
. hun van de wallen op het hoofd wierpen , en dat met zulk eene dap
perheid en aanhoudendheid , dat zij , na zeven bange uren doorgestaan 
te hebben , lot hunne groole blijdschap zagen , dat de vijaud , met 
eeo aanmerkelijk. verlies , van den slorm alliet en zich van de stad 
verwijderde , In de at.ad was slechts een doode, zijnde eeue vrouw, 

,die, over de sluis gaande, door eeneo kogel getrolfen werd. In het 
wegvaren namen de vijanden een te buis komende Noorweegvaarder en 
nog een ander scheepje , welke beiden te GoEDHHDB te huis behoorden , 
-vau welken zij het volk op rantsoen stelden. Deze kloeke daad werd 
aan llnounu. , Vrouwe Mn Yoorne , ter kennisse gebragt , welke, 
t.er vergelding daarvan, en lot herstel der muren, poorten enz., de 
atad heeft be1riftigd met 900 Rijnsche lfllldeo (131SO 1fUld.), te beta
len uit hare domeinen en zulks 3edurende twee jaren , welke gift 
daarna door eene andere, meer belangrijke, werd op1rcvolgd, en waar
op in dien tijd I uilhoofde van den aanmerkelijken vlasbouw , de 
meeste prij• kon gesteld worden, namelijk : dat de Graaf van Holland 
ea de Vrouwe van V oorne , aan de ingezetenen van Gom11BBEDB vrij
dom verleenden van de vlastienden , welke vrijdom of ontheffing zij 
tot heden ongestoord hebben blijven bezitten. - Den 15 November 
des jaars 11S30 leed Gozo11u1101 groole schade, door eeneo oogemeeu 
boogen watervloed, welke de balie van de valbrug wegvoerde, het 
blokhuis omver wierp , de stadsmuren gedeeltelijk wc3spoelde , co alle 
huizen ia de Molenstraat deed beawijkeu. - In het jaar 11S34 waren 
die -van Go1111&UED11 gcnoodaaakt een konvooi uil te r~, om hunne 
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\'Îsehscbepeh tegen de 1trooperljen der Pranschen Ic lieveiligen. - De 
soogenaamde vljrde AllerbeiliffCnvloed van hèt jaar 11S70 was ook nor 
G111ou111011 noodlottig, doordien het hooge water een molenas, welke 
op de scheepstimmerwerf lag, vlot mankte ; en de Molenpoort bin
nen dreef, een gldeelte der stadsmuur aldaar omver stootte, en vele 
huizen in de Molenstraat beschadigde. - Nadat, op den 1 April van 
het jaar 11S72 , door de inneming van den Briel , de grond gelegd was 
TOOr de Nederlandsehe nijheid en onarhankelijkheid, ontvingen die 
nn Go1D1:1.E11011 ook den last, om de stad in staat no tegenweer te stel
len , en tegen de overrompeling der Watergeuzen te waken; doch des niet
tegenstaande werd, kort na dr. inneming van den Briel , het krijgsvolk 
·no vu DU M.t.u:, met vreugde te Gouuno11 binnen gelaten. JleZ8' 
bezetting was echter voor een der ingezetenen allernoodlottigst, want 
soodra het volk van vu DU Mus. de stad bezet had, 11nm de Baljuw, 
die de Spaansche sljde was tol.'gcdaan, de vlugt naar Brussel, met den 
Buriremeester Jur Buua, dien hij overgehaald had om met hem te ver
trekken , ten einde zich te verantwoorden. . Aldaar gekomen 1ijnde werd 
de genoemde Burgemeester in de gevangenis gl!worpcn , in welke hij , 
volgens sommigen zeggen , fel gepijnigd werd en daarna gestorven &oude 
s\jn , terwijl andere venekeren , dat hij gruwelijk vermoord is. · 

De laatste aanval , van welke men leest , had plaats in het jaar 1604, 
toen het volk van den Admiraal van Antwerpen , J.t.co■ Bon genaamd , 
met eene menigte wel bemande schepen op het eil. West-Voorn landde, 
en rut Ouddorp nitgeplnnderd en eenige ingezetenen gevankelijk mede
gevoerd te behben , 1ieh voor GoBDHHDI nedersloeg , met oogmerk 
·om die stad almede nit te plunderen. De Tijand naderde tot aan de 
■luis van Oud-W esterloo, doch werd toen door een schildwacht ontdekt, 
die dadelijk alarm maakte, en daardoor de burgerij op de been braat, 
Een der burgers liep gewapend met een hooivork rond , en riep onophou
delijk • hier ■ijn ie , haast n wat, or wij zijn allen bek af," door het 
geschreeuw van dezen en dat der andere inwoners, onder welken zich vele 
vrouwen bevonden, alsmede door het sterk schieten uit de stad, werden 
de vijanden bevreesd en ,ij vlugtten in groote wanorde naar hunne sche
pen. Sommige hunner , door angst gedrev.cn , liepen hier voorbti en 
werden achtervolgelijk door de Goereesche burgers gevan:ren 11emaakt. 
Onder de gevangenen bevond 1ich de aanvoerder , die naderhand legen 
de gevangenen te Ouddorp werd uitgewisseld, eo no dien tijd af is 
de plaats , waar men Go1Dun111 van de ,ijde van Stellendam binnen 
treeclt , Bekaf ffllnaamd. 

In het jaar 1618, zijn bij eenen boogen watervloed de duinen zeer 
afgenomen én hcschadi;r_d , en bij die gelegenheid is de lang vcrdron
kece stad ontdekt de uode-Wereld genoemd. 

In den jare 16lS3, was de Groote-Zuiderpolder, in gevaar van te 
overstroomen, doch werd zij alleen,. door de wel aangewende zorrr van den 
opzigter Jnoa C11m1sz. K111V1T belfouden, welke lot erkentenis daarvan 
door de Inrrelanden is beschonken, met een en grooten zilveren beker, op 
welke de wapens en namen der Ingelanden zijn gegraveerd, terwijl daar
enboven het -volgende te lezen is: n Vereeringe, gerreven aan J&co• C1111H1. 
K11T1T, over Sijnen -vigelanlen en getrouwen 'dienst , bij hem gedaen , 
als wanneer de polder pericul had van te inundeeren.'' 

Ook iijn, hij eenen hoogen vloed in het jaar 1778, de duinen sterk 
afgenomen , en na dien vloed eene meni~te zilvere stukjes van eene on
~l~nde munt gevonden, dragende het Jaartal 1180 en 1182 .. Vele 
giasmgen sijn des aangaande gemaakt. · Sommigen meenden , u1t het 
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jaartal .aSeideode, dat het eene mu& ••, uit de aldaar in 1818 enl
aekte stad , lerwijl meer doonigtige mannen anden oordeelden. Jlen 
meent dat deze penningen, soortgelijke aijn , als die , welke tban1 nog 
op de Moorscbe kost in omloop aijn , en aldaar BlanlJt&Île, a\jn gehee
ten; terwijl het jaartal 1182 het jaar der Heaira aanduidt, overeen
komende met het jaar 1768 van onze tijdrekening. Waarschijnlijk 
aal er eenige jaren vóór de ontdekking dier penningen , een schip ge
slrand zijn , hetgeen ze aan boord ireliad heel\. Nopens de gehalte dier 
penningen wordt berigt., dat aij uit aeer goed zilver beat.onden • en 
aoor de 1ilnrsrueden gaarne opgekocht. werden. 

Bij het uit.barlt.en van den oorlog met. Engeland, in het jaar 1781, 
waren •• Lands Stalen aeer bezorgd voor dit. eiland , en legden er diens
volgens eene voldoende bezetting, welke bij de burgen ingelegerd wer
den; doch 'loor welke, in den nuomer van dat zelfde jaar; te Goa1-
HBDB en t.e Ouddorp kazernen aijn gebouwd , wordende tevens langs 

• de kust batterijen aangelegd, en de stad Gonu101 zelve door palis
uden en barrières ingesloten en met geschut gewapend. Deze lialte
rijen, door den vrede in ven al geraakt. zijnde, werden hij de verandering 
nn s.aken in Holland , na het. jaar 1794 , weder hersteld, en vooral 
tijdens de inlijving in het }'ramche Keizerrijk aeer versterkt, zijnde 
er loen ook daarop seinposten geplaatst. lloor dit alles heel\ dit 
eiland veel moeten lijden , en vooral in het laatste tijdperk , 100 uit
hoofde van aware inkwartiering van Framche militairen , als het ver
achatîen nn zware kust.kanonnen , rolpaarden , fourage , ena. Bo
vendien kost.te de bezetting door de Franschen in het jur 1811 eenen 
Înif!1eten van Go1ou1m1 het lnen , welke, 'fan 'f'erslandhouding met 
de Engelscben beschuldigd , . eenen geweldigen dood heeft. moeten onder
dergaan~ Dadelijk na de benijding van Nederland , 1ijn de ingezetenen 
nn dien last verlost, de batterijen van geschut ontbloot , en de 
luernen , in het jaar 181' publiek 'lerkocht. 

Het wapen van Go1DB1HD1 bestaat uit een veld van goud , beladen 
met eenen burg, overdekt. met eene koepel van keel (rocd), en hebbende 
,er wedenijde een anker van sabel (1wart.) , aom1 alleen een anker 
'lan sabel (1wart) , op een veld van goud. . 

GOEDEREEDE (GAT-VAN-), water ten Z. nn de prov. Z•itl-Hol
land. Zie Gos11B11CB1-Gn. 

GOEDEREEDE (LAND-VAN-), 'f'oorm. eil., prov. Zuid-Hollanl, 
het zuidwestelijkste gedeelte dier prov. uit.makende. Zie GomuUD1. 

~OEDEREEDE-Erf-OVERFLAKKEE, eil., prov. Zuid-Holland, van 
hetwelk het het zuidwestelijkste gedeelte uilmaakt, arr. Brielk, kan,. 
Sommelsdijk 1 wordende ten N. door het Goereeschediep, ten N. 0. 
door het Haringvliel , ten 0. door het V olkerak , ten Z. door de 
Krammer en de Bieningen , "n ten W. door de Noordzee bespoeld. · 

V 66r het jaar 171Sl maakte bel de twee eilanden Goed ere ede en 
Overfla kkce uil, welke geene andere· gemeenschap hadden, dan 
onr de met laag waler bloo, komende slikken , waarin ,wee gaten, 
het eeoc genaamd de Scborrezee, gelegen lusscben het eil. Go1D1-
n1oz en hel S1ellegors , hetwelk het ondiepste was , hel audere ge
naamd de Ha Is , en gelegen lusschen dit gors en het eil. O,unu
&EB , hetwelk de cigenfijke scheiding lu1scben O,u1rL&&1t11 en GoEDa
auoa uitmakende, met hoogwater voor schepen bevaarbaar was. De 
overlogt over die slikken, waa ecbler 1eer gevaarlijk , want. ruen moest 
altoos het laagwater afwacht.en , en soms voor ben , die gceae goede 
tijdrekenin& maakten of dOOl' tegenheden op da overlop 1icb langer 
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IDOlllen ophouden dan BffOOnlijlr. , uer noodlottig, Geen wonder , 
dat men bedacht was , om eene meer veilige overtogt daar te stellen; 
Dit had plaats in den jare 171S1, in welk jaar nn wege het gemee
neland -.an Bolland een dam werd gele~, die de eilanden Go■o11H1D■ 
ea OnarLAHH aan elkander hechten, Dele dam sloot met het eene 
einde aan den Grooten Zoiderpolder , gaande eent \Ot. op aekeren 
-.r1tand oostwaarts , Ter,olgens zuidoostwaarts aan het Toomoemde 
Stellegon , voorts in dezelrde raafJing van het1etrde gors , al verder 
■uidoostwaarts tot op eenigen afstand 'HD den Nieuwkraaijerpolder, zijnde 
Kraijeaisse toen nog niet bedijkt , van waar hij nagenoelJ mèt eenen 
regten hoek om1waaide , en aan Ro1enisse gesloten werd. 

Door het leggen TBn dezen dam , was de gemeenschap met beide 
eilanden wel veiliger , doch niet volkomen , vermits bij niet boTen 
den vloed opgehoord was. Evenwel beet\ dit die uitwerking 1Jehad , 
dat er aan de aoord'oostzijde eenip aanwa&sen 1ijn ontstaan, waardoor, 
bij de opgeTolgde bediJlüng na Stellendam , eene groote verandering in 
de. gesteldheid de&ei etlands is Teroonaakt. De aanwassen , waanan IOO 

neo is gesproken , en die ten noordoosten van den dam gell'!Jen zijn~ 
aijn op den !iS April 1761S door de Staten nn Holland aan ·particnliere,
OTergegeven • om binnen den tijd van :S6 jaren en Tolgens 1ekere li
miten te bedijken , mits den dam 011derbo11dende. en voorts alle Ter
dere onkosten TOOr hunne rekening nemende, zijnde Stellendam tevena, 
-bij octrooi váa denaelfden 2:S April 1J61S, tot eene ambachtsheerlijkheid 
verbnea. Nog in dabelrde jaar werd de dam verhoogd tot boTen de 
gewone vloeden , en men trok dien op eene vlakke hoogte door OTer be& 
Stelll'IJOl'I , sluitende aan Kraaijenisse , in plaats van (100 alf hiervoren 
~• geaegd) aan Roi:enisse, omdat, sedert het jaar 171S1, Kraijeniae 
bedijkt zijnde , zulks voordeeliger uitkwam. De eerste bedijk1D1 in 
deae aanwa11en heeA plaats gehad in het. jaar 1769, zijnde alstoen 
de Adrianapolder ingedijkt. De1e overstroomde in hetaelfde jaar; werd 
in het yolgeode jaar berdijkt, en toen langs de 0011bijde afgesneden, 
hetwelk nog aan de ligging nn den dijk, bij de woning Koorn lust, 
te 1ien is , welk gedeelte naderhand in den Eendragtpcdder i, inge
■loten. De gemelde polder sluit zich aan den Grooten-Zuiderpolder, 
onder Goedereede behoorende , en ia alaoo de eerste , welke -het 
eiland Goedereede nader aan Overflakkee heet\ gehragt. Bij 
ontleent aijnen naam van de echtgenoote des toenmaligea Ambachta.
heeren llr. w• C.111, en is groot 4H gemeten 1i½ roed. (on1Jffeer 
191S bnnd.) koat.baar land. Tot nog toe bestond er tuachen de eil. 
Goedereede en Overflakkee geene andere gemeenschap, clan oTer 
den gelerden en nader verhoorden dam ; maar, in het jaar 1780 , 
ia de ~ndragtpolder ial(edij\t , strekkende na den Adrianapolder 
lanp den dam, en 1luitenèle aan den eentea pold. in Onrflalikee, 
Iruijenisse genaamd. Hierdoor werden de beide eil. aan elkander 
gehecht, en het ia van dat tijdstip af, dat Goedereede en Over
flakkee konden geaegd worden één eiland uil te maken. Deae 
polder is 1ijnen naam venchuldigd aan de Eendragt, welke wegens 
het doen der bedijking • onder de belanghebbenden heench&e; hU 
is groot 1!i60 gemeten 7:S½ roed. (ruim IS78 bund.) kostbaar land. 
Eindelijk zijn, in het jaar 180:s, de laatste aanw1111en bedijkt, 1ijnde 
de Babpolder en de Scbaneaeepolder. Deae bedijkinJ bad reeds 
•roeger moeten plaats hebben, dewijl , aoo ale hier voren 11 geaegd , de 
aanwa11en binnen 16 jaren moesten ingedijkt zijn , Tolgena het vroeger 
octrooi van het jaar 1761S ; maar uit hoofde van den toenmaligeo oor-
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log, hatlden do belanghebbénd'en ~itstel 'fenoeht -en ,erkregen. Deze pol" 
ders liggen beide len N. van den Bendragt.polder, en strekken omtrent 
't'ao het dorp Stellendam langs het builenlJOrl , tot aan het III nn 
Dirksland, en zijn- genaamd naar de twee oude rivieren, de Hals en 
Scharrezee, welke weleer in deze onbedijkte landen aanweaig waren •. 

Dit eil. bevat de volgende gem.: Den Bommel, Dirk.aland, Goe
dereede, Oud-en-Nieuw-Herkingen, Meliuant-Noorder
schorre-en- Welleatrijpe, Middelharnis, Onwaard-Oud-en
Ni euw -K raaijerspolder-e n • Kraaij eni ue, Ooltgensplaat, 
Ouddorp-011deland-Oud-N ieuwlaod-en- Wc st-Nieuwland
Oo st-en- W estdijk., Rozeniue, Sommebdijk., Stad-1111, 
het-Haring'Yliet, Stellendam, Nieowetonge-en- Klioker
laod, Oude-Tonge, beslaat eene oppervlak.te 'Yan 2i,i1S9 buod., 
bevat 27 43 h., bewoond door 4233 huisge,., uiLmakeode eeoe be•olkior 
no DD!ll!veer 20,000 inw., welke meest bun beslaan vinden in dea 
landbouw , terwijl vele 1icb op de meekrapteelt toeleggen , waar
toe in dit eiland 20 mceatoven bestaaa , ook beet\ men er 1 leer
looijerij ; i scbeep1timmerwenen , 1 louw1lagerij , 1 olie- en 11 ko
renmolens. 

De Herv., die hier 18,000 in getal zijn, maken de 't'olgende 1i gem. 
uit: Den Bommel, Dirksland, Goedereede, Berkioge, 1lid
delbarni1, Ooltgensplaat, Ouddorp, Sommelsdijk, Stad
aan het Haringvliet, Stellendam, Nieuwe-Tonge, Oude
Ton ge, die geaa111enlijk. den ring van SomflUll,tlijl: l'Ormen. Zij hebbea 
ti kerken, bediend wordende door 13 Predikanten. 

De Doopsgea., van welken men er 80 telt, lll8kei, de gem. 't'an 
011ddorp uit, - De Fvang. Luth., die er wonen, bebooreo tot de 
gcm. nn Brwlk-en-Helleioeülui,. 

De R. K., nn welke men er ruim 2900 aantrei\, onder welk.en 11SOO 
Communicanten, mak.en de stat. van 0•• Toàge en &-eWijl: uit, 
welk.e er twee kerken hebben , die door i Putoon bediend worden. 

De 100 Isr., welke. men op dit eil. aantref\, worden to& de ring
synagoge van •itltleU..f'Jlil gerekend. 

Het wapen no het eil. Go1D1■DJ111-Ell-OY1111uu11 is van keel 
(rood), beladen met twee torens en bun verder mellelwerk, door 
twee ketens aan elk.ander gek.lonken , waaronder eeae zee is bruischende , 
op iederen torea eeae nao van keel , waarop eea klimmende leeuw van 
go11d , en aan de beide kanten van den toren twee omgekeerde anken 
't'an sabel (zwart). 

GOEDEREESCHE-GAT of G.n-vu-Go1DE■-m1, iu de wandeling 
veelal hel Gouuaç&1-Gu geheel.en, narwater ten Z. W. -van de pro•. 
Zuid-Hollantl. 

Daarin zijn twe& uitvaarten naar zee, het W est.e rga l en het z.ooge• 
naamde S lij k. gat. Van het, laat.ale wordt thans nagenoeg alleen ge
bruik. gemaakt. Beiden loopen langs het eiland Goedereede en die
nen ter uitwatering naar de Noordzee. 

TuHeheo dit gat en het Land •an V oorne liggen platen van onder
scheidene benamingen, de voornaamste is de Vlinder. Het gat 
heeft thans sleeht.s de diepte 't'oor schepen, 16 of 17 voet diep gaande. 
Deae komen voor Hellevoet.slnis ten anker, en wanneer zij beatemminir 
hebben naar Rouerdam ·of andere steden en plaatsen, waarvoor het 
kanaal nn Voorue is aangelegd, ·maakt meu daarvan gebruik. Naar 
Dordreeht en andere plaatsen, werwaarts dat kanaal niet strekt, -vaart 
men booger op. · • , 

j 
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GOEDBR.IER·, meer op delftder-Yez-,, pro,. fhlJff,land, gcm: 
Bomneld. Zie W •n•1CD-•1n. · 

GOKDE-VEllWAGTING, verl. plant. in Nederlandi-Guiono, kol. 
Suriname; aan de Benedm-&romaeco, ter regterzijde in het afva..en; 
pafeede bov11nwurts UD de verl. plant. Cabena 's Hoop, benedenwaarts 
aan de verl. plant. Voonorg. · 

GOEDE-VERWAG'l1NG, kweekgr. in lfetkrla,.d,-Guiano, kol. Su
rina11.e 1 aan het Konoal-ean-Saromotto , ter re1rteniJde naar .Para• 
maribo varende ; palende boven• en benedenwaarts aan zwam~• en 
onbewerkte Losschen; 7lSO allen groot, met éénen slaaf. De l'iegel'II 
noemen haar Moanoz1111111. 

GOEDE-VERWAGTING, mil. post oC liever piket in JV,,u,1-á,
Gaiano, kol. Surinomf!, aan de Wanikakreek, ter regtcnijde in het 
varen naar Paramaribo; palende Loveowaarts aao deo liou4rrond de 
Dankbaarheid , benedenwaarts aao de Saramacca, bij de Ncrren B.u:• 
u• MAsu11u, d. i. Hnano Dl!ft Bun.111 r,cnaamd. 

GOEDE-VREDE (DE) , suikerpl. in 1f etkrland,-Guiano, kol. Sari• 
name, aaó de Surina- 1 ter reirtenijde ia het afvaren • paleade bo
venwaarts aan de suikerpl. Toledo-en-Nieuwrust , ï;;Jeawaarts aan 
de verl. plant. Nieuw-Loerbeek; 1041½ akk. groot; met 84 slaven. 
Zij wordt bewerkt door eenen watermolen. Door de Negers wordt. •U 
Puu genoemd. 

GOEDE-VREDE-EN-CO (DE), houtgr. io .lferlerlarw-Gui•-, kol, 
Stlffltllrnt! 1 aan de Suriname, ter liokenijde in het. afvaren ; palende 
bovenwaarts aan den hou4)'r, Staf-Aron• , benedenwaarts aan dea houtgr. 
Rama ; 1641 akk. groot; met !11 slal"en, Vroeger heette sij Sru• 
auuu, bij de Negen CuTIIOI, 

GOEDE-VRIEND (DE), kostgr. in Netkrlarw-Gaiau, kol. Sari
- , aan · de S..rium, , ter regter1ijde in het afvar,n ; palende bo
venwaarts aan den houtgrond Moederszorg, fMlnedenwaarts aan Robles
kamp; 1100 ûk. groot. De Negers noemen haar Boao11uo1. 

GOEDE-VRIENDSCHAP (DE), chirurgijns etablissement in '/f_,_ 
la..J.-0..iana, kol. S•rinome, aan de BeneJ,a.CJontmn,ijne 1 ter reg
tenijde ia het afvaren ; palende bovenwaarts aan de koflijplant. Schaap-
1tede , benedenwaarts UD de koffij- en cacaoplant. Mariënboseh; 38!1 
akk. groot. . 

GOEDE-VROUW , naam, welke de Negen geven aan de saikerplant. 
An.nu, in lfetkrlatuá-fhiau 1 kol. SNrinonw. Zie Au•ua. 

GOED-FORTUIN , .. eil. io Oo,1-Intlië, in de IndiuAe Ze. Zie 
Pou• (S11-). 

GOEDINGEN, in het Fr. Gonu111, geh. in het halj. Bastopne 1 

grooth. Luz.,,,/n,rg, kw., arr. en 7 u. N.W. van Die}ireA, bot. 
en i½ u. N. van Clerff, gem, en ½ a. N. 0. van Nwtkr-Beling; · 

GOEDOEFROUW , naam, welken de Negen geven aan de kof
fijplanta■dje An•'•aoa•, ia Nednlorw-fhiana, kol. S•ri•me. · Zie 
A1111••-•• 

GOEDSCHA.LKSOORD , d. in den Boehe'l,enmartl, prov. ·zuid
Hollantl. Zie Go1DSCJW,1UOOU, 

GOED-SUCCES, nrl. plant. in Netkrland,-GMiana, kol. S•ri
tt0rnt! 1 aan de Boen-Couü:a, ter linkerhand in het afvaren ; palende 
bovenwaarts aan de koftijplant. Amhem , benedenwaarts aan het cbir. 
etabl. Patientie. · 

GOED-TEN-BOSCH, buiteng. in het /Vederkwartier der prov. UtrttAt, 
arr. en i u. N. N.W. van 1ltret:l1t, kant., irem, IIWJr,sen. · 
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, Gf)ln..Ull'Zl&T,. ,ql,.plant •. .ia .,,.,_. S1si■11,r,,M.a..i ••,· 
Mil de B(>111a-Cqtta, t.u J'e8lenijde ia het afvaren; paleQde ho•.,,.. 

, waart.& .au de verL plut, cle Zea-Kiaderen , heoellei;,wll4U'ta aan . de 
; ~\likerplant. Haaenbotch ; ISOO ak.k. 1roo1. · 

GOED-VAN-EU.EL (HET), pold. ia de bar •. 'fllll llrw, pnn. 
Jfoortl-Bmba•tl, Zie Eun {HH-Go111nu). . , 

, . GOEFINGEN , oude aaam van het ph. GRIIIIIU, in Di,_,__ 
tlirtgtpil, prov. Dre"tl,, Zie Gz11111111u. 
, GOEGË , Toorm. d. ia Oo,1-l•tJii I op. het eil. Flor& Bel •• de 

, hoefdkampeng nn dea · Wja _ van Larantoe.ka. 
, Het werd, in het jur 1831, met n.~ zevt1111 andere,bmpoup, • 
ernstige bestraffing .an hunne seeroneriJaa en vau c1ea h-,cle\ ia •-
'fCD , door 4-e opzen l'ernield. , 

.GOEGOELOI, d. ia Oo,i-lrulii, op het S~ eil. ,.,,_, relid. 
, Ka,(o11, ad,. ne. llogala"fl, ,. 

GOEGÖE-MALINTANG, 1terkte in Q.,,~Jrulii, op bet.S ... ai:k 
. eil, Suutra, ia de Padaag«M-B0111t1landat.. · 

Bij den op1tand, welke, op den !U Februvij van bet par 1841, 
..in de P~np:be-Bovenlanden wu uitsehroken; werd dele sterlt.e, 

desti.idl .1lechts heael door een "ijf\igtal on1er IDlllUCbappen, on4er bel 
~vef van den 'l'weede-J.uit1nant J. B. Bt.azu, onnrlioedl eaapvellea 
~ het, voor de kleine be1elting te uitgestrekte, retraocbemeat, door 
dllÏlenden , moord en verwoestiag ademende opatanclelingea , o.erweJ
~- On,e breven , die ter naauwornood te wapen konden me.IJ•• 
aomler patroaen , troli.ken • sich met de bajonet v~d~1 ÎII liet re-

. dout t.erug , dat Dil door de mnitelingeo , echter sonder beleid , bestookt. 
. werd, De \'erdediging werd met bedurdheid en onrleg , en mei het. 

heldenvoornemen , om , in den uitenten oogenblik , den hran4 in het. 
kruid te ,teken , 'VOigehouden ; doch nu dreigt der baeuiag IM>nsen· 
nood. Eea aantal dapperen 1nenvelde of werd gek•elst, en hel ge• 
_brek, gepaard met nrmoeidheid , 1telt meaipa buiten P"~ 
.lamoeli.eo bij den brann Bt.1111a , oru heimelijk. dien bopeloneu pld 
te v11rlaten , werdea. de1niettegen1taande en bij hubaling al'pwaea. 
Lar , 011 l&f bij sich door oodencheidene iolandscbe milit.airea • tlie 

. -verklaarden 111eh wel dood te ,rillen vechten , doch niet doocl Ie WJllea 
, hongeren, verlaten. Het getal weerbare mannea verkleinde aanmerkelijk • 
. en . tol overmaat van raml' , ,telde een _ slagregen de meeste pwerm 

.. l,uiten pbruik. Na vier dagen alqo volhard, en aich te vergeef's met 
. de hoop op. ont1et gevleid te hebben , ltesloot de Luitenant Buua , • 
,• hiéro'ter vooraf met 1ijnen braven kameraad , den Oflicier-&1.aalmeester 

bm. , beraad.lugd te hebben , met 1ijne 1etrouwen den post te nr
lateo , en , wu het mogelijk, te ontkomen. Lar onder hen warea 
drie 1waar gekwellten , · de Sergeant Sc:au.LDI&, de Fuaelier M.uaa 
en de lavaansche Fuaelier Sou.uv. Deae braven willen acbterblij'ftll, 
~m den brand in het kruid te at.eken , en met de muiteliagen te ver
gaan. Na den kameraadacbappelijkea handdruk en een wapenbroe
derltik .vaarwel , verdeelden 1ich de kleine beaellior, m trolr. • ~ 
1tigd door eenen donkeren nacht , uit. Deae aftogt gin~ f!paard met 
'\'el'IChrikli.elijke omstandigheden , door wilderui11en , nneren , onr 
Jaoose rollen en lang• ona&ienbare diepten , des daags vencholeo e11 

· ptadig vervolgd. E.iodelijk werd de Luitenant B•asu, op het 005ea
., ltlik dat hij aan redding wanhoopte , en van gebrek eo elleode dàcli& 

te beawijken , door ome troepen entmoet , en sag 1icb met 1ijne 
wl:inige volgeliopi wonderbaarlijk sered , behalve aijn brave kame-



· GOE, -l'UII , &ia Olleift,.flela•Jateeiter llDtU. ,' wien1 k.-ehten , na het nr• 
laten nn den post , hem ~Yen , en die, al1 ware te Goaos-■A
IINTua bar '98R Oodhollandscho moed en aelfverloochening nreenip 
pweeat , op eigen venoek, werd achtergelaten. De muitelingen , nn bel 
iedeot geheel aonder verdedÎ!Ïng wanende, trokken daar binnen~ doeh 
eene verschrikkelijke lellbanting getuigde -ldra van de edele zelfop
oll'ering en het gebonden woord, want hij het krnid brandde •de lont 
en waakten on:ae drie helden. · · 

GOE-JAN-VERWBLLENSLUIS, b. in het 'll'atfflfAap Nn 'll'orr
•• prov. Z11itl-Hollar1tl, arr. en 8½ n. Z. 0. van Leydn, kant. en 
S •· Z.Z.W. 'fan roerden, gem. 6root-n-Kl,in-H,indorp 1 ¾ •· 
W. van H,lnlorp , aan den IJssel, . 

Deze b. is in de geschiedenis wermurd geworden , door het aan
houden nn de Prinses na Oranje , echtge11oot van W1u1■ V , Stad
houder der Vereenigde Nederlanden , in het jaar 1787. Het was ia 
het ·taatat van de maand Junij, dat deae Vorstin 1 'begeerif om aan 
de aakea van haren echtgenoot eeno r.nstiga keer te r,ven , Nijme
gen , deslijds het gewoon Yerblijf des Stadhondan , Yerliet , en de rei. 
naar '• Gravenhage aannam. Haar gevolg bestond slechts ait . eeae 
Hofdame , eeoen JCamerheer , benevens eenen Klerk der Secretarie, 
eenen Kamerdienaar en twee kameniers. De baron B1n1Wc& en de Gou
verneur der Prinsen u Su■wo■DT reden 'f09rDit. Dit kon IOO atil 
niet geschieden' or de DMre ''flD hare reis vloog hare komst voorait. 
De eommiuie van defeuie te W oerdea gaf onverwijld lut , om baar, 
op Hollandschea bodem gekomen zijnde: tegen te honden. Tus1ehea 
Schoonhoven en Goada aan de Vlist aangekomen , werd zij door 
de aldaar post pvat hebbende manschap 'ffl'ZOllht , bare re11 niet 
'f'erder voort le zeilen. Door deae en eenige later aangekomeae rui
ten begeleid, werd het geaelséhap hij Go1-ux-VnwnL111u.111s OTer
pet, en in het hais van eenea landman gèbragt. Welbaut zag 
mea ook aldaar de leden 'fan het defeo1ieweaeo , CanLtH, BL01t , •• 
WtT, TotrLOB , benevens den SecretariB Co1na111 aankomen, om 1ieJa 
met de Prinses te onderhouden, In dit gesprek vertoonden zij, dal 
~j in dit hagchelijk tijdstip geene vrijheid hadden gevonden , om de 
Vorstin on~hinderd hare reis t.e laten Toortzetten , maar gedrongea 
waren , om , alvorens desweire het welbehagen der Staten van Holland 
te vernemen , tea welken einde zij reeds, vóór haar vertrek uit W oer• 
den, eenen renbode naar '1 Gravenhage hadden geaonden. l)e Prinses daarop 

· te kennen gegeven hebbende , dat haar oogmerk met deze reis l(Oed 
was, drongen zij er op un, de reden daarvan te mogen welen, doch 
ontvingen hierop een weinig voldoend antwoord, Daar echter het 
hui1 , waar mea zich bevond , niet geschikt was tot een nachtverblijf 
'foor de Prinses, èn deae, tot 100 lang mea het goedvinden der Staten ont
·wangeo bad, bare reis niet verder kon woorbctten, kwamen 1ij overeen 
om baar naar Schoonhoven te geleiden. Twee Leden der commissie, met 
een gedeelte der ruiterij, vergezelden baar tot Schoonhoven, waar 
zij , nog op dienzelfden dag a&cheid , "Van haar namen , onder dankbetui
ging van de Vorstin , als ook van den Baron B111n11a , voor de oplet
tendheid 'foor hare persoon betoond. De Prinses, de nacht le Sehoon
ho,ea doorbrengende, schreef den volgenden dag aan den Griffier F •~ 
au. en den Raadpensionaris n■ BLEuwu& , iu beide brieven waren 
de reden van hare reis, die 1ij gehoopt had , dat een i:eheim lloade 
zijn gebleven , tot ~are komst te 's Gravenhage, bloot gelegd, en -
strekte leven,, om, door bare tuacheokonut., mede te werken; tu vcr-
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• laeedint vu w ~rio« en,.., w 6ND1 ., ..... p,aW!erT~ op 
poadaa de, conllitutie; terwijf lij boveQ!lien •enochL, dat tne&· ,.. dit 
baar oosmer" ua de Algemeeoc SI.alen. ea III Sta• va" Hollaaul 
lrMais wilde.gcv•. Van Hch~en aau Leadaaa "Verlnlkkendr, Olll
'fÎDfJ zij daar. het toep1egde buigt , door de Commiuie ·,an deta.io • 
laeheheode , dat. de Saatea den brief der C...isale , ala ook: clie aaa 
den Griiier en de11 lludpeasiouaria bad.dea ov.erpoomeo , • lael sedrag 
derwmmiasie goedkeurden. De Vontin baar .............. , airiade, 
keerde qo Leerdam naar Nijmegen terug. . 

,Bij, .t.11 intop der 1\-uiaeo in U.Uancl, - de pcm aa& tie G.-
JH-Yu ........... uaa.~ mei anldÎ(f maa, .mdw het. benl un -
Kapitein, welke, den 19 September, dOOI! tla L.,_.., Puu.&aua, 
MIL· het Jaaofd ,aa eenige INiui,clae jafen., .oaverboeda •-1le11 
werden, zoo. dat zij. sicà weldra \ot. de o.verp•e genooeluau u
po;,1, w.ax!OOI' ·en Pruiaaen ti k--■-en in luwden vielen; a.r.ijl 
de Kapitein , i LniteDuls , 4 o.leroftieierea ·ea 41 S.W.tea •riiP-
8"':•nr11. werdm, llijade da o.-eripn nau Woerden ,_.._ 
. GQiJJABà • D81UD, welken de ~, geven _. 4e ailr.erplam. 
Pon110, in Neder.loul-Gaiau, kol. Su,..,.,,,,. Zie Ponno. 
-GOBILAND, 'faorat. huj., prow. NoorJ-lleUa4. Zie Gooi (lln). 
GOBLA-BATOI, eil, io Oo,t-1-'ii, tot de z.....,,.. Rlulk.

-'-- bebooreade. iie ln01. 
GOBl,A-GA.DJA' oacl d. ia Ood-/rulti, lp het. s. .... eil. J,,.. I 

màL PfffAarr-Iûfn1ücl,appn, niJ· Paralaa.on&tj-,_. 
, Dit. d. maûta in het. beg-ia de,: vorip eeuw, mal ile d. Pu • • 1 

T-jitaja•, Hoifi• en Maaal 1 benevens het po. .Ialletoir 
• no« vier dorpea aoDller , naam, ruim 1000 haitge&. uit • 
. GOELB-GOELE , oud d. ea woorm. vlllling ia Oo,t,.J,..., op \iet 
~ eil. ~- Zie 4'-, beide volpode art.. 

GOELI-GOELI of GonB-6-J.& 1 oud d. ia Oost;./ltlltii, op •eL. ... 
lre11,..èil. C,-, aan• W111lk••; Yl'Ollflll' aloDII ut. oalder hliag. 
wunan be& !ilt m. ten W. gelegen wu. De iaw.. ltaddao liiier ....,._ 
INlài eme VOlt.ÏDff vaa den.elfden . ■aam. 
• Op den 51.1 Deeemlier 16M werd er eep contraqt ploten met de 
Hoofden no CerafA•La•t, Keffing, GÓrawa, Goau,.Guu-., 
dat •Ü, buiten toestemming Uli den Gouverneur .-u Amboi.na, gem 
verbond of verdrag met de, Spanjaa*o, Tid-n., Makauuea, .Bu
dauezen , Engelschea, Deeaeo, Branacbeo. of eeoip andere IUllie hoe-
~amd, megtea maken. . 

GOELI-GOELI of Go1L1-G01L1, ..-oo~m. vesting ia O.t-b,J;ë, op 
het ,4,nbon,c/w eil. Ceram, aan_ de W ealwt , !il½ m. ten W. ..-an 
l[ding. 

Zij wu in het jaar 161S9 door die vu Goeli-Goeli, op eeae stem
rota, no groote opeen gelegde Uipsteenea aangelegd en had door de 
llooge liggiDIJ uo fraai uit.aigt in zee. Laler ia· lij door de on- vero
urd en bezet geworden . 
. GOHLING (TJINJIN-), riv. ia 0.0.t-l■Jii, op het S.~ m. 
Jaea. Zie TJ11JU1-GoB&.l1'G, 

. GOELOEW AN of S011&B11--Gou.onr-!JI, riv. in Ood,./ruJië, op liet 
Sundtuc~ eil. JaN, nsid. P.eWongug. ~~ k~ ui~ het. gebergte 
w-aremg, ea loopt. met. eeoe aoonleuslelijke ritltiAg 10 de Zee •• 
1AM uit. 

GOELOEWAN of TA11DJ011&.Gozto1,u11, kaap in Oalt-/r,d1'i, op be& 
S.adtutAc eil. laoa I r.esid. Pelalangong , aan de Noordkust. 
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GOBIIAllàPI, w.io ell. in 0..f.lntlil, ia s ..... ~. 
G0EIIEI-0ELA , geweal ia Oe,f.l..-i, op het ........ eil. Sria,J.. 

Int. · Zie 0-.0.0■• 
GOE.llBLàllG , laadt. en 4. in llo,t-ltulii, op hel ..4..,.,_ •• 

Ceram. Zie Go1mLH. 
GOEDL:iK, d, ia fhd-laJii, op het Saadruele oil • .,._,, ruûl,, 

ftfr· ea dislr. Pelralongang, aan den voet van den berg Groede. •~ 
telt er nlÏN 518 lnótpli., die 11iah meL liet planleo na taballl en 
jagong be11ig honden. 

GOEMU,AN el GNau.le , lands. in 0..t-liulië 1 op het. 4..,,,,,_,.. 
eil. C.,..., liet oottelijke ,-leel• -..o dit eilaacf aitlllMMde ; _. 
NB 4'. 'faD demelfdea --· 

OOKIIIL.lN ol Go■---, d, ia Oed-,,,_, 1 op· het .41111111• eil. 
Cenua , lands. Goemilar1. · 

In het Mpa tier 'Ml'ip eeaw ,. lleltoDIII het nil lt •f. 'Il h!Wàt , 
omrin«d door emea ateeaea pager. 

GOill.l.0EL0B ol Goana-0■M" e-• ia 9-t-hdii, op het S..
tla,d,e eil. s.-n, ia het Z. 0. vao het eil. 1 N.• N. 0.· .,.. P" 
sumah-Lehar. 

G0B:M0ELAX , ond d. ia Oost-lfltlii, ep het S.n,,._e eil. '-•, 
-id. .i■•r •wg , ftf• ea dist. a-i. 

Dit d. maakte, ia het hepi der vorip ... , met l'err•l•j• 
__ Z.jiwl:, --•· UIL 

GOBIIOR.t. , oud d, i• Oo,1-lntlië, op· he& s • .._., eil. '-a, 
raid. Preong,r-.&g~, res, Btt.along, tunchen· dea ~ 
lijkea oner der Tjimilajee, ia het pb.gte, boweeten Paner-I119ata. 
Hel bevatte, ia het begin • 'Nl'ip eeaw, met· ffiptt.l••lt•tl 1 
-beat 100 haÏIIJIII. · · 

GOEND.àNG (DE), m. i■ Oo,e..ln.lii, op het s • .,.,,.._ eil. Ja., 
raid. S-l■•, tlie aiela in de· B~•_.,. ontlail, 

GOBNDàll, 1111lkallilehe he'IJ- ia 0.,.1,,.., cap hel S.""-oie ah 
J.N, NM, ....,.__ 

GOBNDA-SOBLJ,, d·. in tlwt-Irulil, op llel S•.,._. eil. J..., 
ach. res. Bait111sorg, dist. TjilNmHt•, door eeaip welbuoawde rijll· 
Yeldea emioingd. 

GOBNG of L,a.GOIR, riv. ia· 0..-bulii1 op hel SIUlfltt.1c/ae eiL • 
Jtt."", resid. Ttt.gal, Zij ontsprill9" uil de■ -,r Bn•g., N.W. vaa 
do Slamal, omtrent S palen Z. 0. vaa· Baata .... Sarie , ia bet dillt. 
Lebabioe. Dl!N ri.-. loopt door laat.tgeaoemd di11., N. W. aur hel 
d. van dien naam; V8"olgea1 N. 0. t.ot Poeaoeuppan , waar zij het 
dist. Labàk1ioe verlaat en in dat Ya■, Gantoeapa valt ; loopt deo, ~, 
laet11te-N. tot de Prodjat, neem\ daar bare rigting N.O. laPfS hel·dÎllt. 
Balamoä tet MUIIUI , en streolll& eindelijk neordwaarll doer de dist. T-a
pl en Xranden , toC aij ten lubt& , onder han!n eigen o•- , ia aee-atort. 

GOENGA, cl,, proY, FrinlNtl 1 kw. 1'ntergoo, griel. #'y,,,.,.,._ 
rotlnl. Zie Gom1.1. (1). 

GOENGJIEM, oude naam, van hel d. Ge.NA, prov. Prir,1.,.,1, 
lw. 11' ellergoo 1 griet, 11' yml,n'tlflrtlllleel. Zie Geu11.1.. . 

GOEN.IK, voonn. schor lew 0. van hel eil; #' al,,,..rl,diji , prov. 
Z•'-d, welke bij de bedijking va■ de Wilhel1Dinn•polder·in betjaar 
1809 daarbij ingedijli.t i1. 'J'ban1 de naam eener hotswde in dien polder. 

(t) AU. de ""'iP •-• die """eldM mtdo "<I _,. 1118\ Go&II popeld Yia4t, n1U -
i .... liju op Go,,.. 
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GOENING-PRING, voorm.' d. in Oo,t-/ndië, op het SunJaitAe eil. 
Jua 1 resid. KatlH I ads. res. Jllag,,law9. 

Dit d, is in Mei 18i7, wegens trouwloosheid en aanhoudende zamen-
1panoing met de muitcilingeu , door onze troepen , onder de bevelen 
van den Kapitein Tu H.n-1, vernield. 

GOENONG , d. in Oo,f./11dië, op het Sunda,clae eil. Jam I resid. 
Tagal. . 
• GOENONG, d. in Oo,t-lndii I op het SunJa,clw cil. Sumatra , in 
de Padang1che-B0Hnlanden I distr. Batipoe. . 

Dit 'd,, hetwelk cenigen tijd door de muitelingen was bezet geweest , 
werd jn Maart. 1835 door den Regent van Batipoe, ondersteund dooi; 
een detachement van 1 Officier en 21S man weder in onze magt gebraff!, 

GOENONG', riv. in Oo,t-lnd1'i; op het Su,ul,..clte eil. JaWJ I res1d. 
Taga.l 1 die zich in de Pamalie ontlast. · 

GOENONG-AGONG, d. in Oo,t-J,ul,ë, op het Suntlmclae eil. Su
matra. 1 lands. Pa11aman I zeer nabij en Z. 0. van den berg Dempo • 

. De inw. zijn met kropgeawelleo behebt , waaronder men er van een 
verbazende grootte heeft:. 

GOENONG-API, eil. in Oo,t-lnJië, in den Jllolulsclien ..ln:liipel. 
Zie A,a (GoB!IOWG•) (1). 

GOENONG-BENKO (SU11tHAOOD•B1aa), ber1 in Ood-lnJii, op 
het Sund111Cle eil. Sumatra 1 S m. N. 0. van Bengkoeleo. 

Deze berg , welke i600 v. boog is , is eerst ia latere tijden be-. 
llommeo geworden , en onderscheidt zich door zijne schilderachtige , 
stoute gedaante. 
. GOENONG-BBRAPI, berg ia Oo,1-lntlii I op het S.,,J,anA. eil. S•
matra I in de . Jllenangiabamclie-BOflffllandn. 

Deze berg , een der booirste toppen van den Goenong-D1111po I heel't. 
eene hoogte van 13, 191S v., en is eene steeds rookende vulkaan. 

GOENONG-BISSIE, berg in Oo,t-lndii l op het SHtlmclie eil. Su
t114tra I in de Jlnar,glaAauiclie-Boflftlarulen 1 distr. Po11J'ang-Bau111a. 

Uit deze he1 wordt veel ijzererts getrokken, hetgeen meest naar 
Silimpauwa en "ipagang gevoerd wordt , waar ijzersmelterijen en ge11-eer
fabrijken zijn. 

GOENONG-TALO, ook wel Go1110111-T1uo·en algemeen Goaonuof!' 
beeten, rijk in Oo,t-lnrlii, op het. Sunda,clie eil. Celebe,, aan de 1u1d
aijde van den noordoostelijken uitboek. 

Het was vroeger een roofstaat, doeb thans is het er rustig. De Ruu., 
die , even als het irrootste gedeelte der bevolkinir van het Maleiaebe ras 
is en de Mabomedaansche godsdienst belijdt , is het Nederlandsche Gou
vernement zeer toegedaan. Er worden ook. eenige Christenen onder de 
bevolking gevonden. De grond is er zeer vet en zwaar, maar de Ga
rontalers , die , door de bevolking van het naburige Boeoto, de sago uit 
de hoomen doen balen en tot. brood bakken , sijn te trotscb en te lui 
om dien te bebouwen. Alleen aan bonne tuinen, kokos- en pisang
hoomeo , turkscbe tarwe, katoen en aardvr11chten , besteden zij eenige 
moeite. Aan de helling van den berg planten zij rijst , doch de bufl"el 
bezigen zij niet om te ploegen, maar. als last- of rijdier. 

Beliahe buffels zijn er veel boenders, eenden , duiven en viseb, aehier 
bij ieder huis is een vijver, waarin de visch in het le\"en gelioudcn 
wordt, om dien aan neemdelingen te verkoopen. 

(tl De """'Îll" lo,adijka 111d Gonom besi•- u-, wollia hier alot proadoa ,ronlea, 
Jotke uien ''f de woordea Y&a ODdencheiding. 
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J>e lucht ,wordt bie, dool' den landwind, welke door eene hergeagte 
,redreven wordt, verfri1eht en kan des naehls zelfs zeer koud 1ljn , zoo 

. dat men dikwerf genoodaaakt is , 1ich tegen de koude te dekken • 
. Men heeft. er ook goudmijnen, die door deo Vorst bewerkt worden, 

De uitvoer bestaat hier in touw , bindrotting, timmerhout, maode-· 
werk en schildpad. · 

GOENONG-TALO, ook wel Go1111011a-Tnto, algemeen Goao11T.U.O 
gcheeten, riv. in Oo,t-/ndii, op het SandlUelw eil. Celebe,, met eeoe 
auidelijke rigtiog in dè Bogt WIR Coenong-lalo uitloopende. 

Deze schoooc rivier ontstaat nabij Patlang of de Ylakte hij Goe
nonir-Talo uil twee takken, waarvan de eene uit het noordoosten van 
het booge gebergte nn Attinggola, Balang'as en Aodagcle e'n de an
dere uit het westen en uit het binnenwater van Limbotta voortkomt; 
en is eene mijl opwaarts ,oor irroote schepen bevaarbaar, ' 

GOENONG-TALO, .ook wel Goao11e-Tatto, alpeen Goao■T.u.o ge
heeten, st. in Oo,t-Indii, op het SundlUelw eil. Celebr,, aan de golf 
en riv. van dien aelfden naam. ·. 

De inw. drijven handel in goud, schildpadden, enz. en ruilen schiet
geweer, buskruid, messen, enz. in. De Nederlanders hebben bier eene 
sterkte. In de nabijheid is een binnenmeer, dat drie mijlen .in om
trek beeft. · ' 

GOENONG-TALO (GOLF VAN) of Bu, Y.&11 To•1111, golf in Oo,1-
lndië, aan de oostkust van het Suntla,c/ae eil. Celebe,; O" 1i' Z. B.~ 
141° 46' 0. L., met vele rotsi11e eilanden co klippen. 

GOENONG-TELLO, kon., nv. en st. in Oou-ladië, op het S.ntlarclw 
eil. Celtbt1, Zie GonOH•TALO. 

GOENONG-'fEJ,W (BAAI VAN) , baai in Oo,t-lntlië., op het Stm
tla,cAe eil. Cekbe,. Zie Go1llO!IG•TAto (Got, n11). 

GOENPOET, zeehaven in Oo,t-Iad1'é•, aan de ooordt.u1t van het 
Mol11k1clie ei). Jlagintlanao. 

GOENTING , Tuo,oH Gour1:1a, kaap in Oolt-lntlii, op hel Sun-
,la,c/re eil. Bangla, benoorden de baai van Jeboes. • · 

GOENTOER, gebergte in Oo,t-Indii, op "het Suntla1clit eil. Jam, 
in de Preangt""9eat,cAaJJrn, 

De hoogste toppen van dit gebergte 1ijn: de Agoeng, deGadja•, 
de Goentoer, de .Markgit en de Tendjolaoei. 
. GOENTOER, Go11011a-Gonou of D011DH■BaG, berg in Oo,t-Indii, 
o_p het Suntla,c/ae eil. JaM I rcs, Prean9erre9ent,cAappen I reg. Ban
dtnlg, distr. en ( palen van Trogonir, 

HeL . is een Yulkaao en eene der hoogste toppen van bel gebergte 
Goa11ro1a, welke 1ieh 6:WO v. boYen de oppervlakte der zee urheft, 
en in Octoher 1818 verschrikkelijk beeft gewoed. Hare uitbarstinir was 
alleronlzettendst, de voorafgaande aardbevÏJJg, welke men in het wee
lelijk lfedeeltc nn Jna op den 2 dier maand aevocld bad , zoude van 
deze uitbarsting d~ voorbode zijn geweest , en volgens Professor Rmr
W.t.aDr daarmede m verband hehben gestaan.. · 

Den 14 Junij 1821S , in den nacht had er weder eene nitharsting 
plaat.,. Reeds op den avond voor de ontbranding had men eenen dik-

, ken rook loodregt hemelwaarts zien stij3en , die nogtbaos van geen 
het minste gedr11is ver:i:eld ginir, Tot lialf acht uur, bespeurde men 
hierin geen verandering , loeo eensklaps eene menigte gloeijende stee
neo , grof aand en asch , met eene vreesselUke kracht , en onder een 
oazettend gebulder werden uitgeworpen. Tegen den middag nam deze 
•teen- en aaehregen van linerlede af, en hield kort claama pbeel op. 
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Dl ~Ie 1tdft'ea wareb debr 4ea wind IDMl'IIIMleeb aillWlllltt, 
~""'en, zoodat. .llaJaUa , Tjibodas , Doafdeh , Tro«an--K.elv ea 
Leles, alle plaat.sen &ot bet distr. Trogong behoorendt ,. daannede_geheel 
Oftfdekt werden. Mea berekent, dat 1,0i6,88!a k.ofliJ~mea hierdoor 
iMII vernield, deels grootelijks beschadi,rd werdee. De geuele oopt 
werd van de boomen afgeslagen , soodat het daaruit oatllane verlies op 
4800 pikols bn worden begroot; terwijl nog bcwen d"ien 1449 pet
lans (nkea, welke door een man JmD11en bewerkt worden) , tti"'"'l
clen ouder- de ueh bedoken gerukten. Tot den 16 wu de berg Dil 

1111 , 4lech op dea 17 Tertoonde laij licb weder met swarte wolken 
omliuld. De krater "rc1 l,ij deze aitbanting seer verwijd , en OD"" 

duscbeict&ne poow lleenklompen rukten 11cli ~anig 101 , dat •U 
Wer oogeobli\ ia de diepte aclaeaen te tullen nedenwrten. 

Op den 'iS Pebruarij ffllS , begon dele berg weder te bram1en , en 
aarde, aed ea steeoen g1et 1alk eea be,ifr geraa1 uit te werpen , als 
men in de laatst.e ttiden niet meer wewoon was. Deae berg heeft ook 
den 14 November 1841 eene groote hoeveelheid taak , asch en 1teenen 
~, nrpeld van een awaal' onderaarclach pcltuiach. To& 
op een afstand van 10 palen, werd de 9rond O'lerdeltt met eene log 
•nd en asc1a V'IID i tot 4i duim hoogte , wurdoor eene uitgestrekt,, 
heid van ruim 300 bouws nwovelden , en een aanplanting van 400,00I 
potendeels vruchtdralJIIDde kóftijbotmen , anmer,elijli. aijo beschadigd 
geworden. 

GOENTOER-GINIB, d. in Ood•lndil, op lae& S-dtu,A, eil. ,1_,,, 
,eaid. KaJo,, ads. res. ea diatr. Magalang. 

Hier had de Paor.raog Bn in Julij 18518, mei IKlO man post p
fllt, doch het gelukte den Luitenaót Kt1l8'el l,ua. , den il lier 
maand , aan het hoof'd vaa de apeditiNaiN 0aak-oolonne en de 
""'fde mobiele colonne , den vljaad mei nrlies ,_ daar te nntrijV'en , 
en hem te dwingen op Gamploog terug te trekken. 

GOINTON of Pou.o1-Go111To■, cil. in Oe,t.J.Jii, in de Sftàl •• 
JlalaHa, tol den s.,.Jon!w • .,ln:Aipel ~ode J 1° ii' N. B., 
119° 514' 0. L. 

GOERBEEK, kl. riv., pro•. Limln,rg, welke ia de ._. 'talt. 7.ie 
G■eoaHn. 

GOERE of Pou.1a-Goa1, kl. eil. ia On1-lntlil, tot den &•ia,tu. 
.ilreAip,I l,ehoorende, aau de Noordkllll 'IIID laet eil. • ... ,,. , op 
4° 451' N. B. · 

GOERÉE, voormalig eil. en st., proY, ZfliJ..H.U.nJ. Zie'.GeHimn. 
GOEREESGHE.GAT, GOlan1uc■1:-G111 of G&,r v.i.s GOIDDHDI, ook 

wel hel W DTllltiT genoemd , vaarwater ten Z. W. van de prO"T. Z•id
Bollanl, digl laDtJS het voorm. eil. Goelffretle heen loopeacle , eo het 
water oit het Zuiderdiep in de Noordaee brellgende. 

Tussehen dit Gat. en liet. Laad Yan Oostvoom , li,rt eene groote droOIJle 
or aandp)aat, de Drooge Hinder gebeeteo. Dit Ga, ia •rij diet, 
en de groolslè oorlogs" en koopvaardijschepen kunnen er , bij hoog 
water, nit- en invaren. ~ achepea, die bier ialoopen, varen veelal 
met hebelfde getij hooger op ; maar , als bel verloopeo i1 , kamen aij 
voor Hellevoetshtil ten anker , en waclalen een bekwum getij , om 
liooger op te zeilen. 

GOERLI, d. in de ~trij - 11 llmognJ,,,d I ltw. OOJtmoijl, 
prov. lfoord-BNJl,and. Zie Go11L1, 

GOKRO...COIBOI of A1En.•Gono1 , riv. Ï1I O.,t-1•• 1 Janda ."--
hiu, op hel eil. ÁtllHtl, pdcelte Hifff. 
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Zij lldtl liob , aa. ~Reil zuidelij.lr.~ loop, inèt. eeneà ltnrisencten 
-•tenal, ia de bui, welke door het e.il. Ambon gevormd wordt tel' 
]llaabe. ,raar de boot.en der 1ebepen gewoon 1ijn, drinkwater te hJien. 

GOES, dilt,, proY. Z«lorul, gemeealijk beL Daaus D11ra1&'T vl\t 
Z.•u11u genoemd ; J>alende N. en N. 0. aan de Oosl.er-Scbelde • die 
1tet vao het distr. Zieribee scheidt, 0. aan de Ooster-Sehelde en 
-het verdronken land , waardoor het van be\ 'Vierde dist. no N~- . 
Brabantl gescheiden wordt , Z. aan de Bonte , die het van het dist. 
·llwst scheidt, W. aai,• hèt Sloe , waardoor . het van het cliat, Iid- · 
'delhlsrg gescheièen w~rdt. 

Dit dist. ·bestaat ai\ 4'e eil. Zuid-Beveland ei1 Noord-Bevè
l•nd, alsmede d~ voorm. eil. Wolfaartsdijk. en Oost,:Be,ebnd, 
tl1llft met Zuid•Bevelancl een geheel nitmakeade. net bevat de 
\!01,reGde il gemeenteo: Baarland-en-Bakendorp 1 Borssele, 
Co lij111plaa t, Driewegen•en-Coadorpe, Ellew outadij k-en
E'veri nge, Fott-Batb-en~Batb, Goes, 'sGraven_poldèr-en
Zwake, '• Beer-1.lbts k,erke-S inon tskerke-.en- Baaridorp, · 
•• Beer•Are11~1kerle, '• Heerenhoek, Heer-Rendrikski1t
deren-en-Wi11ekerke, Heinkennand Uoedekensk'c.r\-e, · 
Kapelle - Bieaelinge-en-Enndij k., Ka\s, Katte nilijke-'!èn
W Hbelminapolder, Kloetinge, Kortgene, Kra&bendijke
en-Nieu,rl,ande, K.rniningen ,.Niue, Oudelande, Ovezan
de, Rilland-en-llaire, Schore-en~ Vlake, Waarde-en:. 
Va1'enine, Wemeldinge,. Wi11ekerke-Geersdijk-'sGrá
venhoek-en-Campen1-Nieuwland, WolfaarLsdijk en Yer
seke. Hel beslaat eene oppenlali.te van ongeveer 34,000 b11nd., 'telt. 
4779 b., bewoond door 6100 h11isgez., 11itmalr.ende eene be,·olking vlln 
ongeweer 315,iOO &ielen , waaronder ongeveer 30,600 Proteslanten, niiib 
41SUO l\. 1.. en too Isr. 

GOES, arr., prov. Z11elan8; pale~de N. en N. 0. aan de Ooslet
Sehelcle, die het 'fan het 'arr. Zierikzee scheidt, 0. 11an dezelfde riv., 
Mlll'door aij aldear vao het Noord-Brabandsche arr. Breda gescheiden 
wordt, Z. 0. en Z. aan de Belgische ptov. Oost-Vlaanderen, W. aab 
het arr. •iddelbura, ,raarvaà het gedeeltelijk door den Braaklblln, 
gedeeltelijk door hel Sloe, gescheiden wordt. 

He& bevat de eil. Zuid-Beveland en Noord-Beveland, bene
vens Zeeuw1ch-Vlaanderen-Beoosten-de-llraakman; telt "Vijf 
lant,, zijnde: Goes, Heinkennand, Kortgene, Axel en Halst. 
Het beslaat eeoe oppenlakte van IS9,lffll bond. telt 8166 h., bewoond 
door 9967 hllisgea., uitmakende eenc bevolking van rujm 60,400 inw., 
die ibeeti buo bestaan vinden in den landbouw. 

GOES, kant., prov. Zeela9d, arr. Grm; palende rt aan het kan'~. 
Kortgene en aan de Ooster-Sehelde , die het van het kaut. Tholen 
aeheidt, 0. aaa dezelfde riv., waardoor het TIID bet kant. B~rffen-op
ZooiD ge,ebeiden wordt, Z. aan de Wester-Schelde, die het van ile 
kant. Hulst en Axel scheidt, W. aan het kant. Heinkenszand. 
, Het bent de volgende 13 gem.: Goes, Wolfaartsdijk, Kat
teadijke-en-Oo1t-Bneland, Wemeldinge, Yerseke, Krab
hendijke-ea-Nieuwlande, Rilland-en-Maire, Fort-Bath'
en-bath, Waarde-en-Valkenisse, Kruiningen, Schore-en
Vlake, Kapelle-Biezelingen-en-Bverstlljk en Kloetinren. 
Het beslaat eene oppe"lakle van 14,832 bund., telt 2384 h., bewoond 
door 0071 hoÏljJe1., uitmakende eeoe bevolking van 0113eveer IIS,000 inw., 
die lbeest bon bestaan vinden in dqn landbouw en kleinhandel. . 



GORS, klua:~ 1ror, ~-•~J;. v~d in~ f,iage~ î"'8 BofH•lc, 
Goea en 'Krurnrngen 1 21S,UUV 1ieleo telJende.. . .. 

•en beef\ er S4 kerl.en , waarin cÏe dienst gedaan wordL door 33 PrG-
dibnten. . 

GOES, ring, prov. Zeèlantl, klaas. 'van· Ooe,. 
Deae ring ia in twee 1ectie11 V!!rdeeld , van welke de eerste lle vol

gende 8 sem. bevat: Goes, '•ll~er-Ahta-en-Sinouulr.erlr.e, 
'• Heer-À ren dak er ke-en- Baarsdor p,, '• Heer-He.nd rik1lLi11-
deren-e n-W i11ek e rle, Kloetinaen , .. W ilhe lmiaad.oq,,. 
Ka Uend ij ke en W oltaa rts,dijl, ~n 81SOO ,11iele11 telL, terw,jl~eu. 
er 10 kerken heeft ; bediend wonlepde 4q11r. 10 P,-edi~jmleo. De tweede 
sectie bevat de volgende 4 ICIQ•: .. ,C'!!!ün~pJ~at,, Xa ~•, .i ongea. 
en '\Y'iuellerke •. Men telt er IS:SQQ 11ii:leu. 111. 4 k~ke~, bediend 
-wordende door even zoo veel Predikan~enr, ~oo dat de g,;bee~ rÏ4g 
11 gem., n1et 13,800 1ielcn, 14 lcrken en 14 Predika.ten telt. 

GOES or Tu-Gou, gem. in het eil. Zuid-Bn11laatl, prov. Zeelatul, 
dist., arr. en ILant. GM1 (7 m. k., S •· d.); palende N. aan den 
Wilhelminapoldcr ~ gem. Kattendijke, 0. aan de gem. JUoe~gen, 
Z. un '• Heer-Abtskerke-Sinoutskerke-en-Baarsdorp, W. aan '• Ji!ter-
Uendriks-kindcren-en-Wiuekerke. . . 

Dea:e gem. bevat de at. Gou, benevens een gedeelte van den Goesch.e
p old e r en eenige nn\rooid liggende h., van welken eenigen , ten Z. 0. 
"flln de s\acl, eene fraaije voorstad uitmaken. Zij beslaat eene oppenlakt-, 
van 751 hond. ISIS v. r. 215 v. ell., telt 911 h., bewooad wordende doar 
1 tlSO huisgea:., uitmakende cene hevollLing van ruim lSISOO inw., die mem 
hun. bestaan vinden in handel en landbouw,,, welke hanclel, behalve 
in wiqkeloeriog bestaat in pnen , meekrap , aardappelen en h9ollt", 
fflJehten. Ook beef\ men er eenige Cabrijken en trafijlten , als : 2 mi:c,-. 
stonn ; 2 1outketen ; 1 leerlooijerij i. 1 oliemolen ; 1 hout.uapi.Ieo ; 
1 pel- or gortmolen ; 2 korenmolens ; ll boekweitmolens ; i brouwerijen ; 
1 uijomakerij; 1 kaloenwenrij; 2 cbocoladt?fabrijken ; 1 patentoliefa
hrijk; 3 kaarsenmakerijen; 2 boekdrukkerijen en oudencheidene la~ 
kerverljen. Voor eenige jaren had men hier bovendien nog 1 bierbrou
'lrlrij ; 1 zeepziederij i t leerlooijerij ; 1 olie- en lil korenmolens ea 
onderscheidene zouta:iederijcn. • 

De Herv., welke hier ruim 4000 in getal 1ijn, m11ken eeneger.g. 
uit, welke tol de klas,. Tan Got1, ring nn Goe,, Eerste ,ectie., 
behoort , en door 3 Predikanten bediend wordt. De eerste , die hier 
het leeraarambt heel't waargenomen , ia ~weest Haaiucus Bu11DT, die 
in het jaar 11S78 herwaarts kwam en in hetzelfde jaar naar K~nio
gen vertrok , komende , in September van dat jaar, in a:ijne plaats 
T1n111rns vu Oosnaz11, die in het jaar fä83 overleed. In het jaar 
11579 werd tcit tweede Predikant beroepen Qu1au11 GonEIITI, die in 
het jaar 11S80 schijnt gestorven te zijn, toen men in zijne plaats beriep 
G11u11.au1 N1cou1, die in het jaar 1611S overleed; terwijl men i, het 
jaar 1611 tot derden Predikant beriep P1Tavs LA11HHliE I die in het 
jaar 161:f met a:ijnen vader Pa1t1PP~s L.tJ'IHDlill, ook hier in de di~si, 
ontslagen werd. In het jaar 1650 werd tot. eersten ,·ierdcn l'redilr.a,nt. 
beroepen Jou1111u LHIERTI HusELlUS I die in het jaar 16ä 1 naar Zwolle 
vertrok; in het jaar 1696 beriep men tot vijfden Predikaot Puau 
Sc■Ea■Ell, die in 1707 overleed; doch de vijfde plaau duurde maar 
tot dat de . Predikant LEuEuER in 1698 emeritus werd, ,dus ~r 
twee jaren, De 'Vierde lecraarsplaals is in. he~ jaar 1811 .vervallen, 
want na liet onhlag van JAco1us o_E K,nu,.. hetwelk io dai Jaar ,pl~u. 



GO&. Gl1 

W, i• er in dieos 111aMs geen Yiél'll•';Piêdilanl 111eeiheroeeen1 ·iloq 
da& er thau slech&I ifrie geTonden "orden. Het .beroep geschiedt tloor 
den .kerkeraad. · · · 

De Afgesc.heidenen , die hier 21SO in getal ~ün, maken mede eene 
get!I, uit. 

De ETanlJ,-LuOa., van wel_ke iDen er een tiental lelt, maken, met de 
o'ferigtr in het eil. iuid-Benland WQIJende , . eeone filiale gem. uit', 
welke tot den ring' Tau Rolürdam · l>e)ioorl ~ en .waarin de Predikan,1 
van lliddelhln:g de dieut waarneemt. _ . ·., · · _ . , 

De- Doopsl[ea.~ 'fàn -,elke ~n .er 9 aaqlrel\, vormen mede., met 
de O'ferige ,mt hei eil. Zpid-Be,el.!nd, eene gcm., waarin d~ dienst 
d11or den Predikant van Ouddorp ,rordl waárgenomen. · • 

De R. K., die er o~ell!r UOO in getal 1ijo , onder welke 800 Com.:. 
munikanten, maken eene stat. uit, wlllke tot het aarllpr.· ,an HollanJ-, 
n-Zttlatul, dek. van i,eelatul, behoort, en door eenea Paatoer be
diend wonlt. . 

De Isr., van welke men er ISO telt, hehooren tol de rinB'lnagop 
,an lliddétln.'11 1 en hebben hier eene bijkerk. . 

llen heef\ in deae gem., behahe de Latijnsche en matresscnseholen, 
IS scholen, geumeJ1lijk 1emiddeld door een getal ·vao ongeveer 400 leer-
lÏllgen bezocht wordende. · 

De stad Goa, gemeenlijk THaou , in de oude keur vau 11erseke · 
nn 13i3 Gon, en in liet Lat. Goau. genoemd, li9t.. 4 u~ 0. -van 
lliddelburg, 3 n. z. van Zieribee, 6 u. W. •an Bergen-op-Zoorq., 
4 o. N. Yan .hel,. tassc:llen grazige landouwen, welke, btinevena vele 
Jioomgaarden, de stad omringen; 11.0 30' 13" N.B., en 31° 33' 17" O.L .•. 
ZIJ lleeft langs de wallen .nalf':nOCf l u. in ~en 0111trek, maar_ buit,ea 
hare grachten, ·)angs de bmtea11agel1, welke 11eh met de haven nr n,.ar. 
ht N. aitruekken, wordt de ointrek wel op eeo. uur gaans gerekend • 
. Binnen de stad beslaat •ü eene oppenlakte van 4' Jiund. 93 v. r., 
711 v. dl. llen telt er 794 h. en 4800 inw. · 

W~o, den ·OOl'lprong van den naam vàn Go• zijn de,oude achrij-, 
•ers het niet eens ; sommige beweren , dat, daar de plaats VOOl'UIIII~ 

eene schor waa , iraarop altijd Yele ganaen gevODden werden , en_ het 
woord Gou in de oude Duitscbe taal gan, belce~ende , de 11a.,.. YID 
Gou hieraan is toe te 1ehrijTen. Anderen willen, dar. Goa., in de aloude 
Deensche en Nederduitsehe taal , heteekent eene ~ij uitat.el: fl'ue~kr,; 
loml,truJ:, en, daar nu Go11 in 1ulk eene vruchlba~ landstrl,!ek gelegen, 
is, schrijven •U den 11aam deaer stad hieraan toe. lleo- w.aarsebijnlijk. 
ia het echter dat de nàam afstamt van de oudq -.illa Gos.t.aA, 11elko 
reNls in het jaar 776 genoemd wordt. Aan de boorden v•n den slroa,a, 
van dien naam , op den oosthoek van het ]f'cstelük gel11gen boog-; la,i~,, 
wenl al •roeg eene sterkte opgeworpen, later als het alqt. Qste~ule. 
bekend. Andere hui1en werden er hij getimmerd en aboo onl•t,oAJl ~ -
dorp Tu-Go1A1U. or Gou geheelen. Het. beboorde eemt aan 4e11 11114lsten. 
tak der '1''11 Boa111n111. Na nrbeurdwerllaring der goedereu van ÎLO~_ 
YAR Bo1uu1·. in 1511S, kwam het in beait van J411 n1 Buu■on, die..' 
de plaats in 136, met'• Graven goedkeuring van keuren voorzag. Se-, 1 

dert breidde &ij 1icll van liuerlede nil. Zij werd in het j1111r 1406 nog 
een dorp genoemd • doeh kort daarna eenc stad , hebbende, nog ~
wallen, maar 1tad1re1Jlen, -.erkregen. In het jaar 1417 .en volgende, 
jaren werd Gou ·van ~rlen en vestingwerken v110nien " eu, de staèl ver-_ , 
Jr.~ TAD l&COBA v.u Bi1nau, GJ'.avin 11Gn Hentgou-, 1 IL,llt;Jtul.,-,. 
Znlorwl, ene vrUe jaarmarkt ; almede eea wapeo, 
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.lu he&lellile jau, llan Sl1 Kovelinher, weril'Glila, door Vroaw J•ceó 
a" eehe stad erkend, en ,vervolgens met. wallen 11\kJrlllen ·ea ventierkt.., 
volgens hare handvesten , gegeven te '• Gravenhage. Da a&ad werd ia 
het jaar fä77 , verheftll lot de derde stemhebbende du provincie 
Zeeland. 

Men beeft er thans seven poorten,als: de Nieowe-Hoofd1>oort, 
de Oude-HoddpoorL, de Oost poort, de Wa Lerpoort \ de Koe-
poort, de ZuidpoorL en ie Wutpoort. De Nieu1u-Hoofd
poo,· t, in het noorden, aan den IY e,t-Ha'llnw.ijl&, is eene der lraaism 
poorten van de statl , in het jaar 1637 •, naar tie Dori,ehe erde peel 
nieuw IJebonwd, ·en seleidt laags de strHt t1111cben de twee p!IONfl or 
de Nieuwe Kaai" naar de St. Maartens of 0\11le-Hoofdpoort. De 
l•ule, dil, thans hhine11 de Btacl ligt en ire•OOJ!lijk de Deokerpèort 
genoemd wordt , heeft een torentje met een uurwerk ea slagklok , bij 
den remeeoen man het Schippersklokje genaamd. De Ooatpoort 
slaat bij of aan de Watet- ot' Slikpoort, die ook den Mllm d!U!Jt 
"fa&. BI eik veldaehepoort. Deze slHt aan het noordeinde deroost&ljde 
van de Binnenkaai , bij de soogenaamde Dr•aibrug , •Dil eea dubbele 
ValbrDIJ, Aan de 1uid1ijde van de 1tad heel\ mu tie Koepoort, 
tegeoon,r de Poel, een distrikt vol pitr wei•d. De Zuidpoort, 
ook de Ganzenpoortgenaamd, is in het jaar 16i4, aaa barebai
ten1ijde geheel veroieuwd. Zij beeft aan den binoenkanl eeoel'I ronden 
toren, met eene tamelijk hoop spiu. De West poert. a\aat aan de 
ve1tzijdevan de 1tacl. Zij wordt ook 'sHecrea-Hcndrilukinde
l'enpoort genoemd, omdat men door baar naar liet dnp van dien 
naam gaat. Opdu toren van den Biunen-Hnupoort., -pnaamd 
de Kaaikloktoren, prijkt een metalen scheepje, hetwelk aldaar 
geplaatst i1 ter berionerintr aan het aandeel , hetwelk de stad Gou 
,ebad beeft in den eenten togt, der Oo&t-Indiaehe oomJ181JnÎe naar In
dië, en later weer in dien onder aanvoerinff van P1na11. Bna, De stad 
bemande toen een acbip , dat den 11aam van floe. droeg , met eigene 
stcdelingeo , waaronder ook vrouwen , de eerste , me aaar Indië zijn 
gevoerd, om z;icb aldaar te vestigen. De vloot bragt de tijdintr vaa 
het gesloten bestand over , en op bei Zeenwscbe sobip werden de een&e 
verrekijkers naar Indië overgebragt. 

De stad heeft \'an alle Zeeuwsebe steden , het minst vu bare wel
vaart. door de ongunst der tijdea verloren, Het uitgeatrekte laad 
heeft baar altijd oen bron van bestaan eegeven , ea doet mlu nott. 
Jaminer, dat baar naijver, ten jare 14öi, een Jll'OCCI voor den bove 
van Holland deed onblHn , over den lakeubandel , die op de om
liBIJende dorpen sterk gedre,ren werd, en dien de stad bun benijdde, 
hetwelk in de gevolgen hell, verloop van dien aan1ienlijken handelstak 
naar Engeland te weqr bragt. 'foen de Oude-haven , een overblij&el 
der Go,a/aa, in het midden der vijftiende eeuw verloopen was en niet 
meer op den Diepe uitkwam , soo nnoebtcn die van Goms , in den 
jare 144i, aan F1L1P1, Hertotr "°" Bourgondië', een stuks l■ods , be
zijden de Oude-haven te mOfJen vergraven en dese gracht met eeneo. 
anderen uitgang, dan de Oude-haven bevoren1 had , tot aan den Diepe te 
1DOIJCn brengen. Ook venochten zij , voor 1ieh , al den derrie, dien men 
door het delven 1011de bekomen, Hertog FtLIPS, vergunde bun op die bede 
niet alleen ~eo brand van dien . derrie , maar gaf bu.n nog daarenboven 
verlof, om eene redelijke bcluting te mogen leggen opalle hunne poorte
ren, en degenen, die de gemelde haven met hunne koopmanscbappen ge
},ruiken aouden, 1.oo. Weef het tH "'SeD het. mitlden der MStiendë eeuw , 
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10enllelalarglllOllllddNea'wo4tnea ,.....•oodilf snoi'lleh. Hut eeoseiR 
.ter Stalen n11 1.eeland , om nog gedurende seftll jaren t1n!e siuivers per 
pmet door pheel Znid-Bneland te betTen , tot herstel der stads vesting
werken, 1Cbijnt de Regering nn Gou tut het ll\ellig besruit te hebben ge
bragt, om het baunwerk te lot.en verrigten. Allen, tot de Secretarissen 
toe, verbonden sicb (om redenen) met eeae • dat de kosten der huen daar
uit , soo veel mogelijk , bestreden lliOoden worden ; en toen de gezegde ter
mijn tea einde bt-ffOn,.te loopen, 'ffl'Votlgden •IJ 1ieh ook werkelijk bij Hee
r-. Staten , met Terzoek om zekere Yr\jdemmen, aceljnten enz., en verlof 
tot liet maken no eene nieuwe · haven , nrmita de ondc , door de 
menigYuldige kromten, ondiepten en andere ongettgeldbeden , onbmik'
ball'r was en1. Deh 18 November 18119 werd dit venaek ·toepstnn. 
Ter •aa11Wernood wa liet berigt er tan te Gors of men besloot reed, 
den !illf , om met ·de nCJIJdige Toorbereitldlen een hegin te maken , 
door omnrllaling 'tMl de höizen op de Zelke ltaande , en door airn
loop der g.-den , door welke de nieuwe hnen loopen moest. Den 
t 1 December benoot men die haven 8lHI te besteden. Het werk werd 
uflgenoinen dear J.1cn Ron,na van Tholen voor 16 ponden vlaamsch 
(96 pld.) de l\rekbode Putscbe roede. Hij belJOD er mede den 10 
Maan 1611, antvin1r den 16 Mei 700 ponden vlaalDICb ((iOO guld.) 
op rekening, en bleef' nor voortwerken tot S Julij, waonr-er hij klaagde 
oTer den awaren atbéd , en meer geld "l'l'Oefr· Doch de Regering deed 
het werk opvatten , bebooc?ende de aanspra\ea , die •W op deri Aan
nemer bad , en voltoeide het geheel met het begin \'811 Oetober , zoo
dat den 8 v•n dié 1naaod de eerste schepen ·er doe,, voeren. Reeds 
"nel vroeger, ià 1614, 1rllml de kaai en andere belangrijke· werken 
uin de haven in orde gebrigt, en de houten bnlf oter dl! hnen, 
op den 1 April 16Si, aanbesteed V'OOr f 1694. Die havenwerken 
waren niet nutteloas, maar droegen veel tilj tot bevordering der nU
verheid. log staande bet werk rostedeo Coa111L1• Cotfl en J.1co1 Pt1Tft 
1'.1110" wederom een 1eek.oepvaardijscbip uit, en werden nit dien hoofde 
den 11 JalU 1611 door cfe Regering beschonken met eene vlag, ter 
waarde ••n IS ponden vlaam1Ch (:SO pld,). Den 14 April 161Si stond 
de Repring aan Ju V1u011 toe, om in het noordeinde der stad eene 
nieuwe brouwerij op te rigten , en het water, ter afspoeling der nten , 
te .halea uit den pat blf de '• Reel'-Hendrikskinderen-paort ; ofschoon 
eent 8 jwen te voren de bronwerij rk Oon,, op octrooi •an 8 Janoarij 
1844 , waa opgerigt. Aan de1en werd , den 9 .Mei 16118 , !IO ponden 
"laa1111eh (120 pld.) toegelegd, tot pedmaking der kosten , wegens 
het teggen van waterbniaen lot aan de kaai , welke nog aan'Weaig zijn,. 
eûchooia •IJ niet meer gebruikt worden. Eindelijk bad nten nog altijd 
maar de eene meestoof, op octrooi van 30 Jannarlj 11S91S, dooi! Cuatu 
•• huo ftelliebt. Aan bare deelhebbers werd no , den i8 November 
1t16, vergnnd aan de overzijde der haven eene tweede te bouwen, 
•ennits men reeds, wegens het meerder vertier , had moeten toeslaan, 
om ook • Zoni,Jg, Gff1tdt , na lid luitltn tlrr poo,tllo1r, in de sloven 
te mop werkeit. Men bad die nienwe haven gelesd aan de westzijde 
lier omle ha•en, bijna regt ·noordwaarts, tot aan de diepte van de latere 
Scbenge , aldür het. Gotische-diep gebeeten. De Terlaoding Tan deze 
hltven belemmerde iatnnehen de vaatt 1teder , fn llf! laatste heli\ der 
ffrige een,; terwUI de bed\fking van den Lodewijk•poldet, nu Wilbel
mina-pelder, ia 1800~ eem! •oortseUÏDff nn het hnvenk11naal TOlstrek& 
nlNllhall\fk maakte. h eene meat aoordOOllteltfke riffting werd dan Oölr. 
een kaaal 1..-.ett, •• de ha,-eweöhlDMNI af, hetwelk aich ten lUid-
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ooelen van O0tot-Beveland Ïb de Oost.er-Schelde uit.tori, en daar aan dm 
uitloop voonien werd van een schntaluis, hebLentle aan de 1eezijde een 
paar vloeddeuren, en aan de binnena:ijde een paar waaijerde11ren. In den 
aomer van 1810, werd dese haven voor de scheepvaart geopend, doch 
na weinige weken weder toegedamd, uilhoofde van eene ontdekte oot• 
gronding der sluis. Met het aanwenden der noodige herstelling& · mid
delen, duurde het tot de maand Jolij 1811 , eer de haven nn nieuws 
werd opengezet , doch voornoemde ramp openbaarde 1ich ia het vol
iJCDCle jaar in eene IOO booge mate weder, dat, op dm H Junij 181lll, 
eene tweede afdamming bewerkstelligd moest worden. liet werd on• 
raadaaam geoordeeld , aanzienlijke sommen te besteden aan de berslel
linlJ van een werk van 100 beperkt gebruik , en hetwelk no ten twee
demale mislukt was. W enschelijk en noodig daarentqren was hel ,oor 
den welstand der stad en herstel der 1eenart, dat een ander ontwerp 
gevolll'd werd. llen besloot daartoe in 1817. De eerstgelegde schut• 
sluis werd met vele voorzieningen tot eene binnensluis gemaakt, 
met vloed- en ebdeuren. Vóór haar naar de 1eezijde, op eencn 
afstand van bijna S1½ ellen is een buitensluis gebouwd, die, be
hahre van vloed- en ebdeuren , nog van eene stormdeur voora:ien ir. 
Beide slui1en aijn 6,i8 ellen wijd. Aan hare zijden zijn twee uit 
loozing-sluisjes, ten dienste van den Wilhelmina-polder vervaardigd. 
Tusschen belde slóizen is een kolk ter doorschutting van -vaartui
pn , wijd aan de einden 1i,IS6 ellen , en in het midden 18,21 
ellen. De doorschutting aelve kan n1im 7 uren van elk ·getij , 
Tin voor halveu vloed tot na hal,e eb, bewerkstelligd worden. De 
buitenhaven is niet lang , maar genoegzaam beveiligd en van eenen 
trekberm voora:ien. De binnenhaven heen over zijn geheel gcene lijn
regte rigtiag, en is \'Rb het Sas tot aan de stad ongeveer een uur gaans 
lang, 'tin de sluis af tot 940 ellen binnenwaarts , beeft het kanaal •er
aehillende 'breedte ; doch van hier tot aan het oude hoofd , heen de 
waterspiegel bij het aangenomen peil van !IS palmen , de breedte nn 
omtrent !113 ellen. Aan de ophaalhrng bij het Wilhelminadorp, nase,. 
noeg ter halve1·wege tnsschen de stad en het. Sas , is de afstand van 
kant tot kant Si ellen. In Augustus 1819 waren haven en sas zoo vee 
voltooid, dat zij voor de scheepvaart geopend konden worden, 

.De oude haven, die, 100 als ge.1egd is, aan de oostzijde van de nieuwe 
haven lag , werd bij den Havellhoom \'an haar gescheiden , door eenen 

-dijk of breeden dam, zich van den ouden tot aan den nieuwen havendljk 
uitstrekkende, en aan het zuideinde van de oude haven gelegen. Van 
dien dam strekte deze haven zich met eenige bogten , noordwaarts 
uit, tot dat ze tegen de noordoostelijke zijde van den dijk der nieuwe 
haven stuitte, zij diende later zoo tot gerijf van eenige zoutkeeten , als 
om de nieuwe buen te schuren , oF van haar zand en slibber le 
zuiveren ; ten dil'n einde was er een spui- oF valsluis in den voorge01elden 
dam , tusseben de oude en nieuwe haven , waarvan men het schoft;, 
wanneer de ondc met hoog water volgeloopen was , liet vallen , en het 
dus daarin ophield en bewaarde , om bij laag water in de nieuwe 
haven schuring te veroo~akcn. Ten dezen einde werd ook gebr~ik fr:• 
maakt van eene mol, zijnde een soort van platgehodemde scbmt, die 
met Jaag water ,oor aan de nieuwe haven gebragt , en aldaar zoodaniir 
geplaatst werd, dat het water met geweld door de geopende sluizen 

• van de oude haven uitbarstende , tegen de achterzijde van dat werk
tuig aandrong , en bare deuren opende. Dus aloot de mol den gcheelen 
doorgang der haven , en het water aidl tegen he\ schot en de deuren 
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aan laare achten\jde wel . drie , vier of meer voeten hoolJ opaellende • 
dreef dit werklui3 met eene. groote kracht voort, zelfs zoodanig, dat , 
niettegenstaande de tanden van den achterbalk diep deor den grond 
1leepten , om dien los te maken , nogtan1 de mol lot aan het einde 
nn de haven voortliep en al het onklare mede achuurde. Om zulks 
te verrigten waren er acht of negen mannen noodig, als, vijf ot zes oia 
den "toorsteven regt in de haven te houden en eea of twee om het ~ 
te doen rljzen of dieper in den grond te drukken. Deie haven ÎI ech-
ter reeds sedert lang droog en beplant. . . . 

Behalve de voonebreven Oude- en Nieuwe-.haTen , wu er oog een wa
ter , de A c b te r'h aven genaamd , dienende gedeeltelijk tot hetzelfde 
einde als de Oude haven, en ook. om eenen water-k.o~mole11, staande 
op den noordwesthoek. no de Binoeak.aai, in beweging te bnnpn .. 

De Stad Gou -plagt bij het inkomen der hann gedekt te ·1'0rden door 
twee schansen , de eeae aan de 001taijde , tegen de oude haven aanlïs-
gende, en de andere aao de westzijde, hij den mond der Nieuwe-havea, 
digt aan het· Groot&-diep. Van deze laatste liep eene linie van comm11-
nieatie, de Groene-dijk fenaamd, nabij de hobfdpoort uit.komende, 
Deae schansen en communieatielinie, thans tot. het paefJde doel.,..., 
nut, worden nen als de wallen , ravelijnen , eoa. die de stad. o~ 
no , en alle vroeger tot verdedigioll' der stad gediend hebbende, door 
partikuJiereo gebruikt tot grasettm11: 1 moestuinen • eoz. Oudtijds 
achijnt de stad voor het irrootsle gedeelte met eeoen s&eenen mu• 
omtrokken te 1ijn ~weest, Of· zij geslicht is op .vergunning van 
Vrouw J1.cou n.1 B11.11a•, die llan de stedelingen , in het jaar 
1417, heeft t081J81laan : • Aaar,a IUfU te bne,tna, ,tnin 1 •:ror,ea 
• md polJrle• 1 graft,m ,ms. 1" kunnen wij niet bepalen. Immers was 
de 1tad , voor dien tijd, nor ,cheel open ea onventerki. Tot heden 
(184.i) vindt men nog onderscheidene overblij&elcn van eenen ouden 

sleenen muur I als : aan de oostzijde , bezuiden de '• Heer-Hendrikl
.kioderen-poort. Ook ataa& nog een . oud overblijfsel van . dezen mlUll" 
tegen de Zoute-vest aan, Men heeft tbans nog hier en daar bolwer
ken om de stad , ligende er oader anderen een aan de Nieuwe-poort 1 

doch onreirelmatig, waanan de halve gordijn door bet water van de 
Zoute-vest hesp,eld wordt. In de jaren 11S78 en 11SS:S werd d~ stad 
nog aanmerkelijk ven~rkt. Aan wedenijden van de haven ,werden_toea. 
:bolwerken en ravelijnen gelegd , benevens twee schaDllen , aan het einde 
van den Havendijk. Aan de 001l1ijde, bij de Gao1enpoor&, werd de 
stad toen ook met een tandwerk. uitgelegd en vergroot, . 

De stad heeft vijf pleinen, waarvan de Groote Markt hetgroot-
1te en fraaiste ia , at,nde van gedaante langwerrig vierkant., in he& 
midden beschDlpL en meL boomen omaet ; terwij er even straten op 
nit.Ioopeo. Aan de zuidzijde levert. het Stadhuis, en een weinig ter 
1ijde de voorgevel van het kruispand der Groote kerk , een waarJijk 
aehoon irezïr. op. Deae markt is omlrent 3600 vierkaate ellen groot. 
Op het midden. staat eene fraaije arduinsteenen pomp, om&et met 
een ijzeren heir.. . . 

Veel kleiner is de Vlumarkt, .door eeae 1teeg van de vorige 
ir.scheiden. Dit plein is bestraat. Digtdaarbij is de Beestenmarkt, 
.een vrij ruim plein • even als de Groote Markt , in het midden 'be
schulpt en vroeger met eeoe arduimteenen , thans met eene hout.en pomp• 
voorzien.- De Oude-Vischruark.t is een klein plein bij het Gast
huis. Het heeft mede eene pomp. - De Alikruiken- of Kreukel
m ark t, len zuiden der Grootelerk, is mede een niet groot plein. Tot 
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het dciel, cla• ciao, dea ,.... woalt aa..-eun, •• het 8Îlt,.. 
bmikt. 

He& Stadh11.ia., aan. de Qnio1,-,k, is eea oud (l'ÛINw,. dat. ia 
laet jaar 1771 , en viar 11ollJIIDde jaren tp'08te0deela nr.ait.wtl -. De 
ingaacr is in den regter ,le11gel en ,oert caar eenen lraaijen IJHI , welke 
eoltelijk en westelijk 1-pt , waaruit DNm in seer nnt.e en, tleelrnat.ir 
inprigt.e ffl'lrekken komt, van welke eeniJe tet raadkamer, seenteiB 
em. aodenn lol 'Ml'IJaderp)aab HD de arrnd111ementa-regtheà , pillie, 
en1. dienen. la dat , waarin de relJlhaok aitaing houdt, vioclt men 
aije smaeheelclige aelailduijen en haanlie& , .. - ....... des heli-en 
Gu•-· la een ander verwek., ia eena kleiae" docla. Diet: enbelaagriju 
lloek~; aok bewaan men.- eane, oucle, set.-, alecht. uilp. 
Toerde tclailduij, veenlelleQde lael beliag au"cl.in, tQ!il, -1er r" 
a&llln en baM ODl.aet oatlu !l.o...._,, am, aLU , .bel.wellr. aemmige 
liijaoaderààen ophelilert ea ~ 1111- walt -ige 'Wade aija 
un ,. otichoen het ala ltuoat.erk. s-- de mate 11erdieaate aft. De 
weaia11leogel beataat uil ee- seu oude■ eo, nÎH laoofen •inant.en 
teren, ia. -.eiken. de IJl'Ollle klok h■ngt, en die: hij geneemchl vube&e
ring, een fnaijen koepel Jaeelt eanaapia,; ah tblllN boo--W, 
•\lade, eerlantr aal v.erni-d wOldea. Iea vÎallt daarin- enige. p
-,enplaat.lNl , aLamede een •• ~ aiiwwe.Ja. Vroeger wann aan 
41e -rdaijda van. claea loUen, ij11ai:u kettingeo.opphanpn ,. wellie 
iD. het midden tllDflll. kraag lwlden en, w-.raöijolijli, ia oude tijden 
pdieod ~ , om mei awue ltee11811 au. de ein4en, miadlNlip 
v-,..,. om dm hals te baopn (t), Iadaa, '8111D o■tatud, door een 
_..,. onweder, op da 1., Seplmllhar 14517, eeo Jae,,iqe Jwud. De 
eelter,loupl van hû atul:oÎI heeft., van de mukt te nm ,. implijb 
eenen [9!.°8~• Jasen toren , doch kleiner dan de vorige. Deae heea 
in. • .Kerkatraat chi gedaute van eeile hooge burpnoDÏlljf. 

Onder. het Stadhuis, ia de Stad I w H IJ· Vroeger atood do wuir 
afiioaderlijk, , ten ••• over den tioreo, ,an. laû Sladhoia , welk. p
Jioi,w thaoa gebruü.t woa,dt, toL Ho•fdwacht. 

Aan de.acbtaraijde. van het. Stadlauia-, had mu-de V.leeachlaal, 
daeh dit lokaal wonü \hena niet meer d..-toa l(ebaig. cl , . mur di8D1 
lhant gedeeltelijk tot lleukan en. hergplaata van cle Goncierp, gadeel&elijk 
lot bel'ffPlaala ,an aardappelen en brandst.of,, Mil" bedeeli11g UD da armen. 

De Hal en de Waag, werd.eo in bat jaar 1406, door de st.edelinpa 
'fan den Graaf voor 700 WilhellDU8 guldam gekocht, mita aij, die•
ten houden ira -Nke na. tltae, 

De N ieowe Ko ren beu ra, aan de Groon fflOf'it, boven welken 
de Mu1ijkschool wordt gehouden., is in het jaar 1838 voltooid·, en 
met smaak gehouwcl. Do. voermalige llorenhenn, staan.te. tegen da 
Oude Waag, dient tha111 \ot Hoofdwacht. De Goercsche kn,,en" 
maat was reeds in het begin der veertiende eeuw bekend. In de keur 
van Yerseke ,an 1Si3 leest men : áie Coe,r,nntate I die e1 te Goy• die 
111l ,uk 1H1en te Jeernke. 

Een gebouw, het Stads, Weeg huis genaamd, slaat. bij den Mel
dijk. Het.. heeft dieo naam, om dat vroegCI' het koren alhier gewopo werd , 
eer men het ter molen hragt. 

De Staduchuu r dieot tot bewaring van de gereedschappen der 
atad, en tot toebereiding van sware werllen. Zij staat huiteu de W 8:'" 

[Ij llen •ie o,er deze Slraf J, u Un•car Daus8Lll111S. n·anJ,l1t1gor door Zui4- en NoorrJ.. 
Dff•'4nd , bi. 198, 



-ter•&~, op i..~ a.b,erk UR llea O.-U.ve.._jJt,.1,e;. 
,en de ll.t.kaai aao.~ Daar neven stond vroeger 's L111 nduelau-1ur, 
aijade ook eeae bewurprws 1Mr preodsoàappea lot :nwre werken aàn 
'1 lands sl11i&i:o. en ·ta• hctt hl!Ql daartoe IN:noocligd. ...,. Ook ia er Ie 
Gou ee11 Kaat.1t,or der brievupo~te,:ij. . 

Voorlleea üoe4l hier een aa.e~k llot., het slol. Ostende gea~, 
fl'II\ÎI"~ doOI l!MeD "8r Heer11n TU Boasuu, die toen OWL Heereo 
,.. G11R,- wQlligt, ÎD de 114!1JCDde eeuw reedt , ~BfCn ; we&k 1lot eeae 
der laat.te ".ed,lijfp1--JJ TaO V l'OQW lMX1111 u1 BEIJQ8", Gravin 
...., HolltMd. ia geweeal. Di,. •lot. had eeaell ruime.-, kelder •t all!Mr 
fC!'Dlf, pa~ doot· sw .laretlde. 1,11g11e11, VllJI ·,relkeA lï.elclert IIClfr un 
plecbe lienaat. Ktlll w.il d,at lleae keWer, door on4er.ard.cbe 1111-
pa, s-nschlp ha.cl..,, 1Jelio11Wen op Il, G'°9'e qi..-kl-, en. •lf. 
Wel liet ~ dat Ie, 's Uei,dri~kindNeA g11&'8aa. i.ert. lli, laaute• à 
eweewel 1e1Ler -. niet pw•J. • en liet. eerall! H8l' twijCelJK,hlif, .._.. -JU• cJaa· 11adJluia,toJJM1•uiuQDdw1. Het" 0.t.eadll! if, dea 21. Qe
lNN 1747, WI.CH' • .lleeron, n11 011. Go-., .,... de S&alell Yllàclelat., 
.. tot •n Mili\aÎl: llup.i,aal fJi Xe.1uae, ftOl,tuili,l Ie· wordea., 
en ÏJ ia 17 48. door tien St.edelijken raad v,an Gos, ,rqor ilcn iaoe4ler411fn · 
p.nllÎlllf Offl'PU!Dell• la NovllUlher 1'7~ T,je"" het, '4oe&' I ~, 
twpw.nen .aan aek~rea Coua, ... ~ ..... , die het. tol. :U:ed,er9 en 
8'tpuaing iaritJUe ; 11aulloe b11t bij "IQOnd!iriDtJ, PfUiJr.t wNdt. Op 
luit plein ,taat nog een •oer•~ , w.Nrachijalijlr. t.eD tijde 'VU 
V111111W8, J.u:aA., e111..., men·• et., laaar "l,-e ffJ'plaa~ (1). • 
• De Greotek.erla, eok ,rel de ll111ria-Kag_dah1.aakerk pn.oeM, 
IIDdal lij Yoor dl! Re.,._.tie 'CCll8r. een dente p;u,t, ua cle ll. ......, 
...,.,.Bu •• '°=,• allla, a,aa cle auidzöde de, stad, llll& het einde 
vaa de I(orle ~ • Het, ia eene overheerlijk irûoowdo ka:uiûerk , 
wellr.• gelijle in. Z.la.nd niet gevoadea WA>rdt. l.aop 11a weataijie 
UD de GroaLemark.t • tusscber, 11,lt, Stadhuis e11 de Oude Koornbeuas 
~, MAit IDtNl dOQf- dN 1.orte Kerlu,raaL. i11. cle Waadelkuk 
v.an hel Noordainde. Aan, liet luideinde ia ook ee,i ÎQfJJQf, -•udllN' 
-o. made ia de W.1111dellutrk uint.. UiL de W an!iolkerk irut aen. ia 
de PJeeàkerk,. IÜ 011e..-.en is, met ee11t bnst.ÏfJ gewei! , ruteada op 
tue duhhele rij~n v.en pila11en ' twee en t,vwtig ia. e-a,1. la Mt 
..aeinde van de- P,ed(kea:~ i, eeo.sebcion, omsel , oviii:dat iaet, eea aeer 
lwmtig gemuk&en kap , e11ne 'î!ll'k,che \ent. verlM!eldende, Het. weel. 
einde ,ran de kerk, h11t &oor genaamd , rust op t.wee rije• pilaiu, 
ka getale van twintig lieelen , en vier bal.ven in den weat.-gevel. Het 
begin der tt.icht.iqg Ï$ onbek1,od, doch toen ia den aaD1'&fltJ der. vijf
tiende eeuw , het westelijk g11deelte werd opgetrokken , bestond het 
-lelijke reeds. Hertog ÀLIIUCH gaf 4en ii Julij 1407 reeds eenige 
Yoorrcgten , welke de sLada bierdragers bezeten hadden , aan de Lieve 
V rouwenkapel in deze kerk. JAcO■lls R111»H , Bisschop van Hebron , 
beloofde als Vic:ari,, nn û11 Utrechl.lcben Bis1chop, den ilS Julij 1410 

froote aflalen aan degen11,, die qp zekere \ijdea. de Maria-Magdalena
erk te Gou bezoeken IO!lden" of haar iele legateren. Dertien jarea 

(1) Mta ... 0 .... 1111 olOI J • .U tJTUCn DulnLBUII, JVa,.d,lit,gftt .roo,. Zuid- ffl Noord,., 

.......... ' bi. t-14; .., jllllr '" • of .. - .. IA Z••""'-d. medegedeeld ID d... z .... _,..,. 
rolu-A'-t, TOOI' IIIIJur t818, M. 109 llpD •-·-black,-• alboeldUIII •aa 4ea Rel
._ Il ._ Il, ID B. B, flwALIIII , llft ,loc Oodfflcl, 1, &OU n û ._ .. ,;._ - l.&COU 

-..ui Ba11uu " IYCs•I", ia 4-lfdea AIIIWIII< , bi, 118-114, ,rurbij 111n111 - arboeldi■C Yla 
. de Jlocrbei;.lloom fOOflomt, 

D:9lt:20d 
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la\er wil het ~ me\ den toren TOltooid. De Vicari, Lffllü 
w_ijdde haar den 18 Junij 14!!5, ter eere van den AHA8ftGD GoD en 
van de OoJ6arende •~tl lb■u. en van Iuu IIHDALIIIA in, Nieuwe 
aftaten werdep toegeaegd, en bleven niet zonder 11itwerlüng. Eertijds 
stond op het midden no het krnis eene spits, waarin eene klok Jting. 
Door de onvoonigtigheid eens loodgieters werd echter hd fraeije ge
bouw, op den 11 September 1618, vreesselijk gehavend. Ondanks allen 
ijver verbrandde , binnen den tijd van 3 uren , het geheele dak met deo 
toren. Het gewelf van het westelijk deel stortte in ; het overige werd 
gered , en door de zorg van de Regering wa1 het gebouw , drie jaren daar
na , reeda in dien staat hersteld, waari11 wij het thans 1ien, rustende op 
zijne vier en zestig pilaren. Deze herstelling had der gemeente 124,B 
pld. gekost. De oude toren werd niet herbouwd, mar bij deze gelqren
heid plaatste men op de vier middelste pilaren der kerk op nieuw een zeer 
net torentje, en voorzag het nu niet sleeht1 van een zeer goed uurwerk, 
maar ook van een klokkenspel, beslaande ·uit 40 klokken ; de ijzeren 
trommel is met 1!!0 maten voorzien, welke ieder 40 nootgaten hebben. 
Dit klokkenspel , vervaardigd door Ji'u11• J&11sz. Buu■ , nn Delft, hoe
zeer niet zwaar, heeft tchter een zoo uitnemend liefelijk gelnid , alt 
men maar zelden elders aantreft. Bij de herboowing werd de kerk ook 
met vele geschilderde glazen nnierd , in welke , aan den westgevel , 
de braad zeer levendig wu afgebeeld. Tegenwoordig zijn daarvan 
nog slechts geringe overblijfselen aanwezig. NadaL het Torip orgel 
bij den brand van 1618 vernield was, heel\. men den 1i November 
1641 , . het tegenwoordige aan den Orgelmaker Ww.u Dmtu, te 
Haarlem onbesteed, dat in December 1643 voltooid was. Het is 
fl'OOt , en naar den smaak van dien tijd fraai. Het is voonieo van !18 
sprekende regislera, !il handklavieren en 1 vrij pedaal , en heet\ met 
zinnebeelden beschilderde buitendeuren. In 1711 werd het aanmer
kelijk verbeterd door den Orgelmaker J. CooL en ia 18!MI , door den 
Orgelmaker C. J, u11 Oac1t1LD, \e Breda. De heerlijke tent waar
onder men het no geplaatst ziet I ia van het jaar 1739. De geluiden 
van het groot orgel , of groot manuaal en pedaal', zijn vQOrtrelîelijk; die 
'fan het rugpositief 1ijn erbler meer scherp dan liefelijk. In de zoop
noemde waodelkerk , litrt het stof van den Kronijkschrijver S■ALL8"114111 1 
en van den mensehenvnend Fu1s NnHIOUT. Het graf van den eer
sten is i11 het noordoostelijk vak , doch niet meer kenbaar. Op dat 
van den laatsten ge11oegzaam in het midden, heeft het Dep_artement 
der MaaLschappij : to\ Nut van 'L Algemeen , op den !!O December 
1819 eenen groeien blaauwen steen laten legpn I met het opsehril\.: 

H1a■ ■DST 
D1 IHOl■DI HUAII 

U DILI ■■IISCBIIIV&IIIID 

Faus Nu■11011r 
GIIO&D Tl V 181 DU 30 A11GUITOI 17 48 ' 

Hsl'Glln11 u11 an Su VAII Gou 
Dili i9 A11GIIITIII 1818. 

Da LUIII n11 ■BT Goqscu D1PA11rnur 

Dl■ LA.rsc■UPU 
ror N n u11 'r Auiu11■ 

TU 111111111 .■ UI, 

Alleen het 1oormalip koor of oostelijk kruispand , ...-ordt thans TOOr 
_de godsdienstoefeningen der Hcnormdcn rrebruili.t, en vormt l'ene zrer 
nclte kerk. 
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be · llervotmdtin hidderi hier vroeger oog . eène kerk , de Klein e
l-er k of Gasthuhkerk genoemd, aan het einde der Lange-Yo,
draal, oorspronkelijk de kapel van het aan de H. Aans gewijde 
Vrouwenklooster , dat in de eerste hell't der vijftiende eeow gesticht 
werd. Bij resolutie van den Raad van den 29 December 1601 , werd •t klooster , met de daartoe béhoorende goederen • den armen aflJe
llaan , en het gebouw tot een gasthuis bestemd. Drie en veertig J•• 
ren later , werd de b~l 'Vergroot , met opotl'ering van eene niet ge
ringe som, en tot de Henormde dienst geopend. In 1809, werd zij 
aan de R. 1.. aaopwe1e11, doch, voor dat die door de gem. in gebruik 
is genomen heet\ zij flog gediend tot Militair Hospitaal en in 1817 is 
IQ aan de Rerv. \el'Ufl'lregeYen. Zij is evenwel niet weder in gebnaik 
géDOmtn, maar werd later tot een pakhuis of Joods gebezilJd , vervol
gens afB"'hroken ; doch in het jaar 1839 weder opr.bouwd en ingerigt 
tot 1l'l!l!fl'abrijk. · 

In het jaar 1841 , hebben de A.fiJetcbeidenen hier mede eeoe nij goe
ie , doch wat duistere, kerk gebouwd van eene voormalige aeepziederU , 
in de r ifagaa,'fl,traot, welke 'Yan ISOO tot 600 personen kan bevatten. 
· De Doopsgezinde kerk, in de Korte-F'outraat, werd in het 

jaar 1680 gebouwd. Het !' een &aai. luolttig en vierkant gebouw; de 
.Pransche pmeente gehrnille haar mlfeltilr.s gedurende de laaut.e 
iaren Tan haar bestaan. De vroegere Waabehe kerk of Kapel der 
twarte Zusteren, in de Zum-.lr'aat aan de suid■ijde nn de Groote 
kerk , is in het jaar 1824 aan het 'w eesb11i1 getrokken , en ingcrill' 
tot eene W eesen- en Armenschool, 
· De B.. 1. kerk, e.eo als de oude HooCdkerk, aan de H. lluu 
MMe1t.UA toegewijd , op let Plein ten W. der Groote kerk , in het 
jaar 1811S gebouwd, en den ii JullJ 1818 ingewijd, is van binnen 
net Na met een klein orgel TOO'l'Zicn. In den fraaijen gevel , die zich 
!'J) eenen afstand vertoont als van arduin vervaardigd , leest men het 
jaartal harer stichtinir in dit opschrift : 

0VLl1LM0 HG!Unl 

n ■osn 0.VICTO 
nl&I Coul. 

<,:I. i.: Onder de regering· van Koning W1LLB■ en nadat de vijand 
fferwonnen was, is men begonnen deze kerk op te rigten.) 

Vroeger had men hier drie kloosters, als: het Kruisbroedcrs
llooster, dat, gesticht door de mildheid der Heeren YA1' !luuno■, 
tegelijk met cie kerk, den !l9 Junij 1429, op St. Pieters en Pan• 
lu,dag, werd gewijd aan de H. llaagrl en 1111 het H. Kmû. Het 
IM!zat onder meer voorregten ook dit, dat het. eene vrijplaats bood aan 
toevallige doodslagen. Door den awaren brand van 11SIS4 geheel verteerd, 
doch sedert weder opgebonwd , werd daarnn later een gedeelte al1 
Latijnsebe school gebruikt, dat thans tot eene stadschool is ingerigt ; het 
St. Agnietenklooater, nu het Gasthuis, 1taande aan de oostzijde 
Tan de stad, en het Klooster der Zwarte Zu ■ t.ereo, waarvan 
de gebouwen thans gedeeltelijk dienen tot Leenbank, gedeeltelijk 
tot Weeshuis, en de kapel tot. Weuen-en-Armenschool. 

De Israëlitische hij kerk, in da La•ge-Yontrat11, is in hei jaar 
18.18 gevestisJ. 

Onder de liefdadige pLichlen telt men : het Gaat h ui s, bij de Outlt
Yûdtmarlrt, vroeger het klooster aan Sr. Aa1111 toegewijd. Dit gebou" 
is 8"'"t en ruim en tot dat gebruik aeer bekwaam; aan de west- en 
noordiijde omving het Troeger de Guthoiskerk, thans een •cef.,chool. 
~D~ . ffl 
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HéL W eeah ui s , in 4• z,,,.ter1lrAI, aan do suidzijde van de Greete 
kerk, llaa\ 11even1 de voofflllllir W.aalscbe kerk, die ,;aq dat huis aan 
allo kant.e11., bchjilvo naar het ., omvangen wordt. De gewone ÏDfalllf 
van dit gesticht i1. aao de wesîzijde, t.usschen . die kerk en het nieuwe 
gebouw; , waarin -do 1pija gekoo~\ '\IJOffll, "elke men des "iolers dor armen 
uildeell, Boven diea iogaog et.Q. de beelclt.enissen van eeoep jongen 
en eeo ineisjdn tlee(l uitgehouwen, 1raaro11der men vroeger dit "''·• .lu: 

'z Gaa11 HUUH ••U'I GUUljllD l'Oî, 'I' 1.won11u1aii;e, LUll!I , 
D•T Il Dili W EIS&.. ■WI 1'01' \'tOIUICB QSEVBII , , 

D111 ,11 ■ua 111111G1 ,i.ue» n.11 1111111:11 11111, e111'■L001' ; 
, . DH. U■H VIIIDI' ■ID ■li,I,- Il 1111'1 VULEEGIIJ( 1'001', , . 

Het. huis is van ruime en gfOOle ,·ertrekken" voorzien. Alle arme- Cl\ 
burgerlijke ouderlooae 11·eezen worden er i zonder onderscheid , in 911-
genomeo. De Roonuch Kotholijkep aija in 1809 mede in dit ~ûehl 
opgenomen , en worden na dien tijd de weezeo van alle ge&iàdheilen 
daarin OP3e,oed. Voorbeeu w;as lu,t een ledeeltl! van een IJoot~r.4er 
Gr,aauwe- PiZwarteZustercn, eJJ werd het uterh11 i1 genoemd. Sederl 
1627 .,rerd .het tot het tqpm'toordige einde gebrnikt en door de' regerin, 
me~ de goe:deren van het. Zusterhuis , benevens die van het. klooster 
der K.ruiahroed.eren , begiftigd. In hel laatst · van de zeatiende · eeuw 
ma~ ei:4, Burpmeestee deaer stad. Pin-■ lA•un geua1uod I al aij11e 

· goederen aan de annen, vermits zijne wettige en geregte erfgenaDJeD 
, IJCIIM8 ,_t ~ij~e1ijke ,oederen begàafd wareo. · Doordien de Armen • 
ia. Octob!lf 1681'. met het. Weethuit var,:enigd 1rerden, zij■ die re
deren aan dit. huis gekomen. 

, . Het A,r1Ql11d1, voormaals Let 011de-Mannen- en Tro•wen
huia, in de z.,.ter1tN1Gl1 is in het. jaar 161SIS ll'ettieht en lielJOGNle 
CC{IÎjcü un ~ stad. Uet ,ras i11 het midden der voril(C eeuw ,eer 
vel'Qlallrd, doch ,koet Jlaa111a kwam er een groot. ve"al an de finan
ciëa, De Heeren Buiten-Regenten naven dit• i■ bet. jaar 1733, ten 
tweede mple aa~ de Regering te kcaneo. Zij klaa«den , dat 4it buis 
in het geheel naauweliJks meer dan iOOO ponden "'Vlaamseb (12,000 
gold.) bezat, en,· dewijl het J'aarlijkseh onderhoud op omtrent 1300 
ponden (7800 guld.) gereken werd• venoehten zij de regering, om 
e8'CJI •pqedigen bij,tand. De1e de billiikheid vaQ dit vel'ZClek ower-

' wegende eA de noodzakelijkheid , om in den hagchelijli.en toestand 
van cfü huis te voonien , levens de stad van die latten willeade 
ontdoen, namen het. beslnit , om geene r,enonen meer voor bun 
leven in dit. h11is aan te nemen , iin alleenlijk diegenen , welke a.icla 
daarin bevonden, te onderho11den. Qm nu de sommen, hiertoe 
nPodilJ, te bek.omen , zoude men aan clit gesticht eeue hoofdsom 
vu ü,600 ponden Vlaamsch (715,600 gold.) beiorgen. Op den 1 t 
November 1741 ,rerd goedgevonden, aan de alsnog ia het huis ziela 
hevindomle, eene proveniel'MOm van SO ponden 'Vlaamsch (180 geld.) 
jaarlijk.$ toe te leggen eo dit h11is , bij aangeslagen biljeuen , te 
Yjl!rkoopen. Verder bealoot men• ·in het begin van het volgeude 
jur,. alle de docuutenteo van dit. geslicht op de griffie te doen bren
gen. ln :Februarij 1742 werd dit Oude-Mannen- en Vroawen-hui1, 
-voor eeqe somma vaa MIS ponden Vlaam1eh (1470 guld.), met wrij
dom -van den honderdsten penning, voor den tijd van een en twinlÏff 
jaftD , Terkocl1t. Seded is het. tol iowoning van solda\en gehl-uikt ; 
terwijl het than1 ingerigt is tot ,rorüngeq \'oor behoeftige huisgezinnen , 
a:°«! dat .er ~ h~i5G"ezinae■, uillpakeode ecne bcvolkiorr ran u;o 1ielen • 
hullveatmg III nnden. . 
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, 'Qv.k peelt *-" te G• •IMI Co1ami,,1ie t..ot Spij,11itdei,Hn1 
·•o. J>,elaqe(t~te~; ~!I, lorjgtjns t.er Yoor.aienin1 uq klee-
4i111 11ait de lfl/D).e~, pnaamd de Z•i,I-Bmland,che l),,r.c,u; all
'1e.de çeue. P ll,-R • v n L ,iei, ins, 11ijn~e lltln abuis ~bciuw , aan de 
111,1\4Jip v~ cki~~te 1,,,-k, .l'Ult. liet Weeshaia. 1ij went' opae: 
.rist J>ij steclelij~ oçt~ 11an 10 JµJij 161SIS, Sedert 1771 ia uj tr1i-l 
yop,.: re~••. v;.n. de st.ad seno.-ea en ioor deae beheerd porden. 

01..leç d;,s wete~pelij&e i~rilJli.nsen tellen wij: de L,tij aac be 
acLo_ol, lil hel VOOl'malifJI! Scla11Uenhof 'Van dell Han',lbo?, 
op de .4~n-lt, welke •~bta door 6 leerlingea be110Cht. •o ~
Due IIIIMOl , vroege,· op bet. flle,Jeûtde eon !Ie · Be,1WU11Mil , in t 

, \"oe,iqlÏg Wooater. van de buiahroe.den , ia, na ae,lert het j;w 1if)fJ 
plotea te 11U. geweat , in het ja,ar 11131 weder geopend. De eent.e , 

. 'ö~ t.e Gou ht,l J'WOl'aat heel 1faa.qJenonaen is rw• HaaaHT Uli 

JJ,11,v ..... , bo"'8pen ÎD 4pril tlS9i, àoch weldr;a OP3evolgd door ÎIU.II• 
4illCIIS X.•••,. di111 tr i,i het j~ 11'93 w~, Da aJworeu Becto, te 
l,J.wein t.e aijn pwea~, u in betj~ tlj94 naar U,-rechL yedrok. Oolf. 
l,lee(t.JQep eJ' eel)e 4raeelh11 der .... tscb_appü v~n T~onku1,1st, 
met JO l,fdea J .een.e Zan111cbeol, IQet, ISO leel'linsen; ~ T,eke.o-
school, mede rv•isd 1a eeJJ p,;1111' ver&rellen ,an het voo,m-.o 

, Sc1'ulleuho VIU dea aa.,b,of, welke 80 leorlialJl!D &elt eo 
Îl1 het. jaar ti19 ia opserilJl , dOOI' hel, den 19 llebruarij 1816 , t.e 
Gaas gevestiode Deparie1Pea t clu •aatsclaaf pij T~ lfal Nn 'I 4l-
9tmfl!ft, belwelk 70 Jeclen telt; eene Afdeel ng vo bet,Bijbel-
1enoot1elaap, met 190 leclen e.o begunst,igen, welke eene soaclag
achool heeft opserir , waar ISO bejaarden onderwezen •orden ; IIIIJMI 
Pr&aach• nhoo ,:oor Joa1elaeeren, met 11$ \eerliagen; eene 
Fran,c&e 1claool voor llei,ju, met. ruim SO leérlingen; t.wee 
N~derduitaehe ,chel'ea, met i60 leerlioge_o; eene "W"eesen- en 
Ar111en1chool, met iOO leerlingen; en 3 )Ja treuen-:acholc D, 
met 60 leerli~n. Not beef& menereea Dep;artemeu~ der Ne,e,'• 
hrulsche Ra11tio11delijli.e Iaaoc-happU IAI Háar1em, 11111t 6 le
un; en een Departuicn~ van het. ln1tit110,t. voor Doo1UoJD• 

, me.-.Q , t,, Giloniepn , met iO leden. . .. · 
la Gou "W:!U'lltl YNlllpf .dria Sc,ho-t~euhoven, een vaa de.n H.u4,

boo1, een van den Knû,boolJ en een 'fan ,de Klonoi41n1 of edele~
Dat 1ran deft Hatiboc,g , welke liet eudsie Wils, stoni ,an da zni41\jde •• 
de stad bij den wal. Dat van den Voetboog or K.ruisboJenhof, stond. au de 
noord1ijde van clen Ban~or, &egen de ert.en •an die acbuu.erij 
-.n, Dae heidoo waren el~ J;Det een ton;nljP venierd ; l.àv,. van 1"ur• 
,ondië ffrleende hun , in het. jaar 1469, octrooi. Tot de ofrigtins -îU 
Id Scliut.&enhofcler IUov1eiorea iw.erd, in 11Si16, door Kare ll., octrooi 
'Vuleend ,-het etond aan de !Wetlsijde 'VIUl de sf.all, ia d, .1P,i.j,'lav.rthtr,,at, 
het YU aaa ·St. !DS1u1 tocwewijd, waarvan de 1\nlat ct.r ~gen pvu
nog haren naam draagt. Dit 1'U,hetaohooiit1.tt acllo11w v111 alle de ac\ut,. 
tenhoYea , hebbende aev• 1ioll ten JJeio· 'fiark.a,t torn,je ·, door 
middel 11110 h8'we1k men met blaauwea arduin,teenen trappen naar bo'fen 
gins, tot in de sch11Uers~j 11.e 111sU.e aao .hare \fool'l,ijde op ,ilarep 
..-ao dergelijlLen 11leeo , co ,..._, vond men eene gaanderij , ,relke m den 
~ 1619 op nieuw gtlioawd werd , llehbtnde de ouclst.e schntt.erij, 
~etoN1111 aan de -we&kfüle vu d111, bij den 101 gi;staan. Alle ~e 
,cbuttersho;ve11 .waren t.amelijk poule ..,._.,en , llillbbcnde elk een nume 
zaal , ,wa.ironder die van den handboolJ ia luchtigheid en fraaibeicl uit
muntte, aljnde ook door de gildebt'óèders met nieuwe Enlfdsebe rameu 
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versierd , van binnen wa~n 'de ilélfottel'llällnl-Whangen Mlt-aaiild~ ~ 
waarin de •gildebroeders 'fan ouden 1!11 lateren'tijd ,•'IIOè'in oude•iiits i,r 
latere toerusting en kll'lldin,r, •1Jlll'en ,.rrbeeld.•"T-óèll·'Pries"WILll" 
lhur. H,;"on11t Faiso, in het jaar 1747, deae stad met.ep bezoek vereerde~ 
werd hij op die zaal de~ig tet niaaltijd' óhtbaeildfC""m•ell no de1e 
aehntterlfen was een bèpaald getal van een -en •eertift' per,oet,n , uit de 
vootnaamste 'der bdrgemi, Affe Rrgenlèll ftn de stad beliiMINL!n er toe·; 
eli·niemamt, dan die sehnlter was/ mègt ln·eenÎ'g' MJClet, mlmhr kollegie 
zillinjf tirbben. Dit bad -.roeger· ook· ptaatr omttei11 •diepnen, die 
van -wllge de·· stalt' iri eènige· <tergàdl!rihlJ ritl1ng nntlln. ".JH1tlijlt1 1rerd 
door. Hl>O'Mnian' ed Dekenen. 'ria alté ae' •thulte11Jen' eerie I D6miaatie dan 
de ·Regerih(f 'o'l"ergèlegd , met een wrzoek!leLrif't , •OIJJ · uit tremelde , lio• 
minatlt\ cci\en 'nieuwen Hból'dlnab e1t1drle 'irieuwe · Deken, Ie kiescn. ' Op 
nelijke ·wijze werden 'óok de ~pèD!l't!Vallen aehuttenplutsen 'fenuld. 
Een schutter, eerst verkoren zlJnde , mcîellt den jp!WOnèn en 'dáal't.oe 
ges~ldett eed·, in•·hartden•''fan BurgemeestA!ree en B:áden•ilhggen, ew 
alsdan voor inkom1tgeld in sommige ·bl'Ot!dersohappen "fier• in ...tere 
11cs pc,ndei\ vbtamsch 1hetalen·. · 'lrr het jaar 1488·vergu11d11 111.alli"uu&<, 
Btftlm~cli llönlng', 'ën · l'it.ffl'i H~rlo8'111iltt /Jonenriji, aad id sililébrOe-J 
de,-.· ·C1W 'kltntfm · bet 'ft't'rneéh privilegie der doelen, , · -.1111 aehadeloi,1 .. · 
st~lffnq det 'z'tilken ,' 'die ïerttand; 11a behoorlijke wnwch1rtrln9' ,' gtflr.oi,1--tst 
of'doO(f~dtbteli''IJiAifdeh'.' ••Tba111 dient_ het gebouw .... d&' Hánd
boo-gsebtt'i'teï•it· Wó\'1J, à't'ijiuelté en' Stad••lfeeke11subool, -dat 
•an' de Voei-·-of•lUttisboogsehutters tot Societeit en Schouw
burg;· tt!rwfjl da~ van de Kloveniers-· of Bunesehuuen in het 
jaai 18'18· Î!I' at)rebtolell.' · ·. ,;. · · • ' · 

&ozs hetf't de 'foll:'el'lde vertnaal'd-e 11:1annen TGO~bragt: de Godge-
1 eérde'n,.·!JASffl lh.a!Hrr anders ~aomid G&sPA• Bnea of J.aflfft 111 Nt
»111un11•· ,' eèn der'ge11!l1ett nn· IG1'4TI.,. Dl l.o-rou, · rei,genoot i1an Fua
c:,ecus Xnnn,!i ,' en' bijlJenaamd den ,lpolli!l tiaft °"""', t te Goa· den 18 
Oc!tober· 1lS!ffl'; 'Bá«nA11t11!ll nu11t Gns, geb. in·11SISO, t-in 1619; L.,.. 
na»us M1a1111!, 'gt'b:'•i11'1lS88, 't déll 18 Octeber·16ü;- Ceaa■Ln Gl!l'I'• 

. •u, geb. 15 NoTerbbel' 11617, ·t i3 ,fàn. 1696, •ah Predikan\ tè 
Utrecht; ADA• n11 111!11 Hn&, uit· de ze'venliende eeaw; P1nlls LA11s
HIIG■ r . uit de ·zevëntiende een'W J. en' J ACOIUS T.611' Sn111lll'I ' reb. 115 Jan. 
166t, 'f' 511 Maart· 17i7 , als l'n!dikant le Rott.erdam e11- B111ul0119 
S~nGn'D, geb. iO Ang. 1'881S, t 6 Mei 1759, als Predikant te 
Jl1ddelbtrtg,· · · · · · 

De Regtsgeleei'den: JoaulOI RHus, geb.·!18 Feb. 11556. 
t 115 No•. 11578, als Hoogleeraar le Dole, en Mum1111 Cusa, uit de 
ze'l'entiende eenw. 

Dé Gen ces kundige u : H1110"1'11os S••1.1.HuG1 1 die in het jaat 
11SOS een· werk in het licht heeft gezonden ; Duin M1nai111 , wiens 
werken iu 1611 en 1647 zlJo uitgekomen , en FEHIUH DE G11111T-

,u11D'i, çeb. 19 Maart 1M, t 1 Mei 1701. · 
' De ·Wuknndigeu: Co11nL11 Fu1111. Bvnn11■., geb. dea i3 Mei 
11S86, t 19 December 1866, als' Lid van de Rekenkamer van Zee
land, en J.aco■us Ln11111a■, uit de leTenliende eeuw. · 
' Den Ge1chied1ehr\jver M,n1111s S•uHHHl!. 

De Nederduitsehe Diehtets: ·P11V1■U'l" n11 Bousna, t 17 
Jan. 16517, als Rentmeester Beooster-Schelde; lllmnEL uw Bunu11D • 
l1it de zeventiende eeuw ; Atm101111, JallllSE!f, irel,. in 16it , t 9 Junij 
1696, en Jo■uHs A11TO!IIDIS n11 Dl!■ Gon, geb. IJ Mei 16411 , t-18 Sep-
tember 1684. · .., .• :,.,,.., ,-1 ,., ,. • .-•. , ,1 ,,.,. . •• · 
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De L14'0A,e,h. Di•hh-llB-•.ltACIQI ,P~1u; wieu PointOla iA 
"48,he&.liehs.1apn, ..._r ..... ,t,H,Ullll!I ,.geh. in 1616,.t 27.NoY, 1640 • 
• n.n-·Se.taHde-c:· Hueq 11~• ..,.. ,Goq, een leiding v~ den ffl'OOloo 

Valf LGL · •. ·• ·, , , , , 1 . • · , . 

l)e ~haaa1manne-11,~ Naçq1i•-ii Bu■u; ~• Vuc1.1,. t 9 Jl»ij 
~., als, . ....,._, • .., Jw,.JW",~.,.EatJ°'4°";, DJlillJI .Ku1~; 
~LIU,, Je4G11ui1,,, ,-. ia ,J~ wt U .ltii 16M.., ~ O®l!n~deae 
gaaqlfdle,..n,,n,a11,W -11,,kleod \e.i.,.bhe!a • e,u 4'!r■ox.l)•~~•au., .. g ... ,iq. 
1710, t 16 J_,..,,&'i8,,, a1,,~i1,~an.4e a1"meen~ lleJ.ealu1111er •. 

,,V4JJ !111 .ge,diied,toia-.,der.,tJM , .. Ït,.WOQ&' .• bet.,i~, 1300- p,ie~ ~ud •. 
T41ea wer4 ,hel 1l01. ,en,~JII paaamd 0f)f1'UDI• door J,a ,u RINS~ ~t 
de 111i~e Zoa,.,,.cbe ~lua,~all!lll eu. door • '11•1?- l\eimenwaal 
onhet. Gas aau.den. lauiae v.., . ~& beh1111rende , . yerv,iel doqr, 4: 
verReUrd,erlf.laria1,~~-van..,_1emelde hi1i~- •~e ,u,.haudeu 
dw., C,r•en. .. Uit • diea, , 11t• 11onts~ de, vedwar4 ,erkl~iag • welke 
vlff)r de .11416 ,G•ule,alluiN p!MJ.Ï&e .gfll't'll!8'fD,~ ,,.n.,eeo4111. o~ 
ia_. ~QiiVfD ,de .,~lijb Jiwili~~ .. .. J. , . _, ., ., , n•.!• : 

.lu,J.ii,1,-;.,. UOli we,d"f.,qu,.,perv~,flodq~,~.JwrJij~llf!4e11,. 
door , W~•,lll-,.,Graaf,,-•,&-'.,,...'• Hol/4,vl. ,1111 ~•4',H( 1 ,,ii.iUn1, 
doodbed .. ,aaa lijDen -Lweedeo sooa l.t.ft,Y~ B■AU1191J u.B.,., FFVl!iJl"f. 

In wit j~.1~ ,weiicl ... die ,van.(jou,, door lienos A.1,11~-r ,.,.., 
B1uu1111, kwijt,eheldiq VeriJUQd up h114 l)C)Qdae}:i.ya,1.dea . ,ifCh. J11,,1'eb 
jaar 134i, pf Graaf Ww.u IV~ aaa. lu. v~ 8111.ll,llo.11, .UjlfJlll -,QQQl, , 
reit om al 1ulke-keuren en .willekeul'l!II, als die v.u ,BCl1111&LB,pmaàk~ 
ba«Wen-, io -aUe. de heerlijkheden , , die hti111 v~n &ÜDfllJ. ".aller I wanu. 
aangekomen, en voortijds aan die n■ Bouw,1 . )u114len ~rd., 
in &e Yoereo. D.e keure,u wllfden ook , IIIIIJ. in ~fdep Jm 4Por 
Beer Ju V.lll Ba,ullOff, in aijnen dorpc. en. lJt:erlüli.1-ei\L '4ua,.upvocrp. 

Hij onUlilod ia IMi& jaar 13~ 1 aijuçn .Baiju-: TM .G.,..,_ AA- ~~Lu
ster ia Bonsele, ea . beval beu, tq s~i~eQ ,, ... •. d,t~. , niemllll~ , dea. 
» ucli&elijk maakendeA kl(ll'Ck, dio ,lioete verbclM"iU~ ~ .•• u~e " ... 
• bove , aet of drapck te . verkoo~ qp .&hieo .P,,qd~ •~~te 'l'oi,-ui.ise11..'~ , 

Vrouw K.1aeAáuT het priv;ilcg-i,: door P11,,111t .. :r..,a Bo~u, aQ 
die van Gon gepreo , . ja haccn r.ade zic11jlq, .~ Jijt ~f en on~ 
geschonden raeL 1ije,e , z.egelea. beviudenw;,~ .• l&1;piq1,1".dc,, ,JioreatifJCl.o . 
en keurde het goe.d., dii.eesdiied~e in het jaaa; J3i6.,,1 -lLo~..:~ diea..; 
lijd schijnt er * . ilurgerlillf.e .11orlo11 , ,a,r het., ,eciw, dQl'p tepn , het., 
andere geweest le zijn, vermoedelijk ouLstaan , doordie11 het c:eiie .de :' 
aij~e Ta■ M.1■u--■T, en ho~. a111dç1,"e ~, ,diiç van ,,_;ir~ aooa. ,v,,LL.111 
koos. In heL jaar 13iS!,i, hieldeia, de par1ij~Gbapp11JJ iJ+ di' eilaod,mlf 
niet op. S0111111igeo rneenen , dat Gou ouder de11 lier log . , W lf.Jo.,. . 
n.■ B1uu1■ meer en. ~l'. vi>l~)lld •• en., 8'-=', ,ck voorrçgLeo 
100 bqriftigd aij11. Doala van,, die.. .. J'oorregle!J . ris , (ljeu 1ueçf, hçJr.elllL 
Het is zeker. ~.,bij,4ie van ,~ois,U:CJi,IJCDegen ,wa~, en,1cCJi,W,llll!l
achijolijk, of,choon niet te lio~j,en • d11t dc:&e_liedc,o ,,,n l,,m ket reri, , ,., 
om het wapen :van S.ijllrOD , , boyeu ~en, gans in luw a,tad,s,-~ fi1t 
mogen.. voeren, v.erkregen heb.beo. , ()pk, wu G~ 0111lçr 111;111 den -'!aam;. r 
van stad hebben hekoJIICII, . , -lier~ Ar,11!1c11:r , iu beJ.. . .i/lll~ 14021, 
voornemens zijnde, eenen wgt,llljlCD- ~jne'- vijau4 te doqo, kw~ mofl 
aijoe lieden van Goa ovelllllla , .. tfat .dj bem, twe~ lio11derd. ea vijftqs 
Genuchi, nobel& (1000 gold.) to~ bet ,doen d~er reis, z~IJlieo, 1~. .. , 

îoen l,co1.t. ,Y..11 81111uu , iu , U28 .. , ,a~La•fd . v;ip. .het. jiew;,nd., ovar , .. 
Holi~, Zeeland en Weat-F.riesland 1111Jaao. haslm JiPJ.~,'1Ji· °'ul!1.,~,_, •t 
w!jlen hil, •eder. Ter YentUÎnf 'flD het -leed, dat •iJ pwiellle, • • 
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ol!fel'l'IW: alf '1ic!I no en•._ in l'Mdet4ijke • IJwrtliju apeta.. Onder 
andl!t-en verhatill ml!tl , dat 1ij, al• 'tllll8 t.e Gol• •8!' 4a papesaai zoad. 
geie~n wotden , liek m•e oaèr de lllllmnert ~. en het. pluk., 
had , om die van boven neder IA! aclaielen , waarop niet alleea de 
'fi'OlhYen un- Go• , mnr eek· nlt' •• de aaburlge deJ111D haar 
met ~kenk.eit, eo wip gewoonte ftD hel ,pel, mei! den eeraaam 
vn Icnringia kwamen •ereeren. De Grniit sehepte hle;in. HO •eel 
'fl!rmaak , dttt dj de ~~ed voer- allOOI' Tan het ff"•felijJ,.e rest op 
de •lllllendm onthief. lamiddelll' wa• de llatl, doer de •oot.gemelde 
~nlr en wegens de gtllrotNe ·dieMtelli, ie het jaar Hl6, aan 
J'rtm, 100 op '11!' t'eiie 811' i1r deh 1ll'fjlll t.e •Btoawenl1ueo al. elllen, 
beween, weer arm ge,,ordert. Vdè ingnelmeàl vetllOkken om dae 
Met\' 11it: de •tad; lietwellr die- flhi 0.., •daer,;cfea JleeP Woraü&t 
•.a.w 11.utsUK, aam· 111.1" te kennen• P"lllh Îfll" pheod derlaal,e, 
dat geene inwone;. meer uit de 't\,OMhNMn -dall souden · trekken F 

~•n wailnt!er zij dé stad in hal'è laetea ,ea Ml&e& te pmeet 1ouden 
komen, Na het cm!rlijden nn Vrouwe 4J&Hà.a. liel ·FllltN, in het jaar 
1á&; dit à'Atl 11ljnen gietegte 'ftll Gon wetea, en bi!fthijaen Baljuw, 
s.ihobt, 'Bdrgeme111ten- en Sehepeatn·:• •·het:· l'ègt. te. •andle,ea ea te 
• ph!gett, i-cmninen tfi 114j1en en 'hijner l':bmele """t. te paa." In 
ftet volptldè j_. maakte· hij hlln sulb ancletmaal lek.end.,. met Lij
•èléging : • dat bij" sehuhliog- en l(dnde •are, rtaM' Ol.lder · regten m 
• pwolmte Vltli · den· labde, duria ·te trekkèn; om • liam nn den 
,i nddmchappe en· goede atedm· '• Lamh <roonèhreTen ; t.e laa11en hol• 
• dlgen, ah Brfheere vin den lande, ende hem 'Wéderom· Ie doen a1 
• zatte hulde en eede; al, hij schuldig wue aijnea oodenaten te doell'." 
Jlaar 1'1tttw, uiel kttnneodè lemen, lièt an die Yan Geaa, door ,len 
Otè\iste i'io ·zijnen !lade, den Heer 8.a.11T111, venctfk8ft , om eeoige Gede
pt1téerlle11 van hen· nnr Bijsael t.e aenden, ten einde •an llem Ie ontvangen 
àl inllt! holde ell ecd.e, llls hij hun· ioodtt pdaan hebben I wanneer 
frij pertoonl;jk te Goa geweest wate ; • vefnria. die ••n Goa mede 
zoodanfge hulde en• eed-en in' handea •• den Beer 'VU SAnu had
den afgelegd • IOO bekende F111111 , dat r.ij hem mlk11 • apecialijk 
• 'tan gratie, en uit 1ijne zomlerliage hepertè hadden gedaan , en 
,,· alet nn eenigen Regte·wege; ea dat in het toekomende geenuin1 
• tot · nadeet of prejoditie , -zaö 1ll'ekken ••n hen , hunne keuren, 
• regten, gewoonten , hand\iésten of voorregten , maar die Tan Geas 
" 'soirden hlijftn in suiker 1na1rt en waarde , als zij waren eer 1fj 
" ht!m hulde deèden." Hij beloofde hun verder, dat hij , noch aijne 
~orschreveo atede van Dia Gos•, noch zijnen lande 'lan Zuid-BeTe
ltmd ·, nimmer1neer sonde venetten , vervreemdea of scheiden van 
tljo graafschap Holland en Zeeland, in eenige maniere. Hij be
•estigde ter zelfder dage aan de stad alle zoodanige privilegiën , 
handvesten , brieven , goede herkomst.en en onde eewoonten , als hun 
Yall zijne voorYaderen , en die bnorens Heeren van Gou geweest va
ten , waren •erleend , of .tie zij Yaq hen eeniger maniere moglen ver
Wbrven hebben. Hü gaf hun nog andere Toorregten hierna vermeld; 
ook een handvest omtrent de ,erkier.ing Tan den Rentmeester, in 
het 901gende jaar. In het jaar 1441 bevestigde Fu.1n de jaarmarkt, 
door Vrouwe JACOBA Yergund ; maar Yerlegde haar , op Tcrzoek der 
Goesenaren, tot op den eersten Maandag ia Julü, na Onaet' Vrouwen
aag Assumptie Drie jaren later kochten zij •an den Graaf honderd 
gemeten amhllchts , in de parochie nn Kloetingen , aiin de oo,taijde 
-van de stad uelqren, om het', tea 'eeu\Tigen daae-; tot' ~ regt en 
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edeen Ie J.eaitten·. Juan , Graaf •• C/iarloa, 1 die bij afweaen vaa 
4nen .,..,.. Aestnir•-_,ld• lande ·••, in •e1 jaar 14114, binnen 
Gaas· zijild111; ·10eNieaNe ..w" lluffemeestel'IIII en Sclaepeuen. F 11.1,s, 
dit bij •jijne -.gk_.,,~ lt•lie.le, l&eWe ia hot volgeude 
jaar·andl!re •ltegeauu-an. n)u,4811 jare 1482-; ffal hij het Geregt nn 
llijae ,ta•· Goes de' marc, ,_ lnrade ·ÏDWIIINl'S Ie IPOf9D ai""1e11, 
met ze uit zijnen lainle ,.. Z.id-&e.elHtl te haDDen , of met peselen·, 
el amlers aallr ~epahtid ,..,. aken ea snarte der• misdaden. Na 
het eTerlQlien"Yllll lilLIJII ,' ff'lfl Knv.• · 11e1'teg Nlt Be.,,,vwlië, aan die 
"an GoiS · •~ .,....epn , , wèlller •plijkeri an pen aiad no 
Zeeland dlln llle'ie ~ '11\i!~l..:_n•-llk het llNOlaat VOl'IDllUB van 
de tlejferiitg. 1ft htt· jaar l'UIJ, -Lnealigde Ma1um.1AA11 , Roomtch 
1'aaing·, ~n iwn, lhHofr•••· ...,...,, • veonegtea ea baad
'Wllteli', bij· kftt en bande 'fellffacleren àaa die nn Gou gese\'eo, . eu 
11.wftdel't ije .-- itt• bei fflWlr q ...Je •dere Toorregtea toe. 

Be-·dijk'ller weslfttel'ittg, liij éo·-St. ·Feliuloed, van I Nov~ 
W11IO; lffllbent tlelltad S-, op drie plaabea doorgebroken -.ijode, 
'ftl"Odl'laakte M geweld da walen, dat ook de Gaoaepoort dier ata4 
betnteek; Nadat d6ze 11iet ... met 'Teel koelen koode herbouwd worden. 

In het jaat· IISSf , ftrnieowde Kaah V , tea 'fflftCMlke van clea ge
ri!gte ,- Ml handfflt der llealmeesterea. Doch de inpaeten1111 waren 
omttenl ~tijd,· door nneheidene .•ware oHntroominp, in de 
jarèn 1131 -ee 11111 ge,clüed, en door dote lijden m tobere neringen 
lleo Tel'll'lbd en· ffrllOl"fen , dat men er lol dil ambt geene t.wee goede 
èerllàt-e mannen v•n · -nreischten -oaderdom" tot twee hMderd Eogelscbe 
nolelen {99&1fnlden) gegoed 1ijnde, koe -.inden, luaa. -.erguode hun, 
deswege,· te zoeken mannen "na mike jare, als - best zoude .kaanen 
bekortten eng~ tol:'homlerd nobelen, (141 guldeD)1 om hel geqaehie 
htmeestertehap te bedieneai · Hn met alleen bad dil .bij de i1nroners 
plaat, , màar .te ttad W:lf wu tea hoogste verarmd , en , in hel jur 
1MI, wel achttiendaiaend pldena \en, aehterell, Verder onwtoml in 
de stad, op den 18 llei Tl'II het jaar 1KH, Nne afgrijselijke braad, 
die, in de zoutkeeten betfonnea sijnde, door eenea •-ren r.tormwind uit 
tiet mionloosten, eént in de, huizen buiten' en· verder door d& 1tad 'fCII'• 

spn.-id werd ; de •lammen ,rerden door den hengen wind , aoo vianig 
aanaebfazea dat rnen te door pene middelen kon wedentaan. Behalve 
sl!er vele sontkeeten 1ijn toen omtrent drie vierde deel van de tlad t en 
hierdoor aeer veel huisraad elf le-temmiddelen·verteerd. Men vond den 
tijd van dczeu 1,raren brand laugeq tijd op eenen si.een oitfrehouwen. 
Deze verarming der 6oaenaYeD wu oonaak , dat ~Ie bul'ffl'rs de stad 
verlil!ten. De voonraams\en ·dit bespeurendc; wendden 1ich des
wege tot den Keizer, en r•en deaen hunnen nood en het verLrek 
tie, borger. tè kennen~ Zij venoehten hem hnn eenip voorreirtcn te 
•iHen "ergunmm ·, om· de stad weder tot haren voricen l,loei te bren-
1fell, of anders te maken ·, dat 1ij niet geheel oatvolkl werd. Hierop 
verlregea de in....mèrs••an dea Kei1cr eenige voorreglen, Zelfs waren 
tij in den janJ 11S69', toen de Hertog TAI ÀLn voor den Koning van 
Spanje , 1'p deu lande van Zeeland , eene bede na zeven en 1estig 
duizend en ·•ijf honderd guhlens in het jaar, '9CIOI' den tijd van 
as jaren ~isehtte, ·aoo bereidwillig· tot opbrenging no de1e bede, 
dat zij onderscheidene middelen tot dat einde .iitdachten, want 1ij 
lne'tlcten' aan , dnt een ieite(ijk verpli3t ·was, d,n Koning , h1111aen aa
tatn1ijken Prins· err Landheer, met lij( en iroed bij lé staan , ,ooral in 
het •~en flla'~t \faclmaód: · Waaoeer no de Hertog den t;en-
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dep@JwN1tÎgltea,.pa11--,-ua •'-'Wall4 ,o__.• ,&eWca ~ 
de ,Goo1e11aren -.el ..... • Pfl!S.-1,, tlt,. EàlM ea,....._ ties Jancs. 
daar teS'D; ~ .• ~ QOk .4,e .b4,vellla ,áca,,4- ,iiur;.ia.ri.A.v• -
de 1leden ,..,.,iee~,.r-en, CA,~Pn1U-e lludeaidei,vGPffllf&en.• 
coatwnoo ,ua elli.e p1aairi IA levut,1, ,Öe s&ad.Geu,gelijk.,4e an4ea,...,., 
dea aeer ~wdeia, l,l,e\'eQ 1ij. niet•n :,... ••• X..Ï81 p\N)u.•• 
Zij hadden ook bebo~lijke Spaaasche .»eJeWh«• , -, , . , , 

Die ,·an Vlit,siDjJeD Qleendeo io don .«1111er ,.,. Ale, jaar tlS, i, de &t.ad 
Gou aan h».noe zijdu te wiRACn, ,1a,,&an1111d1' Alp deo ,IM,isYad h11nll!«II' 
vrienden al~r. Zij ~den datrtoe dea,Gotl~r ILuonaia.T,..,..a 
met eeuig,krij11noll..e11 t.wee ,eld,.J.ukli,ee_i4et••rts.. ,_. .dtt,beM&&i•r 
stelde ziçb, d.appt:r ,~ JVee&:, 'l'~Tt ._ 4-, äQ. in,•UA .d• ~ 
nn SpanJ4l,, e.u. UI diea ,u ~ J.>tim ,-.,.o~ •. ,al, ,&ija ~ 
der 0_1eisehm •. l>!>cb dio ;îaD bi..,.1a111i',lfoo~,, 4al,,sij4o,11M vaor 
den ,Kopjgg Jile,+,aardeu, 11oodat,l'~.,.,~•·''"'4llli1 -.llet,W. -
op to.b,relJ,.e,iJ., IJJ ~pt!l!Dher.t,ok,,)!Aj,.-t. ,BIITa.; ,,rflllc,om, ...... • 
GoEs"1 me~ oegeo atulLkea pc:Jlut.; .,l.ij,11ierP1'11< .bo8&,-,rarÏDpll op• 
plaotloo b,w, gescluit. deo G van.di,e ~d, voor de, atd •. Zij.lCbu&ea 
l.wee bc-csi;eo, de cene bii 4~ .~J,, .- do. l>oali.enl~.,qf, St..~ 
te1t~poo1·t, "'·el vijfe11 ~intig ac,bn:de111'üd· llier li4p ~.il• iaacbl1, 
,tóru,. op dq 1tad, i.irwiji de .Ko.\qa.e~ ~•11us ,Je ~ .._. ~...-re-aijde 
u11;t ladder.1 ,mt!!!ode, te heklimmeij, . Doich due ladder, w~n le kor'f 
co P•cwEco, die met. 6QO Sp,wjqardeo en iOO,\Valeo, de ,&ad 11,,raude, 
beschermde de bre$sen IIJO ,woedig , . d-' .Ie belegeraan moeswa . &er■J 
deinzen, Gcd11reude dil belcr. trachtte de.~lerl.Alf v.,a A1.n, .de al.ad u.it 
Antwerpen te water te oo"e~lell,, To, dat.,einde zood hij llo11ma.eo11 me& 
Tolk en geschut n~ Saeftingen , !lil deed met h.l!ti.eltèle getij I eenige 
lig te. oorlog~schepeu met krijgsvolk' 'IJnder SilCIIO Il 'A.VIL.A ' de rivier a1:. 
zakkou , weeo.eude dus den vijand met kracht. van voor Gou til verjagen, 
Doch deie aanslag gelukte 11iet. , De llerLog dan geene mogelijkheid 
ziende, om de stad te water t.i; 1muetl.eu., heda~L e~. aoder uaiddel. 
Hij gelastte Mos11UG!)1t, in OcLober, ew1e11 nieuwen weg, door aekereaa 
Puaa,uat , die elders .D1111. B1.oq,a.....,_r geqoew~ ,wordt., en Hopmao 
iu Rpaau~chc dieust was, hem aaugewezen •. in le slaan. Mo1111a'50■ 
ging dan, den 20 Oclober, met ouitreoL 3000 man, onder geleide van 
deicn P1.01nE.u, lol drie kwartier uura vaa Woensdreclat, alwaar aij 
met laag water o\'er het verdronl.en laad konden lrekke11 •. llo1111u-, 
hoewel eeo oud wan zijnde gintJ hun voor, vergezeld van P1.G1tillH 
H,~t krijgsvolk' meest. uit SpanJaardea en. walen heataaode. moest 
tot den midden door hei waler waden , dragende elk een aaltje met 
bus kruid en lonlco , benevens een w4iliûr heschui~, op beL jioofd of 
om den hals , zij baasuen aieh , ala hebbcDcle maar vijf uren tij4 , 
hij laag \tater, om twee mijlen wegs . \'DOrt te. trekken, d!Jch kwa
men eindelijk behouden over en legen den avond te Krabbendijke 
aan dei, ,·aslen wal• vao waar zij lang• den lllt:dijÀ van Valkeni.ue 
voorttrokken , en een vuurlccken da!ll'OP stelden , om aaa D' Av1u ea 
den Heer u11 Suoosw;uu, Gau\'erne11ir van Bergen. op Zoom, die un 
de Brabandscbe zijde feble,eu waren, kennis van hunne heboudcoe 
O\'erkomst te gevea. ''e Valkeoiase 18( een vaandel StaaLscheo, die, 
te awak zijnd,, om den vij1md, ~el .hoofd,, c.e bieden , d,e. ,lattJ,. aar,iaaa , 
naar het leger voor de si.ad, co hier herigt. deden van.~ gebeqrde,. 
het1rccu echter zoo ougcloofclijk \'oorkwaw., dat men ,ar den •pol »i,eda 
dreef', in plaata van ile nat~e., "~fn1oe4lo $~ujaprdea 4'dd.Q~ .. te. ow'T' 
\'allçu.:,. W,!(1~49~r .~'?'., ~Cll sc~le~ ,ff~ ae11 \~blp.d~~.~,1,1cltfM4'•! .. 

• 
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dftll!IU •ui& U.NIIID• Det.:.u.ileie daans llök •1111•• .. •ffdl!(Jlt,d.iJ 
nft,•op 1ilt -.t ,..,s lh,·IN,legetden·', 'lielbotzèt all!nde 'riaderën, deden .· 
eeaea aiWal·· DRl'I den twltterkàni, 0111 ~c Staatllelfen d,dr1'ilàrls 1te lol:-• ' 
l• ,r• ·d~, •·doot·•lllit ,Jlöell aklrm· 'misleid, eène . opening lieten •ruin 1de-•· • 
lallllaiju·• •lllrdcior .IIDM.woà g!legeuheid kl'eeg, óndrinne ,i 'té lo- " 
mea., , h ÏII, atlèrijl 1le ctad · clo4N'getrokken , viel bij,; \f\!l'eenigd· ,net . 
de aanvallen , 'de Staataeben 'IOO ruw . op liet. lijC' dat ~u , ln dit . 
uiterste ·wanonle , · de ,l!rsehansintten• :'ferlielen , om oaar de sc:hepeo te 
vlugtea. Ollittellt ~t hoofd móe!lt.en aij echter atand houden~ tot dat 
de ,IN&, ;welke ia de linljheièt lag:1 d~ booten uillond tea einde de 
vlugu,mte 'ielté' lff!llieo. · · ·Mtddeletwijl1 viel hier een scherp 90.ecbt ,oor , 
waaritt dia ·Staàllelaèn ; itair- dei eèál! ~ljite door den vijand, aan de an
deft •loo..-·hl!t .water io~lbU!lt~ #i,,ót. 'terl.ies leden; -welen;, die buiten 
de lloo&ea ,redióhp w..11111, 0"t't!i1tliv11kèn jammerlijk ; terwiJ1 aij, 1fel
•·IIIN!t dier •dhs1v8'~n l'ónd~'~èn 'opgenomen, door 'nijanda 
.. .,,.,. ••euwelden "Ö,IJff&Dffell 'Wlltllterr/ :Dtt1 liep dit beleg ten einde, 
naût hea· llt'f8B weun ldnf IJ'lduntd ha~. Dè. Spaaoscbe uijgsknecbten 
nu·in•hl!t eilénd. gellomèo &iJnde, ,reNlen onder de iiorpen ten plallen lande 
nrlleelll én daarin gele~rd. Di,e inwoners moesten bun niet alleen leeCtogt 
llaorgen, maar ook de penningen tot bun onderbond. De overlast hierdoor 
ie •weeg~; ffifOC>ruakte ,ele klagten en 1er&oogen va'll de landlie-:. 
den aan de Rqiering nn Goa. Doch dewijl dé ste4elinrren niet minder · · 
met dit •oll heswaarct waren, werd ·er, in hel laatst ,ao het jaa1· tlS74 1 · • 

bij laet veile collegie vda de wet besloten, ecne tauxatie te maken van dé 
gegoedheid aller inwoners en bnrgeren, ten einde een ieffel\jk, naar ·aija 
nrmogen, te deen helpen dragen tot de lasten der soldaten , binnen de 
1tad linende. Men . maakte een' verbod, dat niemand de stad mogt 
nrlaten , onder bedreiging , dat men de uiti;ewelcnen zoude oood.
zaken, weder lerug te komen .. In den lianvang van het· jaar llS76 
werd op het. raadhuu naar gewoonte beraadslaagd , boe veel de stad 
en elk dorp in het· bijwnder ,·ao het honderdtal soldaten moest huis
ve■ten, en besloten, dat men den niet geêr(Jen naar zijne gegoedheid 
aoude sehaLteo. Ondertusscben .nam de overlast ·van het krijgsvolk zoo 
aeweldiir toe , dat die van GoEs zich in bel volgende jaar tot Don F1-

u,.., Gouverneur deaer· stad en het eiland, vervoegden. Zij beklaagden 
zich, dat zij, ten opzigte van de dorpelinmm; veel te zwaar belas.t · 
waren , en, waoneer dit aanhield; genoodzaa~l zoudeo zijn, bun Vader
land te verlaten. Doch Don F1LIPPO sloelJ dit alles in den wind; en , : 
verhoogde de belastingen. Hierom hebben die v:ui de Regering der 
stad, met alle de Schouten en Schepenen der parochiën van het eiland' 
onderseheidene schriftelijke verlo:ICn blj den Raad nn State te Brussel 
ingediend; hoewel ook aonder ecnig Gevolg. Naauwclijks echter had Don 
F1L1Pto, met zijne bezetting, hel eiland verlaten, waancbij\llijk, om zich 
l• nrvoegen, bij -de destijds moitende Spaojaarde11, of d'.I Burgemeesters 
ea Schepenen besloten , va.rr well'e de borgers en inwoners, met de ~l
juwen, Schont.en en Schepenen vao allè paroclliën des eiland,, va~ wege 
de ingezetenen , eenparig eenigen nit de' hunnen naar den Prins 
af te nardigen, ten ein4e van heltl bijstand te verzoeken. Dit werd 
opgedragen aan den Bu.rçemcesler ÇoilNELIS P11uas 'Ponzau~ , , a~~, ,;,' 
lolWl•.lfáu.ue, Bloilla; DïJkgraaf dl!r 8reède Watering, aan P1anas l.a.li
'"'· 'lfd Vosn•u•, eo aan den Secretarié 1lr. J'.t.it01 V ncu. llun lut 
was, OM 'tad den Prins de loatemming te ver&oeken op de artikçleo ; 
door de•gèmeNe ~ten, in al,ler naam , , opgesteld,,. en op die, voor
~UNJ.' .S.-itaf Goii' -...i. ei~ onder ••J, bel\aar•~ ulleo. Wen 
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beffCt!nle de v,Ue oeteoiolJ der R. K.. ~enet, 11» in da 1tad als f.e1r 
platten lande, mita het, 100 wel die van Holland en Zeeland ale alid4!4 
ren , vrij 1011 staan , daar ter plaatte , in alle gerustheid te handelen, 
gaan, keeren, wonen en koopmanschap drijven, zonder in gewetenllla
ken ondenocht of daarover ontrust te worden. Ook was er in bedongen , 
dat men geen krijpvolk binnen voorschttven stad en eiland in bezetting 
aoude leggen , dan ten koste van de gemeene aaak, en me\ toestem
ming van de Regering I en • znlks in tijden nn nood , mitsgaders 
dat de sleutels in bewaring van de Burgemeesters :1011den blijven. 
Eene derde \'oorwoarde was , dat al de bedieningen no het IJl!'" 
regt , of wereldlijk of geestelijk reglsgebied, aouden blijven bij de 
.Regering , de Wet en de Officieren , daar toen OTer gesteld zijnde, 
of verder , naar ander gewoonte en van regtswege 1 gC11teld zoliP.n«flt 
worden. Ook zouden die nq Go•s blijven behouden alle hunne oude 
veorrrgten, geregtigbeden, handYcsten, keuren en kost111Den, en dee 
Prins verzocht worclqi , hen daarin te handh11ven en te bescher
men. Dit werd den Ij Februarlj des jaars 1577 andermaal beslóten 
en van allen ondertedteód. Den ii Maart gaf de Prins hieraan 1!Jne 
t.oatemmin1 en onderteekende het , gelijk ook door de Afgezoodenen 
geschiedc1e. En aaniJeÜen die van Gon noir eene aanmerkelijke som 
ie got-d hadden wegen• penningen , gebruikt ter betaling der Duitsche 
he1eUing , die aldaw gelegen had , om welke te vinden , men over het 
geheele eiland "lek.ere lasten op iedere gemet ·bad geschoten, zoo wercl 
er nog bij bedonrren, dat die van Go•• Pn Zuid-Beveland, vóór Kersdag 
eerstkomende , noch wegens de beuaide landen , noch •an de hoorn
heetten, iett betalen zouden tot de gemeene lllllk. Alle imposten en 
lasten , ingaande met 1 Aprik eerstkomende, moetten zij nevens de 
anderen dragen. Doch die van de stad kregen , werrens hunne ■ware 
schulden, la,tep. en. annocde, vrijdom van alle accijnsen en belastingen 
op bier en wijn. In het jaar fä79 gaven de Burgemeestert en Sche
penen vaa Gozs ootmoediglijk aan Prins W,tu■ til kennen, hoe hunne 
stad , onder andere voorregten en irererrti(l'bcden , haar van onds toe
gestaan, door wijlen Herto3 KaEL VAII &11uo11D1ii, ook begif\i!rd was 
met zei.ere privilt>giën, aanaaande de dlaitier van het vero1aCcn of 
'Vernieuwen •au de wet , in hunne stad. De Prins dit privilegie heb
bende gezieu , vond goed het te bevestiaen en te bekrachtigen : • ge
• merl.:t de con,erMtie 1'Gtt de pri,ilegiiln til r,erecAtighdeff MIi de ,t~,m 
., er& landen eene der f'OOrnaam,te oirzaa/.en il, waan1oor de te,t11• 
,, .,aardige oorl"?,e ir ao11genome11 ttgen de tyran11ie e11 ururpat,·e der 
,. Spa1tjaardera. ' Niet lang da11rna echter, zijn er vele oneenighe
den en beroerten onder de Regering, in de stad ontstaan. In 1609 
•aren er OOIJ maar drie Gereformeerde Regenten in het kollegie van 
de wel. Deze nnochtcn bij geschrift, dat voortaan ten minste één 
Burgemeester en de helft der Schepenen van de Hervormde aodsdienst 
in de wet moglen aangesteld worden; doch dit werd , uit kracht van 
de voornoemde artikelen, tegengegaan. In het jaar 1611 ontslondl'& 
er wederom vele bewegingen in Goss, over de bestelling der regering, 
en in 1ti:S6 over het aanstellen van BABTOLB■ Eus DA!IURTI tot· Baljuw 
-,,an Gozs, welke tot in het volgende jaar aanhield , en niet , dan na 
zijne verGnning 11it geheel Zuid-Beveland , eindigde., In 1ffi ont
stond er een geschil over de verkiezing van Rentmeesters , wel van 
weinig Lelang op zich. zelve , doch, door de onverzettelijkheid 11er par
t~, 1rei'd van·dnen vonk een groot -niur. W1ttB■ JIJ, Prins 1111n 
·OWJnje ~ '!ichoritd 'bij ·•aorraad de -pi,one •eran•eriu« van regering; 
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dech Ie hargerl ·, dit els eené inhflllll op tiore regten aaimendl , dwong 
gea~aam het Stadsbestum: daarmede voort te gllla. Daarep zond 
Ie Pnn• dadelijk Lrl.tfflvolk naar Go11. De sud, op hare Toorregtèn 
steunende , weigerde het in te nen1on ; •U werd ff'blokkeerd , en na tien 
den.in , den i4 Aagutus , bij verdrag in3enomen. Ooit '• PrinHD Qe.. 
magtiKd,en kwamet1 mede hinnen , en, na een gehmulen onderzoek, 
werd cle Outl-Ba,gemees1e,, ÁDOL• Wan11.w1a, als het hoofd lier tepn
pa,tij veroordeeld, om onthalsd te worden , aijn broeder de Seeretari■, 
4'e BiiriJemeester Evn1au• en de Kat>itein der burgerij T&l'I na Hn.r.1, 
om met het :waard Mer het hoofd plagèft en gebaRflen te- worden ; 
terwijl de bezittingen tiet heide 'Burgemeesters geheel , en dié der béide 
uderen , voor de heU\ werden verbeàrd Terlr.laard. Dit vonMI werd 
echter door den Vont 1oodanig verzacht , dat ch! Burgi!meesttt Vaft 

de doodstraf, de overige van de schnohttáf en allen •an de verheàNI 
Yerklaring der goedetun ootlieven werden ; maar lln11 eene geldbeete 
1'00r de proceskosten werd opgeleg4. Allen ruoesren 11\f het land 'NÏ-
men ; terwijl de gebroeders W 1sT1awu•, bepaaldelijk' te·'• BertOffl!ll
hosch , op elgeee kosten , in eene venekerde plaats moesten bewall'l'd. 
bl_ijven. Reeds ten volgende jare yerkreeg evenwel ltUs11ra 1'~tlof ènt', 
eerst voor Tier maanden , later Toór eenen onbepaalden tijd, lè ·Gon 
te mogen Terfrlijvea. Ook de anderen leerden weder. De WutH1ffll
au eehter werden, niet voc,r Angdstus 1897, uit hnnnè! ~ngeni■ lfflt-
1la(l'en. Twee jaren later werd hun toegestaan , iie 11omet'rftaanden 111 
Zuid-Beveland iloor te brengen , en, na '• PrinSén dood , in 1'0i, 
•ergnnde men bun aich wedet te Goa neder te i&elteri. Doch ma wer
den al 1poedig de geslagene TOnniseen Teraietigd, en de hen steeds 
lloopcblende borgen benoemden· se weder , 'bij de eente tfêlegenheid , 
tot regeringsposten , ondanks de herige tegenkánting Yàn hll'l'lne tegen
partij (1). Een ond staatsstuk zegt, dat in ile fflftltl! btroermgn & 
"°" Gou let t.ror61°lanl1t 111aren. · 

Jn de fl\'Uo\e staátsomwenteling nn hel jaat 1,-47; hièlden de Goe
aenaan iich ■eer vreedzaam , wordende de 'ferbetlina van den Prins 1'Bn 
Oranje aldaar, op voorslag van eenen Burgemeester', doorgedteffn , 
zoo dal de gemeente er zich niet mede bemoeide. · · 

In de jan!n 1784 en 1781S, wa1 er lunchen de regering 'ffl!I Gou 
en de leden no hel irmootscbap de Vrijheid, onder de 1ihspreok: 
Dt::e bt1clatrmen rt"j, geen gering geschil gerezen wegens den wapen
handel, hetwefl ten geTolge bad, dat dit genootschap , dOOI' de 
Re3ering verboden werd, welk verbod echter ni.i volkomen werd 
OP(evolgd. Brhalve dit genootschap , bestond er ook ~n burger lees
gezelschap, tusschen welke beide eene naauwe betrekking stond. Een 
der leden van het leesF.elscbap, de schipper JoOST 't'H ST, AHILl1'D, 
een zoogmaamd nijherdsvlamretjc , waarin het beeld der mjheid arge
ma~ld wa1, op de mast Tan zijn schip gepln:itst hebbende, lfaTl!n eenigc 
schippersgasten, aan dta Burgemeester 1'.111 DoRT■, tbarfs hel open
staande. lialjnwschap van Gots waarnemende , bun ongenoegen o,•er dil 
'VlaggetJe te kennen , met verzoek dat dien 1eltipper moet gf'last worden, 
het af te nemen. Hiertoe door dien lllll!r aangemaand, deed bij zulks 
nog dien eigen avond. !laar, op <h!n eersten dag Tatl het jaar 1787, 
werd hem zulb in het bnr5erlecsgczelscbap als eene laagheid ~~"":1en , 

(Ij, - m...,. OIII- ,_,~, dil T&G 11111 l8l 11,14 ~ Go• •lflMD lp, ... 
~.........,, ...... -.lä. -- - ............. ~., .. ! .. ~,PJRBCU~ 1!&~ 
•u,a,, • 1ijao W•...i.lhtf"' dovr ZUid· ,R Noi,rj.JIIN,.,.cl, bi. ns-nv. 
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en pnidea dil. vlagel.je _... op Ie lel.ten , va weUr. voo.rnemera bij 
deo,gemelden Buqremeeat.et ILeDDi& gaf, .bem tcneaa, deende verstaan, 
dat I bijaldiea de achippersgasteu lust hadden, bet. er af Ie balen, hij 
het aoeder te heletwa gerust &0ude aanaien. . Dit bedrijf helgele de achip
per91Jaat.eu dermate, dat zij het bat.eltjk 'tlagaetje aiüaaldeo, en .wet, 
de . voetea vertrapAea. Hierbij lieten aij ltet, .niet JM:ru,tea , maar aij. 
begaven &i,:h 1u114r bet kollijbuia" 11'aar, de ledan..du huraer-lJ,es-sa<:ieteit 
vorgaderdea, 110 waar d~ IAleo vrij aterk. J.ijcen WUIIII• De .achip
pc:ngast.eD veroorloofden r.ich, 'Vele miahandeliAgea t.egen hen, terwijl 
eenuuenipe volk•, daar. &alllllA pschoold., in huil dr"ng , nnder de• 
da:,ifilltJ, ua de ledeu van hov1111 ie anllen haleo, dit werd. echter door 
t.UN~OQISt Yan eenip J.\egecinpleden belet. Dien eigen uamiddlltf 
w..i.11.,eveu~l aan de bui&ec1,;t;w eeni1e pen$Jlflll, JJij het gepeupel 
bekend of aangeaien als het stadhouderlijku buit. of c!11r stadsregering 
et!'a"iwud bm taedrageode , de, gluen . ingeslBffeA, en. hij ~derea 
d~k "IJ~~, , welli,e , de woelio& en baldadigheid .aanvuu.rde. Dit 
b4d "4!0,,1evolfe~- ut de .ledeu, ,-oo :va1daet wapepteiwolsc4ap alii 
'Yan het leesgezelschap, vrijwillig aaaoamea , die beide-. \Il, ootbia
de,u. HieniRoc 181'11111Lt.e de~ acbijnlt;lar iu ruit,, \ot op deD 30.Ja
nuarij , al, w-. .bel. opmoer met. veraieawd4 woede uil.baratl,e , be\
velk uiet gesuld -n1, voor dat-eeae meuÏIJt,e burpn pplunderd waa. 

~j .de lllllWeD~DS vau het jaar 179ä, e,eu ~la bij die ,an 1811 
ia er le Gou niet.a meldeuswaardiga voorrvallea. 

liet ~apeu vu Gou is gevierendeeld, het. eente en vierde pdeelt.e 
nn, &il.ver, .beladen .met acht 1pillen nn uuur (blaauw) , het tweede 
en llerde ,vau goud , ,gevierendeeld , waanan bet eente eu vierde be
laden mei eenen lJimmenden lemw van Abel ~wart), heL tweede en derde 
met. eeneu. kliwm~en leeuw vau keel (rood), en pointe vau sabel, 
waarop een .pus nn :ailver, gel,ekt on gepoot vau J.eel. Het schild 
gedekt mel eene kroon van go:ad. 

GO.ES (LA.ND-VAN-'fEl\-), naam, welken de landlieden meestal ge• 
ven aan het ei). Zu10-B11n1,ua, !,rov. Zeeland, Zie Bn111o1.11.D (Zuan-). 

GOES (POl,UEll-V A.~-), pol • op het eil. Z11ûl-Beeelan.J, prov. 
Zeela,,d. Zie Gozsscu-,01,au. 

GOES (TU\-), at. op heteil. Zuid-Beecfantl, prov. Zttland. Zie Gou. 
GOfüiANGE, Fr. naam van het d. GOEu11GEll, in de hecrl. Koe

rich 1 grooth. Luemburg. Zie GDEn111GE1. 
GOfäGIIE-AMBACHT, pold. op het eil. Zuul-Bmla,ul, prov, 

Zetla11d. Zie Gouacu-A■a&cu. · 
GOESCU E-DIEl', l'ooru1, water, prov. Zeelan,l. Zie Gouscu-01u. 
GOESGHE-POLDER, pold, op het cil. Z"id-Bereland, prov. Zee

land. Zie GouscaB-li'OLDU.. 
GUESGHE-l10LDER, GoEssai-eoLDH of GoESE·POLDIB, voormaals ook wel 

cen1 GOODsPOLD&a, pold, io Slaat,-1' lo.anfkrc,a 1 in 1f e":er-4.mbacht, prov. 
Zeela,:d, aft'. Goes, kant, .4.rel, distr. /Juut, gcm. Jloek; palende N. aan 
den Wille111skerkc-polder en deu Vloos\\ijk-pold<·r, W .aan den Sluis-polder, 
Z. aan deu KleinllD-Zevenaar-polder, W. aan den Oudcn-W esLcnrijk-polder. 

De GosscBE-POLDH is, voJ«eus deu kadaslralen legr,er, groot 18ä bund. 
81 v. r. 79 v. ell" eu bevat eene scholbare grootte -.:an 171 bund.· 
49 v, r. 81 N. ell •. Daarin liggea IS boercnhef&tedeu en IS bij&oudere 
eu arheideftwooinpu. • 

1u het polderarehaef bestaau geene echte hescheideu, waaruit. het 
tijdatip 'faG de hedijülllJ i, op te malLea. In eene schriftelijke aan
teekeaipt 'fllll het. jaar 10:S!i, welke alle kenteekenea 'Y8ll echtheid 
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draaft, ttie.t· meh '{ tlll' aatll1efi1 ·,·111n -heW1'p!lldet'i -· • AIIQré onl'filntr 
• is FProri11ieert uit• 11e ciettooyen •an Hnn Huog Mogende de Sta;.· 
• ten=-Generut; nit·\fflke krachte •Un bedijkt den Zntnaa,-.. en derr 
" GoauoLDH, welke door die nn Neuzen •IJn vmorrt, anno 11'98, 
• onder. eoeditie, •dal de jagt , 'foplerij en Yisseherij gemeen 1ouden_ 
• blijven voor · d' stad na Neusen , ea dat tie o~en ler meuten 
• aoude komen tol NeaMIR·" En •erder~ • •npande de bedijk.lage 
• •an · de Go••*"• , · de renten , thiemle ens. · sijn mede ftrli.ogt ell 
• de landen , alles Îot opbouw 'Wàw de·fortilieatien Tao· Axel; edoch ·de 
• stad bomh d'.JaiS', .. erij èn •la:hf!l'l.telt' ~ d'· helft. un• baai-,. 
• d' ingesetene ter meah!n ·tot Neasen ·n11de koine11.:" li:n eindelijk 
•er dese Hllteekeninr: ,,. De ·llèdfikèn, ,'flffl dè Goanor.Hi 'll'lOffleD . 
• TOOI' d•-· helft. •nderhoollden, den Baalldljk1q dl! llaglstraat •l t..udeo 
• •t 1UJN!ftntendentie '1>ftl' die pobler;·1' • · · · L , • ... ' ; ' ' • 

Volgens de üar1en· ftD Gu.eacw· en van ..... , ·IOd1 •ese pokt.· lijn. 
in~ij.k.t in 16111. hetpen niet ia stTijd ~t. met•de hcmnslallàéle, 
Nl'lfleD, daw teeh, ·•algen de1e; dé Îllldijkia« •billdaen'·de jaren· 
11S98 en 183i tlNleL hi!bhe1q1laats•gelrad.· · .. · · ,. 

Het evertollige •water wordt uit deaeu -pold.·iontlut 'door •middèl •• • 
ecnen duiler ; · in· den VloonijlP-polder, • -en •IM!t-bèhallr bèltalt lik ldlMftfl · • 
Dijkgraaf; hljgella1111;.deol" lldllen' Penaiàpeester,.Griflier;• ·.: ' · · 

G0ISDORF.F, gero., ,edeeltelijk in .•e heerl.- .B,cà•; ....,_telijk-io 
het graafs. 11'ilb 1 groolh. hr,zemhrg 1 att,"DiHireA•,· kaal:-IPt'lh; 
palende N. llan de lfllm, Wilts, N. 0. aan àltscheid·1 z, .. un Heidl!t'-. 
scheidt, Z.W. aan Eleh•uo-de-Sure. De riYierde Wilt• hepaalt de g,ear,
zeu der nem. naar het N. 0. en het· 0., de Sure naar,.het Z. O! en tiet E. 

Dae gem. bevat de d. Geesdo rff', Boek hoht eb Dahl, ·lte
nnens de geb. Budencbeid, Maueler en Nocher.- men telt· 
er 110 h.,. bewoond th,or 960. iow -~ die hoolduhlijl · in den land- · 
houw hun beslaan vinden. . 

De grond is hier Her bergachtig. Men vindt er, 'fooral in het 'neor
den , veel kreupelhou, en fanga de oevers der rivien!D, die meestal 

, sleil. aOoopen, fraai beplante heuvelen. Ook heét\ inen 'er eene 1pies
glasmijn. Jlcn is onkundig no de tijd, wurop clese mijn het eent 
is bewerkt geworden·, alleen ia bij overlevering beke■d • dat alle ar
beid omtrent het jaar 1741J opseheven werd. In 1818 deed de Baron 
Don:1 , eigenaar der ijzermijoen te Bissen, de mijngangen onderzoe
ken , wanneer allo werken nog in eenea goeden 1Laat be•ouden werden. 

De norLbreng»elen •aa den rrond der gem. Go11Nan,bestaan hoofd
ukelijk inhout, rone, waa"au de opbrengst, in een gewoon jaar, op 
980 ruodclen 1eschat word, , haver, boekweit, aardappelen en ook een 
weinig tarwe. De veestapel bestaat uil 11ö paarden, ·330 runderen, 
:189 nrkena en 36 piten. ' 

De iaw., die hier alle B.. K. sijn, maken de par. Taft Gondorff 
en Bul uit, en hebben ééne kerk w Goes dor ff, ééne w Da bi en 
ééne kapel te Boekholt~. - Ook beeft men er !il scholen. 

Het 4. GollDIU•, GÖIN■ff of Goanoa .. , 1if1 7 i o. N. tea W. ftll 
Lui:emhurg , 3 u. Z. W. •an Diekireh , 1 u. Z. ten 0, ftll Wilta. 

De inw. maken eene par. 11it, welke . tot het apost. •ic. gen. -van 
L-,,,J,,.rg, dek, van Jf~t/l:,, llehoort, ... door 6éoen PutooP 
hedieod wordt •. De kerk ia ander den titel ••• het H. K..,,. ingewijd. 

GOESE-DIEP, Yootm. water, pro•. Ze,l,.,ul. · Zie GouSCJH-»Jff. 
. GOESH-POLDKR, pold. op Let, .e.iJ, Z•id-1Jnel,,,t,11 ·prov, Z.lattd.' 

Zae Golssc.■i.•Nr.DI&, • • •: ,, . . : ,. , . , . ,_ , "·• ••. ,. 1, .• 
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GOISINGBN, 118181, Nder wélkma h• ,._ G,...,ami, in Dintnl,r
~ 1 prov. Dn.llw, )fel eea1 VOOl'kom&, Zie Gu_..111u. 

GóKSINGKN , d. ia dt1 heerl. Ko,rida, p,ot.h • .1,uz_,..,. Zie 
GuntlllllR, . . ' . . 

GOESSCHE-AIIBA.CHT, -.ooraalig re9t11gebied der •~ GO!lf, op 
liet .a. z.i.-Bnelead, proy. Zultt-l, ,di,1,-,, .... , kwat ......... 
Go,,,; palende N. .no den Goettahe-r,older •• de at.ad GINII , O. Qn 
de hewl. IilC1111iap, Z. Mll· ... •LIIIII! Weichm,t P.UPld 41e PoeJ, W. 
aaa Baandorp en •• Heer-Heodriuli.iaflereo. • . . . 

Kei- beslaat, Tolpu Ml bdaur, .tefle --,pervla~le Taa Ji1 b•ad• 
16 v.· r. S v. ell. . .. . . . . , 

GO&SSCBi,.DIEP., Go•a-0., .. of c..--lhu, •--• -water., proir. 
Zalaatl, dal" uit de Oo.ter-SoWde Tocirtkooae,ide,. tuucben de eil. 
W olphaandijk en Zuid-Beveland heeüap., -en aieà ,i• ,je l>Mije Mllastae. 

lle\ .ÎI • ia lte\. jaar 1819 ·• ·hij, het .hndijlum vaa. • Wilhc~a-
pai4ier, Jgedamd. . . . . . . . ... ,. . . 

GOE81iiGHl-llOLDBll, . ,-Id., op JtA eiL ZuiJ..B.•lalllll, p~s. Zee-· 
land, distr., arr. en kant. Gon" pleehelijk .gem. /hHa,. gedeeltelijk 
pm, 1 '•iHftNfMll~....,..,r;;.,tl,,mieç palentle N, aa de 
.Duije. 0. _, ,de ..._.., Goes , Z. •• •• Jleereo-Beadrik1kiwleren, 
Z. W. aaa WUIIIUlU , W. ... den 11GOrmaligoa m DOfr gevlaeiden 
i...--.,...r-. . . . . .. ' 

Deae pold., .die. in lae& f::.1SS1 Jiedijkt ia, heet\, volpe het 
.HCIMwr, ender Gou S64 • 87 "· 1t. :19 ir. ell. De Gosum11-
.., ... •alert. wt 4Dor 4elle aluia op de Breeclewat.erin,

GOESSE'11>1EP, Yoerat, water, prov. Zeeland. Zie Goucaa--. 
GO~OL»IR j•pold.-•p h1L eil. z.itl-Bnelsrwl, p1'111'. z_,.,1, 

Zie -Goulca•--• , 
GOESTINGEI, ,il, .in.,bet Wj. 'AD ~, pio\h. L...... 

hrg. Zie GosT111Ulf, . 
GOES'IOBFE, ..&. ia de heeni. ll'ilh, Jll'"• .i-,_,,. Zie Goa--· .GOETlli ,tP.lDANG-)., .riv. in Do.1,../rJii, op 1- S ...... eil. s-.a,,._ ·Z. P.IMll~HI, ' 

GOI.TSIK , .berg ia Ot,,t,.luil, op Jaet S..ie.,;, oü. Je•, leAid. T.. . , . .. 
GOETZJNGEN, Gozs111,111 of G11ftl!UID, m het F.r. Gou.t1Nll1 cl. Hl 

de laeerl. llaft'Îflll 1 pooth. L____,g., an • .en.il u •. W. N.W. YH 
T.zn,l,wg, bot,·• i . .u •. O. 'AD litaafori,; :gem. ea t .u. 0 . .tea Z. 
1'811 .Tlo.,id&. 

-De ~., ..tie düer .He. R. )[, aija, btlhOOGen tot de par. iran KM• 
rü,i , -'ke ,hier .eene bpel heeft , die uo de R. B.lllllU.l. ia toegewijd. 

GOEVELING of Gn■L11111n, in het Fr. f..oaL&11111, d. ia de heer!. 
Koeriel, gNOtb. Luze,rJ,wrg, arr. en en i½ u. W. N. W. un Lu
-liarf, bot. ea ½ 11.. O. vau Steiaf«t, gem. .en i u. 0. 1ell Z. 
van Ktlff'ità. . . . 

öe inw., die hier .al.a R • .K. ◄•, behNNa tot de par. van Koe
. nr1, welke hier eeae kapel beoft aaa den H. Romus toegcwiji. 

OOBWlNSILLABAN, d. fo Ood-latlii 1 op het Jlolak,c/ae eil. L11-
fllir-'11 , aao tie -Noordku.i -vaa het eil, llagmJaaso, 

-GOU:WINKEL 1 .,_ ... ia ut·B.ájlc - Ni.j,Mgea, .prov. Gelder
lanl,, welke 'ftl'meld wordt , in een 'ftl'Wag . t.u11ehen E11•n1.D u11 
CLUB ea hue kiolleren \er eelH'e aijde , en .Heer Joa.t11 u11 GaoaRH 
Ridder, \er andere zijde, op St. Margrielendatr gesloten , en waaruit 



GOI, -hlijlt , dat die plaats een der IJfflffle• 'tlll Blleli , pm. Ufibergeo 
IÛtlltllakte. 

GOBFA , POILo►G•a., klein eil. in O•lwi,ii, tol cle ...4-.-. 
rilaruln ~hooreade, MD den we1tboek no het eil. Kefling. Het. ie 
onbewoond. · · 

GOGER-K.ALONGHIT, cl. ie Oo«-l•tl;;, op het.~ eil. J-, 
adl. res. Bt,itm:o,,g, dittr. Djtt,i1tf•, aan eenen 4ak uo de Krewang. 

GOGER~POLDER, pnW. in /tijta"-l, ·prew. Z'"'°'Nolatl. Zie 
Gooen-l'OI.DB■, · 

GOHIIIRUP, eude Ma1ll flit ·ki ·d. GouftaUP • kw. · Zeawn-
Jen, r,riet, ~- Zie Go.wea.ui•. . • •. • -

GOIDSGHJ.LI.SOOaD ; ll. itt dee Horhi/N-_,.rd, prov, Z,,;J.Hol,. 
la,atl. Zie het •ollffflde art.- · · · · · · · 

GOIDSCBALXOÖRD, g,em. ill dea BN'bdw-...,,/., p,ow. Zaid• 
Bollt,ntl, arr. lhnlr«J,t, bat. 0--lleijerlarul, fl6 k. d., is·,. d,, 
IS m. l.); paleade N. un de Oude-Kaaa, 0. alft'de pm.. Jhioen~ 
oord, z., un lllas-ff.,.1_._,,...l(oerurke en Oall"Jleiiertaml; W. 
mede aan Ou4-leijertand~ , 

Deze gem. bestaat ait het Oude-Land-van-Goid-obal1DOor• 
eo het. Niedw-e-La·od-•1n-Ooid1etu1lnctr4', 1welll ,laatste ,het 
lfroGlste gecleeke ua-len 8~Hafae•po11er llitmaakt, beoffeos -
klein pdeeka na dm We1t.mauscbe-Nieu1'llll•fli•t1he'•pàt1N"r• 
en bevat de b. Goid1c1laboo rd en eenige ftfllrooid ·liggefflie, liui• 
Zl'n. Zij beslaat eene 6ppènlakte wlln i60 buml. 93 •· r. 41 'f, elL, 
telt il h., liewooad door 39 lniisga., aitmakende èelle be•.tlillfr "fan 
190 inw., die meest hun bestaan winden in dea lanllbduw_ · · 

De i■w •• die•, op 8 oa-, -allen' H'erY. lijn, ~hooren tot de pm. 
van Httinmaonl. - De 8 R. K., die men er aantreft, wol'llea ·tot de 
stal. na Otitl-Beijmattl gerekend. - llen •heet\ in dese gem. geene 
school , maar de kinderen Jenieten onderwijs te Httmmaord. 

De pm. Gon1e11.1uoou II eeoe beert., •roegw dOOI' liet gadaebt 
wan YH Bn" bezeten, waaruit zij in dat van wu S1111&11LA1'DT is O'fler• 

gegaan ; thans wordt 1ij in eÎll"ffl"-1 bezaten door den Heer lfr. Bnuao. 
Baron u11 S1111&11uan na Go1osc■n:i:ooao, woonachtig te·•• Gnirenhap, 

De lt. Gomam.1uoo .. , ook.wel Gen.c■nuooao, ·hij aollllirifrèn ook 
G.Nc■a.r.&soou el Gen1m&t1UI001UJ B91peld, ligt 3 n. W. 't'III Dordteeht, 
co ¾ O. N, 0. wan Oud-Beijerland. · 

11ea tek er ia · de lom der gem. !ilO la. en 1118 · inw. Oei: ,teat 
er het huis nu den Heer tier beerl. het Rai• te Goi.clsehaboord 
peten. Het ~hai1, dat tevens tot 'feeThai1 dient, it ttn ffOecl 
gebouw. Er ligt 10 deze b. een. well>Moc:bt pcmte'leer ower de Maas, 

Het wapen lllcr pm. Gonlc:11.11n-• bestaat nit eee · vehl iran '1il
Ttt ~ beladen met een brat van keel (rood) , hebbeau eimen halabantl 
Om T80 pud. · ' 

GUIDSCBALXOOilD (BUI8-T&-), norm.- adell. la. ia den ·Ba.W.l
NOrtl I prow, ZaiJ,.H.u..J, an-. ea 3 •• W. •• D#lndd, kaat. 
en l o. 0. N. O ..... ·(h:~lhijma,tnl, gem·. •• 6oi_.,lnortl. · 

Dit adál. h. •• een antiek gehoaw ·, met -t'Wl!e •leap•, tullebea 
welke een oren plein was , waarop men door eene ,.., 'ÎllgÎng' ; de 
om •le11ge1 ICheen eerl\fdl tot lrapel pdiead te hebbea. V oorb •a• 
1'1111 er acboene vij,en en 'Wandellanea, cloela \va■ deze is W.11 ttaa■• 
1iffllijka meer een •poor te vinden; ier.ijl· hel voorm. all. lf., ·•• 
vele ~ niet meer beiltaat , -en 'fl!ffange• is àor eene pone. boe• 
renwonms, , ', t ' 1 • , ·,, •• ,: , 



GO l, 

GOIDSCRUXOOBD (NIEUWE-LAND-VAN-), onbehni1de pold. îrt 
den Hoeklclte--ard, prov. Zuid-Holland, arr. Dordrecht, kant. Orul• 
Beijnnd, gem. 6oitl#laalr:oortl; palende N. W. en N. aan de Bni
tenlaoden tegen de Oude-llaas, O. aan het Oudeland van Goid~chab:
oord, Z. 0. aan den Westmaasschc-Nieuwlandt-polder, Z. aan den Oud• 

. Beijerlandsehe-polder, W. aan de OOl\ertche-lJOnen. 
Deze pold., die in het jaar 18!H bedijkt 11, maakt eipnlijk dat 

gedeelte van den B011ehe-polder uit I hetwelk tot de rem. Goid
■ehal:roord behoort; hoewel deze geheele pold., thans vlll!lal alausive
lijk onder den naam van het N1nws-u111-v.111-Go1Nc:11&LHOH begrepen 
wordt. Het eigenlijke J"1a11W2-&&11D-'f.11f-Gomsca.1u-• beslaat, volgen■ 
het kàster, eene oppe"laltte v1111 90 hand. 1 Y, r. 70 "• ell., en 
wordt door eene sluis, op de Oude-llaas, -..n het overtollige water 
ontlast. De ge1H1C11lijle eigenaren dezer landen , s\jn pro raio ge
l'fllJ\Ïed tot de opbrenpt nn de bnitengronden ten N. van dea polder 
plesea, en un dea polder in eipntlom behoorende, waarin echter de 
eipnann 'fta het overilJI! gecleelte V1ID den Boaehe-polder niet deelen. 
Het N1nwH.ABD-ns-Gousc:uuaou ■laat onder het èlijbbestuar \'an 
den Bossche-polder. · 

GOIDSGHàl.XOORD (OUDE-1,AND-VAN-), pold. of liever gors in 
tien Hoehdw-tllOMd, proY. Znid-Holloratl., arr. Dordrftlil, kant. ON
lhijerlatl; palende N. aan de Boitenlandea tegen de Onde-Iaas, 0. 
aaa de Haven-van-Goidsehalxoord, Z. aan den We■tmaassche-Nieuw
lands-polder , W. aan· het Nienweland-van-Goidscbalxoord. 

Deae pold. beslaat , volpas het b4aster, eene oppe"lakte van 
8 bund. 96 v. r. 40 -.. ell. 

GOJEM:, geh., prev.Fri#Blmtttl, kw. lratergoo, griet. 1Y"""'9tlttl. 
Zie Go1111•. 

GOIER, Pr. naam "t'ln de riv, de Jsn, ia de pl'01'. Lit,J,,,r,g. Zie 
Jna: (DE). . · 

GOIJE, Yoorm. lreerl. in het Onrhiartier der proY. lltredtl. Zie 
Goomi. 

GOIJE (TER-), 't'oorm. kast. in het Owrlreariier der prov. Utrec'ld. 
Zie Goo1n (Tu-). • 

GOIKEMA WEER, naam onder welken het geh. GR1tunnn in 
het 1Y t!1ter"-irtier, proY. Gronir,gm, wel eens voorkomt. Zie Go1t-
1ti••w11a. 

GOILBERDINGEN of Gor.aDDt!HID, voorm. d., thans eene b. in het 
graafs. Cu"'116or9, prov. Geldtwlarul 1 Ber,etkndi,triJ:t, arr. en IS 11. 

N. W. van TMl, kant., ircm, en t u. W. van C•lenl,org, aan den 
Lekdijk , in ecne Vftlehtbare landouw. 

Het moet een zeer ond dorp zijn , want in het jaar 15189 wordt 
er reeds gewag van gemaakt. Vroeger bec~ hier eene kapel gestaan, 
aan de H. Bu1.1u toegewijd , en , naar men gist , gesticht in het jaar 
1596, door H111BBCB'I' V, Heer """ Cult!nlJo,,g, waa"an ia het hrffÏn der 
\'Orige eenw het muurwerk , -in eeoen boompard , digt bij de Dief- en 
Lekdijken , aog gaiea werd , doela sedert dit is weggeLroken is er een 
gedenkteeken. opgerigt, met het opeehrift : Hwr ,tm urtijd, Je 1.aptl 
.,.,. · Goill>trtli-r. 

GOINGA, Goàwta, GoJIIIH of GonK11, in het eod-Friesch Gonu•.1 
ol .Gonuu, d., proY. Frinland, IF.w. 'IP'erfPrfJ001 griet. 1Yym6rillt!ffl• 
titel, arr., bot. en 1 a. N. N.O. van Snttk. Het il een vrij knap 
d., met JilO inw., die mees, laan bestaan 1'inden in den landbouw ; 
men beeft er eeaen seer vruchtbaren grond. 
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.. ». Hen., die hier 'flllU, llelaooND tot de ~• a-g...a..... 
'flA-01/lnq-in, welke hier eene kerk heet\ , die ID het jaar 17158 p
lioawd 11 , ter nrvanginir -van eene die ..-eel IJl'DOler was , dan de 
iefenwoordige. llen -.indt nog buiten aan de oosbijde d,r kerk eeoen 
numen grafkelder, welke in de -vorire kerlr. is gebruikt. geweest. Bel 
jaartal harer 1ticbting, 171S8, i, no, boven de deur gepLu&at. De 
toren , met eene kleine •pi&a -voonieo , is pbeuwd ia het. jaar 1787, 
Op eeaen &leen ia den muur viadt nien het volgende opaehriA : 

Ano 1787 H11 1i Jvlff II H IIIU'H ITIIU vu DIIIII& 'NIOIIU TQ'll'UI, 

■llla Pau~T WAS no. 8.. Bllo1111a111G■ HI.IH -· Ju Bnan' Rna
■t:IIITEa vu DB CoHauun1 11 Aaa11111n11 .... a'I' an Hilllu R1un ha 
IIITIHUD'l K.auooi;T "'f.d ..... PUATI, 

Hier waren oudtijds de at.alen J oagema, Sickinira en Alhada; 
Ook stond Lier het Uooater Nijeklooster. . . . 

Bij den walenleed van Februarij f8jlj liep, daor het e-verlnopera 
van den Hemdijk, een peelte van .dit d. onder, aoodat vele laad• 
lieden fwppe woninge11 -verl~tp . eµ JQd h11a vee Îl1 het kerltphea,r 
of elders hunne toedugt moesten QllDl~n. 

COINGA-GAUW-EN-OFFINGAW1EB., kerk. IJfm,, prov. Frialafflll, 
klas,. en rin1 van S,,.,I: 1 met 400 zielen en S kerken, als ééne le Goin-
ira ,, ééne te Gauw tHl ééae te Offingawier. . 

De eente , die hier bel leeraaraml,L heeft waargenomen , ia P"-' 
Jon1111u Onanr, die ia bet. jaar 119i bie&' 1toud, ea in hs jur 
21S98 naar de klassi1 van Franeker vertrok. . 

GOINGABUIZEN of Go1111w1VJ1u, b., prov. Fria/q.rul, kw" <Jodff,. 
goo, ,rriet. Smallingerland, arr. en S½ u. N. na Hlf!fle■Hm 1 bat. 
en ii u. W. ten N. vaa Be,t,~, !i u. W. N. W. van Boon,-

. Hr!l•m 1 waartoe 1ij behoort, aan de Kromme-Be ; met 14 h. en 70 inw. 
CioINGAlllEDEN of G01K1.un1111u, p., prov. Frie,larul, kw. Fu

~oo, lriet. 'll'pJ,_,itHraleel, arr., kant. en 1 u. N. N. 0. vaa 
SRH1', min. Z. W. no Ga••, waartoe be& behoort. 

GOINGARIJP, meer algemeen Gou1A11n of, zoo als dit in het Laod
Criesch wordt uitpsprokea, Gounun, oudtijds Go11111arn, Geuun of Goa
ea■nsv•, d., prov ,Frialand 1 kw. Zeeenwudm 1 griet.. Doa..,.""'1, 
arr. en i o, z. 0. Tan Suelc, bat. en 4f u. N. Ta■ d, IMntur, 
niet Yer van den Slagtedijk. Het i1 een tamelijk groot d., ia de lengte 
uitgestrekt. llea telt er in de kom van het d. IS h, en 30 inw., en met de 
b. Jongeburen en Ballemboer, 19 la; tn 130inw.,.diemeathna 
beetaaa vinden in den landbouw. De landerijen aijn ia eenen aeer goeden 
staat , doch verlieaen jaarlijks min of meer door bet aûcharead vermOIJllD 
der naburige wateren, van welke het Sneekermeer~ bijna ireheel tot 
dit dorp behoorende , het voornaamste ia , orschooa de Goingarijp-
1 ter poelen, de Laagsteertepoel, de:Modderigepoel,_hel.lne
wiel en het Scharrewiel, insgelijk in aanmerking komen. 

De He"•• die bier·80 in getal zijn, behooren tot de gem. Goingarijp
n-Bro,I:, welke hier eeae kleine en nette kerk, zonder toren, beeft. 

De R. K., die hier 20 in getal aijn, wc;rden lot de stat. van Sl. Ni
eolaa,ga gerekend. - De dorpsçbool. wordt gemiddeld door een getal 
van 10 lee,liugen bezocht. - Bij dit d. ,lag eertijds de .state Oenema. 

GOlNGARIJP-EN•BROEK. kerk. gem., prov. Friesland, Uau. van 
llurenfleen1 ~air de kmmer; .met 138 zielen en 2 IJ.erken: als ééae 
te Goingarijp en ééne te Broek. 

GOINGARIJl'STER-POELEN, meer, prov. Frie,la,._, b. Znn-
.-.den , griet. IJoniararatal, W. van Goensarijp, . . . 

IV. Dau.. 41 
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a.t llul cloor bel Xmilwawr, •· Svbetteot en III Beer a1l11vt•1bd 
llet 8neekl!l'ID88P ea door de FrijgraÜloot en de Elv•loot met tie 
Lanpt.eertepoel in verbinding. 

OOINS of Ga11, geh,, prév. FrinlBntl, kw. 'ff'tdffgoo, griet. H• 
~el, arr. en iu, N.N. W. van Sne,lr, bot, en 1½ u. N. 0. 
'ftD Bo,._d, ½ u. Z. •an 'ff'OW1mel,1 met i h. en 10 inw. 

GOIRKE {HET) , d. in de •.ïjmj •• '• Htreapt:n'1o1el,,, prov. 1'_... 
Brabau, arr. en 4 u. z. W. van•• HtrtogntH>ah, kant., gem. Til-
111" 1 i u. N. van de wijk K erlr, het voomaamste gedeelte of de 
kom der etad Tilburg gelqren , in ,relke wijk de parochiale kerk van 
hel Heike staat. He, Geo1at:1 behoort gedeeltelijk onder de wijk Yell,. 
lot,en, gedeeltelijk onder de wijk 'ff' e,t--Hewr,t. 

Ieo telt er met de daartoe behoorende geh. Veldhoven, Hoeven• 
Rijt, Hauelt, Stokhauelt, Ooat-Heykant ea West•Her~ 
laat, 1060 h. en ruim IS700 iaw., die mee1t hnn bestaan vinden 10 

de wollefahrijk en den laudbouw. 
De inw., die op eene kleine uitsondering na, allen R. K. aijn , onder 

welken 4100 Communicanten, malr.eo, met die van de bovengenoemde 
ph. de par. "8nJ Tilhrg.aan-lin-6oiru uit, wt1lke bier eene kerk 
Leef\, •n ·den H. Tho1111ro1 toegewijd. Den kerk is in het jaar 18Sl5 
irebouwd, en van binnen in eenen sierlijken Gothilehen stijl , aij is 
,edeeltelUk ui, eigen fondsen en door ruime vrijwillige bijdragen der 
geeatelijken en Parochianen gebouwd, aijnde evenwel daartoe uit '• Lands 
ba een ondentand van ilS.000 guld. verleend. Zij mag dan ook eene 
der fraaiste van het platteland der P""'• Noord-Braband genoemd wor
den , zijnde een zeer hoog gebouw , met een klein , aeer net gewerkt• 
koepeltorentje op den voorgevel. Vroeger etond bier eene schuOl'kerk, 
voor welke de Algemeene Staten, den :n Mei 171S7, vergunning saven 
om we te .vernieuwen en te vergrooten, doch eeoigen tijd daarna, een 
,eltrek. aan de kerk ontdekt lijnde, moest men wederom , bü smeek
schrift venoeken I om dil gebrek te herstellen , en 1ulk1 werd door de 
liootfU Overheid toegestaan, den i7 Mei 17158. Sedert de laatste re
geringneranderiuir was deze kerk met een orgel en andere inwendige 
nnienelen Yerrijkt, almede van een torentje , met uurwerk ea klok
slag, voorzien. Ook was er ,en kerkhof of begraafplllata voor de onder
hoerige R. K., nevens deze kerk, ingerigt. 

Het Go1n11 heeft twee openbare scholen, ééne te Veldhonn en 
ééneaan den Oost-Heykant, welke geaamenlijk 400leerlingen tellen, 
worts nog eene kindenchool voor arme meisjes met iOO leerlingen. 
De Zondagscholen voor jonrens en meisjes aldaar, worden door onge
Teer 380 leerlingen bezocht. 

Ook heeft men er een onlangs zeer fraai gesticht Ond-Mannenhui1, 
hetwelk zoo wel voor de par. van Tilburg aan het Heike als die 
van Tilburg aan het Gon1u dient. 

GOIRK.E ( TILBURG-AAN-HET- ) , par. in het apost. •vic. gen. 
Tan '• Hertogenbo,el,,, dek. van Hiloarettbtti. Zie T1Lan1-.u11••n• 
Go1n11. . 

GOIRLE, gem. in de Aleijerij t1Gn '• Hertogenboieh, kw. Oi,t,rrijk, 
prov. iVoOf'rl-Braband, T,r.eerk distr., arr. 's lltrtogenbo,eh, ka~t. Til-
hrg (8 k. d., 23 m. k., i s. d.); palende N. aan de gem, Tilburg, 
0. aan Hilvarenbeek, Z. aan de Belgische gem. Poppel, W. aan 
Alphen-en-Riel. 

Deae gem. is verdeeld in de volgende vier wijken: Abeov en, Kerk, 
Dorp en Ven, beslaat, volgeDJ heL kadasler, eene oppervlakte van 

D:9lt:2r-:d 
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·tAI lm11d, waaronder i47tl band. il v. r. 3 v. eU. schot.baar land. 
Zij telt 171 b., bewoond door i-14 huispr., uitmakende eene be't'Olkitif 
van ongeveer 1200 inwoners , die voor het groot1te gedeelte bon t,e.. 
1taaa "Vinden in den landbouw en gedeeltelijk in het ,veven na aoc,. 
1enaamd werk- of spoel- of groflinnen ; ook is hier l'ene kaatsballen 
labrijk, woar vroeger eene menigte kaatsballen gemaakt werden , die 
naar alle oorden no ons land werden verzonden , 1DUr de1e labrijk , 
die destijds het grootste en nog lange jaren daarna een "Voornaam be-
1taan middel voor Go111.1's inwonen was , is thans ftD weinig betee-
1i.enit. Het vooniaamste voortbrengsel van den grond is rogge , ook boek
weit, wijden spurrie en ander veevoeder. Er worden hier geen hee1ta 
fft geweid; ooli. geen bu gewrongen , maar wel hoter gekarad , waar
van echter het minste gedeelte verkocht wordt. 

De grond is er over het algemeen zeer hoog , schraal en zandig; 
en kan alleen duor veel mest en arbeid vruchtbaar gehouden wonlen , 
-evenwel is het voorkomen van deze gem. Yoordeeliger, dan daL van 
de nrder zuidwaarts liggende gemeenten in de Me\jerij , hoewel dit min
der schijnt te moetffl worden toegeschreven aan den beteren aard van 
ilen grond , dan wel Hn het minder wei- en broekland en de betere 
gelegenheid , om 1icb nn hooi, uit den Biesbosch of elden, te TO«
aien , waardoor men er meerder ,ee en mest heeft. llen vindt hier 
weini1 bo,ch en naauwelijb aoo veel schaarhout, als er tot gebruik 
der ingezetenen nooclig is Ool. aijn er eenige broeklanden , welle r.ida 
langs het miertje de Leije, tos aan de 1cbeidin1 van cle naharip 
r.• Tilburir, uitstrekken. Onder de:&e broeklandea ia f'll aanmerke
lijk gedeelte uitgestoken en gebaggerde turfgrond , welke daardoor 
in waterpoelen veranderd 1ijn , ea daar het riviertje de Leije eenen al 
te hoogen bodem heeft voor eene behoorlijke afwatering der hroeklaa
den, :100 'ftroonaakt z11lks. dat r.ij lot diep in den zomer no, onder 
water staan , welk water alleen bn afgeleid worden door he& 'ftrdie
PCI! -van het gezegde riviertje. 

De B. K.., die liier 11150 in gt!tal :&ijn, 1naken eene par. ui&, welke 
lot het apost. vic. gen. nn '• Hertogenbo«la, dek. nn Bilt,arnlle.t, 
behoort , en door eenen Pasklor ea eenen Jlapellaan bediead wordt. 

De Herv., van welke men er 111 aantreft, behooren tot de gem. 
ftll Tilhrg•tn-Goûle. - llen heel\ ia deze gem. eene schoeL 

De pm. Go11u is eene heerl., die , met de heul. Til 6u r g , in 
·1587 voor het eent Terpacht werd aan Jonkheer P. na HusnlCO'. 
In 161i verkocht geworden aan Jonkheer ft •. n11 :MAJ.11•, k•um 4 
door huwelijk van zijne dochter over aan het placht tan v.111 Gaoa
DHOH, waarin :&ij bleef tot in het jaar 1710, toen zij gekocht werd 
door den La11d1raaf van Hu10-K.1.sssL, waarna zij in 171j(, bij koop, 
overging aan den Grave na HooG111no11, , in 1JÎens geslacht 1ij tot nu 
toe gebleven is, wordende dj tb.na in eigendom bea:eLeo dooa• de Erven 
van den Graaf van Hoo11z11uoa, n11 Hurmu, woonachti1 te Tilbnrg. 

Het d. Go11L1 of GooaLz, ook wel Gozau, meestal bij verkorting GooL 
gettocmd , ligt IS u. Z. W. van '• Herto1enbosch , l u. Z. van Tilburg, 
un de Leije. 

De Jl. K. tao Go1u1 hebben, aedert de· verovering van 's Hertogen
bosch door de Staten, vele jaren de godsdienst verrigt op Steenvoort, 
1111 meermalen Goul-St •• Jan ireuoemd , ouder het aangreua:ende Oo.ten
rijksche dorp Poppel gelegen , op ,relke plaats de kapel nog in we:&e11 
i1 en jaarlijks , tot ia onsen leeftijd, god.dienstig is bezocht ge
weest door die van -Goiat.a, Til6urg en andere naburige rlaauen, die 

i--- ... 
I .... : 
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insgelijks aldaar hunne bidplaats gehad hebben. In latere jaren 11.1-e
gen die van Go1aLB lot. hunne godsdienstoefening eene ellendige schuur, . 
die nog in weien is, ten W. in het dorp , en \hans dient tot eeff 
korenschuur ; doch in 1760 werd dei:e door eene aan11iealijke schum,
kerk ,·ervangcn , tegen over de vorige en ten Noorden in de straat gele
gen. Eindelijk, na den inval der Franschen en de daarop Yolgende 
staatsomwenleliog in 1791S, keerden de R. K. wederom in het heait 
en gebruik van de oude parochiekerk, die ingAljd UI onder aanroeping 
van den H. Jou»1ns Bnnsu, als Martelaar Ï• sijne onthoofding. De2 
kerk is een middelmatig gebouw, voorz.ien van eeoen dikken, stompen 
toren , doch z.ij heel\ . geen orgel. 

De dorpschool wordt gemiddeld door een getal van 120 leerlingen 
bezocht. . 

Go1aLZ is de geboortepl. van den Zedeschrijver Aa110LD1JI Zw.1.us, 
Tol~ns het gebruik der tijden meermalen OL011111111 uit. het Latijn , 
en Cn11u11s uit het Grieksch genaamd, t in 16i6, ua eenige atu
diebeurzen gesticht te hebben. 

Dit d. werd, in 11S86, door de Staatsche benden uitgeplunderd , · 
welke ook al het vee van daar naar Holland dreven. - In 1702 we,
den hier vele geweldenarijen door de Franscben gepleegd. 

Het wapen van Go111L11 bestaat uit een veld van a,uur (blaanw}, 
beladen met. een manshoofd van goud, op eenen schotel tan &ilver. 

GOKKEMA.BURG, voorm. burgt in het .,,,.e,terk11J1Jrlil!r, prov. Cro
•ingm, 3½ n. N. W. van Croningen 1 kant. en 11 u. N. W. van Zuid
Aorn, gem. en i u. Z. W. van Olrlehor,e, 1 u. W. van .lfieioN, 
waartoe hij bèhoorde, 1 u. N. 0. van Kommenijl, niet verre van den 
1rooten Miedljk, op eene hoogte ten Z • ..-an den driesprong , 'Wtlke de 
wegen naar Oldebon , Niehove en Kommerzijl 'Wormen. 

De plaats, waar deMi voorm. burg gestaan beef\, is thana in l"Wee 
boerderijen Terdeeld, die men Gokkemawecr noemt. 

GOKKEMA WEER , ook wel eens Gonr.H&WID of G.1.1Ku.1.,n,a ge
speld, geb. in het .,,,. esterktMJrtier, prov. Groningen 1 3½ u. N. W. 
van Groningen~ kant, en 11 n. N.N. W. van Zuidhorn, gem. en ½u. 
Z. ,v . ..-an Olrle/10-ee, 1 u. W. ,·an .lfyeluwe, waartoe het behoort, 
i u. ten N. O. van Kommenijl (zie boven). 

Dit geh. bestaat uit twee aanzienlijke boerderijen, bewoond door 
30 inw. Bij dit geh. beeft in nocgerc dagen een burg gedaan un 
deni:elfdcn naam , en even ten W e:lcn daarvan stond een l'erma
ningsbuis der Doopsgeiindcn, hetwelk. in het begin dei:er eeuw afge
broken is. 

GOLBEl,IDINGEN, voorm. d., thans eene b. in het graafs. Culen
borg, prov. Gelderla11d, Zie Go1ui:110111GB11. 

GOLD BERG, berg in de l1ccrl. Stoltzem611rg I grooth. L,uemburg, 
gem. en ½ u. N. 0. van Putscl1eiJ, ruim 1 u. N. W. van de stad 
Yiande11. 

In dezen berg is cene kopermijn , welke echter niet meer bewerkt wordt. 
De metaaläder, op welken de eerste bewerkingen , lang vóór het jaar 
171S0, schijnen te hebben plaats irebad , is gcleffCII op een half uur af
stand nn het dorp Stoltiemhurg. De grond, waarin hij UI gelegen, 
is dczclfile als die tan de Ardennen, namelijk een meer of min vaste 
till'chelaclltiiJ~ leisteen en hij is op dit punt zeer hard. De rigtinlJ van 
die a<lc1· is bijna loodrer,t., loopcndc van het Noorden naar het 
Z11idcn. Er bestaan rreene juiste op&'aven aangaande de breedte van de 
ad~r, maar uit de in:;cwonneu bcri3len blijk.t, daL die breedle Lus-
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.hen lle 1i en 18 daimen ot1de maat moet trffeest 1ijn. De werk
aaambeden hebben eenen unnng genomen ho"Ven aan de ader , en 
waarschijnlijk aan het uiterste einde, dat door eenen stort"Vloed bloot
praakt was, De bewerking heeft plaats 1ehad door middel van drie 
mijngangen en eeni1e putten, Het schijnt ook dat men uit den middel
alen mijn1ang, lang• eenen regten trap in den ondersten kon afdalen, 
Deze mijngangen "Volgen de rigting van de ader en de hoogste· loopen 
met eene ucbte helling naar het middenpunt van den her&, De on
derste moet in eene tegenonrgeslelde ri~ing afhellen , want hij wordt 
J.escl1reven als tot afvoering dienende. De tegenwoordige lengte is on1 
niet bekend , maar het schijnt dat de diepste in het jaar 171SO, 
80 ellen lang moet geweest 1ljn. Men beeft. bespeurd, dat deae be
werking geheel verkeerd wu , doordien men op geene middelen is be
clacht geweest, om 1icb van het water te ontla1len , naar mate men 
beneden den waterspiegel kwam van de Klang6acla 1 'tl'elke tusschen de 
twee bersen , die deae mijn bevatten , doorvliet. Van eenen anderen • 
kant had men niet beter voor den luchlltroom gescrgd , en men moest 
dus ook daardoor belemmeringen in de werkzaamheden ondervinden. 

De eerste vergunning tot. bewerking i1, den i4 J ulij 17 49 , aan den 
Baron ns HnDB■ , Heer Nn Stoltseinburg 1 segeven ; en daar er in de 
rekening van den O11tvanpr fier Domeinen, op Let jaar 171SIS, ver
aeld 'tl'ordt, dat men toen oppbouden heeft de jaarlijksche grond
lasten te voldoen , soo i1 het te nrmoeden , dat die Heer da mijn 1lecbt1 
ongefter vijî jaren heeft doen bewerken. Wij beai\ten volstrekt geline 
inlichtingen om&rent de werk1aamheden van dien tijd , maar meenea 
evenwel te moelen doen opmerken , dat de eerste bekende vergunning, 
reeds door eene langdurige be'tl'erking moet aijn voorafgegaan , indien 
\en minste het jaartal 171S0, op het plan daartoe, juist is. Het 1oude 
niet te venonderen aljn, dat dez;e bad plaats gehad , zonder dat 
men daartoe verlof had belLomen. De tweede veraunnfog is den 14 
Julij 1764 verleend , aan T■1Lu.J11 Snru, uit het land van Trier, 
clie sledits met pringe hulpmiddelen moet werkzaam 1ijn geweest , 
claar 1ijoe uitgann gedurende bijna een jaar geen 900 g11lden hebben 
te boven gegaan. Na hem kwam de Beer Ano1n PEsctro11 van Luxem- · 
burg, die, den ii December 1768, de verirunniug bekwam , maar 
reeds van 1761S de vennoot van Sruu 'tl'as geweest. Dei:e laatste was 
uitge11Cheiden , nadat hij er een jaar deel aan had gehad , ICO dat de 
'tl'er.baambeden van den laatsten ondernemer niet langer dan 1even jaren 
•ün "Voortgeaet, doordien de oi!jn in 177i verlaten is. 

De eente he'll'erkiniren droegen veel te veel blijken , dat de ondernemen 
pene ge,MICgUllle middelen beaateo , om die naar bebooren ten uitvoer \e 
l>renpn , want zij bepaalden aich tot hetgeen men in Duitscbland Raul,-
6aa or verspilling■'tl'erk noemt. De latere ondernemers waren even 
'tl'eioig in staat , om de bestaande gebreken te verhelpen , soodat wel
dra deaell"de redenen 1icb hebben opgedaan, om het werk op te ge
veo. Andere omst.andighcden kwamen de 1warigheden, wurmedc de 
laatste ondernemer te kampen had , verirrooten. Zij , die met het be
atuur en het opsigt over de 'tl'erbaamheden belast waren , namen dit 
slecht waar; men heeft selts aan hunne eerlijkheid getwijfeld, eo, 
om die reden , kan men geen rekening maken op den uitalag van deze 
bewerking , welke evenwel niet zeer ongunstig moet ge•eest 1ijn. Er 
is eenig verlies geleden, maar dat is het gevolg geweest van de midde
le.a, •elke men in het werk gest.eld bed\, om 1ich van het aan'tloei
jende water te ontdoen ; ter'tl'ijl de uitgaven , aaupwend tot he~ uit• 
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Wee ,_ cl1t erts, ~ tpNlä, 4• doóf h.a iopu, à& •• 
119!0nnen it, en dat destijû un de munt te lletz werd gelnerd, 

De eru , welke nü deze adw lJetrokkea wordt, ia lllH herpleeo ,..... 
m11tgd koper, besl,etén in eene Jaa« van met ijaerdeelea beawaoprde 
iaehllft kalk. De stukken welke men onderaoehl heeft, beWJea .eeae 
..... houding van U percent sl&Î'ver melaal opgeleverd , m~r hel i1 ,rel 
niet •anchijolijk , dat de erll overal even NGVeel heeft afgegeven , 
mea mag het er ennwel -.ioor boollen , dat het alechta weinig minder 
sel pweeeL aijn. Het uithalen van de erts wad alle1111 gemakkelijker , 
uar mate mea dieper in den berg indrong, omdat de ader daar vu 
a\reoken klei fflgeaeld ••• ea te dier plaatse 1cbeen bij ook eeoe rij• 
ken ertl op te leYeren, Alleen in het boveollf.e gedeelte Yan da ader 
heeft mea dit kaDIIN opmerken ; ia den laeaeclaiiitien Jaag heet\ mea, 
·,ec1ureac1e al den tijd der IM:werking , alecbtl eeae pnnge hoet"eelheid 
ertl pvonden , en die plaats is alticl als aeer arm in metaal OPfP'P'ID· 

la S8ii6 ia er 1prake pweeet, na tie mijn op nieuwe volgens de 
l'lplea der bergbóowkunde te bnerkee, dacb mlu heet\ pea vOOl't
PDtl ~ en alles ia bij het oude gebleYe■, 

OOLDE , voorm. stroom, tl.lllClieo de eil, &Aouw• en Daiw"""1, 
prev. Z,,i,1-J. Zie Gotnra. 

GOLDHOORN of Goc.noou, "81'111. d. ia het Noordoosten derprov. 
6,onmg,n, tea z. van de Aa, welke- er ten N. met eene liotrt om 
lleen aliapme. Het dorp u, ia het. jaar 1i77, 1MOr den Dol,_, ver
.ionclen , doch eenip baitenlaoclea , welke 'Verwijderd van het dorp Ja
pa, werd.eo door het ••Ier niet oyenrelcligd , wuadeor er thans 
•• een geh. van dien aam lieataat, gelepa tauchea O•twoldo en 
liasterwciWe , in laet OW.mk, Jll'O!. Oroni-rn, arr., bat. ea 1½ u.. 
N.. O. Tan 1'1iu1Mtea, pa, en W. nn FiutmHW.; mei 8 la. en 
80 ÎD1', 

Er beert bier een ConTeot ol KolllllaGderij TaD ST. JAJ1 ges&aan, 
IOO alt blijkt uit een verdrag , wurbij lle Hoe&llingea en Prelaten 'faa. 
de omligenda streken aich verboodea lol het leggen vaa den dijk van 
UH, welk verdr8fJ lloor 4en Komrnan<teur - G.,.._. mede oa
àrteekend ia. 

GOLEPOLDKB., polcl. in s,-a.Ylaanlnn, in het Yrij_Man-81,,ü, 
prov. Zerlanrl I arr. Jlid,J,11,,.,.,, kant. O,,,tlwg, di,...,, Sl•i•, S-• 
Gnetä1 palende N. aan Oud-Breskens en den Eliaabetm-polller, 0. 
-■ 1-ltfeaoemclen, Z. aan den Gi.nelau-polde,, W. aan d• Zaid
kerke-polcfer en aan Owl-Breakens. 

De&e p.w. ia groot i7 buud. iO v. r. 90 v. ell. Duria staan 4 Ja., 
waaronder S hofstede. Bij behoort tol da ftlllriap •au Baananlle, 
• beeft ahoo pen a&ooderlijk beatuar • 
. GOLUiOLI, .riv. in Oon-lnrlii, or bel ...,,,._,. eil. C.-, 

dia aieh , met eeaen westelijke■ loop , 10 zee stort. 
GOLKBBIEll, naam, onder welken de voorm. lta1e G.r.aat•, 

p,ov. FrialanJ., kw. Otnteryoo, griet. Twtjer-1,temáeel, wel eeas 
'YOOrkomt. Zie G.u.all'.suu. 

GOLLE (DB), vaanrater, Jll'OT• .Fria"-l, b. ONtergoo 1 piet. 
U-rtlera,,kel. Zie G&.1.u (Da). 

GOLLEN (DE), geh., prov. Friulantl, k•. z--Jm, griet. 
lb,a,t,,.latul, ~. e■ Si u. Z. van Sae,1', kant. en i u. N. W. •an 
.l.ftlltllff , ¾- u. z. vaa Tr ij/cel, 'Waartoe het behoort. 

GOLOEN ,·I..ts. in Oo,t-IndM, op liet s..J,,,d,c eiL J,_., reaid. 
PfWGfffff..ug"""' t H •, ng. &tempoera. 
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C.OLOT t lierr ia O,,,,,,lflllii, op het·....,_ 1il. JoN, raid.· 
8fJfflJl»ija , reg. DjOflll,II. . ' 

GOLSTEIN, naam , welke wel eens gereven wordt un het adell. ,h. 
Uoac:•1Qu1111, ia de Netlu-B.elutM, prov. thlderlGntl, Zie HOKKBDHII'. 

GOLTHOORN, voorm. d., thans eea geh. ia het O/dambt, prov. 
Grom~. Zie Go,,aaooaw. 

GOLTUM, d., proY. Frie,Z.Jld, kw. Oodergoo 1 griet. Lee..-. .... 
t"O#kel. Zie Goun■• • 

GOMANO , 0..-. of GolmOII, ook wel Go■oH pspeld , eil. in f. 
Oori-lntlii!, in den llolubelwn-,1.rdaipel, ten Z. 0. va11 01,y..Jlajor,· 
1° 62' i'' N • .B., ea 141S0 40' O. L. Het heeft eenea OIPtrek -Yali 
4 mljleo. 

~BAi.AN or Gono11.111, d. in Oo,t-1,ulil, op het s,._., eil • 
.1.,,., rea. K,,..., ada.resid. ea res• •a_ga1,ng, diatr. 11_..1. .· 

Dit d. was in December 18!l6 , eene der verblijfplaatsen van de .,. 
ftlerige Prinsen ; aa werd · dieonelgens door den Kolonel Cnaa••, na 
àt dea de muiteliapn op de vlagt gedreven bad, in de asc:h g~. 

GOMBONG, d. in Oo1t•lntlii 1 op het Sundasclw eil. Jata, l'lllid. 
P_n,_g I N&' den mond vaa de riv, Tan · clen"llll.in naaia. 

GO.MBONG, riv. ia ()o,t-lrulii, op het Swu/udte eil. JaN 1 ,_. p..,.__,, welke uit. den berg Brame YOOrtkomt, e11 aieb, met enen 
~elijleo loep, bij het d. Gombontr, in de BaaMMl•IIGlonG w&stort. 

GO.MBOR , d. in 0--IIIMI, op het Suarla,c/w eil, Ja•, lelÏCl4 
Ila•, ad, •. nsid. eo re,, llogal.aiag. • · 

Dun i l'ebroarij 18il, werd de lapiteia V u11n , w_e1ke mei· em 
pdeelte nn de aesde colonne le Go■1oa ffestationeerd was , door eene 
aagt Taa IOt muitelingen , onder aan,eeriag van .lr.1 BMI• , IuTO 
P.111A1.A11.s aa dea Tommonpng 1.ure Nnoao, aangl!'fallen, die. niel 
dan na een menigte wel gerigte kanonschoten , door ien Laiteaalll 
Rvnn. wallrdoor 1ij oaderseheidene dooden en gekwetste• bekwanaen, 
terugtrok.ken , w ... aa de Kapitein ben door drie peloton, Infanterie , 
811Dgnoerd door de Luitenanl Dnu , 8r.011Dbn en C.ua& , deed nr
volpa, ep wllke Jieweginr 11j in allerijl, 1oid en 1aidwestwarll, dl 
Ylu,t Hmea. 

GOMBORA, klein eil. in Oo,t.fntlii, in den SundateMn-Arclaip,l" 
"dea N"rdel\iken eevtlr der riv. vaa Palembang, •oor den mobtl 
van den kleiaen amt Tl'OUHllng. · 

Dil eil. w• in den oorlog, welke vu 1819-18111' op Sumatra, 
gnoenl werd , door de Palembaqen versterkt ; terwijl de •Uand de 
ri~. gelaeel afppaeld, en eene -terbatterij in het midden opgerip 
lllld ; doch het werd den i4 J1mij 18it , door de onaen, onder de bevelen 
van den Generaal-Ka~, na Koe&, stormeaderltand· nronrcl. Bij dlll8 
gelegenheid waren de Luitenant-Kolonel Rnsu en .de iapitein-Adja-
4aal na d• MenllNbher,' GM■&B , het eerste aan· wal gtsprodgen en 
eek Nide ,__. fffOrden. Ook de Bente-Laitenant der Infanterie' 
S.-1: wu , te dier gelegenheid, 1waar gek,retst. Behalte genoemde 
oiieieren , dedeo llicb hier de Kapitein Gn en de Kapitein-Adjudant 
TBD deo Go.T.aeur-Geoeraal, Hr.o11T , op zijn wnoek eene ftauk-kom
papie van Let acht.tiende regiment kommanderende, door hunnen rid
ilerlijken moed opmerken • 
. GOIBOli (S'fRA!T-), 1.i!ogte in Oo,t-lntlii, ia den~ 

.hcl&.,,.l ,, t.ulehen het eil. S.malN en het eilandje 6-bora. , 
GOllBO&AII, d~ in Oo,1.;J,ulii, op het Sunüde eil. J,.., Zie ~--
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· GO!IEZ ot Po.r.o-Goau, klein eil. in Ooit-J,.J;., in den San'8fflletl 
.4rcl&ipe!J. aan den noordwestelijken uithoek vaa het eiland Sumatnr, 

GOlllllELBURG, voorm. burg in FiHlgo I pttlv. Groningen, ten 
Z. 'tan het d. Farm,urn I tusschen dat d. en Meetbuizen , op eenen 
grond , die 111 palm boven het maaiveld is opgehoogd, in de nabij
heid van het t.hans nitgeroeide ronde bosch , hetwelk JJlagt te slaan 
op het midden eeaer wierde, wier hoogte S ned. ell. boven de 
om!iggende landen verheven was. 

GOMONA of Goaou , eil. in Oo.t-lndt'l I in den •old#Tto-.An:ln
pel. Zie Go•uo. 

GOIDION of Goaou , eil. in Oo,t-lnlil, in den NolubcAffl.-.-'rcA. 
rl. Zie Goa.1110. 

GOIIBERSKERSPEL, voorm. d. in Dr,gtmaflrl, prov. lroorJ.-Ro'I,. 
1-ml, thans het westelijke gedeelte der stad B'lllluistta uitmakende. 
Zie dat woord. . 

GONDA , ond d. in Oo,t.[ndil, op het S1111tlalcM ell. Jafltl I retid. 
Pffllnger-Rtgent,eADPJlffl I reg. Soe'upoero , distr. 6aJja I aan den 
Kalitondo. 

GONDANGLEGI of GnoHt.1111 , distr. in Oo,t-lndië; op het S.... 
tla,el,e eil. Jafltl, resid, Pa,,a~ng, reg. •alang. 

Het heef\ 840 'lierkante palen in om"ang en atrellt zich tot aan zee 
uit ;. alwaar alles rotsachtir en niet bevolkt is ; terwijl een lange berg
rug van Lodong, tot aan aea grooten llabameroe , eene breedte van 
10 tot ti palen heeft., en alsdan S palen afbellend naar het zuider
strand loopt f• alles is daar wildernis en onbewoond. ..;. De hoofdplaats 
draagt deme fden naam. 

GONDANGLEGI of Go110.111a111, d. in Oort-lndii, op het ~ 
eil, Jam, resid. Panaro,-ng, reg, Malang, distr. 6orulangkgi, 
waarvan het de hoofdplaata i1. 

GONDBLANGE, Fr. naam "an he& ~h. Gomu.11100, in het balj. 
van Luz,,,,Jn,rg , grootb. Lvn,,J,urg. Zie het volgende art. 

GONDELINGBN , in het Fr. Go11D1u1111•, geh. in het balj. nn 
~, grooth. ~, kw., arr. en S u. z. 0. van 1Mn,,i.. 
~, kant, en 1i u, W. Yan hiela, gem. en l 11. Z. van IYaltl-Bre-.. 

GONDERANGE, Fr. naam Yan het geh. Gemunas, in het balj. 
Tan &rniela-,n.Grtt,enmaclier I regtsgeb. yan 6reNn-,..,., grooth. 
I.unmhrg. Zie het volgende art. 

GONDERINGEN, in het Fr. Gon■1.u11■, geh. in het balj. ftD ~ 
•icA-nt-6reNn-,..,. regtsg. van lheeenmachr, groot.h. L.ztt,,,hrg, 
Jur. en ii u. W. N, W. van llffllenmaeAw, arr. en il u. ten N. N. O. 
vaoLuzem6urg, kant,en1fu, W.tenN.vanBdsdorf, gem,enfu.N. 
W. 'lan Rodenhrg. 

GONFEIND, voorm. 1t., prov. Frit1land; die door eenen wate"loed 
ÎI te gronde ge11aan, en wa■"an nimmer weder eenig spoor ÎI ge-ronden, 

GONG ' rÎY. ID Oo,t-ln,lii, op het s.ndlut:lie eil. Ja.a ' resid. Dja
para, met eene noordelijke strekking in de Ztt-fltJ,...JaN uitloopeade. 
Zlj kan alleen kleine en boomvaartuigen (djoekoong) dragen. 

GONO-GOENONG , d. in Ooit-Indië 1 op het Suntkuel. eil. .,_,, , 
resid. KaJot, 

Den 26 NoTember 18i8 stootte de Majoor Do,■aao11, die aan het 
hoofd eener kolonne op marsch was , in de nabijheid van dit d., op 
eene aanzienlijke magt , voonieo van acht yaandels , aldaar 'IOOI' een 
epgnorpen lti'louac in slagorde geschaard 1taaade , welke , op de nade-
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l'ÎDlf 'fall da ODl1ID ~ Toorwaarts mkten én een hevig geweervuur maakten , 
hetwelk door onae Infanterie levendig werd beantwoord, terwijl te ge
lijker tijd eeae charge door de kavallerie gen1aakt werd. Deze maooeu
'fen hadden weldra ten gevolge, dat de vijand io wanorde geraakte, en zich 
door eene overhaaste vlu:rt, zocht te ·redden , waarna het hivouac in de 
uelr werd gelegd. De muitelingen hebben bij deze gelegenheid acht 
en dertig doodeo op het 1lagveld laten liggen en een aaniienlijk ge
tal gekwetsten medegevoerd, onder welken de Tommogopg KuTO Ns
coao , die zeer ~vaarlijk cevrood was. Van onze zijde waren een fuse
lier en twee DjaJaog-Sekan zwaar gekwetst. 

GONTEI, Po1L01-Gon11 , kl. eil. in Oo,t-lrulii, in den Sunda,cMN 
.Arelairl, bij de oostkust van Sumatra; IS• fä' N. B. 
· GONTOER-GOENTQER, berg in Oo,t-lrtdië, op .het Su.ntlmclte eil. 
JtJ1HJ. Zie Gounn. 

GOOD-FORTUNE, Bng. naam van het eil. Gou-PoaTV11, in Oo,t-
l■tlië, in ·de /rtdc,dae Zee. Zie Pou (811-). . 

GOOD-IN'fENT, katoenplant. in lfetkrlarul.-Guiarta, kol. Suriume, 
in Jfn/er-lfa'ean, ter linkenijde van den rijweg; palende N. aan de 
plant.rU11ion, Z. aaa de plant, Leudshull, W. aan den rijweg ; iltO 
a k.k. groot, met 9 1la'fen, 
· GOODS-POLDBR, Yoorm. naam van den Goucn,oLDu, pold. in 
StJu,i.-Yla.rukren, prov. Zeela11d. Zie Gouc■1,otn1. 

GOODS-VLIET , YOOnn, water of kreek in Staat,- P:laariJeH1& 1 proY. 
Zee"-1. 

Het liep ftn het z. 0. naar het N.W., waar no de Groote-Boompolder 
en de GoodSYlietpolder, gem. St. Krui•, liggen, . 

GOODSVLIET-POl,DER, r.oonlijk de Goosn11-J1otn11 genoemd, 
pold. in SIHll-Flaandneri, m het Frije """ Sluu, prov. Zeelau, 
arr. lliUelhrg, kant. en distr. Slau, gem. St. Krai,; palende N. aan 
den ~•polder, 0. en Z. un den Grooten-Boom-polder, W. aan den 
Jaabelle-polder. 

Dae pold., die in het jaar 1660 bedijkt u, bealaat, volgens het 
kaduter, eene oppervlakte van 1i0 bond. 33 v. r. 46 v. ell., waar
onder 81 bu11d. IS4 v. r. scbotbaar land, van welke 66 boud. :J6 v. r., 
.hebooren aan den Heer J .... Loo1wm, ST1111 Gz., Wethouder der stad 
Slui■ , welke landen reeds meer dan 80 jaren bezeten zijn door zijne 
•ooroaden, die in het jaar 176i aldaar eene hofstede met heereoli11i1 
ireboowd hebben , welke de cenige woningen iu dezen pold. 1ijn. De 
GooHvt1n-,or.ua loost het water door ecne steenen ·beul in den Groolen 
Bocnnpc,lder en staat met dien polder onder één bestuur, bestaande uit 
eenen DUk!raaf, eenan Gezworenen en eeoen Penningmeater of Ont
•anger Griffier. 

GOOGER-POLDER or Go1u,otn1, pold. in Rijrtlanl, prov. Zaii
Hol'-', arr. L,ytMfl, kant. H' oabrllf_ge, gem • ..411-tade; palende 
N. un het Haarlemmermeer, 0. aan de Oodeweteriog, Z. aan den Veen-
der-polder, W. aan de Nieuwe-Wetering. , 

Deze polde&', die in he& jaar 1718 bedijkt is , beslaat volgens het 
kadaster eene oppenlal.le van 276 bood, 66 ,., r. 14 v. ell., waaron
der i51 buad, 3 v. r. 64 v. ell. aebotbaar land, telt 13 h., waaronder 
1 boerderijen , en wordt door eenen molen , op de ringvaart vau ht.t 
Baarl-llll!l'IDIBr Yan het o...-&ollige water ontlaat. Het polderbeatuur 
l,ataa1 uil eenen Dijkgraaf en twee Heemraden. 

GOOI, baan, ia het graar.ehap Zutl'Mf!,, 'pro,-, 6eldn'ltlrul, kw., 
-mllr,, arr. en tf u. Z. 0. vaa ,z.,,_., bat. eu i u. N. vaa Do.-
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ci.A,-, «•• en 11S mia. 7,,. W •. un ,B.,.,_., mä 79 h~a eu 
660 inwonen. 

llen heeft er eene school , die semiddeld door em ptal ,. .. 60 
leerliDfeD be&ocbt wordt • 
. GOOI (HET), geb. in het Ooermrtier der proy. lltrull, IU'I'. ea 

6 u. Z. W. no 4.tMrrfoort, kant. en 3 u. W. teo N. vau. 1Tij"• 
bij-Duurdede, gem. Houten. 

Voorheen wu het een d. met eene kerk. Deae kerk was eertijds 
slechts eene kapel , doch i1 naderhand in eeae parochiekerk veranderd, 
waa"an de Pastoor door den Proost van Oud-Kunat.er plagt ingehuldigd 
\e 11·orden. Zij was kleia en stond op eenen nrheveo pud ; doch er 
werd in het midden der vbrige eeuw reeds geen dienst in gedaan , de
wijl de gemeente met die HD Jlou.Cen. vereenigd is en daar te kerk 1aat. 

GOOI (HET) of, zoo als het meestal genoemd wordt , Gciou.A1111 , ook wei 
Gozu.un,. voorm. halj., prov. Noord.-Hollad,. het oostelijkat.e. ge
deelte dier prov. uitmakende; palende N. aan de Zuidenee, 0. 1111 Z. 
uau de prov. Utrecht, Z. W. aan de ambacbtaheerl. Loosdreclat, W. 
aan de beerl. Kortenhoef en Ankeveen , al&mede aaii W eeaperkarspel 
en Buiden. 

Zeer gevoegelijk kan de naam van HBT C- afseleid. worden, vaa 
Go1.D1u, Abdi& van Ellen , die het land, onder de be■ll8ling waá No
DIIIGLUD of Nua111&Eu.un, aan FLoa11 V, Graaf 1111" HoU1n1tl, la~ 
opgedragen. Vermaarde onderaoeken der V aderlandsohe oucibeden , 
die de Cauc/&en of Auc/&en in het tegenwoordige Goo1LA11D plaatsen , 
kaehten den oonprong de& naams van de1e "°~ere.11 \e ontleenen, 
aoodat. het voormaals CaudalaR,l of AucWaatl aou phee&en behllea, 
doch cle woonplaats der Cauclaen in Bn Gooi is zeer twijfelachlis, In
dien de naam van HR Gooi of eene ,andere , die bier DUI' sweemcle , 
lea tijde vaq Go1D11U in gebruik was, 1chijnt het vreemd dat de Ab-
dï. van Elten , de overdragt deaer ianden 100. gedaan bebben Glider de 
benaming vau NuD111111&LAIID , gelijk de brieven altoot l11Mlea, Dit 
landschap werd, nog in he& begin der vijftiende eeuw, Nü111HALUD 
genoemd, gelijk. blijk.t uit een vérlei van zekere leenen , welk.e de Ab
dis , bij den verkoop , aaa zich gell89den had , hoewel liet in diea 
tijd iasgcliju den naam van BBT G081 droeg, Dil blijkt uit eea band. 
'l'ett vaa Hutog Ju n.11 Bt:111&111, ,aa hel. jaar 1403 , en ait eeae 
overeenkomst , aangegaan in bel jaar 1404 , 1.u.ssche.n die vaa Naanlen 
ea da Gooilandache dorpen , o,er de ecbouwen der pmeene weiàea. 
Omt.rent het jaar 1440 moet de aaam Nun111111aLA11D bijna ia geen p
hruik meer 1eweest aijn , dewijl de Abdi8$1ln vao Ellen , de '1t11'leijea 
Win bovengemelde leenen, ltldert diea tijd , gegevea hebben all 1 ... 
in HT Gooi gelegen. 

De grond van ■ET GOOI is boog , zandig en niet overal even vrucht• 
haar, als te.n grootste deele met heigras bewa11en, waarop eene ma
uigte scharen geweid worden , welker kudden en geringe •tallen men 
hier overa op de .een&ame beide , doch mee&t naar den kant vu Bil• 
-Yersnm , venpreid vindt; echter zijn er rondom alle de dorpen :,eer 
scboone akkers, op welke , voornamelijk rogge en zeer schoone boek.
•eit, io vrij grooten overvloed groeit, hetwelk. ook gelegenheid aau,. 
•dt , om er met voordeel bijea le .houden , die goude honig en was 
geven. De Gooilanders aijn gewoon hun■e bebo11wde laaden, enghm 
te noemen, in onderacheiding van de hooge beide ; dus aija er: de 
Naarder-, cle Buasumer-, de Huiaer-1 de Hilveru1mmer-, de 
JUarikummer• aa da Laard•r-Eagh .. Dae nnclMidenhei.d vt1n 
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dea p"4, lokt ~b ~•Ie inwonen der omliggerule ,&ellen • 
plaatsen aaar an Gooi , om den Woei der boekweit te Lesehoowca , 
eo &icla 1e ..-erluatigeo ia de beullige gezigt.en der landoawe. Bier 
nrlooaea &ich tuucben de ruwe heide, op heuYelen t.n ia dalen, de· 
'Q'Qchtbaame akkers ; 1011U11ige beaaaid , aommip afgemaaid , aade
rea weder , ll!f4 ecnen willen bloesem bedek, , die mea zich ala eene 
ue van melk kan voorstellen. Op de hoogst.e laeuvelen besebouwl 
mea , als in een oogenhlik , de Zuidenee , het lage Waterland , do 
blaauwo Veluw-,, -beiden, liouwlandeo, weiden en bosschaadjen, sooda, 
1aeL oor nat.11welijks weet , waar het zieb aal henen weaden, otD gcene der 
bekoorlijke gezigten te missen. Onder de heuvelen is wel de Yoor
naamsl.e en meest beaochte de Koeltjesberg of Tafelherg; voorts 
de Leeawenberg en de Trompenberg. Omtrent. Hilversum, 
ea van daar aniclwestwaart.s naar '• Graveland , i, een aaneen
schakeling nn hoogten , die aeer nrheffll zijn ; de 0111liggende
luden schijnen er als ia. eene diepe valei te zinlen ; hier 1iet men· 
Ulnlcht ea àmenfoort. , met eeae menigte Y" dorpen en ge)tucà
tea. Het ontbreekt in an Gooi ook aan geene welige boschaadjen, 
deae vindt men meelt naar den kant van Naarden l'D '• Graveland; 
Tea zuiden na Bilversu• heeft ook een bosch gestaan , en de land
atreel laeef\ JIÏeromlftnt ook nog den naam no Gooijerboseh. (Zitr 
dat woord). Het afkrnijen .aa het aand, aoo wel in het Gooijerhoaeb 
al1 eider■ ia m Goot , aoa plege_gheid ge"en om de IM,ide tot. wei- ea 
llouwland te maken , doeh dit afkruijen werd vreeger niet vergund , 
daa lligt omt.mt Naan\ea, daar num de--• Yolpm den --ir 
der ustÏltfwerlmi , socht te 1leebten , ten eind:e deze 1tad, bij OYe ... el 
1'U 'l'ijanèlea, da te meer onwiabaar te maken. • 

In lift Geot aija eenige landerijen , die '1'88 oud■ in ODMiddellija 
eigendom aan de grafelijkheid toekwamen , eo, ledert. het. nrnietigen 
tier Rekenkamer van ban, domeinen, overgewun zijn aan het gemeene laad. 
-van Bollaad, ■onder dat aij verder aan bij1ondere personen toebeboorea , 
du 'l'oor mo 'l'erre hun regt tot be, gebruik aangaat, 1041 als zij, 'l'an 
zeer ONe tij4e■ , bij de in- of opge1eteoea nn an Gooi r.bmikt zijn. · 
Dae landen dreegeo al vóór het jaar 1400, en mOffcliJk \'eel m,e.. 
ger, den naam '1'8D gemeeate, meent , gemeene weiden of 1chunrei
da. Of laet ffd,ruik deser weiden zijnen oorsprong heeft uit een •• 
~t , aan die no an Goor ia der tijd Yerpnd , dan of aij zeheli 
IÏllla dit. 1'U noegen \ijden hebben aaose-at.igd , en of drt , om d•· 
oaluslea , waarin bet Jawel , door de Hoeuche ea lbbeljaauw,che par
tij,ebapr.,en , gewikkeld wu, gedoogd aij, is, door de ciadbeid, seer 
moeijeli.Jk te beslissen. Het \'roepte , 41at men eenig bewijs TIN&• 
waaNlocir dit gebnaik gewettigd werd, il eene goedkeuriag van Hert.os 
buc:u '1'1111 B11UD1t1 , op 1ekerc oYerecnli.CNDst , tu1sebea die vaa. 
1' • • r ,I • " en de Goelsca -PB• , ungegaan in den jare 1494 , 
O'l'er de aeharÏDf op deze gemeene weiden; en Hert.og J&11 'l'H Btiu ... 
Uli wilde , drie jarea later , bij hmMhest , äat. 4e gemeente in RT 

6- IOU ~raikt won:len , gelijk van ouds de ffCW'OOnte was. In "e,-. 
'Yelf Tan tijd beeft liet gebruik dezer weiden aanleiding gegeven tot grove 
lluiun1potigbeden , ia zoo 'l'erre , dat de gebruiken zich den eige~ 
lloa idaanu aantrokaa , of, immers, eiper gesag, ke■ren maak• 
11111, aoodat hiemit eea proce5 ontstond , -eent 1'00r den Hove '1'80 Hol
land , 110 , llij oooger ·beroep, voo. den H•gen Raad nn Mechelen , 
llllNhm dm Prooa,eor,Genenal, i1I naam nn -Hertog Lau. "flll 

llevaaonai, aJa Graaf"°" HollaRd en Heer•• ••r Goot, ter eenre, 
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en Bargemeetereu , Schepenen en Gemeente der at.ad Naudea , met 
de gemeene dorpen van HT Gooi, al, : B u HU m , Ho il en , La
ren, Blarikumen Hilversum, ter andere 1ijde. Dit proces-werd 
in den Hoogen Raad van Mechelen beslist , bij vonnis van den 19 No
vember 1474, en durbij aau den Graaf den eigendom der gemeente 
en van de beemden I bosschen , houweningen , moeren , weiden , 
wildernissen en ,eenen in de. landen ,·an UT Gooi toegekend , be
houdéns , dat de verweerders hun gebruik daarin 1ouden hebben, 
mits aij :&ich niet :&oudeu onderwinden de jagt van de konijnen oî 
andere beesten in het bosch , en dat degenen , aie bouwlanden in deze 
gemeene beemden hadden , alleen de tienden :&ouden betalen, en , ten 
aanzien van veenen, het gebruik van t11rf voor hunne ~ooddruft, a:on
der iets aan anderen te mogen verkoopen. Ingevolge dit 'Vonnis, 
bleven die van Naarden en de gemeene dorpen geregtigd , tot het ge
bruik dier gen1eene weiden , in 100 verre dae onverdeeld :1ijn gebleten, 
doch het schijnt dat men hier omtrent , vóór het jaar 1404, eene 
deeling heeft 'Willen maken , naardien in de overeenkomst tusscheo 
Naarden en de dorpen gezegd wordt, dat de meent, welke zi~ te gader 
liggende hebben op an Gooi, ongedeeld 11I blijven ten eenwage dage; 
ten ware :&ij die un beide zijden eendragtiglijk gescheiden wilden heb
lien, beho11den1 alle zulke ■lagen, als, in voortijden, tot hun beider 
moedwille gedeeld 1ijn, welke gedeeld zouden blijven. Bij Naarden, 
Laren , Blarikum , Huizen en Hilversum 1ijn gemeenten of meenten , 
mur de opgeutenen dezer distrikten :&ijn niet tot het beweiden van 
hunne bij:1ondere meeaten be_r.aald , mur ieder Erf-Gooijer mag scha
ren op welke gemeente hij wal , onder welk regt Bussem mede begre
pen is. Zij leggen allen onder 1remeene keuren , die men schaarbrieven 
noemt. Omtrent deze gemeene weiden bestaan er sebaarbrieven ; on
der anderen van 1404, 1442, 14"1J, 11168 en 1741. Daarin wordt 
bt-paald hoeveel randerbeesten , paarden , schapen en varkens ieder 
naar gelang mag weiden. .MuiderberlJ had anede eene gemeente, 
met reffL van scbaring. Over de gere3tigden toL de gemeene weiden 

, oC schaarweiden , is· menigmaal geschil IJeweest. Zij moesten landwin
ningen of laodweeringen hebben, dat is, landen bezitten, en die be
houwen. Zij moesten ook man uit man in ■IT Gooa sehoren :&ijn; doch, 
dewijl er scharing verleend is aan sommige bijzondere hui:&en , land-

. boeven en gestichten , zoo heeft men in geschil getrokken of deic hnisen 
ge,egtigd waren tol de meent, zonder dat de beziLters 1Jeborene Gooi
landers zijn. Tot de besturing de:&er gemeene weiden wordt ook jaarlijks, 
op den i7 Maart, te Naarden op het stadbai1 , ecne vergadering van 
Stad en Land van an Gooi gehouden , noeger bestaande uit drie Bur
gemeesl eren der 11tad Naarden, en ,reffens Laren, Hilversum, Huiaen 
en Blarikum uit den Bnurtmeester, van ieder de:r;er dorpen , bene
vens hunne 1Jemagtigden, thans uit Burgemeester en Gecommitteerden 
van de stad en de dorpen van BIT Gooi. Op deze vergadering wordt tus
scben de onderlinge leden verrekend en verelîcnd. Zij mag ook zoo dikwijls 
bijeen komen als het noodig ia , en keuren en schikkingen maken over 
de vruchten, zoo van de gemeente, als beide van nn Go01. Acht 
Schaarme.-eslers zijn er over de gemeene weiden, vier van Naarden , twee 
van Huizen , één van Laren en één 'fan Blarikum. Daarenbo'fen aijo 
er te HilTCrsum vier Boschbewaarders, die in oude tijden het opziffl 
hadden over heL Gooijerbosch , doch sedert dit niet meer ,bestaat , 
hebben :&ij mede bewind over de remcente· en heide van HT Goot 
,reruell'en. 

Digit,zed by C oog Ie 
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Tot de meerdere bebouwing , die sedert eenige jaren in an Goot heel\ 
plaats gegrepen , heef\ het aanleggen van oncler,cheidene groote wegen , 
welke deel■ met klinkera belegd , deels gemak-adamiseerd zijn , veel 
ten goede gewerkt. Naarden is het middelpunt der wegen op Muiden , 
Buiaen, en Eemnes. Van Hilvennm loopen de uitmuntende wegen naar 
•• Grneland , :Maastricht en Soest.dijk. Tusschen Buizen en Er.moes 
il mede een straatweg aangelegd. Alle deze wegen worden uitmnotend 
onderhoudeo. 

Ten aanzien der oudheid van ■n Goor of liever van Nuo111G1ar.uo, 
wordt 1retuigd, dat in de arcbiven der stad Naarden, een brief zou aan
wezig r.ijn, waarin het volgende gelezen wordt : Go11,.t.11D of Nu111uu11D, ir 
'6ij ,k Kti:en can Romen ,en parlü:ulier Heer gtgnnt tn •erlttntl ge• .,,,,t I ttr tt11it:/a Bût:op of u o,.., tHJII llollaml -,. Vaa aulk 
eeoe vroegere gift is 001 geen ander bescheid Toorgekomen ; maar an
deren willen -dat Kei1er Ono á Gro•, 1ijn regt op Nuor1111ar.uo 
sou over,;e1revcn hebben aan W1au.w, Graaf N11 Z11IPM!J. Hier 
lan men Tan afteiden uit wat regt deze Wie■-••, onder andere ffOC
deren , ook 1ijnen eigendom in Nu11111u..t.1111, heeft geschonken aan het 
klooster te Elten , gebeeten Blterenbertr en gelegen tuuchen Emme
rik en Arnhem , onder die voorwaarde, dat zijne dochter LvHllll , Ah
dis van het Klooster 1011 lijn. Deze gil\ is in het jaar 970, door 
Keizer OTTo I bevesli!J(i. Hier tegen kantte zich BAr.Da11t UI , Graaf 
111111 Clne, die met l■1um, , eene andere dochter van W 1ao11 ge
trouwd wa•. Hij (l'al voor, dat zijn schoonvader geen magt had ge
had , om deze goederen weg. te schenken. Dit geschil d1111rde tot on
der de Regering van Keizer Ono 111 , die , na den dood van LVHAU, 
te weeg bragt, dat A111:t■1m en haar man, al hun regt aan hem op
droegen , waarna de Keizer voord en besehermer nn het klooster werd ; 
en alle de betwiste goederen ilaaraan overgaf. Uit welk regt Graû 
Ono vu G1LDn , de ,treek van Hr Goor aan den Bisschop van .M11n-
1ter tol een lossdd , uit zijne gevangenis , in het jaar 121SIS, heel\ 
kunnen overgeven , om ze ala een erfelijk leen van den Bisschop te 
verheO'en , is niet te bepalen. Zeker is het dat het klooster te Elten 
dat land naderhand in zoodanigen eigendoua bezeten beef\ , dat hare 
Abdissen , met toeslemminir van de andere geestelff lr.e zusters , niet 
alleen bevoegd geweest zijn , om het te vervreemden ; maar ook leenea 
te verbeO'en , die er onder behoorden.. De Abdis Goun.1., Go1D1:tn -
of Go■ILIHA, welke laatste naam meest in bekende brieven gebroikt 
wordt, heet\ Nao1HL.t.11D in het jaar 1280 afgestaan en opr,edra3en, 
aan Fw••• V , Graaf .,.,. Holla11d, voor eene rente van 2:S ponden , 
weuig Utrechtsgeld (16 gold. 71S cents) , jaarlijks ten eeuwigen dage 
op St. Maartensdag te betalen aan de Abdis in den tijd , zoo als die 
tot. op de omwenteling van het jaar 1791S , oit de graaftijkheid der Do
meane11 betaald werd. Ondertusschen schijnt het, dat Gusaur n.11 
A.asTn , de derde die dezen naam gevoerd heeft., door aankoop van de 
nsallen der Abdis , ook nog eenige aanspraak op sommige ,roede
ren in NaD111n••• rhad heef\ , waaromtrent de Abdis , in haren 
brief van overdragt f verklaard, dat deze vervreemding nooit door bare 
hand of toestemming 1011de geschied zijn , waarom zij die goederen 
mede aan den Graaf verleende en in bezitting gaf. Van dit land of 
haa_r re1rt van eirndom, kwam de Graaf vervolgens in het ongestoorde 
bezit, door den zoenbrief van G1aa1c:u u11 AmuL en zijne bl'O(den, 
in den jare 1i81S, en sedert dien tijd is NABDtaJ:LAIID of BIT Gooi aan 
de GrafelijkJaeid van Holland sebleveo. Ia deze overdragt werden echter 
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l,ij de Abdis uildlUUeltk· en btl •Oillll9 aitheclougen el YOOrlielao11dcn 
aooclanilJ8 vuallen , die eeoige goederea ia Naa.11111.AKD liggetade , ffD 
haar te leen ontvingen , op welke goederen de Graaf en zijne erfgeaa
men geen rqrt zoude hebben. Onder deze behoorden, volpns ienaelijke 
bewijzm , het Maarschalk.sleea en Houtvesterschap van dien , benevens 
de koptienden in ■ET Goot ; een regt , hetwelk D09' tegenweordi9' hier, 
in bestaat , dat alle land , dat eens bezaaid is geweest , moet llfflllll 
zeker gelal van koppen , of maten , naar den inhoud der tieadeo
boekea , waaroTer binnen de twaalf nacbtea van kenmis sitdag wordt 
gehouden in ieder dorp , en moet ieder zijn aaadeel daar bmen bmt
len , ia rone , die rogge •chaldig , en gerste, die gent schuldig i1 , 
of in geld. Tot het stellen van den prijs -..rdcn &rpmeesters en 
Wethouders vaa Naarden jaarlijlr.& \'erHcht, welke voor het zetten nn 
dien prij• telken jare ses gulden genieten , waat'M de tiendpaehtigen lle 
keus hebben , van in geld of io graan te betalen. Zij die binnen cle 
twaalf nachten niet betalen verbeurea dubbel, dat ,,_,,. genoemd wordt; 
en van die welke drie jaren adat.er een iersluien .ea ia het Tierde jur 
niet betalen , l"ervalt het land aan dea Tiendheer, waaromtrent vele 
oude verk.laringen ~taan. Dit regt beeft van ouds behoord aan dea buiae 
vao N1111■1DB , waarvan verscheidene verleijen aanwezig zija , waaruit 
blijkt , dat het aan de nuaten ait dien laui1e is toegewezen , bij uit
wij&ing van de Staten van Holland en West-Friesland, vonnissen 'f'ID 
den Hoogen Raad , en berigt van de Rekenbmer aan de Stateo na 
Holland, alle gegeven omtrent den jare 1648 eh 1!l!SI, Volgtns deze 
leenen had het hais Yu Nm■ODz mede het Brfmaarschalkscbap 'fan 
m Gooi , met de alege tieudea, o■de en nieuwe , unTallende ea aan
komerule, en waren 11111k de Beerea u■ N1111■0N inderdaad Hootvestel'II 
van GomLHD. De keptieude llehoort thans aan 41.e familie Hoann TAII 
V■a.n11. 

Van oude tijden zijn er menigv■ldige geschillen gerezen OPer de land
acheidiug tusschen het Sticht 'VU Utrecht en aT Goe1 1 gelijk onder an
deren ten tijde van Wn,1.a vu Ba11■n, Graahan Hallarul, ea Jou11 na 
Au ... , den ut"enen9eertigsten Bi118Cbop van Utrecht; want nadat er, in 
het jaar 1:SlS1 , toucben dea Gnaf en den Bisschop, eene overeenlomlt 
getrolTeu was , over het turf delven in de veenen dezer landstreek , 
ontstond er kort naderhand nieuwe twist o\'er de landscheiding, en 
werd zelfs in geschil getrokken of Eemnes wel aa11 den Bi•chep be
hoorde, hetwelk bein bij verdrag, in het r· ar 13116, werd toegekend. 
De IJl'ensscheiding en het turf delven blee nochta11s een geschil , en 
wa■ lang een twistappel tossehen an Gee1 e11 het Sticht van Utrecht. 
In of omtrent het jaBt" U7i werd Hertog Ku•L V.lft Bo1110011D1i door 
zijne vleljers diets gemaa!Lt , dat zekere veeueu or hroe!Llandeo , t.ot 
het. regtsgebied van un Gooi behoorden , of ten minste dat baar eis
dom twijfelachtig was: waardoor bij met Du1D Vlll B011uo11u1i 1 den 
-vijfenvijftigstea Bisschop van Utrecht, zijnen bastaardbroeder, in he
vigen twist geraa!Lte. Om dt!lle twist ten einde te lll'engeo, stelden sij 
de uak aan goede mannen voor , bij wien de redenen en bewijze• Yoor 
den Stadhouder des HerloffS weinig ingang vonden. De Bisschop ve~ 
dedigde zich van zijnen kant, met de handvesten der Keizeren en zelfs 
vau Graven van Holland , waarom de Stadhouder wist uit te werken, 
dat de zaak, als door zijn verzuim, \ot r,cea uitspraak kwam , en 
ald1111 bleven de Bisschoppen en Staten van Utrecht in hffllne oude be
zitting. Hertog Kun. had sich ook nog op eene andere wlj&e den 
eifrendom der 'feeoen willen aanmat.ÎIJell , door voor te lf"8D , dat het 



GOO; -.. ........., lande& ·MB, vaa welke cle- eigendom aan den Graaf 
t.hÖorêle , 'ftrbiedeaclia derhalven hier in te delven. Het pchil over de 
fftDNeheidiDtJ w~ ftdcr levendig in het jaar 11Ji8, en het komt om 
voor , dat er pene oibpnak over gedaan is vóór het jaar 1 IS32 , in 
welke& tijd wij vinden , dat de Graaf n• lleMtTa.t.ftl'I , Stadhouder 
o,rer HollGnd en Utrtt:At, -welk laatste , omtrent vier jaren te voren, 
onder de heerschappij van Kei.er Kun. ·gekomen was , bij Yoorraad 
eenige schikking gemaakt beef\ , omtrent het delnn van tnrf op 
de aren.en van ieder der ,llro,,ineiën , en wijders eenen Gemagti,tde be
noemd , om HDDÏII te nemen over de 1rensscbeidingen , en bierwan 
eene kaart te maken. Om echter deae saak tot een einde te breo-
1e11, werd , na ingeeomen goed•inden "f'ltl het Hof van HoHand to 
Let Hof no Utrecht, bij vonRis van den Geheimen Raad dts Keizen, 
• grenucheiding tosseben het Sticht Yan Utrec-.bt en BH Goor ten 
uute hij ÏII dier voege 'fastgesteld, als wij die hier 'fOor hebben op
pgeveo , en aoud1111 , ten dien einde ,~ppels en palen , · R!!Dlaakt wor
den , am ieder1 grenseo te onder1chei . Tot bewaring van liet regt 
vaa ieder der Provinciën , verleende F11.1n Il , in het jaar 1lffl8 , een 
octrooi, houdende dat de Officieren van het Sticht en van DT Goor , ieder 
in den aijne , dir.genen aondeo moreu in becbteoÎ9- nemen , welke zij ~ 
vinden 1oudf'n tegen de voorgaande oYereeokomsten en 'fonnisseo , torl, 
heiden, plaggen en wat des meer aij te steken. Doór den tijd kwam 
er echter wederom Yerloop in deze schikking en men bevond , in het 
jaar 1800, dat de steen , die tot een kenmerk van de landscheiding 
meest dienen , wel twaalf roedea dieper in het Sticht geplaatst was , 
waarom aij , ep last van de Staten Tan Utrecht , weder op zijne plaats 
werd~teld. De Ridder Hoon meldt, in het jaar 1618, dat er toen we
clerai. s reden tot klagten' vielen, 100 aan de zijde van nT Gooi als van 
het ticht, over het misbruik van ieders grondgebied , en aegt, dat dit 
ontetaan wu doordien de greppel, welke tot scheiding diende , alom wu 
t.oegeworpeo en Yerdoisterd. Het is zeer natuurlijk te denken , dat zulle 
klagten en milbroilr.en, in dien tijd, mede aanleiding hebben gegeven, 
tot eene nadere overeenkomst en urdrag, tasschen de Staten TBD Holland 
ea van Utrecht, waarbij alles op nieuw in orde gebragt i,, hetwelk ~-
1ebiedde in het jaar 1719, en, volgem deze minnelijk. beraamde scb1k
.kingen , aijo er ter behoorlijke plaatse nieuwe greppels gegraven en op 
onderscheidene afslllndeo palen pet, waanao toen ook een kaart ire
maakt is. De lchonw over dit werk en het onderbood daanan , werd 
aan de Schouten der wederzijdscbe di5trikten aanbe"folen. De Gooilanders 
o[Naardingerlaoders worden beschreven als van oudsher bij uitstek dapper, 
en nor •an eenen krijgsbat\igen aard te IÏja , en daarbij tevens ala 
goetle landbouwers, die niet no oordeel en vernuft ontbloot zijn. 

Tot UT Gooi behooren de gem. Blarikum, Bussum, 's Gra
venland, Hilversum, Haizeo, Laren, Naarden, beoeveoa 
het d. Muiderberg. Het bevat alzoo het grootste gedeelte van het 
.kanton Naarden, en een gedeelte van het kanton Weesp, en telt 1900 h., 
bewoond door-1000 hnisgez., uitmakende eene bevolking van 1lt, 000 inw., 
die meest in de11Jandbouw, het fabrijkwezeo en de viscbvanrt buo bestaan · 
vinden. Voorts is, bij Koninklijk. besluit van den 20Junlj 1837, no. 91, 
pdk-euring verleend aan de door de Heeren Mr. C. B&cua en A. Piu, 
'foorgt,nomeo oprigtiog eeoer .Maatschappij ter bevordering van 
cahuor in Gooi tAlfD, volsen• de daarbij vastgestelde statuten, 
hebbe~de !u:t den Koning t~vens behaagd, voor H~gstdeszelfs bijzondere 
rekenmg , tien aaodeelen 1n gezegde ._llchapptJ te nemen, cd een ge-

D:git:Z8Ü 
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1gb deelnemiag voor l.'8kenÜlfr van he& fonds derN&IÎI>_. NQwemeid te 
~oeu plaata hebben. . In den herfst van 1~7 , sijn , door het Domeia
liestuur, in hel Goo11,uo, 900 bund. heide nor u &eer IUUlllÎealijb 
som van 40,000 gulden verkocht. 

De Herv., die hier 6600 in getal, sijn, maken de gem. V8n Bl.a• 
ricum-Laren-en-B11111um, •• Gravelend, Hilversum, Kui
sen, MuiderberlJ en Naarden uit, welke hier 7 kerken hebbea 
en door 6 Prediunlen bediend worden. 

Men telt er 60 Doopsps., welke lot de gem. van Áfftllerda• gere
kend worden, en 30 Kvang. Luth., welke lot do filiale. gem. 'ftll 

Naarden. hehooren. 
·De R. K., van welke 111111 er ruim 7700 (IUtreft, onder welke 

4h00 Commuaikanteo , maken crootendeela de atat. ,·an B lar i ca m, 
Buuum, Hiheraum, Laren en NaardeD uit, en behooren voer 
een klein gedeelte tot de stat. nn Il ui d n. Zij Lebben IS kerken , 
bediend wordende door IS Paatoon en i Kapellaau. 

De ge&indheid nn de Oud-Bi11choppelijk Clere&y, welke te Hilver
snm ééne kerk, met ééneo Paat.oor' lieeft., telt öOO sielea , onder welke 
300 Communikantcn. 

De lar., die er 360 in getal aijD , maken de ringsynagoge van 
IV aarden. uit. 

Het wapen van an Gooi bestaat ia_ een veld van ailver, beladen met 
eenen dubbelen arend van sabel (&wart). 

GOOI (BREEDK) , of Bau-Goo-r , water op het eil. 6~0-
ftaklé, in den Polder•• Dirhland, prov. Zaitl-Hollaml, dat door 
onderscheidene uit het noordelijke en suidelijke gedeelte nn dien polder 
'Voortkomende sprankjes gevoed wordt , en alsoo eenen breeclen boeaem 
'Vormt, welke in het Westen van dezen polder, met eenen westelijken 
loop • tegen den dijk van den St. Elizahethspolder stuit. 

GOOIERBOSCH, 'Voorm. bosch in Gooiland, prov. Nooni.Holla,&J. 
Zie Goo111aaose11. 

GOOIJE, voormalige heerl. in het O.erittartitr der prov. Utrec11 1 

arr. Amersfoort, kant, 11' ijk-.bij-DMu1tedlt, gem. Holltni. 
Deze heerl., welker he1itten somwijlen met den grafelijken \itel 

pronkten , zoodat men , op het jaar 1 t i6 , eeneo TasoDOa1cas, Graaf 
van Goou1, en op het jaar 1221S zekere W .&LrlllH, Graaf van Goo11a 
vermeld vindt, is sedert onheuirelijke jaren met de'..beerl. HoMlen vcr
eenigd , zoodal die heide thans eene heerl. uitmaken. 

De voormalige .af&onderlijke heerl. Gooan, bevat het geh. liet 
Gooi, benevens eenige ventrooid liggende huizen. 

De Herv., welke men er aantreft, worden tut de gem. van &"411.:
@ijl.:-en-het-Gooije gerekend. - Do R. K., die er wonen, behooren 
lot de slat. van Houten. 

GOOIJE (TEN) of Tu-Gouz, voorm. kast. in het 011er/.fl1Qrtitr der 
prov. Utreclit, arr. en 6 u. Z. W. van Amer1foort, kant. en 3 u. 
W. ten N. van 11'ijk-bij-D.ar,tttle1 gem. Hoatni. 

Dit kasteel was met torens versterkt, en , naar men uit do over
blijfsels en singels beeft opgemaakt, vrij groot. en uitgestrekt. Men 
vindt dat het reeds in het jaar 1126 als een ridderbuis bekend was. 
Gus■EBT u11 Goo111 was bekend in het midden der dertiende eeuw , eo 
nn dien naam was er een Maarschalk, in ,het jaar 1294, De Heereo 
n11 Goom bouwden het buis Pleltenburg, in het jaar 1300. Het 
is ook zeker, dat zij Burggraven te Utrecht geweest 1:ijn. Jonker 
J•i,, Graaf ran Be11ll1eim, droeg, in hel jaar 1307 , hel bnr{lgraimchap 
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aan den Bi•chop op , ten voordeele van G11P111CIT, Heer no IIT Goo111. 
~n dus noemt hij 1ich 1elven Ba'lgraaf van Utrecht, in eenen brief 
van 1316; De laatste erfdochter mt dit geslacht trouwde, gelijk mea 
n1cent, met G1nBB1c:11T, 100n nn Huaua;, Heer"°" Yianen, en bragt 
deae waardigheid in dien stam onr. De1e laalstgenoemde GusuBCD 
heeft. 1 een co andermaal , erkend , dat de grooLc en ldeine tienden 
io nrr Goou1 toebehoorden aan den Deken en het Kapittel van de 
111.ariakerk. te Utrecht. Doch andere aanteekeningcn melden , dat eene 
erfdochter nn den Heer van an Gooan, aan ZwEEa ni. V u1um i1 ge
trouwd, en dit slot in dat geslacht overgebragt beeft, in het jaar 
1330. Het kan 1ijn , dat. 1ij 11iet de dochter, maar de au1ter gewee11t 
•U nn dien ALlaBCaT1 van wie11 wij, in het jaar 1317, gewaajd. Tin
den, en dat zij, door lijnen vroegtijdigen dood, aan de erfenis fekomen 
aij. Altbam men leest , dat G1nuBC11T n11 Goom1 in dat JUr. een 
jongeling was, onder de vOOfdU van J.111 vil CouHoaa en N1coUAS 
vu Ln. GolDO u1 Aus■-, de twee en veertigste Biuchop van 
Utrecht , eischte h,m rekeauchap af, of afstand van hunne voogdij ; _ 
doch 1ij wilden a:ulkl geen HD beiden doen. Hierop belegerde de 
Bisschop , door Hollandsche benilen ondenteund , het slot , dat hij 
verdrag werd overgegneo. Doch denaelfdcn nacht werd de Bisschop 
schielijk. krank en stierf. De uitgedreveoe bea:etûng kwam atrab we
derom, overrompelde de hisschoppelijken en bemagtigde het 1lot. Het 
is niet onwaarschijnlijk , dat hij die gelegenheid de jonge Heer vu 
UT Goo1a tevens omgekomen zij ; althans , dat J.111 n11 Cuu!IIOU 
toen de voogdij over den Heer of de Vrouw van an Gooua weder 
opgenomen , en er moselijk nooit rekenschap van gedaan hebbe. Na
clerband had wel Ju 1'AII Aaxu., de zeven en -veertigste Billehop vaa 
Utrecht, zoo veel vertrouwen op J.1.11 1'AII Cuunoae en Buoua; Y.d 

V IAIIH, dat hij bun , met nog vier anderen , toen hij , Lcn tweede male• 
buiten '• lands trok , de zorg over het Sticht aanbeval ; doch weder te
rug komende, vond hij ~ dat zij niet veel goeds gedaan hadden. Nader
hand matigden deielfde zes Heeren zich alle gezag aan in het Sticht. 
GuH&llT n11 V1.t.11u H11aa1u&OOR, nu Heer van ■1T Goo111, had •üu 
vaden plaats vervangen , en zich ook , nevens J.1.11 u11 Cu,uaoaa en an
deren, tegen Bi11chop Ju verbonden, en stroopten dagelijks uit Let illcit 
HII Gooua in het Sticht. Dit had ten ircvolge , dat de Bisschop, in bet 
jaar l:slH , het alot belegerde, innam en afbrak. Naderhand •pand
den GiJsUICJIT , Heer m11 BBT Gooua , JAll n11 CutBIIIOH en 410dereo 
wederom aamen met \VJLLIB V , Graaf m,a liolla,ul, tusscl1en 
wien en den Bisschop, na het overgaan van het Hui1-te-Nijeveltl 
aan den Hertoi; , den vrede getroffen werd, op die voorwaarde , 
dat elk in ziJn vorig bezit a:oude hersteld worden , eu G111Bll!c■r 
n11 V 1A11111 het Hu1s•T11-Goou1 weder opbouwen moest. Dit deed hij 
op de oude plaats , doch zoo, dat bij door de stad Utrecht daarin 
geholpen , en door het geld van eenige verzoende ballingen , tot 
omtrent vierduiaend pond, ondenteuod werd. Daarna , in het jaar 
1378, hield de Heer van an Goo111 het een,t nog met A11~0LD • """ 

Hoou , den negen en veerlilflllcn Bisschop van Utrecht , tlic reeds tot 
Bisschop van Luik aangesteld, echter gáarne het Utrecht,che Bisdom 
daarbij behouden bad, en vervolgens hielp hij zijnen broeder, R11,01J11 

vu B■1DHODE, die, door den Avignonschen T~gen-Paus Cuun Vil, 
lot Bisschop aangesteld was , tegen Fr.oa11 n11 W sYBLll'.■OYIII , den vijf
tigsten Bisschop van Utrecht. Hij nam ook der Bint·hops tienden weg, 
en bragt die in BET Goo1u ; doch Ftoa•~ , niettcaenstaandc aijnen ou-

W. lliu, ~ 
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ilerdom , belegerde het slot TIi Goou1 , eo dwong , in het jaar 15811 r 
1,eide ae ·broeders, hem voor Bisschop, en Ua■..u VI voor Paus ter 
erkennen. In het jaar 140,1 was Hnan:, Heer •• .,,.Îaflft, ook Heer 
wan an Goora. Eindelijk Tindt men , dat Heer lao■ u11 GüS■aH, 
in het jaar 1410, door. Wn,L" T.lll B1unn, Graaf Nn Holltnul 1 

'Hrleid werd met het Hu1s-T111-Goo111, en laet geregt nn let Gooije 
en H oa tea, welke daarna, met zijne ndere goederen, weder aan het 
Sticht gekomen zijn , zoo dat ook A111vn , bastaard u11 Bon&011D1i , 
ia zijnen brief uà overdragt oTCr, en afstand 'HD die nalatenschap 
aaa den Bisschop en het Sticht, uitdrukkelijk melding maakt no bel 
regt, dat h1j zeide te hebben op Amerongen, Woudenberg, 
DriebeJ>gen, Ze:vst, Leersum, Koten, Langbroek, Zoest, 
Gooijc en Konten. . 

Ter plaatse, waar het kut. T111-Goou1 gestaan heeft, ziet. men thans 
eenen boomgaard , nog door de oude singels omgeven , welke , nen als de 
merige daartoe behoord hebbende gronden , thans in eigendom bezeten 
wordtdoorllnrouwdewed. vandeo Beer Mr. G. WTTBw.u1., te Leyden. 

GOOUEM, geh., proT, Fm,lantl, kw. Fe,twgoo, griet. 'll"OllffflJ-. 
~eel. Zie Goom1•. 

GOOUEIIBRGAT , water, pro•. Frie,land, kw. 1P e,te,,go,, griet.. 
1YOllffl'Odeel. Zie GoornnHAT. 

GOOIJEI\BOSCH , GoornllOICII of Goorscu•-c•, · voorm. bosch in 
6oor7and, prol'. Noord-BollanJ, Z. no HilTenum. 

Dit bosch besloeg, •olgcns 1ommigen, 9IOO morgen (ruim 16i hund.), 
hoewel anderen het wel op :JH morgen (ruim ilSIS bond). bepalen. 
Wanneer het verchreiren is, is met geene sekerheid na te 1poren, 
1loeh men wil, dat het in het begin der 1estiende eeuw nog voor een 
JClleelte aauweiig wu. De grond , waar het Goo1nuosc:ir gestaan heeft, 
•u thans eene dorre hooge heide. 

GOOIJUII, geb., prol'. Frie,lantl, kw. 'll"e,twgoo, griet. FOfflfflJ
deel, arr. en 1Jf n, W. N.W. van Saeel, kant. en llu. W. N.W. van 
Bol,u,ord, l u. Z. van &ritA, ! u. N. van 1rou, waartoe het behoort. 

GOOUU.MERGAT, · GootlDIHA'I. Gon■1HH or GoDIIIH.lT. water •. 
proY. Frie1lantl 1 .lr.w. 'Il" elttrgoo I griet. 'Il" onrerai«l 1 dat bij Gooijum 
een begin neemt en met eeue noorilelijke strekking naar Zurich loopt, 
waar het zich door eene sluis in de Zxitlerue ontlast. 

GOOILAND, voorm. balj., prov. Noord-Hollarul. Zie Goor (Hn). 
GOOISCHEBOSCH, voorm. boseh in Gooilantl, prov. Noord-Bollaml. 

Zie Goom111■osca. 
GOOISCHE-GAT, geh. in GooiltJ",Z, prov. 1'oord-HoUmttl. Zie. 

VuBT (D1). 
GOOISCHB-HEIDEN, heideveld in Gooiland, prov. Noord-Bollarul. 

Zie Goor (Hn). 
GOOL , naam , wel~en de landlieden bij verkorting geven aan het 

d. Go111LB, in de Meijerij "°" •, Hertogenbo,ela, kw. Oüterwijl&, prov. 
Noord-Braband. Zie Go111L1. • 

GOOLKENSLA~ D of GooLTJEsum, pold. op het eil. &/touu,en, prov. 
Zeeland. Zie Go1JUl'ls-Nr1uwu1rn. 

GOOR of Gnooa, voorm. graafs. in TtoentAe, prov. Ooerij,ul. · 
Dit graafs., hetwelk, even gelijk de andere deelen deaer provincie, 

weldra leenroerig werd aan de Bisschoppen van Utrecht, bestond sedert 
het jaar 970. In het jaar 11 IS7 was W JLL'Bll, Graaf tJOn Gooa, en in 
·het jaar 1172 RuooLP, Graaf tian Gooa, Advocaat no St. Martenskerk 
te Utrecht, doch in het jaar 1248 werd A»ou, Graaf' 1N111 Geoa ~ 



GOO. -... au- Wdadipeitl 8lt hudullitr-1, _, ... ·--- Ko-. 
Wu.1.111, uit het bai, Taa die -aidipeid en . .,.. -U- ......._ '8"' 
11d, en werden de111 goedenm, len hm""8 TU. B ..... •, èlea ttriatig
sten Biuclaop Tan Utrecht. , nrbeurd verklaard, waardNr lij utlert 
tot het Onraticht, thana de P""'. O"Rrijuel , heheoNl hebben , IN. 
als sij dan ook tegenwoordig een deel daarvan uitmakea. Mea weet 
echter de posen en grootte van dit ,rraafi. aiei jaill ap te sn•• 
De bcziuer daanan wu ia Troegere tijden, fllgens een Ollll "°°ffllP, 
Vaandrig van den BillCbop vaa Utrecht. 

GOOR, kant., pl'OT, 0Hriju11l, arr. n-ur; pelenda N. aan de 
kut. Almelo en Delden , O. aan B■,chedê, z. au 4le Geldaneba 
kant. Groenlo en Logclaem, W. au het kant. :0..eraler. 

Bei be-rat de vier volgende gem. Goor, Markelo, Diepenheim 
en Rijuen, en beslaat 11S,!18&S band., telt 1010 h., hnoaml doac 
1883 huiages., uitmakende eene bevolkinl( van 1i,SOO inw. 

GOOR , gem. in TtN11tAe, prov. o-iij...Z, UI', Jhenat,,,., kaal. 
6oor (i k. d., 11' m. k., S s. d.); paleude N. aan de pm, Amht
Delden ' en OTerigen• door do gem. lfarkelo iapalotea. Het miertje 
-de Rene doonaijdt deae _pmente. . 

Zij bnat het plattelamkL Gooa, benevens eeaip .,..t,ooid linende ~1 
.beslaat eene OpJ>llnlû&e Taft ., band,; lelt i08 b., 1in...raeer ·
huiages., uitmKende •ne bevolking vaa raim 1800 iaw., die hoeCd
ukelijk hno Jieatua vinden ia he& fab,ijkweaea , alsmede in een wei
.air landbouw, hebbende men er i ealico~keo, 8 linnen- ea peil-
weverijen en 1 door sloom pdreven la • v..- heeft mea " 
ook veel lianen en tafelped venaardifd. 

In de gem. Gooa betJon de Heer TeolW A1nwoan, ia het jMr 18SI, 
llijae proeven om de wen,U vaa calicot, in te •oerea. Onder 1ijn toeaigt 
werdea t Toor de Nederlaadache Hudelmaataeha~eeaige haniweel'-

ou,ru door lljne ondervinding soo venenvoo , dal apoedïtr een 
CrlinlJ uit Goo■, in de verbeterde wijae van wenn , op poefad werd" 
Dit begiu wa, de grondslag van die weefschool , welke, CIMII' ilinalie van 
den Heer A.1nwoan , nrstrekle tot onderri1tior vaa wevera; tol 'l'Ol'o 

ming van werklieden voor andere fabrikanten; tot 'ffltÏIJÏDf 9111 soo 
vele katoen,reverijen, die later doisende weven in die prov1acie werk 
1'8nChaf\en, tot soo -.eel -.erlier aanleiding gHen, en aldra , aiel al
leen paoeg Tan het soo belangrijke artikel,. .. calÜloll 1'DDr O.t-Iadii 
konden leveren , maar ook allent9119 eeaeo uavu1 hebben 1J8111Ukt, 
om de fabrikaadje, door inlandach debiet, uit te breidea. De tuk. ftll 

invoeriag -.an de Cabrikaadje van calicota , dus als nrvuld Jr.unnende 
beachouwd worden , wu de weeûebool , uo als die oonpl'Ollkelijk IJ.,. 
vestiad ,ras , en de uilbreiding , welke die •erkregea had, niet meer 
noodakelijli. , tenrijl de leveraaciëa -.an calicoll aaa de NedarlandacJae 
Handelmaatschappij rceda zoo veel hedl'Ollf8R , als in 18i9 ea 18SO jaar
lijb Tin Belsie werd uitgevoerd. De 81111delmu1tchappij liaar doel met 
de inToerinr -.an eene verbeterde ,rijae vaa weven bewerkt hebbeaà , 
en edelmoedig va11 alle Toordeclea af1iende , welke lij daardoor ulf 
aonde hebben kunnen genieten , len behoeve van hel w•kuam alp
meen, ontdeed aich nn de wee&toeleu te Gooa, &Ier, Bulten en 
Diepenheim aan den Heer G. C. .l.111n•1n, in win• hesit lij t.., 
nog lijn (1). De c:aliootaf'abrijlea sija echter, aeden het jaar 18U, in 

(1) ...... Mier bier - bel llllllje ptllll4: w-,..,kol C, ..... ,_ J. n. BA••-, 
la dea ~ Jl.....a _. OudMid ,. ,..,,,..,., lh7, 111. ll-111, 
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Gooa en geheel TwcnLhe ia ver,al geraakt , 1.ijade dit ,erooriaakt door
de mindere behoefte der Daadelmaat.achappij. 
· De He"., die hier ruim 1100 in getal zijn, maken met die van het 
Kerspel-Goor, welke 240 in getal zijn, eene gem. uit, die tot de 
klass. van Dnn,ter 1 ring ,an Emckü 1 behoort. De eerste , die in 
deze gem., vereenigd met Diepenheim, het. leeraaramht heeft waar
genomen , is geweest Jou1111u Baaous , die io het jaar 1602 herwaarts 
kwam,· en in het. jaar 1601S vertrok. Later werd hier ,du het jaar 1684, 
tot tweeden Predikant beroepen W 1110LD111 t All BoaaEL , die in het jaar 
1686 naar Apeldoorn nrtrok. Sedert is Gooa door twee Predikanten 
bediend, behalve van 1722 tot 1726. Na het overlijdt:n ,an Cu11T1u11 

Sc11aa11L, ia het jaar 1809 , is hier echter geen tweede Leeraar meer 
beroepen , aoodat er thans slechts één staat.. Het beroep geschiedt met 
rr.edestemming van de Regering en -Borgmannen. , 

De R. K., van welke mea er ruim 400 aantreft, onder welken 
300 Commuaikänten, maken eeae 1tat.. uit, welke tot het aartspr. van 
Tffletathe behoorl, co door éénea Pastoor bediend wordt. . 

De Isr., die hier ongeveer 90 in getal aijn, maken eene .ringsv
nagoge uit, welke tot het synalJOIJaal reaort van z-lle behoort. • 

Men heeft in deze gem. twee scholen, ,relke geumenlijk gemiddeld 
door een getal van . 300 leerlingen bezocht worden. 

Het plauelandst. Gooa, ook ,rel Gou of Go11a geskli, io het Lat. 
Gou, ligt 6 u. 0. van DeYenter, :S 11. Z. ,an Alme o, aan de Regge. 
Het bestaat. uit eene · enkele straat , ter wederzijde met huiaen be
timmerd. - Dit e&adje is gesticht in het jaar 1263, IIOO als blijkt uit 
eenen 1tad1brief van lI11110~ u1 V1ua1111, den acht en dertigsten Bi► 
sebop van Utrecht. 

lo het jaar 1421 werd to Gooa, door Fuan•~ u1 Bun.a■1m, 
den eeo en vijl\iusten Bisschop van Utrecht , een vrijstoel 4Pgerigl. 
Diensvolgens was Gooa.vaa Hit tot 1464, de aetel van eenen Vrij
graaf nn het aoo beruchte veemgerigt, welker V rijgraven door de 
Bisschoppen nn Utrecht. werden aangesteld, en door de Duitscbe 
Kei:&en bevestigd. 

Men heeft er een Sla d hu is, aan de Yoor,traat, dat een oud bouw-
vallig gebouw is. • 

De Hervormde kerk, aan .de Groote,troat, welke ,óór de Re
formatie aan den H. PBTa11s was toegewijd , stond destijds ter benoe
ming van den Graaf u11 Goea , en had twee vikarijen , te weleo : 
eene vikarij van 0. L. Y ro11-• en ecne tweede van den H. A11To1m11. 
De beaitler no de eerste vikarij was gehouden , alle 1.ondagen en 
Heiligedagen de eerste dienat te doen. In het jaar 1ö71 had H1111aaia. 
u■ llaca:ruu het regt van palrooaatsehap over de1e vikarij. Die van 
Sr. A■T011111s, welke deo be:iitter tot dne wekelijksche diensten ver
pli111te., werd door de Borgmannen en de Schepenen vergeven. 

De R. K. k er k , in de Il engnelde,traat, aao de oosllijde der stad , 
aan den H. PBTaus en PAULUS toegewijd, is in het.jaar 1809 gesticht, 
en in het jaar 18:ii herbouwd en van eeoen toren voonien. Ook heefi 
deze kerk een orgel. 
. De S t ad s c h o o 1, wordt door een gemiddeld getal van i80 leer

lingen bezocht , en de bij1ondere school door !10 leerlingen. 
Men heeft er een Departement. der :Maatschappij: Tot Nut 

1111• 't .Jlgemeeta, dat den 1 Julij 18SIS is opgerigt en 40 leden telt, 
terwijl het eene boekerij heeft. - .Ook beslaat er een DistribulÏl·kanloot 
Toor de hrievenpostcl'ij. 
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· Men :liet er op hel kerkhof een monument op het graf van TaoaAS 
A11111roan , een man , die aan de nijverheid bepaaldelijk van Overijs
sel • de grootste dienaten heeft bewe1en. Als merkwaardige oudheid , 
·vindt men er den, thans!nog 100 rnoemden, Bal berg, 1ijndede plaata, 
waar reeds door de Sakaen, ID de open lucht het regt werd uitge-
sproken. · 

Vroeger bad men er een Gasthaia , met eene kapel , waarin de Pa
stoor des Iaandags en Donderdags de mis moeit lezen, - Ooit ■tond 
ereen kasteel, het Slot te Goor geheeten. ZieGooa (Hn-SLO'l'-TI-), 

De kermis valt in den laatsten Dingsdag in Augustus. . 
In 1498 veroverde de Heer vu Wuca de ■tad. In het begin der vol

gende eeuw ontle,uing Gooa nog ondeneheidene malen een dergelijk lot. 
Zoo werd het, in 11J10, door Hertog LaaL Mn 6eltltt- ingenomen, 
in 1ä1!1 door Rono, n11 IuasTn, Drost van Kocvorden, en in 11S17 
andermaal door Hertog Lan, die alla • wat hij er vond, deed uitplun
deren en over den kling joqr, ingenomen. In US7i werd 1ij door den 
Graaf n11 HR Bna genomen , ging ve"olgen• weder tot de Spaansche 
zijde over, en werd in 1IS80 door den S1aat1ehen Ovente IJss1LsT1111 be
legerd , doch door MuaT111 Sc:m1t ontzet. In 11S97 door Prins M.luatn 
ingenomen 1ijnde , bleef 1ij aan de 1ijde der Staten , deelde vervolgens 
in de lotgevallen der Republiek, werd van hare venterkingen ontbloot, 
en is thans een open stadje. 

Het wapen no G- bestaat uit een veld van keel (rood) 1 beladen 
· met een kruis ,an ailver en gekanklaneerd met eene mispelbloem· van 
1ilver , gepunt van 1inopel (groen) ; het eebild gedekt met eene kroon 
van goud. 

GOOR, geh. in de MeijerijflOn '• Hertogenboielt, kw. Peelland, prov. 
lfoord-Braband I Der,u distr., arr. en i¾ 111, 0. van EindhoHR, kant. 
en 1 u. Z. W. van Helmntl I gem. Jlierlo. 

GOOR, moeras in de 1/et'jerij eon'• llulogen6o,ala, kw. Peella,i,l, 
prov. Noortl--Brabantl. Zie G■ooa. 

GOOR (HET) , vroeger geschreven Du Gaou , weidegrond op de <her-
11,luw, pro•. Gelderland, dialr. Yelaw, kw. arr. en 11½ u. N. ten W. 
•au Arnhem, kant., gem. en 7 min. N. ten W, van BU,arg. 

Het is omtrent 60 morgen irroot , on werd door R1111uo , Graat 
ean Gein e11 Zulplie,s, in Mei 1336 gegeven " aan poorteren va11 

· • Blburg , en aan alle erfnamen , die daar gevest. 1ijn of daarin hier 
• namaals mogen geënt worden , ook waar dat 1ij woonaebtitr 1ij n ; 
• 1ijnde destijds een blok Hengliemudeland, genaamd D.lT ·G■os11 , met 
• den vrede en grave, die daarom gaat, en met. twee wegen, Yan 

• " welke wegen er een gintr van Elbnrg in 'T Gaon , en de andere 
• weg uit het Gaoaa hij der Crijmelhorst 1 en aldaar gelegen in het; 
• kerspel van DoornspUk , tusaehen de kerk aldaar en de si.ad Elburg, 
" voor een edel erftJJnsgoed jaarlijks aan Graat R11110LD en 1ijne erf,r:-

. • namen , te betalen daags na St. llarten in den Winter , à 1est1e11 
• penningen eleyne payements of eene eoninx tornoysen daarvoor ; 
" met vergunning, dat de poorters en erfnamen hun aandeel in 
• hetzelve aan elkander mogten verkoopen en overdoen zonder eeni-
• gerhande hekroeden , behoudens den tiende irroot en· amai en heer-
• lijkbeid , wanneer het gemelde lant mogt betimmert worden; " hU 
welken gif'tbrief tevens aan poorteren en erfnamen van Elburg gesehon• 
ken 1ijn • twee windmelensteden aan de Zee ,11 den anwrp ean den 
" Zande tegen eene jaarlijksehe belastina van :esticm pe,m. payem1mts 
• •oor elke molenstede te betalen iedere Ding~dag na St. llarlen." 

DigitizecJ b,, Goog k: 
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' Tliana .ÎI - Gea-,..-. lladl1Nido, •-- de ...... Dell k• p __ hetaliAs ,,. 11118 pri11p ntrillutie voor jedar ltllks vee h11DH · 
J1.oeUea of flllll'denbuon ,reiden, welke abdaa, op cLm 10 Mei,► 
lijb Plet een brandmerk voonim wordea. - Eea herder eader dea 
MUI ,ran Goorhet'iler, door 4le 11ad aans-eld • heeft het. epaÏft over 
het daarin weidende vee. V ~ moest. hU bU aijne ua1iellla1 de 
aavelpaà eed aleaeo: • Ik ubre ea love I da1 ik eea jaar Jaa, 
• ._ rechte Goorherder -.. ui, alle de beealen dia claaria pu ta 
• ncllte heedea, wachlen • waeo ui, opbreapn eo omdrijveu Al, 
• na oude 1ewoonten • • Ml .heblieo pede toeveraich& op Ml' Gaoa, 
• dat daarin pene andere beesten ingebracht wGl'den .C Hmen, daa daar 
• mei rechte iD llooND, dat ik op alle plaa&aen te recJate echuUea aal, 
• IIOllder NDis aaaslm clea penoona. In elke breub die daarin pachiet, 
• te rectale •~ ui , en te reollte .S.t. a■npvea ui. Ook mede 
• alle die 1naea die ik beviade of YllrlleDID kaa , bij nachte of hU 
• dar•, die andera lieden, -hout , lllÎa of -vrede on~ of hnwl, 
• die iemaads kOl'DD of gr_a •tma■yt of lllijd& , lliaelve ui ik aan-
• .,,_.... ea meldeo ... dea ~ter UI der tijd." Dea Goor
herder moet aladaa in -e mat, -a. Gboerhul genaamd, pluude 
Jaet &Omel'laÎIOell, sla verblijf ...._ • welke woaiar op -vier 11.eeDea 
poeren , H voeten boven het pwoae IIUUIÏYeld, wu 41f1FLrokba, • 
tneas clea Zoadap ea woral op Piak1lermaa~ , dea ia,eseieaea 
aa Elburg, ,tel aiupanDÏDpp)aau ven&nk&e. Gemelde Ghoerhnt 
~ door da aeevloed vu 18il5 wega-peeld, -. ■ie& weder 

GOOR (ALDBN-), oud adell.ku,., ia het Lou•• Hoa,u1 p,ov. 
U..,,,.,. diatr., arr. ea bat. ~, ,-. IIMlea, op du lia-
Mr ...._Yer. , 

V66r meer daa drie eeuwen heJaoocde dit Uli. -■ bel adell. placht. 
v• Bunu.an; loea WM hal nnterU ea bad eene vierba&e pclaaate, 
met ••are tore;:f de hoeken. la àea dertigjarigen oor&. -weNl het 
.meermalen bel • i.,........ ea pleel&elük verwoest. lis is f.'" 
lieel 'Vernieuwd, allüa a., pcb&en en alecbu eea der oolle tont111 mja 
DO, o'Yerpb)evea , ID dit ia toa te ac:Ï,:h ua de kloeke daad 'YU 
.eene Freule YO■ Bonur.u■• Ben Zw lep bel•eNle het. ba
teel , e■ bad aicb re.la pdeeltelijk d■■"u meester gemukt • de 
l'ieale TOB Bol'nll.&D , niet UI de ~ der -vij■ad1111 wilfenu .... 1.; , 
wlagtte met eeae vaa ban Kamerjufvl'Ollftll . ia den thans 110f oYerig 
aijndea toren, ea verdedipe r.ich aldaar maah~ teaen de au-vallen 
• lleleprnra. Do Bevelbehber der Zweedsche beaden, da dapper
heid dUIJ' kloeke vreowen bewoudereacle , deed de bele1eri111 stakea , 
aontl haar een wrij geleide en verhinderde alle verdere verwoealina' na 
het kasteel. 

T1116claea de jaren 16!11S en 1629 werd bel blteel .la.D11-Goo■ door 
cle familie vow Bonu,.&u verkocht aaa dea Baroa LA.uur 1111 Jlnuuu, 
die vaa Sabiecbea oonproncr wu , ea toen , door deo Paltzgraaf vu 
den Bija, tot Go11veraear van Duueldorf was aangesteld; bij beaat no, 
aaden kutcelea ia het Land -van Golick ea onder anderen Liataeoicb, 
wun:aa hij deD DIIUll Toerde. Bij sijn overlijden bam ALPu-Gooa 
llllll aijnea tweeden IOOD J•• C..,..a N KIVPIUG ••.lu,111100■, geboren 
clea 4 Jaourij t~P, wiem eenige dochter, Jou11.1. Al.ui• ELLWIITB, 

in huwelijk &rad met haren neef LUL E■■uGIL H K1vuqa11-L1n• 
auq, 8aa IOOD llOIIO..,a C.....a kreeg A1.111•-Gooa, ea liet hal na 
aan aijnoa Weiuooo lwia Fa11111m Jou, Baroa •• Ka,u111s 11'A1,11111-
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_,., Lid un de Eerste. Kamer der Staten-Generaal en President.,.. 
•n Adeldand in Limburg, Thana behoort. het kasteel Ar.111...Goea, 
ltetwelk een der '9oontl81D1le is -van Limburg' UD de Hoor Wel
Geboren Vrouwe Banmneae Dl K■n111ao •• Ar.Duaooa, geboren Sanna• 
11e11e n LHanCK-Boae. 

GOOR (URSPEL-), buun. ia TwntAe, prov. Owrifaul, arr. ea 
1! 11. O. -van lhNtaur 1 bot. en 11 u. W. -van Goo,,, gem. ••rlr.lo. 

GOOR (OLDK-), norm, adell, h. in de heerl. DiJG• 1 pro•. '1el,. •~•,l. Zie 11.lll■aaT. 
GOOR (Sl.(}T-TE-), '900l'ID, burg in T--,lee 1 pro-v. <herijael, Jil 

de .. platteludst. Goor. · 
Deie burg werd ia het jaar 1348, door Gunaac■,: na BaositBOUf 

verbraail; ter plaatse, waar &ij gestaan beert , aiet men tbana het 
Kerkhof der Israëliten. 

GOOBR (DB) , naam , wellen men in de wandeling Teelal ~ 
un liet geh. • Goou in Dttgtwlantl 1 onder de Yee,J,op, , pro-v. zr.,,,._ 
Bolland. Zie Goou (Da). . 

GOOBEDIU, -vl., J'l'O"· J"rie,1-tl, kw. ZnnflTIMll 1 9riel. Op
derlafld. Zie Goaaara. 

GOOBBGT , ook wel Goaut geheetea , eeae uitgedrekte landltnek ia 
de proy. Gnmragn. . . 

ZU loopt rondom de stad ; paalt N. aan HunsinlJO , O. aan FiTelau 
en de Sa~nternenea, z. aan de.proT. Dreatbe, W. aan Drentlio 
en hel ll1ddagsterdeel in het Westerkwartier. Onder deae landstreek 
ia, ffdert. liSS reedl, begrepen de heerlijkheid Selwert, liimende 
ten Noorden der atad, lunchen haar en Hnnsingo; maar oucl
lijd1 waa Selwert een ationder1ijke regtaban , met een sterk alot en eeo. 
-vermaard Beaedilr.tijner NonaenlLlooster en abdij. Ofaeboon slechts eene 
kleine heerlijkheid aijnde , gal alj nogtana haren naam aan het lfllheele 
GIIOUff , hetwelk den aum -verkreeg , en lot beden Teelal behoudeo. 
heeft, na Gereft van Selwert, wiens Ambt.man ffenoemd werd. 
Ambtmao des Gere11t1 Tan Selwert en diens Landrefft het 
Sehrerder Landregt. Men Terdeeh bet. GooanT gewoonlijk ia de 
hooge ea lap aljde; hehoorende oudtijds onder de laae aijde de cloa,.. 
pen in de llei , terwijl de anderea geacht werden , de hooge aijdo 
ni& te maken. Thans worden onder de booge aljde alleen gerekend : 
Helpen, de Boornaehe dijk, Essen, -Dilgt, Haren, Onnen, 
Noordlaren, Glimmen en Hemmen, daar tot de lage thans ook 
llehooren: Wolf■ hergen, K.npswolde en FOJ.bol, benetens We.., 
terbroek, Bngelbert, :Middelbert ea Noorddijk. De hoop 
aijde maakt een gedeelte uit T■n den nogenaamJen Honds- of Biuelaopa 
rog, aijnde eene hoogte, welke bij de stad Groaiagea een begin neemt 
en aoo oostwaarts door Drenthe aaar llunsterland loopt. 

Door de Latljnsche achrij•en werd dit land Pa.HIICTIIU snuaun p
heeten. la -vele oude stukken draagt deae regtshan den naam van G■c>
u W 01.J1Un, ala wanneer G■o meer .bepaaldelijk ■iet or de kleidorpea ea 
W or.J1 op de aaaddorpen , alwaar, vooral oodtljd1, -vee houtgewas stond. 
Dit W oldregt wordt in de oude ■tullen ook genoemd Tu■11TO-W Al.DA 
of het Daunn wom,, hetalj omdat. het Toorheen onder Drenthe behoor
de, hetaij (wat nel minder waanehijnlijk is) ter aanduiding Tan de nabtf
beid deae■ woad1 aan het opgemelde landschap. lluso Al.TUIi wil, dat, 
naardien geheel Drenthe, reeds ten jare 1024, door K.eiaer H1l1DIII III, 
aan de St. llaarteaskerk geschonken was, de latere fiR.e, in 1040, 
-van een aeker landlJOOCI (pnedium) in Drenthe , te h1111 moet gcbragt. 
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worden op dit ona Drentberwoud of GooauT , at■ vroeger daatvaa af.. 
plcheiden. Dez11 beide gittbrieven •ün, bij gel.rek aan berigten uit 
aallr. een verwijderd tijdvak, moeijelijk te vereeoigen, en kunnen dit 
misschien ook alleen daardoor, dat het Conaitatru tie T/uente, in den 
brief van 1024 geschonken, geheel Drenthe bevatte, met uitzoadering 
nn de daarin reeds bestaande specielle regt.bannen. Immen van dien 

. urd wáren Upliell,, 1Yittlwll, en PitA,lo, ia Co..ilohl Timde gele
sen, welke werden afgenomen van Uuo en 11ijnen broeder, en pschoo
ieo aan de Utrechtsehc St. Martenskerk, bij eenen brief van demelfdea 
dag, als •aarop de voorschreven brief van 1040 i1 afirl!fPvcn, wordende 
in beide de diplornata deae specielle regtsbannen of landstreken 1'"fflM 
genoemd. In dat geval moet men , met AI.TIH, aannemen, dat bet 
GooUGT , otichoon in het landschap Drenthe gelegen , reeds lang vá6r 
1040 een aC1onderlijk 11rrwli11m wa1 , het1Jelk aboo in 1ffl niet be
srepen kon 1ijn onder de gift van het Comitatu tie 'l'/wate, even min 
û U,J,,ll,, 1Yitt!a,lte en Pitlr,lo, ten 1elfden jare en dage, an 
deaelf.le kerk geschonken (1). Voorts merken wij alleen aan, dat de 
Bi■achoppen van Utrecht de stad Groninaen 1elf onder die git\ hebben 
soeken te betrekken , en ook werkelijk korten tijd in het beût dunaa 
,re•ee■t lijn; dat die Kerkvoogden hunnen Ambtenaar over het GooauT 
ook den titel gaven van Burggraaf (Pnefectus) van Groningen, hebbende 
zijnen borg en aetel in Groningen ; en dat de titel van Burggraven 
in Groningen nog lang ia behouden , na dat •U bun geug in de stM 
reed, verloren hadden. 

Na het uitsterven der Gaonauacn , welke deae waardi,rheid lans 
erfelijk bezeten hebben, namen de Heeren uw S111.wnT, andén de op
volgers in hunne goederen , deaen titel niet aan , waarschijnlijk om 
den Baad vnn Groningen te behaaen; ja aelfs wu BuT111.11 n11 S11.wuT, in 
het jaar 1lJ41S, Burgemeester van Groningen. Dit sehijnt. de reden te 
11\jn , waarom het kapittel van Utrecht, ten jare 131S2, HnDam n• 
Su.wuT wilde verpligten , de brieven, wegens het leen vaa het.. regt.s
gebied der stad Groningen , te vervolgen ; het geen die Heer aannam , 
alleen· voor zoovcr 1111i1 in 1ijne magt 10Ude staan en wel binnen eenea 
bepaalden tijd. llan dit heeft geen gevolg uebad; immers bij het 
huwelijks verdrag van IIIA, H111Da1u eeni,rste kind , ten jare 1:JGO, 
heet het alleen : ,nit dt'n Auu vnd mit rlen Atrac1"1ft mn Selwrl uatle 
mil rlen gericltte eran Oronningm , abo ab Luoou und H1n1c:1: Y.t.lf 

Suwzn dar i11 ,tonen. Maar in dea brief van het jaar 1371 , waarbij 
de Heeren van Koevorden, met GonnAnT vu DIi ÜLD11■us, dat ge
rigt van het domkapittel te Utreeht in pacht urkrcg,m , wordt het 
genoemd : /tet VJeerlike gerigt mde lturliekla,yt , /wgla, mde legla,, te 
Groningen en te Zel"'1tlert, mit 1/Tolde ende Glw. In eenen brief van 
1372, noemt de Bissebop zeker landgoed , als gelegen ia den glwri'cltte 
Ma ZeleU10ertlt ende kerspel 11an Groningen. En in cenen brief van 1591, 
nemen loA, de wed. nn H1nu11 vu Kono110111, H1111oa11: u11 ZILll
wu.o, haar zoon, Goon111 v.i.x D11' Hov1 en H11n11 VA!I DBR B11u,a■E11, 
den titel aan van Rcrrte1-s en Schnltcn in Groningen. Dc,e handelin
gen bewor,en den Raad ,·an Groningen , om zelf voor hunne stad van 
het Utrechtseb kapittel dat regtsgebied te pachten. Zij verkreeg dat 
ook, in het jaar 13!)2, ,·oor honderd jaren lang, onder voorwaarde, om 
telkens, na verschenen tijd, op nieuws voor honderd jaren daarmede be-

(t) llleD 1io don brid ,an 10.1♦ oa de llclde briercu ,.., 11 Md 10•0, bij W. u1o.i., nuc. Bpiic 
U,INJJm .. .... BUll/lclló • p. ,u • uo •• u,. . 
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)eend te worden, en aldus aondcr ophouden. Het wordt daarin genoemd: 
de glnid,t.,, tnde Aeerlu:lteyt tot, Gro•yraglam, /aoglie ende legAe, ~ 
11en eade 6Ntt!II Oronynglaen glaekglaen, mit 'Il' aide 1 mit Glaoe. Som
migen oordeelen ecbler dat het van de 1lad zelve duidelijk onderschei
den wordt in deze sin1nede • ende wij onse penooeo eo boelen voors 
• (te weten no het Domkapiltel te Utreehl) 1elleo mit onsen goede 
" in der 1tld TBn Groningen , en mede in de gerilJlen en heerlijkliedeo 
• voort, Teilig Tll'eD duiren, en komen." 

Boe zeker nu ooit de Baad no Grooin3en door de1e handeling meende 
te aijn , ontdekte fauuu: u.11 Bu11&u■11a , de een en vijftigste Bi11ehop 
van Utrecht, kort daarna den swakkeo grond , waarop die zekerheid 
·germt had. Na eer1t van het kapittel van St. Maartenskerk , aan welke 
het Gooaan geschonken was , het pnudiufll te hebben overgenomen, • 
Troeg hij daarop Tin de stad Groningen het gepachte , als onwettig 
verkregen , terug. Bij weigering gebruikte hij het rest der wapenen , en 
vorderde daarmede roo Teel , dat Groningen hem , in het jaar. 1401S , 
weder overga( het gerigt e,o de heerlijkheid, geheeteo : die Il t!er,c/u,p ean 
Z,lfllt!f'de op 60 ,n IY old., ona dat te laten bercgten , naar het regt, van 
oudsher daarot gelegen , waar tegen de Bisschop aan de stad verpachtte , 
• dat gerÎIJle inaeo de stad , alsoe te verstaea , dat sy dat hebben 
• sullen binnen der· moeren, en TOerl zuitwaerta buiten der stad, thent 
• der stede toe, daer men dat vredccruis' in voertideó plach te sctten 
• in den vryen marct , ende voert als dat van outs ge6'aen heft. ten 
• oosten, ten westen ende ten noorden." Deze opgegevene r.welteo dui
den , aonder tegenspraak , aan die uitgestrektheid lands , welke beden 
hekeod is onder den naam van de Stadstafel, en daarover kon de stad 
no een harer burgereo aanst.ellen tot Schout , maar deze moest bij des 
Bisschop• Ambtman in het gerigte van Selwert heiiedigd worden. l11 
dezen toestand bleYe■ de zaken , tot dat Groningen in het jaar 1460, 
van Dn10 Nn Bourgondië, den vijf en vijftigsten Bisschop van Utrecht , 
die gebrek aan ireld bad , dat regtsgeding van Selwerd op Go 111 W OLD 

aankocht , met de magl , om daarover naar willekeur te beschikken en 
de Ambtenaren aan te stellen, en wel voor 1600 iroudcn Bhijnsirnlden 
(fl40 gold.) in eens, en honderd dergelijke 1ruldcns (UO guld.) jaarlijks. 
Na de aanneming van den Oostfriesehen Graaf Eouao, en vervolgen, 
-van den Gelder1ehen Hertog tot Heer , had de 1tad Groningen weinig 
aan dit regtagebied , alzoo de gemelde Vorsten zich daarover als 
Laodsbeeren gedroegen, en inzonderheid Ku11o, Hertoir mn Gelder, 
die der stad niet guostill' ■eheen te aijo. Zulks was ook de rede, 
waarom Groningen , ten jare 11S36 , toen de;i:e provincie de heerlijk
heid aan K.un V en zijne erven , als Hertoiren van Hraba11d, Gra
ven van Holland en Erfheeren van Friesland en Overijssel, opdroeg, 
als eene Toorwaarde bedong , dat de Oldambten en het G1HGT Uli' 

Sa.waaT aan de stad 1ouden verblijven. Sedert dien tijd is Groningen 
in het gerust bezit van S1LWIBT of het Go111GT gebleven, en bestuurd 
geworden door eenen Ambtman , die verpligt was, alle de raadsheve
len in .sijoen regtshan te aehlervolgen en lc doen nakomen. In pleit
nedingen en andere hnrgclijke zaken , gaf hij des uijdar,s met twee 
Ge:sworenen, die viermaal in hel jaar veranderden , vonnis naar het 
voorschrift. van het Selwerder landregt, van wr.lkc vonnissrn men be
roep kon instellen aan of op den Baad van Groningen. Ju het lijf
straO'elijke hei.liste de Ambtrnan met acht Genorcnen bij arrest , tot 
aan het jaar 1749, sedert welken tijd hunne enn1ioele vonnissen, 
even gelijk die van alle anderen Rigteren in, dit gewest , onderworpen 
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lijn geworden un een voorafpand ondenoek en pedkeorÎll(r des pliop 
bij liei Provinciale Hof'. Ook werden, sedert 17 49 , de Ambtman en diem 
Secretaris, aangesteld door den Stadhouder, doch sedert 1791S door de 
stad , tot dat in 1803 eene reorganisatie der justitie in den provincie 
plaats greep. 

De gedaoe berMpingen der Lceraren in ieder dorp stonden niet ter 
goedkeuring des Ambtmau , maar van den Raad in 6roaing• , die 
daarop ook, den 21 Februarij 167:S, eenc verordeninr gemaakt heeft, 
naar welke in het GooaUT tol. eene ,temming op Predikant , llerkvOOfd 
en Schoolmeester bevoe,rd zijn alle de mannelijke hoofden des huisp
ains in ieder kerspel , die een jaar bevorens ledematen der gemeente 
zijn geweest, mits dat zij eigen buil en goed bezitten, of ten minste 

• Zet1jarige Heijen zijn. Deze moeten persoonlijk hunne stemmen in
bren3en, of zij worden niet gerekend , maar de Landeigenaren, buiten het 
kerspel wonende, welke 60 grazen (16 b11nd. 6 v. r. 62 v. ell.) veen,, 
of 24 gruen (6 bnnd. 42 v. r, 64 v. cll.) vrij land , of een vierendeel 
waar, of 20 .irraaen (IS bund. :SIS v. r. H v. ell.) behuisd land, in de 
markt van het kerspel , in eifendom of erfpacht bezitten , kunnen hunne 
stemmen door een ander laten uitbrengen , zonder daardoor echter hunne 
.llcijeren uit te sluiten. Hierdoor had men in ieder dorp vele stemhebben
den , maar nergena eene staaode kerkelijke begevior , gelijk op ..-ele plaat-
aen in de Ommelanden. De Predikanten van het GooaHT behooren onder 
de klas1i1 nn Grortingn en komen aldaar te samen. 

V óur het jaar 1791S , betaalde het Gooascv nor aan de stad Gronin
gen aekere lasten , onder den naam van rookpennior , sehulthaver en 
echultmolt , en meer anderen, welke vroeger tot de tafelgoederen der 
biucboppen hadden behoord , doch welke achier alle of door den loop 
der tijden zijn verdwenen , of, 100 ala het achuldmolt , door eenip 
dorpen , aijn afgekoeht. 

'l'ot het Gooauv behooren tban1 de -.olgende d., Noord dij k , Il id
d·el be rt, Engelbert, Westerbroek, Hoogeund, Krops
wolde, Haren, met het geh. Helpen en Noordlaren, uitma
kende de irem. Haren, Hoo-geaand en Noorddijk, a:oodat het 
Gonauv een çroot gedeelte van bel kanL. Groaüigen en een klein ge
deelte ,an heL kant. Booge•nd beslaat: het telt 11S:S2 h., bewoond 
door 18:slS huisgea., uitmakende eene bevolking ,an ruim 9000 inw., 
die meeat hun bestaan vinden· in landbouw, veeteelt, 1eheepaboow, 
fabrijken , handel en 11eevaart, en gedeeltelijk ook in veenderijen. 

De Hen., die hÎ1!r ruim 8000 in getal zijn, maken de gem. 'Van 
Noorddijk, Aliddelb,rt, Bngelbert, 1Y estert1r011l., Boogeiand, Krop,
.alJ11, Haren en Noordlaren uit, en hebben acht kerken die door even 
100 veel Predikanten bediend worden. 

De R. K., van welke men er ongeveer 800 aantreft , onder welken 
ISOO Commuraikanten, worden alle tot de ,tat. van Groningen ge
rekend. 

De 130 Isr., die bier gevonden worden, behooren tot de ringsynarore 
no 6ro11i11gen. - Men telt er 11S scholen (1). 

GOOREN (DE) , geh. in Dregterlantl, onder de Teenhop, prov. 
Jfoo,-J,.Holland. Zie Gooa• (D1). 

(Il Ben die Iets - om1taodip omtmit 'bel GOOUIIT 'W1119Chea 18 ,._, ~ Yl,I nur .. 
-.,.,. """ ..C Goongl "' GnmingM, °""""" _, ..... fi{l6rl,f - IIDDU& IQ•- .. 
SI. __ ",._ l/ln-oM, - ... ,.,. IOIO, ._. Prof. à. nsr ..... Be o. Pan 1 1D 
Groalaaen l>li 1. 8-11111 UH. 1 
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GO()BJ,B , d, ia de ••ien.i - '• BffWff,_,_,., kw, Oi,ten,,iji, 
ptoY, JVOOt'tl-B""-'ll. Zie Gow.1. 

GOORN (DE)• in de "'aadeliag •• Gooa1 of n Goous, geh. ia Dreg
,.,._,, o■der de 'l"ual,op, proY, JVoord-HollanJ, arr., kant.en 51 o. 
W. van B,,.,.., gem. Iln1w,•,-,._Baar1Jorp, 1 u. W. Z. W. ~an 
Berkhout., 

De R. K.. laebbeo aldaar eene kerk, aan de H. ROH11iraar toe
gewijd, welke tot de atal, van Goom-na,GrOICAui=fll behoort, en in 
lae& jur 18il gebouwd i,. Zij i, vu een orgel en eeneo net.ten to• 
n■ vooniea. • 

FmN tk Gotde 1 Hertog tra• Bourgontlii, deed in het jaar HH al
hier f'Jene sterkte aaoleggeo , welke echt.er later weder vernield wen!. 

GOORN-EN-GROSTHlJIZEN, R. K. ,tat., aartapr. van Hol/arul• 
_.zu.,.,J, dek. vao Jli'ut-Friulaflll; met 900 zielen, onder welke 
800 Communibateo. Mea heeft er eene Kerk te Goorn , welke door 
-■en Putoor bediend wordt. Vroeger beslOlld er ook eene kerk te 
G"n1m• , welke in 18511S i, verkocht. 

GOORSCHE-BEEK, naam, w~en mm wel~•• verkeerdelijk geel\ 
un eea pleelt.e no de riv. DB A• of Au, proY, <herijnel. Zie A1. 
of An. ,· 

GOOSEN , luilijplant. in JV,,,.,.,_J..G,,ün,,. , kol. S11rinarM , aan 
de lfatappiea-ueek , ter regten\jde in het afvarea , palende boven

. wurts ua de kotlijplanL Laodlu1t.-en-Twi1troat, en benedenwaarts 
aan de koOijplaaL l1ödenburg ; 396f akk. groot ; IJlel 88 slann. De 
Negen ooemen haar S11.v, 

GOOSEN, nrl. "°8tfrvnd ia JVeurlo,ul,..Guiau, kol. Sm.,.., 
un de S.ri_,,.., ter regt.en\jde in het afvaren ; palende boveowaart.a 
UD de '11111'1. plllllt.. Berend.lust, beoedeawaarts ua de verl. plant. 
Cart.hago , 800 akkers groot. 

GOOSVLIS-POLDKR, num, welken men gemeenlijk geel\ aan den 
G-•un-NL111■, inStaau-Ylaantlne,a 1 ia het Yrij,-wa-Slui,, p.,,., 
Znla,ul. Zie Goomn1u-.o...,.a. 

GOOT (DB-), •• Gan of m Ga.ur■Rln■-•11,, riv. in ZJlarul1 
prov. Owri.J'uel. 

Het ia een der monden , waardoor de lJutl aich in de Zuiden:u 
uilatort. HU neemt aijlM!II unnng t.egeu oYer de stad Kampen , vloeit 
met eene hogt.ige aoordelijke strekking, touchen laet Kamper-eiland en 
Ltealwoek door, tot dat hij , tegen den Mandjeswurd stuitende, 
aoordwurtl het Gauencliep afaet ; terwijl hij ,·oortAi , eerst bezuiden 
ea vervolgea1 beoaetea die vaart heen 1troomende , aieh in de Zai
tkne, entlut. 

GOOTE (DE) of Da Gon, Yoorm, riv. ia Zai,l.Bollanil 1 van welke 
thaDI DÎell meer te vinde■ i,. · 

Het was een arm van de • ., , die aan den Oostkant Brielle hio
nen stroomde, door de Z11idspui naar het Nieuwland liep i van daar 
aaar de Nieuwe Goote stroomde , Toorts , door . den St . .lnnapolder 
vloeijende, nel •ü bij Schapengon in de Nooráu,. 

GOO'fE (DE), ook ,rel Dl N1acw■-1:11-K1.11111-GOOT1 geheeten, pold. 
ia het .l,orul •• 'l"oornt1 prov. ZaitJ.llollaatl, arr. en kant. Brielle, voor 
àot f"IO'lle gedeelte gem. lfin1U11-HOflf'ft-,a-lfintoe-Goole en voor 
een lleia gedeelte 9em" lft1ter,..,..St.-Pt1ru:rt11gor1; palende N. aan 
den Roggepolder en Naters, 0. aan den Zuidspuiboezcm, de Oude
Goot.e en den Nieuwen-HOOl'lllche-polder, z. aan den Nieuw-Hellevoe\
ac:be.-polder, W. aaa den S&. Aua-polder en deo Nat.enche-polder. · 
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Den pold., die in het jaar 1473 bedijlt. is, beslaat., volgens het ka
daster, eene oppervlakte van 736 bund. 88 v. r. 9 v. ell., waaronder 
703 bund. 82 v. r. 90 v. ell. schoibaar land, als: onder Nieuw,._ 
Hoorn-na-Nieur«-Goote, volgens het kadaster, 640 bund. 84 v .r, 71h. ell., 
waaronder 631S bond. 41 v. r. 70 v. ell. scbotbaar land, en onder 
Nater1-en-St.-Pancra,gor, , volgens het kadaster, 87 bond. 1 •• r. 
34 v. ell., waaronder 86 bund. 44 v. r. 70 v. ell. 11ehotbaar laml. Men 
telt er 9 b., •aaronder7 boerderijen, van welke 7 b., en daaronder 8 
boerderijen onder Nin.en-HO<Jffl-nt-Nieuw-Goote, en i h., "Waaron
der 1 boerderij, onder Nater1-en.St.-Pa11cra1g_on. Zij wordt door eene 
sluis , op het Zuidspui , te Brielle door de haven van het overtollige 
water ontlast. Het. land ligt ISO duimen heneden A. P. Het polderbe-

-stuur bestaat uit een Schout. en drie Leden. 
GOOTE (NIEUWE), heerl. in het Land an Y oonae, . prov. Zaid

llolland, arr. en kant.. Brielle, aem. Nieufft-Hoome-en-l'lieu--Goote, 
be..t.aande uit. het grootste gedeelte , an den pold. de Goote ; palende 
N. aan de heerl. Oost-Voorne, 0. aan de Vierpolders-en-Nieuwe-Hoorn, 
Z. aan Nieuw-Hellevoet., W. aan Naten-en-St.-Pancrugors. 

Deze beerl. bevat noch d. noeh geb., en slechts eenige verspreid 
liggende woningen. Zij beslaat eene oppervlakte ran 649 bund. 84 v. r. 
71S v. ell., telt 7 h., bewoond door 10 huisgei:., uitn1akende eene be
volkin(f van ISH inw., die meest hun bestaan vinden in den landbonw. 

De mw., die, op 8 na, allen Herv. zijn, behooren tot de gem. Niea
ven-lloorn. - De 8 R. K., die er gevonden worden, onder welke 4 
Communicanten, worden tot de stat. van Brielle gerekend. - M'en 
heeft in deze bcerl. geene school, maar de kinderen genieten onderwijs 
te NieutHn-Hoom. 

In het jaar 1401 , beloofde Hertog Ju ,.,.. B111011. aan de stad 
Brielle , om de N1nown GooTE niet tot. korenland te zullen laten bedij
ken, dan met wedenijds goedvinden. - In het jaar ·tUIS, gaf ge
noemde Hertog zijne toestemming, tot het bedijken vao de N11tuw1-
GooTB, doch dit bad geen voortgang. In hei jaar 1473, deed Kun 
Mil Dourgo11diè uitspraak in het IJCSCbil over de bedijking , en gaf to 
gelijk zijne loestemminir, tot. de bedijkinlJ van de N1tuw1-GOOT1. In 

_ het jaar 147 4 , stond gemelde Vorst aan de stad Brielle zijn regt. af, 
van het passagie- en veergeld op de Nmrws-GooTB, onder voorwaarde 
van ecne jaarlijkscbe betaling van 100 ponden (7:S guld.). In het 
jaar 1478, ontsloeaen Mu1a1L1u11 n11 Oosn11a111t en .Muu. n11 Booa
GOl'IDlii de stad Brielle van deie honderd ponden '•jaars, niits beta
le11dc in eens duizend auldcn. - Deze hccrl. wordt thans in eigendom 
bezeten door Jeu Heer Aa11 V LIBL.ll'IDBB , woonachtig te !f,,,nansdorp. 

Het wapen dezer beer 1. bestaat iu llCD schild van zilver, beladen met een 
5lroomend water, waar lanas een rij hoornen , in het verschiet. een zei
lend schip , alles van natuurlijke kleur, onder eene lncbt. van azuur 
(blaauw). 

GOOTE (NIEUWE-EN-KLEINE-), polei. io het Land-t,an-Yoome, 
prov. Z1iid-Holl1111d. Zie Goon (Dii). 

GOOTK (OUDE-) of Ouon-Gon, pold. io het Lan,J..,,,a,1-Yoome 1 

prov. Zuid-llolland, arr. en kant. Brielle, gem. Yierpolder, 1 ge
naamd hel ]Vie,a,/,an,l; palende N. aan den Nicuwlandscbe polder, 0. 
aan den Veii.boeksche-polder en den Ond-Hellevoelsebe-polder, Z. 0. 
aan den Nieuwen-Hoornsche•polder, W. aan de Goote. 

- Deze rld. beslaat., volgens het. kadaster, eene oppervlakte van 
249 buo . 7 v. r. IS1 v. ell., waaronder 222 buod. 24 v. r. IS6 v. ell. 
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scho\biar land; telt 4 h-., waarunder i boerderijen en wordt, veree
nigd met de pold. het lfieu•e-.LanJ, Oud-Helk11oet en Y,li:
lod, van het overtollige water ontlast door éénrn molen , hebbende 
de uitwàteringaluis in de haven van het dorp Zwarte-Waal. Het land 
ligt 1 ell. ilS palm. henedèn A. P. Het polderbest.uur, vereenigd met 
dat van den pold. Nieuwland, Oud-Hellevoet en Vekboek, uitmakende 
het bestuur van de VielJIOlders, gezegd Nieuwl1111d, bestaat uit Ij Leden. 

GOOTJES (KLEINE-),. pold. in het Land """ Yoonae, prov. Zuid-
Bolland, eiffCnlijk. een gedeelte vau •Goot,. Zie GooT1 (Dl). 

GOOY, buurs. in het graafs. Zutphen, prov. Gelderla,ul. Zie Goor. 
GOOY, landstreek., prov. JroortlJiollu.nrl. Zie Gooi (Hn). 
GOOY (BREEDE), wa1er op het eil. GoeJereede-n-<herfla'lt.ké1 prov. 

Zuid-Holland. Zie Gooi (Baaua-). 
GOOYEM, geb., prov. Fn'e,land I kw. Fntn-goo, griet. Fonsrra

Jeel. Zie Goouu■• 
GOOYEMERGAT, water, prov. Friularul, kw. Futn-goo, griet. 

Fonsff'Gdnl. Zie Goumra1auT. 
GOOYKENS-NIEUWLAND, pold. op het eil. &Aoum, prov. Zee

land. Zie Gouns-N1RWJ..a1111. 
GOOYLUST, buit. in Gooiland, prov. NoorJ-Hol,land, ah-. en 4½ u. 

Z. W. van ,Jm,tertlam I kant. en !il u. Z. van Naarden, gem. en in de 
kom van het d. '• Grafffllmtd. 

Deze buiL beslaat , met de daartoe behoorende gronden , eene o.,. 
pervlak.te van 7IS bond. 10 v. r. 90 v. ell., en wordt thans in eigen• 
aom bezeten en bewoond door den Heer ;J. Coavsa Hoo.T. 

GOOYUll, geh., prov. FriulanJ, kw. Fe,urgoo, griet. 1Ya.fff'tJ
deel. Zie Goovu•. 

GOOYUIIERGAT, water, prov. Fri,.-tanJ, lr.w. ll'nltrgoo, griet. 
F OJUef'fldul. Eie Goo-ruaaauT. 

GORA , Lat •. naam Tan het plattelandst. Gooa , ia Twntht , proY. 
Oi,eriju,l. Zie Gooa. 

GORA:M, eil. in Oo,t-/adië, een der Goram-tilanden 1 tot de Zuitl
Oo,ter-eilanJm-Nn-Bantla behooreode, 0. van Tenim&ar, 5° 4' Z. B. 
1iso0 2!il' o. r •• 

Het is 5 mijlen lang en !il mijlen breed, en er wordt eeoige rij1t ge
teeld. Het is bewoond door :Mahomedanen, en heel\ weleer gediend 
tol wijkplaall van schuldige Baodanezen , zoo dat derwaarts togten 
gedaan werden , om hen weder onder de Oostiodisebe Compagnie 
terug te brengen. 

Op den !il8 December 16H sloot de Landvoogd AcoLIY een vcroond 
met de .Opperhoofden van dit eil., waarbij hun vroeger slecht. gedrag 
tegen de Nederlanders vergeven , en zij , als onderdanen van het Gou
vernement , aangenomen werden" terwijl zij het getrou"heid zwoeren, 
met. belol\e van het in geval van nood bijstand te z11lleu verleeneo 

GORA:M-BJLA.NDEN , eilanden iu Oa,t-lndië , tot de Zuid-Ooiter
.îlanilna-111u1-Bantla behoorende., 
. Deze eilanden zijn drie in getal , en door een naan• vaarwater of 

kanaal van de Ceram-Laut-eilanden gescheiden. Zij aijn bij de in
laoderJ bekend onder de namen van Goram, :Marrowolko en Sa
la•Uta. Htl eerstgenoemde i, het meest bevolkte, co bevat de 
rijkste handelaren. De wetten or gebruiken der Cerammers worden ook hier 
1•evolgd , en. voor het vorige zijn deie eilanden ook aan Keffing ea 
Kelwarie gelijk. De dorpen li1men meest aan den zeekant , op die 
plaah . waar de koraalbankea cene coede schuilplaats voor hunne vaar-
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taipn opleveren. De inwonen ztta met het ffal'Water lànp de kmtèa 
seer bekend , en altijd bereidwillig, om de aankomeacle vaartaigea 
1,innen te loodsea. De bewonen der onderscheide dorpen le-vea meeal
tijda in oorlog met elkander , en hunne geschillen worden selden 
sonder tu1scbenkom1t un Gouvernementl Ambtenarea bij gelegd. Zij 
drijven veel handel met Banda , en rusten oolr. wel Taartuigen uit 
naar Bali en Sumbawa. Terwijl •U met de bewonen van Nieuw
Guinea in gedurige versta.ndhouding lenu , aijn •iJ met dal land 
seer bekend en zouden daar ala tolken &eer geschikt kunnen 1ijn ; ook 
-kt hunne enarenbeid in de kustnarl van Nieuw-Guinea , hen tol 
aeer bekwame loodsen. Voor Banda i1 de handel nur de eilanden, 
ten auidootten un Groot-Ceram , onaüsbaar, omdat die van Banda 1ich 
alleen op deze eilanden van sago, olie, kokosnoten, vee, hout, atap, 
en andere onontbeerlijke artikelen voonien. Wanneer men verhinderen 
kon, clat 1ij hunne lijnwaden en goederen regtstreeks no Singapore, 
Jlalûka en self's no Bengalen en Manilla herwurta bragten , en wan
neer 1icb nu en. dan een Nederlandsch Oorlopvaartuig bier vertoonde , 
soode op Amboina en Banda de handel 1eer hegun1tigcl , en de wel
vaart aanmerkelijk vermeerderd worden, Tot nu toe echter hebben 
onae be1ittingen van den handel , welke Lier gedreven wordt, minder 
voordeel dan de vreemdelinsen. · 

Munbpecie is op dese eilanden niet in omloop; goud- en ailvergeld, 
wordt gaarne ontvangen , doch, nadat men het eenmaal uitp,revea 
heeft, aiet men het aelden teruir, Koperen mnnt ia geheel onbekend. 
Om kleinigheden te betalen, bedient men zich van min of meer smalle 
1troken of n!pen nieuw katoen. Deze worden door de vrouwen uitge
rafeld, en vervolgens weder tot garen gesponnen , hetwelk 1ij, met clea 

· wortel ·van bengkoedoe, rood verwen , waarna lij op nienw broeken en 
kleedjet daarvan weven. Deze wortel geeft aan het lijnwaad eene seer 
'ftlte kleur, en maakt het garen leTens veel sterker. De aldus op 
nieuw gewevene stoffen zijn , in1onderheid op de Aroe-eilanden en de 
1'ey-eilaiJden , aeer gewild. De kleedjet 1ijn doorgaans donkerrood 
met blaanwe ruiten. ~ alle deze eilanden wordt eene groote meniste 
sulke kleedjet vervaardigd, waartoe het garen , huiun het boven 6e
achrevene, meettendeels van Bali berwaartl gebragt wordt. Ook de 
hretde klewangs (houwers), welke op GolWI venaardigd worden , &ija 
in den geheelen Moluksche-Archipel bij voorkeur' gezocht, en inder-
41aad ook van ongemeeae deugd en van heter getemperd staal , dan selfs 
op Java. Doorgaaos z\jo de Goramsche klewangs van i tot 3 voet 
lang en 1eer fraai gedamasceerd. De iowoners bouwen weiniG 
1'aartnigen ; hunne kleine praauwen bekomen 1ij van K.eî , en de 
grootere meest van Bali. Tot het QÏtruaten hunner vaartuigen heh
Len 1ij zeer •einig noodig, wanneer een padoewakan in zee steekt, 
heeft 1lj maar een enkel zeil aan den mast , voorts twee roeren , die 
uitgeligt kunnen worden , en eene kleine kano , welke zij binnen boord 
zetten; wijders hebben aij twee ankertouwen van in elkander gevloch
ten rottan (zoogenaamde bindrotting) ter lengte van 30 en ISO vademen 
ieder. leder val van het 1eil is mede van gevlochten rottan ; de 
schoten enz. van goemoeti ; hierbij hebben zij twee ankers van swaar 
hout, eenigzins gescherfd aan den klaauw, en een swaren steen op 
den stok nslgemaalr.t , onder water zijn deze 'flartuigen met kalk 
digt ll'l'.smeerd en boven water geschilderd met zwarte verw , uit gebran
deo kokosbatt of rottan samenll'esteld. Eenige potten drinkwater, een 
kleine voorraad nn aout, eene menigte 1agohroodje1 en een aantal 
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wcbhoeken mau.l o•eiigem de geheele loeraating uit. De gemelde 
eilanden aijo tamelijk boog en seer naebl.baar, op Gou■, zelf wordt 
eeniir, rijst geteeld; doch op Ianowolde, ea Salawaua dunen 
de inwonen de aaor,lanting van dit produkt nieL ondernemen , al100 

het een , als erfelijk erkend, uital11itend regt vaa Goa.- is. In de 
binnenste gedeelten 'AD deae eilanden houden zich vele uitgewekenen 
nn Sumbawa en Bali op , die eene alaafsehe ondergeschiktheid aan de 
eigenlijke Inwonen moeten bewijzen. Deae vlugtelinir,n kennen zeer 
-weinig behoeften ; zij voeden ziela, in de wildernissen, van varken 
en ander wild gedierte, en zelfs worden, zoo men •enekert, de 1lan-
gen bij ben voor eene lekkernij gehouden. ' 

De viueherij wordt bier weinig uitgeoefend , alzoo de inwonen 
sich , hij voorkeur , met boenden , geiten en ander gedierte Yoeden. 
Wat er·van viachvangat gedreven wordt, geacbiedt meest door de pa
poeaacbe daYen , 'Veelal met lijnen. Zoogeaaamde seroos of 1takellels , 
,raarmede men den mc:b op de droogt.en vangt, r.ljn bier wl'inig in 
gebruik. De vrouwen houden aicb dikwerf bezig met het soekeo Yan 
krabben op de banken , en met eene zonderlinge wijae van Yisseben ; 
sij hebben namelijk aan elk been eeoe korf, waar de voet door heen · 
1teekt, met ellr.en tred beroeren lij het water op de modderbank, en 
,reten op het gevoel te oadenelaeiden , of er vÏlch 10 den modder verscho
len ia ; de1en klemmen &ij met den voet vast ea steken met eene 
achorpe Jl8fl lup het been heen door den korf, waama lij den YÏlch 
ophalen. De risehvanpt met lijnen in dezen Archipel ÎI zeer eenvou
dil[; aan ~neo , ter lengte van 60 tot 100 ndemeo , wordt tot IS 
vademen dun koperdraad' en daaraan een . viselaboek vut gemaakt ; 
aan den hoek wordt niets anden dan eeniir, boeodenederen gehecht , 
die in bet water de vertooning van kleine vÏlchjea maken ; dese laat 
men aehter aeilende of roeijende vaartuigen slepen , en vangt , naar 
mate de lijn dik en de vederen groot aijn , aeer ir,makkelijk eene 
goede menigte KJ'OOle en kleine Yiscll; YOOral des DIOl'IJ'RS Y!09! is deze 
wijze vaa viuenen gebnükelijk ; bqlehen de vederen wordt ook wel , 
met goed gevolg, een reepje VÏlch of wit linnen aan den hoek vut-
1emaakt. 

GORAN-GOLI (BOGT-VAN) , baai in O.t-l•iil, in den Mol--,,,._ 
.dreAit>el, uu de westzijde nn het. eil. 'Xoela-Maogolie, . het grootste 
der :toela-eilandea. - Het ia eene aokerplaa&a, welke deor drie eilan
clea hesehermd wordt.. 

GORCUM: of Goae1a, naam, welke bij nrkorting veelal lft'-l[l!ftn wordt 
aan de at.ad Gouscua, in het. Lou •• .4.del, proY, Z.ï,l,..HoU,,,.tl. 
Zie Goa111CD11. . 

GOB.DA , kaap in Ood-latlië, ot het •ow.a.. eil. •~, 
aan de noordwest.knst, 140" i6' O. • 

GOBDIJK, vl., prov. Fria.,_,,d, kw. z_,_,_.,,,griet. Op,terla,ul. 
Zie Goaanua:. 

GORE, naam, onder welken de plat.telandat. Gooa, in r ... tAe, prov. 
Ooerij•el, wel een, voor komt. Zie Gooa. 

GOREGT, yoorm. lr.w., pro•. Groningen. Zie Gooaz11T, 
GOREP' _geb. in de J/eijmj Nn '• Hertog,nl,o,da, ""'· Oi,i-iji, 

prov. Noonl-Brobau. Zie Goa,. 
GORICHEM, at. in het Land N11 .4.rul, prov. Ztw!,-Hollou. Zie 

-Goa111c■za. 
GOBINCREJI, arr., pro•. Zui,l..HoU.u; palende N. W. aan de 

Lek , die het van het. arr. Rotterdam scheidt. en N. mede aan de Lek , 
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•aardoor het aldaar van de prov. Utrecht gescheiden wordt, 0. aàft 
·het Gcldersche arr. Tiel, z. aan de Jlerwede, die het nn het Noord
Brabandsche arr. '1 llertogeobosch en van het arr. Dordreeht aoheidt, 
nn welk laaute het ten W. mede door de Noord geaelaeiden wordt., 
die het voorts ook 'HD bet-arr. Rotterdam aoheidt. 

Het bevat de kant. Gorinchem, Sliedrecht en Vianen. Het 
beslaat eene oppervlakte no 4S,iU bund. 87 v. r. 94 "· ell., telt 
71S:i9 h., bewoond door 9578 hoi1gez., uitmakende eene bevolking vu 
ongeveer '8,000 inw., die meest hun bestaan ,inden ia den landbouw 
en de veel.eelt, oader welke ook vele aannemen no publieke werken 
gevonden worden. 

GORINCHEM, kaoL., arr. Gori,,dw,a, prov. Zuitl-HollawJ; palende 
N. en 0. aan het kant., Vianen, voorts voor een klein ,redeelte aan 
.het Geldencbe kant. Geldermalsen , Z. aan het Noord-l3rabandaohe 
kant. Heusden , w111"an het door de Jlerwede ,reaebeiden wordt , W • 

. aaa bei bat. Sliedrecht. Het bevat de volgentle 14 gem., als: Go
rinchem, Ameide, Arkel-en-Riel veld, Gieuen-Nieuwkerk
en-11 oue broek, • Bard in x veld, Boog-B lokland, Hoornaar, 

· Kedichem-en -Oo ■ terwijk, Leerbroek-&eijerako•p-en-Kid
delkoop, Meerkerk, Nieuwland, Sehelluiaen, Spijk ea 
Tienbovea. Het beslaat eene oppenlakle van 11,401 baad. 7 v. r. 
3 v. ell., telt i9i6 h., bewoond doer SISIS7 buiap., uitmakeade 
cene bevolking van ruim 18,000 inw., die meeat hun bestaan vinden 
ia dea vee- en henaepteelt, terwijl er ooit Tele aannemers van publieke 
werken gevonden worden. 

GORINCHEM,. riaf, pro•. Zwl-Hollau, kl. vaa DorJrclt. Dae 
ring hevat de volgende 10 gem., als: Gorinchem, Arkel, Boog
BloJr.land, G ieuendam - en- Neder-Bardinneld, Gie11en
N ieow kerk, Gieuen-Oadekerk, Hardinneld, Hoornaar, 
Sellelluineo en Spijk, met 10 kerken, bediend wordende door 
1i predikanten. Ben telt er ongeveer 14,000 aielen. 
. GOlllNCHEII, gem., P'°"• Zuid-Hollawil, arr. en bat. Gorirtdwrra 
(3 m: k., 4 ,. d,); palende N. aan de lfC!II• Hoor-Bloklaad en Arkel
en-füetveld, 0. aan de Geldenche gem. Vurea-eo-Dalem, Z. Mil de 

. Alerwede, W. UD Schelluinen en Hardinxveld. 
. De1e gem. bent 41 st. Go11111c:ns en de aoogeoaamde Banne-Tan
Gorinchem, ;waarin het geb •. de Haar" zij beslaat eene oppenlakle 
van 788 bund. 80 v. r. 10 "• ell.; telt 1466 b., bewoond door 1617 
huisge1innen, uitmakende eene bevollûng van 8200 inw., wier ~oer-
11aamsle middelen van bestaan zijn : handel in koren , aardappelea , 
henoip , zuivel en de -vischvaogst; alsmede in de 'Winkelnering TOOI' den 
omtrek ; ook zijn bier S brouwerijen, i mouterijen , i kunstazijnma
kerijen , 4 leerlooijerijen , i scbecpstiruwerwerven , i zeilmakerijen , 
1 taanderij, 3 a:almrookerijen, 1 lonwslagerij, 1 zeepaiedcrij , 1 zij
defabriek, 4 boekdrukkerijen, i steendrukkerijen , 1 houtzaag-, 4 olie-, 
l koren- en pel- en i koreo- co moutmolcos. Goai11c■zs is ontegeozeg
f,clijk eene dier plaatsen van ons vaderland , welke den meesten door
toat hebben. waar de kosten \'an het annwczen • met de meeste zorir 
worden bestreden. co de bedelarij het ernstigste wordt geweerd. 

Deze plaats heeft• •rnlgcns Ds. Munn.T, de roem van schoooe meis,jes 
.en vrouwen te bezillcn, en is, door bare liar,ing aan de stroomen der 
ri_vieren , eene der gezondste plaat.sen in ons Vaderland ; terwijl die lig
.gmg aan rnle 'Wateren haar steeds bevrijdt van ongelukken door 
onweder. 
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Men houdt et juriUb i he.tumulten , welke in..Uen : de eente 
ep V rijdafr •6ór den eenlen Diardag in No•ember , de tweede den eentA!n 
Dinplag na St. Maarten ia N'Hemher. De jaarlijkscbe paardenmarkt ,alt 
in, in No,·ember • en wel, llaand• na St. Maarten, De voorjaanmarkt 
Jtegiat met half' Tasten en duurt 8 dagen ; de kermis wordt gehouden 
in .Áupstu1 en wel den Zondag aa ••••.a. H-leaarf; de najaanmarkt 
lletrint op Maandag na St. Jlaarten en daurt 8 .dapn • 
. be Hett., die hier oap•eer 6000 ia getal 1ijo, maken eeoe gem. 
ait., welke tot. de klaa. nn Do""'1dtt, ring na 6orinelw•, behoort ea 
door 3 Predikanten bediend wordt. De eerste , die hier het leeraarambt. 
heeft. waarpnomen , is geweest H11n1G1J1 RoLUD111 V BLLIKl1II • bevestigd 
in het jnr 11S73 , t omtrent het jnr 1600. la het jnr 11S7' kreeg 
hij tot ambtgenoot Cu•u Coo,1.1..1.1, die uit De.enter herwurll kwam , 
en DOf binnen het jaar naar Lnden vertrok , en in diens plaat■, in 
liet jaar 11S71S' a_,.,. ....... v ... T,· ,reae,rd Lu111n, die UD Ly■elheym, 
uit den Palts, herwaartl kwam, aoodat er de■&ijd■ twee Predikanten 
1loaden ; terwijl , in het jaar 11S88, tot derden Predikant beroepen 
werd T■o■.ll Sn.a.n■UYRII , die ia 1193 naar Leyden Yertrok. la het 
jaar 1647 werd het getal PNdikant.en tot op Tier Yermeerderd • eo , 
ilen 17 Janlj Y■o dat jaar, ten dien einde beroepen Joau1a •-• , 
die Y■o Helluoetllni■ herwaarll kwam, en in 166i OYerleed , waarna 
Jaier altijd Yier Predikanten gestaan hebben , tot het jaar 1807, toen , 
na het overlijden Tau den Predikaot ADa1ua1 M.llDT , ingevolge Ko
ninklijk be■lait, de Yierde leeraanplaa&a oaTenald bleef. Onder de 
alhier ge■taao hebbende Predikaotea •iaden wij vermeld de Geschied
■chrijver A.DBl.lHI '• GauuH■■, die in 17(1S herwaarb kwam en den 
8 Jaaoarij 17(9 naar Middelburg nrt.rok. Het beroep ge■chiedt door 
den Kerkenraad, trit een twaalf-, UI• en drietal. 

Ook be■taat hier eeoe Gemeente van Afgescheidenen, die ia 
het jaar 1841 erkend i1. 

V roepr bntonden hier nog eene Remoastraallche, eene W aahche , 
•ne Enpbche en eene Doopegezinde gemeeat.e. De Remoastrant,ché 
remee at e il, omstreek, het jaar 1791S , bij de HerT. gem. iagelijfd. 

De Waalache gemeente wu opgerigt den IO A11ga1tas 11S88. 
De eenten , die ia dese rem. het leeraaraml,t bekleed hebben , waren 
J.....,a Galffllll tl, Y _,., die in 169!1 nerleed ; Aan •• L.a.■ua•n , 
den i9 April 1891 naar Olm beroepen, en P1■aa1 G.1.111'011 ,k Zoo,a 1 

deq, S JanU 17011 Emiritu "ftll'klaard. Na het onrltidea van haren 
laatsten leer.-r 1.f.ClVD D.a.TID Rnouu ...... ,.. ....... llnc:iaLIII, eeoen af. 
1tammelior Yan den beroemden Bauau11111, den vriend van 11111.ucuoa , 
het.welk den 9 Aupstu, 18M plaats had , il aij , inprolge Kon. be■lui
ten van 19 Anguta■ 1817 en 9 December 18i(, nnallen verklaard. 

De Bagebche gemeeate il reed■ in het begin der Torige eeuw 
te niet gecaan. 

De Doop1geainde gemeeate heeft sedert .het midden der••
rige eeuw niet meer be■taan. 

De Christ.eaen, tcleledaan de oaverandercle A.agbarpche confessie of 
Lat.benchen , Taft -.erke men er , die Y■D Varen mede gerekend , 1 liO 
telt, maken mede eeoe pm. uit , welke door ~aen Predikaat bediend 
wordt , en in het jaar 1799, i■ opserigt, als wanneer aij aich t.e•en1 
•erbroederd heet\, met de Rent.-Evangeli1ch-Lat.henche ~m. te Am-
1t.erdam , t.erwijl noeger de leden dier geaindte eeae filiaal gem. nn 
die van de Evaag. Luth. pm. nn Dordffl:At uitmaakten, met welke 
Gliaal gem., de tuthenche iageaeteaen van Varen , 1ich reed■ ia 1796 
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...... i .. ~- De "te, & ia de Beest. 1....-. Latheraehe 8'1111• 
,-aa Go ....... Jid leerurambt heel\ waupllllNMII, ÏI .,._., C.al.l9 
Sw,AN , die ia het jaar 1799, berwMl'tl kwam, en ia het jaar 189i , 
■aar PIU'lllel'ellde vertrok. 

De B.. Jl., no welken-• er itOOuntNCt , eoclw welklm 1400 Com
lDIIDikant.ea, makea eeae par. uit, die tot het ur11pr. Taa UINck 
behoort en door -• ,Puteor Wiead wordt. 

· De Isr., "flD -)ken men er 1Htelt, makea eeae riapyllllff8 ait, 
-1ke \ot het symppal-ftlleld vm &M.,._ belaoo,t, en door eenea 
V oonaapr bediend wordt. 

lleo telt i■ dese pm. 7 seholea, welke p1ammlijk deor een p
middeld pal "fan 1000 leerliagea besoch&, .worden. 

De atai! Goaoc:au, ook Goa■-u, Gou.c ... of Geuacau, oudtijü 
Goa1■uo■ gespeld, en bti verkortiD! meestal Gonu■ of Go-■ paoem.t, 
in het Latijn G.,..C11111111■ of Gea111C111■1-■, lilJl I u. 0. vao »--
dreebt, en 4 a. Z. 0. vu Schooalaoven, lSt° 49' ISO" N. B., 
ii0 58' 16" O. L •• ~üna ½ a. bened~ de plaata, uar • .... en 
de Waal, bij Woudrichem ea Loevestein, m elbmler Tloeijea, om 
de Merwede te vormen, welke riTie.r ten Z. lanp û wallen va11 
Goauc■u ia-vloeit ea aWaar cle Liap opaeeat_. De LiatJe d,elc. 
Goa11c:a1■ ia twee dele■, welke met drie fNl)te ..__ hngea cle 
Peterbrus, de ViscbbrulJ an de Koreabrag, aan elbnderea 
pheclat lijn. Zij maakt lüer û laawea1 der stad uit, -welke de1 win
ten het voornaama&e wnlup,ooNI ,_hen Nijmegen en Donlreelaa 

· voor Ie acheepvurl .Un. la he\ jur tl4i wea,d •ti , vaa bove■ • 
Diende, lot in eene aiepe kreek dool'IJefl'aVeD, door welke zij ÎII de 
M..-.,ede valt. Goa111Uu, op de gren!f,U van Hollucl plepn, il dooa,. 
gaans wel versterkt geweeat. Beedl io den ■-IVllltf der Ulliende --, 
hebbaa er lwaalf bolwerken omplepo , waarbij later nog oculenchei
dene nieuwe werken pmaakt werden. Aan de landaijde door inua
datiën gedekt en moeijelijk t.e genaken, aoo WOl'dt lij al, eeoe 1terlr.e 
vesting beeclaouwd. De ata41 beeft ,-ier poorten, de Arlr.elpeort, ,... 
oudade Hoog-en-Laatr-Arlr.elpoortea, ten N. uit~de • .., ._ 
dorp en J.aad-van-A.rkel; de Dalempoort hij de oude Burgpoort, 
teo O. IIUl' Dalllm in den TielerwallNI uitpa■de; de W alerpoor& 
of Wui poort, t.en Z. UD de llerwede, pbouwd ia 16'9, ...,_ 
beeldende aan de biowuazijde het feit van aterkta vu dea Beer v•a 
Arkel. in het van. den IJl"ODd belîaa vao IIJ• paard, en aaa de • 
t,naijde de •preuk : Cavnu • QDà us1n ans IMUUI HIIUT , • ., 111 

l'.\CB IIIIUA ' Blf UI NLLO ••ncu UI' (cl. i,; de ... ' wier hurpr1 llel 
D1ee1t aan de welAen gahooname11 , ÎI uowel ia vredeatijd sehlkkitr, 
al• onoverwinnelijk in de11 oorlog). en de l.anselpoart, t.en W. 
naar den Wolferacbeodjk en Bardiuveld aitfaade. La wil dat 
deze laatsl.e poort haren naam gekregen heet\ naar de lantelarij , op 
den burg van Arkel, of aaar die op het oude stadhuis, ia de H•g
llraui. De wallen rondom de slad ligpa aeer vermakelijk , ea mea 
heeft vandaar , even ala baiteo , 'Mnchot vaa ICboooe land- e11 water 
p;;igten. De naaDIIOOl"lprong van Goaiaua i1 ooraker. De een ia 
no IJl!Voelen , dat de stad haren ■aam gekrepa 10t1 hebben va■ laare eer
ste bewonen, een sering slag van visscben • om luJDDe Gore of Gorige 
gedaante, 11pot1wijze Gorreken1 geoumd, dat edat.er wat te fabelach
tig luidt. lllet meer schijn gissen anderen , dat Goa1■11U11 100 veel zqr& 
als Heim of woDÎ.alJ Tan Goavs , en dat de stad de11m naam naar ie
keren Goua of Jea1s, Heer MA 4rlrel I pkregen IOll hebbeu. .lammer 
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• bl!l echter 4at - onder de Heeren nn Arkel penen 'tan deun 
811111 'findt eppteld. Nog anderen gislen , dat mï.ehieft Gn111C111111 
atfnen naatn -nn Gor of Goor , dat oudt1fcls eene moerassige plaats l,e. 
teekende , en hem ol heim woning ontleent , wanneer Goalllc:an seo 'teel 
IOII aijn als wornng in of un eenen moerassigen grond, Ten minste aoa 
de naam das uitgelegd, de irelepnheid der stad ffij wel uitdrukken •. 
De tijd der stic:btinir Tan «;ómc:na is eYen onzeker ats de naams
eonpronir der ttad. Sommigen ,rillen , dat de Romeinsche legerplaàts 
Gs~u gelegen pweest aij , ter plaatse ,raar men thans Goutn:11n 
Tindt. Anderen meenen , dat zelerea Ju TAII Ann de beerlUkheid 
W cMeren , omtrent de llerwede en de Linge gelegen , Tin Graat 0no 
Ta Bn,.... gekocht hebbende, die met het woel un Ad.el vcreeaig
e!e, en daarin , omtrent den jare HSO , Goaurc:an gesticht heeft. 
Doch 111eae meen:,_ rast ook •leelats op losse tp'Ol>den. DIi latere 
I1"0aijbelu1f'Yen ' malen et se•• ftll, Het eerste 1ekere 
bescheid van Gomtnn vindt men in t,ree liand-resteo YID l•• t , Hertog 
.,,. llra6tn,d I ea F,oa11 T , Graf Ntt Nollarsl I gqreven ia de tren 
1187 en 1•, ,r■arbij de poorters Tin Goalllc■n door geheel.Bra nc! 
at lhHand , tob'1j ffl'klaml werc1emi. In -den briehan Graaf F,oa11 
wordt te kennen sere- , dat de stad ~ke nijheid al ••n 1ijne 

'Toonatell bekomen bad. In de totnijheid, door P1oa11 V geschonken, 
wcrrdt rll!fl'd , dat die NUde Toortlluren , al ,ras het , dat de stad door 
het peld cles -.aten en oTermooming nur eldert IDOt'&t Terlegd ,ror
cten , hetwelk een ·be"'ijt van de lage en moerassige çrondsla, del' 
ltad en, naar h«II ons l'Olll'komt, ook Yan de afleiding van haren nam 
ui\ die lage liffing, it. In 1lè 'Ollde rQmkrontfken ,rorclt op het jall' 
tD ,an Goa111c .. • gewag ,emaakt. Be lijsten der Schepenen Yaà 
Goam:n11 beginnen met het jaar 1511. Uit een handvest no den 
'1 Notemher des jaars 1381, gegnen door Heer Onou11 Aaur., blijkt, 
.!at de 11tacl toen reeds ·eeoen geruimen tijd in Moeljenden wel1tand ,ras 
pweeet. •en Tindt er in gewu(d, 'tan de Schepenen der pootteren, 
Tim het ,eer over de llerwe, nn de molenaars , tab het IJCY•D
gentiais, van de -.tadsschool , 'Yischnnn¼t, em. Ook had er Otto 
vu Aan, , al in den jare tff8 eene kan011nibdU 'fan twaalf ot veer" 
tien KanoHiken gesticht. 

De ltad hftl\, binnen hare •allen, eeoe oppenlalr.te Tan 96 baad. 
ft 't'. r. 16 "· ell., en telt 1419 liuisen. bnoond dow 1188 haisga., 
ui\makende eene bevolking nn ruim 7900 inw. 

lltea heel\ er eene tamelijk ruime vierlante I 11' l t 't'66t het stad
lmis. Qp het midden van deae Ial'kt lag DOif, op het einde clet 
"forige eeu,r , een ronc!e steen , op wellen YrOeger ee1rige palen si.on• 
den , die men •oor O'Yllrblijûels hiefd , TID htt teoaeel , waarop Hertog 
Lur. ,o BaaallOI\Dli wu iahuldigd. Bebahe deze is er eene 1( oren
m ar lt. op den IIOAIIMliji I bij de Vischbrng, en eene Via.eb markt 
op de IoltiGNn , zUnde een fnai plein met ·boomen 1ieplant ; op dé 
Groenmarkt, mede ieen fraai plein met boomen, achter het ~d
Jmu wotdt de Groote :Kaasmarkt pboaden; terwijl men th 
~- en Gasttiai,straten thans tot wekelij]s.scbe Groenmarkt. en de 
laatste tel'eus tot Ileine Kaas- eo Botermarkt doet dienen. 

Het eente S lad ha i • , dat· 100 Teel men weet te Gow111can bestaan 
her& , stoncl in de BOOfltrattt I ter plaatse waar later de hanen van 
het Patemoster geyonden werden, -welke plaats was tegenOYer de At,-. 
kelstraat. Het tegenwoordige op dl! J/larlt1 waar, behalYO c!e Sted&
lijke Re;i-erintr, ook de Arrc,mtiaement1-regibank en het Iantoageregt 
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'Vergaderen , is een oud aanaieulijk pbocnr, n11 hetwelk de lijd der 
1tichtiug niet blijkt; men verhaalt, dat het, lang voor dat Gou11cua 
aan Holland kwam, een pakhuis was van aekeren D1a11. vu I.i1111n11. 

Men gaat er in door een open nrwulf,el, dat op aes pilaren rust, 
voorts langs eenige trappen naar een groot voorportaal of de ou1l1? 
vierschaar; ter regteraijde zijn thans de Arrondi1sements-regthank en 
het Parket, vroepr de V roedschaps- en Weeskamers en de tegenwJOr
dige Stads-secretarie ; link■ heeft mea de voormalip Scbepen1ka111er, 
thans voor den Kautonn-gter bestemd ; door eenen gang aan de ~Jiter
aijde komt men op een ander portaal. alwaar ter regterhand , roeger 
de Borpmeeslerskamer, thans de Griffie der regthank is en lt'r linker 
die der vroe1Jere Burgerkapiteinen, thans Bur8'emeesterskamer. De 
Toormalip V roedschapskamer, na gebruikt wordende tot Audieotiezaal · 
der regtbank en Vergaderkamer voor den stedelijken raad , is een fraai 
'Vierkant vertrek. In de voormalige Schepenskamer, een ruim ver
trek , dienende thans voor den Kantonregter, heeft men eenige schil
derijen 1 onder welke de geregtsoefening van Graaf W ILLU dera Goeden 
Oîer den Baljuw van Z11id-Holland uitmunt; voorts een gewapend 
acholler, door eenen miscladige, die ter dood veroordeeld wu, kunstig 
gebeeldbonwd. lo de Weeskamer werden Troeger de stadaarehieven • 
waard. De Secretarie is honn het open Terwulf1el en bevat thans, 
even als het Tertrek daarboven en de B11rgemeestenkamer, de a.-.. 
chiven en de boekerij. Rondom het lijstwerk van het op aes pilaren 
Tooruitsprinpncle Terwalûel , leest men ter wederaijden : E11oua 
•u1.; ■.111r 1696 , en van Toren in het eerste vak : Co11t'oao1t. au 
PABVA CBUCUIIT in het t11"eede : B..11■1111 111 H DIVIIIJII DESOLHITVB , 

en in het derde Duc:oa.11,,. •.t.n•• DILHlll'lr11■, (d. i,: Eendragt maakt 
magt. Een rijk , inwendig verdeeld , gaat te grond. Tweedragt. breekt 
kracht). Dt: t.oren •op het stadb11i1 beeft een slaand uurwerk en een 
klokkenspel, Onder het auidelijke gedeelte Tan het stadhuis is de 
S t ad• waag , in het begin der zestiende ee11w geslicht , alsmede de wo
ning van den kamerbewaarder. In het frontispice, boven de stads-se
cretarie , staat het wapen van Gou11c■1• , met de spreuk : l'UIITBS cauuua 
Pouaaus (van dapperen komen dapperen voort), . 

De V 1 e es e h h R l , die vroeger onder het noordelijke gedeelte vaa 
het stadhuis wu , is , in het jaar 1837 , overgebragt in een gebouw in 
de Arkelitraat 1 dat in het gezegde jaar gesticht is , ter plaatse , waar 
Troeger de H. Ge est-Kap e 1, ge•taaa heeft , en waarvan de fraaije 
spitse toren , Tooraien Tau slag- en uurwerk, thans nog de vleeschbal 
versiert. De1,e kapel, welke reeds voor het jaar 1300, door eenen der 
Heeren Uli AnnL, zeer waarschijnlijk door Ju den Sterke moet gesticht 
zijn, ,chijnt met ecnige bijdaande woningen, tot gebruik der H. Geest
meesteren te 1ijn geschikt geweest, terwijl de aalqioezen aan de arme■ 
daarin uitgedeeld en de rekening jaarlijks gedaan werd. De burgers , 
die bij nijwillige gift of uitersten wil van een hunner Trienden , iets 
aan de11 armen uit te deelen hadden , kwamen dit persoonlijk in deze 
kapel doen , en deze liefdepligten geschiedden zoo menigvuldig , dat er 
naa11welijks plaats was, om de uitdeeling daarvan te bewerkstelligen. 
Omtrent het jaar 1480 Hrd deze kapel , of liever een gedeelte der 
daartoe behoorende woningen , tot cene Latijnscbe school i11geriffl , la
ter ia de kapel bij de Herv. tot tweede kerk gebe;gigd , tot dat zij , ie 
-het jaar 1797. aan de Walsche gemeente tc,·ens is ten gebruike ge
geven Na het te niet gaan van deie i:ew., in 1824, is ûj , in wrval 
zijnde, in het jaar 1836, door de stad aani:ekucht , di,! haar deed af
breken en het te8'enwoordige gebouw in de J'la11Ls ze\Leó. 
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De Gnaageapoort, ia de B0ffflrulraot 1 thaas tot Bais vaa 
Arrest dienende, la een zeer oad gebouw, dat voor ruim 'fier een• 
wen, met onderscheidene verwultde kelders, de woning was van een 
Bourgondisch Edelman , Ku111n11 genaamd , waarin , tea jare HOS 1 

een verraad tegen Heer J&11 n11 Aaa:.n, ontdekt werd. · 
De Ba n lt van Lee n in g , van ouds in de LonJ,arJ,lrGdf, thans 

op de Kalüoeen, is reeds vóór de zestiende eeuw bekend geweest. 
De voormalige Doelen, in de lllokn,traat, thans een Logement, 

is een def\iir gebonw I en mantte uit boven de meeste Doelen der Hol• 
laadscbe steden. Verscheidene voorname Heeren en Prinsen n.11 Ou111a 
1ijn er dikwerf geherbergd pweest. Zij werd in 11S99 gesticht , doch sedert 
naar de nieuwere bouworde verbeterd en prijkte voorheen met een acht-
bot torentje , rondom met alazen , van waar men een fraai uitaigt 
had I dit torentje af~rolten zijnde , is later ve"angen door eene spita , 
waarop het beeld van St. Joris. Het gebouw bl'hoort aan twaali Heeren , 
onder den naam van Ridders van St. Joris en St. Christoft'el. 

Onder- de Goa11c:aD1CH gebouwen muntten f,eleer uit de aaoaien
lijli.e sloten der Heereo van Arkel , waarvan een dbor Ju XI, even 
buiten de stad, aan den -tkant gesticht was ; ter 'fervanging van 
één dat tot dus verre in het dorp Arkel gestaan had. In het jaar 
14151, werd dit slot door Herto3 Wn.u■ n11 BEm:au, in den brand 
gestoken. Hlj stichtte eenen ,anderen borg, aan de zuidzijde der· 
stad. Kan de Stoule verbeterde dit gebouw aaamerli.elijlt in den jare 
1481, zoodat het, in pracht on aanzien, boven alle Nederlandsche slo
ten uitstalt. Doch in het jaar 11S78, begon men het af te breken, uit 
VN!ej, dat er de stad , ten eenigen t\jd uit overrom~ld of door _l{tl
hretdeld mogt worden. Het afbreken duurde tot in het jaar 1000 , 
wanneer de overblijfsels van het gebouw werden weggenomen , zoo dat 
er niets anders van te bespeuren bleef dan l!enige overblijfsels der grond:
slagen, bij de zoogenaamde Duivelsgracht, buiten de Waterpoort, 
welli.e ia 1831 geheel werden ~eggeruimd. In het jaar 1698 werd op 
de plaal.s van dit alot een aan1ienlijk Tolhuis gebouwd. De ontvanger 
der Graaflijlr.heidstollen, had .hier zijn verblijf. Achter het huis wu 
een fraaije tuin , voonien van eenen vijver en speel- of tninhuia, uit 
hetwelk men een schoon uitzigt onr de M.erwede had. Dit Tolhuis , 
an het Rijk behoorende , is aan het stedelijk be1tnor ten gebrailto 
gegt!l'eD , tot kazernering van troe_pen en:i:. ; terwijl de plaats , waar vroe
rr de tuin was , aedert. 18S1 is 10geri1Jl tot 1tuUenparlt en atruitlood1. 

De voornaamste militaire fftlbouwen zljn : de in 1826 en 18i7, geheel 
ten 1tads kpate, nieuw gebouwde Kaserne, blj de Hooge-Tonn,traat 
Biranengr,uAt en lfieM111&tatl, welke duizend man kan huisvesten, met 
eea groot exercitieplein daarvóór, en door eene laan boomen en grach
ten, welke ieder oogenblik van versch rivierwater kunnen worden voor-
11ien , omgenn ; de Kas er n e , in de llolenitraat , vroeaer een 
partilr.ulier huis, het Huis van Duuea of het Groot huis gebeeten; 
het fraaije, met binnenplaatsen voorziene, ruime Rijk, Tuighuis 
en alFuitenloods in de B011ren1lra11t; bei in het jaar 1837 en 1838, 
sebouwde bomvrije Kruid magazijn, op den StatL.,,.l of het Galg_en-
6oltHl'I,, dat 60,000 Ned. ponden busltruid kan bevatten ; het in 1838 
gebouwde Affuitmagaaijn, in de Tol,teeg; de fraaije Hoofdwacht, 
gebouwd in 1784, Of de Groote-marlt; de Il i litaire -zie ltenual • 
vroeger.het Peathnn, inde Katentraat en de zoogeoaamde Luije
wacht in de BlaarJwtorellllraat, tot llaguijn of hulpgebonw vaa-
de lliekemaal s&rekkeade, , 
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BaièmwaantiJJ 11iJb •--· 8..ttuHlaiaeo, ia da,-._ -.Il',. 
'HU het. ÄmllerMmsà kaal, eo •oo• 1-t in.18118 ~ !eclerill
Jwiaal geboawd ;, de Br111J1Jeá, O'tef be, in 1118 en 1i19 e_egr.....,.. 
kaaal van Steeoenhoek ; llet laui1 io de 6attA.....,.,.t, 'ftlr s- n 
Gaoov hU 1ijne ootvloglillfl' uit l.effeeteio, aanlw_., \f8II' nOfJ de 
lleeldtenis •1111 di• S\aalllDIID , benevens die 'nlft Boen_.. en Ea
•n1n vciortrelS,l.ijk op ,rlat pscbilderd , alllmede de bllllip pomp 
u• Dnnu.af■ geamonken , te zien lij■ , en de, nederip wooinr io 
clt Ra,et,lttg, VGOI' welke W1W111, 1111, )aa&at,e u- Y.&11 A■-u., ia 
1417, bel leven liet. 

llen heelt te Gom_. IP Po1tkut11r 1 e■ eea StaLion dn 
P.aardenposlerij. · 

De Henol"mde lr.erlll, raeestal de Groote ke,1rr gebeelea, hit• 
Krijt-, Krijg,~ of J{,..i,,f,,aaf.eo OrofflWIOril, ia, nlla1' 111eo wil, in het Ja-
1Mdoor Beer LIi Til Mau., hijpnaamd a lltdl:., ~. den t1mtea 
Zond11g na Pascbea -van dat selfde jaar iupwijd1 en " den B. Laftn's. 
Bisaebop Tan Tours eo lleo H. Vm:arT, toepheilip; Het getàl àalta
rm in dele kerk, wu ri6r de Reformatie wel drie of fflr en twiatif, vao 
welke wij de •olpode -vermeld Yindeo : hel Hoofdaltaar, dat ter eera 
fllD de Patronen lier kerk ingewijd 1ras; het altaar va■ Ome Line V '°", 
IUllllde in ons LieTe Vrouw-koor, bij den gnf\elcler der Heeren ~u 
Auu, die het omtrent het jaar 1:KJO of ieu later gesticht. hadda. la 
liet jaar H98, den 18 Jooij, beloofde■ JAS • S.-a, h• ft1' Suvas en 
Auo Aun1. TIJOr Schepe~, dat s4j ondeP de altaartafel IMldien doea 
•ken, een ge111eden koler, de stam JesNveriJeeldeode, welk werk ai 
aanamen TOOI' liet eentk-ende frat nn Paschlla te TOll,r•aen, Hef' 
siatttJk aar het model da"ao gemaakt1 n het naar de kamt, eer lleter 
d1ID dechter uit 'te TOeren. Dit moet. een fru.i l:aastetok geweest 1ijn, 
~ werd ia de heeldstorming vernield, beewel aolbmigen willeo, doo~ 
IOlldar groad , dat bij eenigà tiefhelabers DOff overblijfsel, daa"an qjlt. 
Aan dit akaar w ook eeoe broedenebap ffeltieht en opi,erilfl, want in 
het jaar 1491 , den 8 llnrt , beloofdeu de Gildemeesten, aaa Scbe
peaea, dat zij het kostelijk tapijtwerk , waarin Ome Line V roaw 
aeer konstir ,rebordunrd stond , en aan Let gilde door Jufvronw L,,.. 
an n11 naa llua , wed. Tan Muu11 Vil MHLB, wor den hier Tol
lenur, IJ"Cbonken wu, nooit •oaden tenreemden ol verkoepen-, (loc,,. 
aer het om 1ijne weèrgaloo11 koost, nn vele liefhebbe" geaoeht werd. 
J.u Til Au-. heet\ die broederschap opgerigt, en met eeoige iakom
llleft -vooniea , maar de tijd is niet joitl hekencl. De Tmle?e oroe
lDlllteD en altaar-sieraden waren alle even kostelijk , meest door de 
Heereo T.111 Aan, geschonken, die in alles hunne pracht lieten lieu. 
Vootll bad men het St. Barbara-altaar, an hetwelk ADBu,1111 Jun,, 
sljade een beeldsnijder, in het jaar 1489, eene detiige altaartatè) maakte, 
waarin St. Barbara en hare marteldood Terheeld stonden.. Aan dit 
altaar wu eeae ltroedertchap ler harer eere opgeri3t , welke elke week 
eene mis op hunne kosten aan di• altaar moesl laten lezen , eo 's jaa~ 
lfks een eeuwigdurend jaargetijde Toor de overledene bl'Oeden en 
austert laten doea , deae mis werd door den Pasloor geiaan , waarveor bi 
eea peadl Hollan•• (71S cents) trok; en de Priester YOOP de •ekelUbche 
missen tien ponden (7 gnld. ISO cents) 'sjaars. St •. feters-nltaa,, wordt 
reoda ÎII eeaie■ brief van laet jaar 1386 vermeld, en was utel viel" missen 
wckelijtr.s belast, St.Cat'8rina's-altaar vfodt mon in het joar 1400 vermeld, 
en i11 het jaar• 14:JIS werd er ecne kunstige altaartafel opgemaakt, de mar
teldood van deze H. Maagd verbeeldende , waarvoor belMlcl werd t,rintlg 
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,..._ Lllada. la w •rW ....._ mea ftl'llleLI, dat de beer 
C..... C&u Amuaas. • sijoe vraaw J1111,.. Vo"BOCIITD, 11iclalerl 
YH dit. altaar IQD r--t, en daa..- vencheidene goederen r9Chonkea 
llellNn , .locb "ermill deu alioMiar iett later, daa in het JU' 1490 , 
voorpulha • , NO Maki men , dal bel maa, eeae vermemlering 
nn illkom1te. of de llichtins van eene viurij nl ge,r-t. aijo. Hel 
altaar vao. het H. Krui■ -, in het. jar t161J reedt i1t wenn, want. Ono 
Yil An• da&ijcls lllaeraode , dal zeker borger •an GoaomlÎI: , Hn-

• -• Ka-Daaa, ioor onlllÏlcbe drit\en , vele maa!Jden en weilnwea 
had peehoadea en bed!Ogen, ea zulks ia zijae stad niet willende dol• 
.,_ , •es onge11raf\ lat.en , venoJsde duea oeknischen hoef, welke 
CIIII Heer Ono'a liuclen te ont•lngten sich ia de kerk io vetliffheid 
1\elie. Heer One de kerkelijke vrijheilea niet. willende achendeo ·en 
veel miDder NtJ daa booswiela\ YrU laten , liel eeoe groote verwen-
kllip in de kerk bnll(leD , welke hij voor be\ K. Kruisaltaar Her 
laem hea lleeil 1wlpea , lel dat. hij vaa den Bisschop verlof kret!lf, 
ca I.m ait. • kerk Ie moge.à balen , wanneer hij hem, \ot ,re)\lt!P" 
diende awaf, deal •\hoolilea, Nader llerigt 'Yindt. men Yaa dit altur 
aiet., llet ~ zeker een .ter audit.en geweeti. Het altaar van St. Joris, 
werd ia het j811' 1'iS , door BargemeesLeren en Schepenen , met verlof 
van BertoJ Ju Yd Bmu•, GrufH11 Bolland, aan de oude Schut• 
-.as ll'Jlclloaken, ...., de •lieh~ns is enbekeod, Het genootschap dw 
oude Schut.tera had zijnen eigen Vikari■ , die op gestelde tijden de 
~ meal venigt.ea. Dit altaar wu met kostbare venienelen 
YOOl'lieo , zoo dat het voor weinige in pracht llehoefde te wijken ; daar-, 
••ea lllend ST. leut, die door de eebutlen TIIOr hunnen pakoc>n of 
IOla11tahilip pierd werd, met zijn speer \e rard zittende, afgebeeld. 
Het. altaar \18D C... en Da■1a11111 is, in het Jur 14611, door het giltie 
.. , Heelmeesters 1Jest.ieht, die het. tol hunne diensl gebruikten. Zij 
laadden eek lmann eigen Vikaril 1.ol verrigling van hunne 1Jod► 
dienst. Dit altaar waa niet minder dan het nrige van alles vooriien , 
en werd ia llet jaar 1466 mn ·eene kunstige altaartafel , eenen zilveren 
Wl , en meu andere sieraden , beschonken. Het altaar 'VllD St. 
Ae.a vind& men in lMt. jaar 144JIS vermeld , maar dit ia naderhand 
afgel,rebo en ffl'Plaalat. Het 1\ond aan de zuidzijde der kerk, G1nT11 
Ju, deelde, hacl aaaraaa eeae we!ielijk■clle mis gesûcht, waartoe zij hU 
■ilerstea wil Hl morgen land• bestemde. Het altaar •an ST. Ju tle,a 
lJHpfl', werd, in liet jaar tlS6§1, door het uilde van de kleermakers, 
vaadsoijden en droogscheerden, gebruik, , dit was van alles ook deftig ....,._a , mur de bij1onderheden vindt men niet vermeld. Het al-
taar van de tien duizend Martelaren was tot gebruik. van het 1chip
pengilde, ooit hierna vindt men geen nader Lerigt. Het alt.aar der 
Jlo111ein1elae • Jeruulablche Heeren had •ezea naam van die broe-
41enchap 1J9kregen , wu anden St. Petras-en-Pauln»-altaar genaa~d , 
• du 10 September 11St§I plicht ; terwijl G1Hnuun ADB1.un · en 
haar zoon Joa.u A11111.unz. ua nsa H.ua , aan dit altaar eene eett• 
wigdurende vikarij , wekel\jks belast. met drie missen , st.ichtlen. Eio
defijk had men aeir: hel altaar dw ae•en weeën ; St. Cornelis-alt.aar 
en hit& alllar na de !Arie Koningen , van welken men echter niets nader 
vermeld vindt. Bebahe deae altaren, etend in het. hooge Koor aan de 
wedlijcle van bn Hoofd-ahaar , een kostelijk. H. Sacramentshuisje , het
velk omtrent. het jaH 1 HO door den Heer Jon•" .u A■1.n. was gesticht, 
l'lltlende op eea verheven 11Nnen voet.stuk , en lijnde met. kostnre ku
penn \raliin en Jwmtif beeldwerk voon.ieo; terwijl hit bo-na op aijn , ,. 
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kap ol d.ek,el 111aeo. ve~lcl•n pellikpn bad• die uiL aija _,_ IDel • 
bloed 1ijne jonsen laaft , aiupe!eode op de ia1telling .an Caa11n1 B. 
Avondmaal. llen verluialt, dat. Ei......-n v.u Boa.-1, pmaliann GNaÎ 
Kuu. vu CuaLOII , om clen grooten t•iat, die deae luule met ■ijoea . 
vader had, in het jaar 1461S, te Goaw: ... wooNCbtig wu, aoo als haar 
,emaal weinig Le voren ook wu geweeat. Wanneer, door w~ea- , 
komst ..-an eenige Heeren op den pdea Vrij~ , veraoeoÏlllJ &ullChea 
,ader en. 100n werd gealoten, aond de luute Yan Brunei eeDCR reabode, om · 
biervaa aan ;iijne gemalin keonia te gevea, welke boie met. dae aangename • 
tijding op den Paaschdllf , toen de Prinses onder de hoogmia wu, al
daar aankwam, waarop, na de hoog11U11, met t{roote blijdschap om God 
te danken, den lof&ang Te Deum Larulamu ge;iuagen werd , terwijl 
lij , om hare dankbaarheid aan G~ te betoonen , haren kostbareo tal,. 
.baard , in welken :&ij getrouwd wa1, -.oor het H. Sacramelit ICbonk , 
latende deae met zijden kwasten en gouden leueren op■ieren , welk 
pebenk 1ij •• avonds voor den feestdag vao hd H. Sacrament, lijnde 
tleo 13 Junij , 01 de Y esperen • aan het H. Sacrameotshui.je ,ra!. Zü 
deecJ. van deaen tabbaard gordijnen maken , om het haiaje te ilekkeo , 
~ dat dit , om aijne kostelijkheid , de oogea der aan■chouwers tot 
aieb trok; doch het ia in de onlusten mede t.ot den grond toe vemield, 
Ook wu deze kerk met onderscheidene reliquiëo nn Heiligen TOOGieo, 
onder welke de arm van den H. A..oLu■au, Biuehop van l\avenna, 
in Italië , en naderhand bloedgetuige , wel een der voornaamste 
wu, De kerk ia een oud en deftig gebo11w , vooraieo met eenea ta
melijk hoogen toren, op welken de kap eerst in het jaar 11517 geae& 
werd. Men kan ..-an den top bij helder weder, twee ea twint.Ïfr· bemuurde 
.1tedeu en ontelbare dorpen en vlekken IÎen, Jo het jaar 1:S78 werd 
eeoe kanonniksdij in dc~e kerk gesticht, van twaalf of weerLien Ka
nooniken. Het trebouw rust van binnen op aevent.iea pilaren. la 
het jaar 14150 wu ,ij reed, met een orgel vooraieo, waarbij ia het 
jaar 11518 oog een tweede gevoegd werd. Thans heeft men er ech• 
ter maar één orgel , dat r.eer welluidend en kumlÏJ ia, la Let dubbel 
koor, dal door een fraai kopt"ren hek afgesloten ia, ueL men de graftombe 
der Heeren van Arkel, Jedekt met eene blaaawe 1erk, op welke Heer Ju 

. 1'.ul AaaEL en a:ijne gemalin B1■TJU liggen oitgehoawen, Op een bord boven 
cle tombe geplaat.at, leest men de grafschriften der Arkelache Heerea , die 
hier be3raven a:ijn. Dit bord werd hier door Au• Ku, ia den jare 
1604 geplaat.at, Het ÏI ook met de wapens vaa den huise van Arkel 
versierd. Onderaan ziet men Heer J.ur , eeu paard met zijne beeoea 
van den grond liatende , en van achteren lee,t men eenige aehrif
luorlijke spreuken op dit bord. Wijden heef\ men in deze k.erk , de 
frafstede van den bekenden Dichter Joau vu Pun1111001. Ook is· 

ier eene kroon, in het jaar 11S88, door W1LLU vu DIA Bua11, aeer 
_kunstig ge1uaakt. Zij bestaat uit vele (men a:egt 361S) stokken, die 
allen uit elkandercn geschroefd kunnen -.·orden. Op de 11ijde vindt 
men de vol5endc woordea : 

Vul'TIEll •.u.L DOIIDHT J.UA Ell ur u UGTIO nu 
MEI SCBHEP, TOU lil \"OL■.UllT WU DOOI Dl 1.0HTIH BAIID 

V All WIJ.LEB VAN DER BURG DUI DOOll ••• GEUT GUIEVU , 

Tor CIU.UT DIZII I.El.ll I HDTllrE IIJII "LOU. VUHUD, 

A, Voauuu. 
Au iiu SCDIIHI' AGT air UGTIG UUEII GDT.UI.T. 

Hun Ma. WILLEM VAN DER BURG, uu1 aaoou TOi' GORCUM 
GEll.lAllT, 
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Au _.. bil D den IO Aepat111 18S7, doer Jon• JUD1A1c vMI 
..,_.,, Heer •• LongflNA I een zilveren achenUan, ten e-ebruik.-
1,ij het. AYoa.lmul, en, den iO No,ember 1840, eea doopJ>eUea, 
met arm eD ring YAn hetzelfde metaal , \en geschenke gegeven. 

Vroeger hadden de Henormdeo hier DOf eeoe kerk, welke , zoo als 
wij boven gezien hebben aFgebrokeo en door de Vl~chhal venaogen is ~ 
ea noeger mede &ot W aahche kerk cliende. V~r. dat de Waalsche 
gemeente dae kerk in gebruik had, bezat 1ij ecne Kerk op den Ha-,en
diji, clie noep door de Doopsgaioden gebruikt werd (1ie hieronder). 

Tot Ierk der Afge.cbeideoen i1 onlangs een partik11lier huia, 
in de Drie Korti"fndffg I aangekocht, hetwelk thans (1842), tot het 
gaegde doel Yerbouwd wordt. 

De Toormalige B n ge l Ic be Kerk , die ten Z. nn de Oroenmark 
1tood, il in 17il Yerk.ocht eo tot bijzondere woonhuizen verbouwd. 

Ook had men hier Troeger ceoe Bemonstrautscbe Kerk, io de 
Ha,ardrut 1 op den hoek. un de Y ijf:inruri,lraat I welke in het jaar 
2799 verkocht , en t.hao1 een partikulier hoi~ ÎI, 

De voormalige Doop• sea i nae kerk at.ood op den Ha•endiji, en 
schijnt vroe,er eene burgerwoning te aijn geweeat. Voor in den gevel ston
den Tier wape111Childeo, rondom eene tuin, die echter door den tijd on
kenbaar tpwordeo waren. lo de alazen waren onderacheidene wapeotjes vaa 
het placht. u■ zekeren Vil Hovr1111, pcbilderd, met het jaartal 1648. 
Dit gebouw, heLwelk ook wel t.ol Remonst.rantscbe kerk gediend heet\, 
ia, aa de Tolbtelling van het jaar 1791S, aan de Luther1ehen afse
Ataan , en door daen , den derden Paaschdag 1798, ingewijd. Door 
het bombardement van 1814 onbruikbaar geworden, werd het aan de 
hraëliten verkocht, en den iO Junij 1817 tot 1ynagoge ingewijd; tbana 
is bet tot een Iorenpd.bnia herbouwd. 

De Hcr■ telde Evangeliach-Luther■che kerk, opden.Longen
diji , behoorde Troeger tot de voorbeen te Goa111a1■ gev111t1gde statie vaa 
de R. K. der Bi11eboppelijke Clerezy, van welli.e de Lutbencbeo haar in he& 
jaar 1818, toen 1ij die openlijk Teilden, gekocht hebben. Het is een klein, 
doch tamelijk. net gebouw, hetwelk, in het jaar 184!it, eenige verbetering 
ondergaan heel\, eo een goed orgel belit. Boven den ingang leest men : 
A.u Wlll■ PHATI IS. ■11111 11&.UU HDAC■Tllllll Gl'l'III lil , HL IC TOr 

u s.on11 111 11 IIHIIU. Vroeger hadden de Lutherschen hier eene kerk 
op den HGflnuliji, welke vreeger eene Doopaguinde kerk geweel& 
wu (aie hierboven). 

De R. K. Kerk, in de Haar,traal I ten N. naast en ia de plaats 
der afgebroli.ene ou8e kerk, in het jaar 1836 geaticht en aan 0. L. 
Y nn,w,,n O.tN11geni, en de aarlelarn t1an Gonm:Aem toegewijd , ia 
een fraai gebouw, mel een sierlijk. en luchtig t.orentje, een fraai or
tpl en twee altaren , het ee11e aan de B. H. L1011uD en Bu11&u111, 
hel andere aan 0. L. Yrouv, toegewijd; terwijl mea op eenea 1\eeD 
in dea ~rgcvri d~ tijdvers leest : 

Ud H ral110 D10 

n laU Caalsro, 
.-nalll ruals ,ILio , 

TOTIU& oasis 1t.LV uoal 
uC1Uftl. 

d. i. den eenigen en drieeenigen God en Jca:us Chriatus, den zoon YaD 
den Eeuwigen Vader, den Zaligmaker der geheele wereld toegeheiligd. 

Vóur de Henonning llond !lier nog de Kapel nn 0He Lieu 
Vrouwe-Gilde, aan de K,...,,,._,. la dae kapel wart1t • 
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huigen pwoon, ......, ~ naar het TÜ troll•, ea al. lij -..Ier 
terug kwamen , de ftVdlclieast te gaan looren. Ook 'rindt 1m11 "Rl'

meld , dat de 111iadadi1Jen., ter dood. veroonleeld , in me kapel de 
laatste mi, boorden , op welk.en tijd al de lla~traatspenoaea, ia 
hunne ple«tgewaden I claar tegenwoordiw waren, In deae , kapel werd. 
de onderhan4elin8' mei den lfopman Jl.a1n1 Baall8, op dea !16 Junit 
du jaan 1H7i, •ern• de overwne der ll&a4 , -.ohrollaa, aoo dat 11ij 
toen OOIJ in wezm wu. Zlj bad eene11 eigen Kapellan ter '""rÏfr'i•I 
van de 9'0dsdienst. De B. Geeatkapel, later • Latijuche eeliool, 
than1 ver911ngen door de Vleeaebhal, in de ..biel,tratJt; en ee11e Kapel 
aan do we,tzljde , naast. de Lag,-.4,lelpf,orl , hadden eok eenen eipa 
Kapellaan en goede inkomsten , maar van tle laatlte ie de tijil der 
nil'ltting , naam en Schmheilige aeipns _ Ie viaden 

Hen had in Goavicn■ ool de na•olgenda Kleot1ers: hel Bioder
hroederklaoner, ia de . .Jtlri.hlNNI, waarvan de gebollWm lhans 
dieaen tot burgerwoni"f'n; het Zn1terh11i1 ofS,. A1raieteakli,01-
ter, op het Zmter/auü, aan den hoek van de BllflfffUlraal, waanan 
de 1eboowen lhan1 menen tot particuliere woninpn , en het Begijn-
11 •f, in de HaardNat, waarna de ,relioowen lllata~ tot het ZiekeD
Gast.huis, de Vetplegintr na 1Iraaluinnigea ea het Onde
Vroawenhuia dienea. 

De Synagoge, in de Xwiel,hNt, iahelj...18Ha 184i, 
IJlboawcl , en den iO llei vaa laatattremelde jMr iagewijll, ia nn kleia 
doeh net en aUe&ins doelmat.ig În1J81'Îgl gebouw met eea llouten lomtje. 
V66r dien tijd beitond er eene Synagoge op den BawrJijl,, welb 
rleo iO Jonij des Jaars 1817 w11 inpwijd en •roeger onder andere■ 
eeae Doopsgeunde kerk geweest u (sie hierbo..en); terwijl de 
laraëlieten 1ich lot dien tijd van gehuurde lokalen hadden moeten bedienen. 

De liefdadip gesticht.ea •ti•: het Zieken-Gaat.hoi,, mt Oade
•annen hoi1, het Oode-Vroawenhuis, het Diakoaie-Arm• 
lt■ is, liet Weeshuis en het Pesthuis • 
. Het Zieken-Gasthuis, in lllre H.aNtrrnll, is in het jaar 11598 
opprigt, waartoe mea een gedeelte der gebouwen van het Beggijaeahof 
ianam. Van dit Beggijnenhof, is het jaar der stichting niet mei 
Nkerheid op Ie geven , hoewel het zeker raat , dat een der lfeereo vu 
Auu, daartoe eenige hoiaeu heeft afwestaan. Ook schijnt he,, dat lael 
ltuia, hetwelk het beginsel van het Beggünhof geweest is, in het jau 
1391 , reeds io wezen was , en toen uit onderscheidene lleioe wonin
gen bestond , in "elke eene ol' t.wee maalJdea bijeen woondeu , die daar 
ook weder uit mogten gaan. Jo hetaelfcle jaar 1591, is men bepnnea 
de kerk en het k.lekhuis te bouwen. De kerk •olboori lijnde, wenl 
dn 11 December nn het jaar 14!1!1, zijnde de dag van ST. Lvcu, 
op het •enoek un Vrouwe lAcou u11 B11aa■11, Gra'fÎn "" BoU.•1 
door Fausaur. u11 Bu111t111H1w , den een en vijt\igeten Biuchop na 
Utrecht, tot eene parochiale kerk verhe'fen. V66r dat het tegeaw-
dige gasthuis werd gesticht, laad men een gasthuis in de thans daar
naar nog renoemde Ga,thuisltN&ot, hetwelk reeds Toor het jaar 1300 
in wezen waa. Dit gasthuis had aijne eigene kapel , ter eere van de 
H. ELuun■ in1rewijd , welke door eenen eigen Kapellaan bediend 
werd, die er dalJclijka de mis moest. lezen en de kranken de H. Sa
cramenten toedienen. Bij dit Ga1thuia stond een Bouwhais , 100 dat 
de armen llier van melk en boter ena. voonien werden, Dit huis 
werd aaderband tot een; Beïtaarcl , of lauinesting voor •me "freemde
lias• geanaal41, wàun er t,... of drie aachleD mOf&I• hais'111teo ea 



GOL -da aVIIDÜ een -1 · elea flletlea. Dit ~ werd, ia • jul' 
1191, letr liu,pl"WOOIIMilft v...i.-wd~ wlb n-,tn. .,._ zt- f terwijl 
de poo•l, welke lol in,-, pien.l heen, Dllf io de Cadi•i,,lraat 
•taal, ea than1 tot bel'IJiaa. tier braadlaclders dÏelNINle, meile 8'nea 
uitpng heeft aan de oooNkijde Îll tie L,.,,.,_,. J.an bel tepawoor• 
dife Ziokea-Gastbaie, WOllffan • IIÏlSIDIJ in hel jaar 1898 'ftraieuwd 
ia, aoe all snib daarbevea is uogedaicl , lees\ men ep eeoen steen id 
111m ge:vel, ter linlieraijde : 0 

Da11 Eua WJL'I G■-1111 
Tew CalllTA'IU h V. l,_ 

So SAr. V. Gen V OHIIO&T 

0. •n Eau■wGnml 
w-w .. -11 ........ 

S.Ult - N..._TD es.n 
D1118 ... CaOOII ... 

Lun Bnat:n. 

Au 11D Sn■.- 1817 
I■ 'T Gnaa 

Ban Pna .Mdl IUD .ua 
6-HT DU IBUTIW IHB#, 

Het O ud• Man unit ui• , in de M,tn,rrao, , achffnt in het jaar 
H42 gesticht te zijn , want den IS Au~ustus van dal jaar , schonl 
de huisvrouw v• B'lftlll S00111'1111 , Sn,111111' genaamd , ten dien 
einde een hoi, ia de Moln,t,uc, Den 10 Jaomrij 1498 d-, 
Hun,~ VOLmn JAU1. aan dil oude :Baa.aenh11u een laua op, daarbij 
1&aa11de , dat voof11 tot eene kerk werd ingerigt, In dit .. _.je fll!lll 
weleer, door eenen Ka,-iUaan, dagelijks de 11ü1 voer de aude mannea 
geleien • die hea oo.. ~ sie"te de B. Saeramentee loddiende. Obder
xhaidene liefdadip borger■ hebben dil Maonenhnia mtt veriehillende 
pederen besehoo"en. Than, is bn eea zeer 9ucbikt phouw met raime 
venreU.en , · waarin oatle mannen VCIII' niet wordea opeenomen , .r,. 
1ehooo mea ziela daarin ook., voor eeae zelr.e1e 101D , kost ea ond.
hoad "oopea bo. lo dit IJd,oaw ia mede • Spaarbank en de 
L eesbiLliotlaeek van llet Departement &oriaehe.n1 der •aa• 
aoh appij: Tol Jfr.l N• 'I .lig-,,. geTealigd. 

Het Oude Vrouwenhuia, in de Haantraal, is, wlpn• •
migeo, io het jaar 1607 , v~lpa aolle1e11, ia bft jaa 1684 plicht, 
en daarin wonlt een twaalf1al oude vroowea bon■ de tijl'Lig- jaren oo
derhoodeo en wan ln1•middele11- voenieo. liwea de poc;rt vau dit 
gebou. leea& mea ~ 

GOIIVIUIC&Tl8 ÜODIIOJI 
" üGIUDH 1'110IIWIII 

B,n ■IITtT VW STff UW ITIIJS 
Uw TUOST uw TAST ,.....,aollWI■ 

:ia HMAT • S.u.• 1n11 
Jir eW NNHllllt K.U.'I 

Tuw1JL D Go. •• M■-sc:■ · 
. · Is ftl MOi' VIIH&AT. 

Di& 1Ntillilt h,zil onder aueren t•• bnitenwaanlen aao de Lillp, 
ea i, hel ..,.l. IJlffleade ••t. lijilelijke goetlerm ea4etr lo go.t.bu_,. 
'fan GeJ111tCa•. 

Het Diali.o:o,ie-A1111ea-la111à1 dttr Jhtvcnm.4e fii.emeentc, ia de 
, .....,,,.,,..,,. , ,...,., ·ltcba1" da .......... i.ehocftip .... , 



684 GOR. 

110k aoir bejaard, liedea oprenomeo ea nrpleegd worden ; terw\jl er re
'fflls, ia de daarbij , tea jare 18iS, nieuw gebouwde sebool, e.en als in 
de• in 1840, op den H,n1111rlij1', voor ,tau rekening gebouwde hulpschool, 
de behoeftige burgerkinderen om niet onderwijs genieten. Dit gesticht 
ÎI in het jaar 171S!it, opgerigt ea bestond oog lang naderhand uit twee 
aan een ge&rokken buizen, en had alzoo ook twee gevels en twee daken , 

• totdat het, in het jaar 18i6, onder een dak gebragt en met eeoen een
,·oudigeo , doch netten voorgnel versierd Js. Ook dit buis ia van tijd 
l.ot tijd met wilde giften beschonken , eu beeft inwendig , zeer ruime 
en tot het doel, wurtoe zij bestemd zijn , wel iogerigte ..-ertrekken. 

Het Weeshuis, in de MolenifflU&t, waarin ouderloose kinderen 
un de burgers dezer stad tot de achttien jaren worden opgenomen , 
ÎI in het jaar 11SIS7 gesticht door Lnan AAL■-ans. en 1ijne huisvrouw 
1lu1aa KoLFI' , die den 1 !il December van dat jnr , hno aldaar ataand 
huis t.e dien einde o..-erdroegeo , welke overdragt den 15 Julij van het 
volgende jaar door den Drost P■tLIPI H1HuT, Burgemeesters en Sche
penen aan1Jenomen en goedgekeurd werd. Het is een fraai en deftig 
gebouw , in welks l"OOrgevel, boven de deur, een steen gemetseld ÎI , 
op welke men 1iet uitgehouwen, ter eener 1ijde eeoen schoolmeester 
met we8'kiodereo , ter andere 1ijde eene weesmoeder, sich met het 
11a1schen en reinigen van kinderen heiig houdende , en in bet midden 
den Heer Juvs, die de kinderkena tot zich roept, aan den voet T&D 

den steen leest men : 
•eef btn n,ee,en tnbacf)ttg. 

Inwendig is dit gebouw van de noodige kamen en vertrekken voonien. 
in de r11ime Regentenkamer 1iet men onderscheidene 11Childerijeo , onder 
welke eene met twee openslaande deuren , het laatste oordeel voor
stellende , terwijl op de deuren, de stichter en 1ijne huisvrouw , ge
·knield tegen elkander overliggende, met eeoige weeskinderen bij zich, 
afgebeeld 1ijn ; bet buitenste der deuren is met h11nne ,itapeneo 
'Voonien, dat van den Heer ÎI een veld ,·an zilver, beladen met drie 
l'Ollkammen "8D sabel (zwart) , de handvatsels van goud; dat Yan zijne 
hninrouw, een teld van azuur (blaauw) • doorsneden met een b■llr. 
·van goud , in bet hoofd twee opene banden , de duimen tegeneen 
staande , en in het onderste deel een hamer van ubel (zwart) , met 
een go11deo steel. Onder aan de lijst van dit tafereel staan deze ver-
11en te le1eo: 

H,u IIIT •n IIICORTIUIHTT •• 1T LIVBII • 

MàTTBTS AL■IIBTI BIi MA■TIB Joatl, ITII WAUDB BUlll'fBOll'WBII, 

D11: roT EllHlll ULBOIIISI •••••• IIBSTHIT BIIDI IIEGIIVl!I , 

DtT \VIBS■IJTS, 'fOOll 'f.lDU Ell •olDULOOH BIIIDHU 111 BOIIWBII, 

Da ••n WIL ZTII HlllllllllllUI 1111 IIOD■IID LATIII BIDOUWl!I, 

ÜP Dll ■IT IIITIOUWUTI ■11110111 1 1111 'fOOll 1T BIIT BESTII DOB!I ; 

D11111 POIIDA.TIUll II OVULIDIII, 10 RBII UB BIVBOllll 0 

la 1T ,ua DllTIIRT 'nPROIIDlllT IS7 • OP ST. TB09.\S8"CR' 

E11 ZT!I IIBZ.lBI BUTHBOVW-1 WlllD IIIIR.lVBII, IIA OUDI lllWOGII, 

la 'T 1ua MDCLVlll DH !il AHIL 1 •111 au11D111 uca. 
Na dien tijd werd het weeshuis oog met verscheidene giften en -.oor

regten beschonken. Zoo gaf , in het jaar 11SIS8 , Co1111nn M1ca111LSz. 
Saua.1LH11■111G zijn buis en hofstad , staande naast het Weeshuis aan 
dat gesiicht ten geschenke, van welk gebouw de tegenwoordige keuken 
en achterkeuken van bet Weeshnis lfemaak.t 1ijn, en den 9 Januarij 
11S9i , droeg A»uu■ 'HB A.u.n Gus11■n- ten behone van bet 
W..a.uil. op, t11eo venallm huisjes daar achllr ÎJI de P~I-



GOR. 

a,,,g, 'l'ID welke bbjes da Rl'Ollcl, thans grootendeela door de tJl'Olltè 
plaat, wordt ingenomen. In het jaar 11S73, werd aan de W eesmeet
teren , uithoofde nn de schaanbeid aan geld, aelû "Vergund eenige 
kleine geldmunl te laten slaan , gelijk dit in andere steden ook wel 
pbraikelijk was, ~r dit was nn geen langen duur. Dit Weeshuis 
was woeger ook vao eene kapel voonien , waarin een altaar stond ; 
wermeld in eene reli.ening nn J.111 A11T■o11111" Schrijnwerker in den jare 
11S61S , den 6 Februarij, houdende, dat hij bad aangenomen, de 
"Voeibank in de ka~lle , om het altaar te maken. Ook bad het 
W eeshaia sijn eigen Priester of Kapellaan , die , volgens oude briefjes , 
wel eens Putoor werd genaamd ; en sommigen namen het ambt van 
Schoolmeester, over·de kinderen, tevens waar. In het jaar 11S63, 
wordt seli.ere Heer L111uu, en nog in hetzelfde jaar ÁDILUII vu VLt
•u , Putoor nn het W eesbuis genaamd. Hij woonde in een bijzonder 
huis , naut het W eesbni1 en trok voor het leien van twee missen 
'11 week, , jaarlijks tien gulden , en voor het schoolambt twaalf gul
den en 'Vrije huishuur , ook werd er op andere dagen mede wel mi1 
gelesen , door eenen bijzonderen Kapellaan , die som, ook het school
meestersambt waarnam. 

Het voormalige Pest h n i • , in de Katffltraat 1 is in , het jur 180i 
.i,ouwd, en dient than1 ten deele nog tot Militaire siekenual, 
teMl'ijl de verpleging van Kranbinnigen, welke mede in een gedeelte 
'Van dit gebouw plaats heeft, met het Zieken-Gutbais verbonden is, 

Onder de liefdadige inrigtingen behoort ook de Commiuie tot 
Spij1oitdeeling aan behoeftigen in den Winter, welke in bat jaar 
18431 ruim 1100 portiën heeft uitgedeeld; eene Aldeeling ua het 
Nederlandsch Zendelinggenootschap, mei 11S leden en 10 Be
gunstigen; eene Afdeeling un het Nederland1ch Bijbelge
nootschap, met 40 Leden en iO Begunstigen; eene Afdeelinr 
van het Nederlandseh Tractaatgenootschap, met ilS leden; 
eene Afdeeling •an hel fonds voor de gewapende dienst 
in de N e~erlanden; en eene Snb-Commi11ie van de .llaat.-
schappij nn Weldadigheid; met 90 leden. . 

Onder de wetenschappelijke inrigtingen , noemen wij in de eerste 
plaats de Latijnsche school, reeds in hetJ'aar 1480 aanweaig, 
doch toen bij of in de H. Geest Kapel , in e ..lrà,,,,,,.,. Dae 
school werd destijd1 onder het bestuur van eenen Rector en IS Co11rec
toren gesteld, terwijl "Vele kinderen na elden hier ter school kwamen. 
Dellll school is later uit de ..lrul,traat, bij deo hoogen toren en de 
Kraû,traal Yerplaatst, waar sij nog is. Thans wordt sij door éénen 
Rector bediend, Onder de Rectoren·, welke aan deae school ooderwe-
1en hebben , nrdienL melding Coa111L1u1 Boosuaa , geb. te Amhem 
den i1 September 171S( , t den 8 Jannarij 179i, die een grondig 
kenner der Latijnsche en oude Doitsche talen was. Voorts heet\ men 
te Goa1■c:■u een Departement der M.aalschappij: Tot Nut 
ND 't ..11g,,,_,., dat den !iO Januarij 18ilS opgerigt is, 60 leden 
telt, en eene Spaarbank, benevens eene Leesbibliotheek heeft 
opgerigt; een Letterkundig Genootachap, onder de sinspreuk: 
B11,cleide•Aeid en Yerlifldt'"f, dat echter sedert de uitbarsting der 
onlusten in het jaar 1830, niet meer werk11am ia; en eene Stad, 
Teeke n- en Wisku ndigeschool, door 40 leerlingen besocht "'°"" 
dende, aan welken door i Leermeesters onderwijs gegeven ,rordl. 

llen heeft er •oor bel laser, onderwiju .eene St11d1 Fra.n1chc 
kos hchool YOor J ongelieeren, meL een gemiddeld getal 'fall 
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•tee-sa; 8lllle ·8t•d• fransehe los•chool TOOI' Jonge• 
jaf,.. ro11,re11, met 78 leerlingen r eene Stad, lurgeruhool • 
met i10 leerlingen; eene Stads Armenschool, met onpeer 808 
l11erliagen; eene llijaoadere Dagschool van de tweede klasse, 
met nagenoeg 80 leerlingen; eene School ·un aoogenaamd Mid
delltaar Oa.terwije, met 11 leerliapn. Zoodat het gebeele r.
tal leerlingen der openbare en .bijzondere acbolen, het aanaienliJke 
felal van 1914) bedraagt , beltaln de kinderen heneden de zes jaren, 
èlie aieb op 1even kleinkindenc:hooltje1 bevinden, ,rurbij eerlang eene 
bewaanchool sal worden geY~. DaarenboTen lij■ er -rijf Huison
denijaen. De 1eboolloealen 1iJn allen bij uilstek goed inserigt. 

Onder de Yel"lllaarde mannen , die Goanrcan in bare muren beef\ 
siea ,reboren worden, verdienen melding: de Godgeleerden: Hnnnr. 
YMf Goac:1111 , in het Lat. Hm1e1111 Goacom111 of 111 Goa,ena, tin 14M, 
na in het jaar H20 Leerur ia de Godgeleerdheid te Keulen en nader
haud Ooder-Kan11elier nn die boogeschool te zijn ff'l"'eett; Wu.r.mu
DIJI K1n, een Leovensch Godgeleerde; Wir.r.n TAII Esr (Gar.nr.ns 
BtT1111), geb. in 114i, t in 1611, als Proost nn St. Pieter en llm
selier der Hoogeschool nn Douai ; ha n11 Goacn, in het Lat. Jo
lWIIIU Goaconn , t in 1618 ; B.1r.D11111111 C...11 , t den 18 Mei 186S, 
ale Aartsbiuehop nn Pbilippi en Paauelijk Vikari1 der Vereeniirde 
Nederlanden ; JOD11ns T.&a N1ncunr. , 1" den 6 Jnnlj 1086, als In. 
schap Tan Cutorie , en Pameelfilr. Vikaris der Veneniirfe 1-ederfan
du , en Fr.oMllfflll 111 Banw, die tnens een bekwam Oudheidkun
dige ,ru, IJ'lh. in 1616, t lf Julij 1714, als Predikant in zijne ge
boortellad , 1111 in onderseheidene werken blijlr.eo ffll 'lijne buitenge-
,rone geleerdheid te hebben aan den d111_ gelegd. • 

De Reg&sgeleerden: ETnT n Vna, ll"'b. ia 1497, Scb~ 
Pensio■ari, , en later Raadsheer in den Gruoten Raad te .Mechelen, 
e11 Mr. S1■M Co111m.11 n11 A.,.LT11111, geb. 8 September 1769, t t9 
April 1814 , ale Preaident der l\egtbank van eersten aanleg in aljne p
beortestad , 11a eerst Seeretari1 dier stad en nn Schepenen te •Un geweest. 

De Gen e e Ik and i ge n : GnuDUW Boonnrs, eigenlijke(i1:u" Doun, 
geh. in f604 , t als· LijfartB wan J&c:01111 1 , Koning Nn Bt1geland, 
en die111 broeder A.&1101,D loon. 
, De lHvierk11nd·ige M.unt1vs T.&11 &11llfflr.D. 
· De Ge,ebiedknndigen: D,u Funn of TnoDOalt17I P.1111.1, 
die ia de vijftiende eeuw eene Kronijlt der Beeren van Arkel heeA 
pelm,,..en; Aau■q lln, , die in de 1nentie11de eeuw eene besebrtf
""'ff van de stad aljner geboorte leYerde, ·na sijnen dood door zijnen 
ROB HBl'l11111&· K11■, , in 181MJ in het licht gegeven ; de nder gaf ook 
eenige kamer- of tooneelspelen in het licht; en AilT KE■P J.1coaun., 
de samensteller van een HOflrlflfttmboel: "°" Gormclu!tn m Aet Lantl
Nfl-Árkel, dat echter nimmer in het licht is nrscbenen. 

De Neder4•itsebe Dichters: Daas. B..1nnaz Cu,a111t:D, geb. 
ia 11S8&, t 9 lult; 1616; Jo.&■ na Pur11110D1, gesneuveld den i4 
Jnnij t671, en Jo.1a OtwsT1u11 T.111 A,nr.TIH , geb. in 1767, t 8 
Januarij 1786. · 

De Latijnsehe Dichter: Fum:,scvs Esrnrs. 
De Oostersche Taalgeleerde: Tnons Earz111us (n11 EIIP}, geb. 

11 September 1584, t 15 November 16i4, als Hoogleeraar in de 
Oostersche talen te Leyden. 

De Sta a tnn an n en: Sn.lffl.1.&11 n■ Loozn, en A■u1u■ VA1' Hon, 
dieva• 1717-1749 Alge.at aan het Bof Tan FrankTijk w11s. 

Digit,zed by Goog Ie 



GO ll. -• De L11ite•••t•8e11enal e..m IAAa Bin Swmara • t ... , 
pb. i8 Febraarij 17118, t iO l1aut 1811G, u M .w-.ig, bij d.e 
-teling - laet jaar 1811, &e laebhen hïtfedmgen-0111.,de Franaelaell 
uil het land te verdrüven. 

De Schildert: Auil,■ BLHU.•T, geb. ilS December tlS6l; 1' in 
J&IS8, die teftaa eeo liekwaam llouwluadifft! <en Veatinpouwmeester 
wm ; Jlanu. Vz■KIRIUH, geb. in 167, t i6 April 1880; 11.faen 
•edec- W1u.u V11sc1111&i■a, en &ijnen IND mede W1L1.11■ VBUC11u■11u1; 
Jo n• •• ULn ; J.M1H n• •• ULn , geb. in t6i7 ; A•" n• •ra 
11-, ffd,, ia 1819, tin 1883; M,naus Win•••• p. Îtl 16IIO, 
t ia t(MID; N-Lu1 vu H.una, die in 1f98 leefde,• te.eas een 
bekwaam Zwartekunat-graveur wu. 

De Uitvi111ler der 1la11gbraad1p ■ itea oa 1tad1 laatau
nen, Jo na" HUDU, die tew• een- bekwaam Schilder was, 
geb. in 1617, t j8 Se,t.emiler 171i. 

Da W1111U1U Bijbeldrukker lisao1.ü1 Gaana, 4ie ie het mi&
._ t!er aehuiende eenw Aeef4'e. 
G.1-■ be-,de woeger 11iet oacler het Grufiehap van Holhmd , 

naar onder de 11.eeNn n• Aua , welke ~ onder de stoutste en 
nrmaardAte • Edelen nn Nederland gerekend werden , en in YOornama 
Ulhtea en ~t• , àor die Gravea werden psleld. 

In iaet jur -,m, entaload er eene pweW.iga twist, tundlen de 
Hee" vu A- ea V uwu , bij gele«eabeid, da& 'Vier Gorinellemsche 
pHrteneenip ...--- te Meerkerk wilden ha'letl, met "ferlof van den 
1-IIIIID un wiea 4 t..ebebooNlea, doeb te,e11 den wil llijaer lnaiffroaw, 
die -r pweltl «bneoweade, .de Mocrkerken op de heea bngt, en oor
uak .. , dat de Geriaahemmen IIIGO~dadig lf8a het leHn lteroef'd wer
dm. Beer Or... us Aam MIil hier felle "raak over, al het land 
van Vianen plat bnndeNe De twist werd eerlang door Graaf W ILLH 

"fU OoanHAIT, bijgelegd. In heue&fde jaar, den 14 Septemher, 
ve._r Ge■nicaa, deQf eenea eagelukkipn brand , meer dan•vijlien
beaderd liaanlated•. 

Hutog Ar.na:u met Beer J" n• Aas.IL , die Rentmeester van 
Holland aijnde, weigerde roli.eniag te -'oen , ooeeaig reworden aiJa
lie , bell!ll'fflie Go1111cna , ia clen jare 1.tOS, doch èleor bemidde
li89' nn lA11 , verlorea Biuobop •aa L,ik , werd er , nadat het be
leg twaalf weken puurd had , een •erdrag ~lieo , volgens hetwelk. 
Hertoir Anaacn , met aijnen aoon W1LL• , Graaf NII Oo,t-nt, 
bûineo de stad -de 11.- , w.., llle Heer na A11t1L , eenen voet
"fal aen aeude en den Vont om senade ,-aten, terwijl des Hertop 
.Banier eenea geheelen dag ait het slot moest et.eken, tien -teek.en van 
orerwiaain1, In bel jur 1408, w.-d dit verdrag eehtier wederom verbro
ken. Hertog Wu.,a na Bauu111, maakte aicli m-ter van Go■111c:an: en 
heaette de stad aet 1SOO man, oader NTI!l vaa fea Ridller Fn.,n n.11 Do■P, 
Wu.u• VAII A■&a, 11000 VN Heer JA11, nam haar echter wederom in 
daor orerruaiag en sloeg u BGllanden , clie hem er eitjagen ,rilden , op 
de Tlugt, met lielaalp TU sljaen eoa 0.-on , Graaf "°" 6eltkr, 
vn wiea àU ledert Goai11C11n en bet Land van Arkel , l'er leen on\. 
Ting. De lievige eorlog, die hier op touohea de Geldenchen en Bol
landen oauto.l, eindigde met een •enlrag, dat in het jaar 14t2, 
getroffen werd , ea volpn• hetwelk. Gou1ana en hP.& nefieele Land van 
Arkel, au Hertog W1LL1■ v" Bana11, Graah1111 liollarul, werd af
gestaan. Heer Ju vu Au.11, botte sm eerst tegen dit ffl'drag, het
welk met lijnen seee geslotea wu , doall wenl eerlang met geweld ge-
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noodualtt, aich te onderwerpen. Hertog W11.1a wu middelerwijl bia- • 
neo Goa111C1D111 , als Heer van de 1tad en bet Land Tan Arkel ingehul
dird , en bad , den H ÄnlJUllal Tao gemeld jaar, de 11.ad twee ollller-
aclieideoe handvesten gegeven. . 

Hertog JH Til B1111u11 1 in het jaar 1417, met W1LLH u11 Äun., 
aamen1pannende , werdJ Goauc■-■, dat door de Boekacbeu baet wu , 
door de Kabeljaauwscben. onder n11 Au.u.a 1wager Ju n11 Eucnm, 
bemagtigd. Het slot hield bet echter nog met V rou\1le J.acou , die 
een magtig leger Tenameld hebbende , de Kabeljaauwschen binnen 
Goa111cu■ overviel en venloeg. Jonlbeer Wm,H en -verscbeideoe 
Edelen bleven in bet. gevecht. De straat waar dit voorviel heette 1e

dert de Krijt- of Krin1te,g, thans wordt. •ü de Rawut,,g genaamd. 
In den gevel Tan een buis , Toor hetwelk Jonkheer W1LL1■ zoo gesneo
Teld zijn , leest men in eenen blaauwen kruiswijzen arduinsteen : 

Doa ■n sc■aau Dn 1 Dacuaaa IICGCCXVI BIi au 
Doa aLnir DRIi &nu Booc■aa-a W ILLI■ n11 A.auL -vooa •an Sms. 
V eelligt bed\ men dit krui, , volgen• het gebruik dier tijden , een& 
opserigt ter plaabe, alwaar Jonkheer WWdlll omkwam, en naderhand 
in 1 IS49 , om het geheugen no zijn ongeluk te bewaren , in dea 
gevel •an dit buis gemetseld. 

Goa111ca1■ en het L antl-•an-4r1',l werden naderhand, door de 
Hollandscbe Graven , ter leen oitgege-ven, en in bet jaar 14H beHten 
door Jonkheer Ju.os n11 G.&.&1■1111:, In gemeld jaar ontstond er een 
geweldige twist , tuaschen de -vincben no Goa111cu■ en J.acoa TD 
Hooaa , Heer Nn 4ltnca I over de vincberij in de llerwede. De rege
ring van Goa111c■1■ was er zelf oneenig O't'er. De Beer Tau Altena 
deed oadencheidene -vincben , burgen no Goa111ca1■ , gevangen ne
men en onthoofden ; terwijl bij de Schepenen der stad noodsaakte. 
hem , op Zon- en Feestdagen , in bet hemd en blootshoofds , om Ter

giiîenis te komen nagen , en anderen gevangen werden. Hertog F1• 
1.1n gaf, in genoemd jaar , oog brieven nn vergitîeais uit voor seorentir 
Gorinchemmen , die om de1rn twist gebannen waren. De stad moed, 
om '•Graven beden te voldoen , te gelijk.erlijd ii& ponden (169 guld. 
ISO cents) jaarlijk.sche lijfrenten -verkoopen. • 

In den oorlog met de Geldenchen hadden die van Go1111c■1a rijkelijk 
hun deel. Die van Schooorew!)erd hadden, in bel jaar 1479, in Leer
broek een bolwerk opgeworpen, waaruit sij aan de Hollanders veel schade 

· toebragteo, die van Goa111ca1a namen het io, sij ver..-olgden de Schoon
re_woerden tot in het dorp en dreven.hen in de kerk e~ op de1;1 toren. 
D,e van Schoonrewoerd 1cboten daaruit en li:we\11.en ee01ge Gonncbem
mers, die, tot weerwraak, DonderdalJI voor Palmsondag 1479, het dorp 
aan1takeo en verbrandden. NrcoL.&.&S n11 H.11FT111, Kastelein van Leer
dam, nrbrandde hierop, •• Maandags voor Sacramentsdag, Ooster
wijk en Kedichem. De Gorincbemmen daarenteaeu staken den brand 
in Vuren en Aalst. Doch de dorpen -van den Bommelerwaard sloten 
eerlang een verdrag met Goa111c■1■• Op den 10 October des volgen• 
den jaars kwamen ile Geldenchen wederom -voor de stad en schoten er 
den braad in, waardoor onderseheidene hui:r:en aan kolen gelegd werden. 

Zestien schepen, onder Lu■n , Graaf Nn ,lrr llarl., Inramen in 
Junij des jaars 11î7i voor Goa111c■111, de stad, uit naam van \V1tL1■, 
Prins Nn Oranj~, opeiscben. De Urossaard gaf een weigerend aot
woord , en vervoegde sich , met al bet zijne, op het ka1teel , doch de 
Burgemeeaten lieten de Staatschl'n in de stad , die het lrnsteel wel
.baast bemagtigden. Wreed handelde L1J11n bier meL eenigc Roomsche 
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Geest.eJJJken, die, atreqelijk iJ9ÎJaigd aijocl!', tea getale van 19 , in 
het klooster te Rugge, Jiü den Briel, werden opgehangen. G1111.u,ns 
Esnv, heeft hun deerlijk lot, ia aijne Historie der Gorinche1111Cbe 
llartelaren , omstandig te hoek gesteld , ten onregte echter het snood 
bed.rijf van den woesten Lu•n den He"onnden in het algemeen ten 
Jaste leggende. 

In het volgende jaar braken die nn Gou11cu•, beducht voor de 
Spanjaarden , hunne uorsteden ar, 1elfs die van de Kanselpoon, 
alwaar het Leproo1enhuis en wel zestig steenen woniniren stonden~ niet 
verscbooaende. Zij versterkten de wallen, .erbreedden de grachten,_ 
en staken den brand in Woudrichem, om het voor den vijand on
bruikbaar te maken. 
· In het jaar 1672 smeedden de Franschen onderscheidene aao■lageu. 
op Goa111cu■, die echter allen vruchteloos aRiepen. Op den SO Junij 
eischteo zij de stad op, doch de Veldmqarschalk Wunz, die er het 
bevel :voerde, antwoordde , dat hij beo met kruid en lood zoude ar
wachten , waarop 1!j, zonder het beleg te ondernemen , naar '• Her
togenbosch trokken. De aanslag, welke de Franscheo, den 18 Au
pstus, op Goa111c111■ ondernamen , was van even weinig gevolg, als 
ae voorgaande; want toen de Veldmaarschalk Waan berigt ontvangen 
had , dat de vijand , met 17 standaarden paarden ~ van Utrecht en 
Tan Vianen , regt op Goanc■• ia aantogt wa1, zond hij haar 300 
man te voet en -100 te paard, met lJ veldstukken en alle toebehoorea 
te gemoet, die op eeoen gunstigen post, de aanrukkende Franscheu. 
soo dapper verwel.li:omdeo, dat de1e genoodzaakt waren terug te trekken, 
en hoewel zij door de Officieren weder aangemoedigd werden , om eene . 
twf!ede poging te doen , zoo raakten zij toch aan,tonds weder in wan
orde , doordien geheele rijen door het kanon , met schroot geladen ·, 
geveld werden , zoodat zij met verlies van meer dan 60 ruiters moesten 
terug treliken en het veld ruimen aan die van Go■ 11'1cH■, "·elke met 
vele paarden en grooten buit terugkeerden , slechts 4 man aan doodeu. 
achterlatende. De Franschen ziende• dat zij die stad met 3eweld 
niet konden overmeesteren , beproefden 111111 , eenigen tijd daarna , 
door verraad, Zij kwamen ten dien einde overeen met eenen Roomsch
gezinden hoer , dat hij haar tot gids zoude dienen I om die van Go
&lllCH• , op zekeren versterk ten post , te verrassen en te overvallen , 
doch dit mede niet iroed uit\'Dllende , 100 kreeg dien boer 1ijn 'Waar
dig loón, dur hij als een verrader werd gevierendeeld, terwijl de 
stukken , rondom cle stad, aan booge staken werden ten toon gehangen. 
Later poogden de Franschen door valsche patenten de bczelting uit de 
stad te lokken, hetwelk 100 min slaagde als de vorige ondernemingen. 

De overstrooming van het jaar 1740, heeft aan ecne der ,tadspoor
ten en aan de vestingwerken aanmerkelijke schade veroorzaakt, welke 
echter spoedig wederom is hersteld geworden. 

Den fO Junij 1782 had men te GoaJSGBH en in den omtrek een 
zeer zwaar onweder, van donder, bliksem , stortregen en bagel ver
gezeld , hetwelk veel schade aan huizen en veldvruchten veroonaakte, 

Bij den inval der Pruissen in Holland, in het jaar 1787, geschiedde 
de eerste vijandelijke aanval op Goa111cau. Deze vesting was ver af, van 
in eenen behoorlijk.en staat van tegenweer gebragt te zijn, ofschoon het 
aan gewapende manschappen niet ontbrak. Aux.a.llDEB P11L1P vu nia 
C.t1Lu111 zijns ondanks tot Kommandant dier stad aangesteld, was alleen 
-~dacht, om baar, bij de aannadering der Pruissen, over te geven , ten 
emde haar voor erirer lot te beveiligen. Op de tijding, des morgt'na den 

IV. Dur.. · 44 
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1 September ontflnpa, dat de Prumllli zicb te Dalem vertooncièn , had 
· hij de strengste order gegeven , om, zonder iijn schrinelijk bem, niet te 
schieten. Dan, welke voorzorgen laij ook deswegen genomen had" 
onkunde van krijgsgebruik ven"jdelde die , en berokkende hem en 
Goan,c■H het deerniswaardigste lot; want toen de Prnissiscbe Bevel-

. hebber • de Overste vow Ro"u11, den Kapitein vo11 W11111GuoDI me, 
eenen Trompetter, ter overbrenlJÏng van eenen opeischiogsbrief, afge-
11anden had, werd er onbedacht op den Trompetter geschoten. Dit, als 
een teeken van volstrekte ongezindbeid lot overgaaf aanll'emerkt 1ijnde, ,, 
werd dadelijk. ffCVOlffd door een hevig bombardement. CAPELLIII , baitea 
wiens weten het schieten bad plaats gehad, over het werpen van Lom.-
men ten uiterste verbaasd, liet .dadelijk het wit vaandel opsteken, 
hetgeen het bombardement deed ophouden, en 'ferwierf een mond
gesprek met den Bevelhebber der belegeraars. Van deaeu vernam hij 
het eerst , wat aanleiding tot het bombardement had gegeven. En nq 
was hij aenoodzaakt , om zoo goed hij kon de zaak te redden. Hij 
verbond aan 1ijn eigen persoon , als gijzelaar, 'fOor de nakoming 
der voorwaarde, dat geen gewapende de stad zou oittrekbn , en da& 
allen de wapens zouden nederleggen en zich als krijgsffCvangenea 
overgeven ; • waarna ieder naar de 1ijnen zou mogen terug keeren , en 
de stad voor plunderinlJ beveiligd blijven. Doch ten zelfden tijde, 
dat bij aan de eene zijde der stad deze voorwaarden sloot , was men 
aan den anderen kant bezir met die te schenden. Vol schrik openden de 
burgerbulpbenden de · poort , en namen , gewapend de stad uittrek-
kende , de vlagt naar Dordrecht en elders. Dit ontkomen der beset-
ting, en dat wel gewapend, werd den Bevelhebber, die echter hieràan r.-
lieel onschuldig was , door den Hertog van B■1!11swu1. zoo euvel geduid , 
dat bij als gijzelaar gehouden werd voor al' het leed, hetgeen door 
die mansébap aan de voorst.anders van den Stadhouder mogt worden 
aangedaan. Als aoodanig werd deze ongelukkige naar Wesel gevoerd, 
en moeat zoo veel leed verduren , dat hij , naau'Wlllljks uit. den laerker 
ontslagen en in het vaderland' tero1 gekeerd zijnde , den geest gaf. 
Goa111c■H , op deze wijze in handen der Proissen gevallen, 1terd den 
18 September 1787 door ben bezet; tentiji zij zieb geregtigd oor
deelden , om de stad alt eene overwonne plaats te l>ehandelen. 
Beschreijenswaardig waren de plunderingen en verwoestingen aldaar aan-
{l'erigt tegen hen , die als voerstanders van staatsherstel bekend wa-
ren. Het gemeen verlaagde zich, om hen overal aan te wij:i:eo. Even 
het zelfde jammerlijk lot trof de opgezetenen ten platte lande. Dage-
lijks gingen de Hozaren op strooppartijen uit, want dezen was het meest 
om roof te doen. Overal vonden zij gedienstige lieden , om de bedoelde 
voo~werpen aan te wijzen. Na hen eerst uitgeplunderd en van alles 
beroofd te hebben , werden zij gebonden naar Go11uCBU vervoerd, om 
zoo verder naar W escl te worden o,·erffcbragt. 

Toen Go111Ncou, in het jaar 1794, door de Franschen was ingeslo
ten , begonnen deze met dl: Hollanders, op den 18 Januarij , hand
gemeen te worden. Na ccne J..orle poos uit klein geweer geschoten te 
hebben, liet men het r,cschut "an de wallen op de Franschen spelen, die 
nor, r,ccn geschut hadden aan:revocrd. Het bragl hun geen schade toe, 
maar twee houlzaairmolcns, dir,t hij de stad, geraakten door dit schieten 
in den brand, en dil zou , hij het waaijen van den wind uit eenen anderen 
hoek, de verschrikkelijkste ,·crnieling na zich hehbeo kunnen slepen. 
liet schieten hield den volncndcn darr, 'l'an des morgens tot den middair 
aan. Glocijende koirels joeiren den brand in ecnige hwzcn te Da-



lem, ._. een 1Mt1eehlib111id Braneéhinim; eene ffllm, àil en bráoclen4 
llais r hebhende, eeni~ oopol,lilleo later, floór een lr.anonsko:.' 
gel het h!Yen verloor. Dti franac:he Geomal Oariir:, aodd onmiddel
lijk eeae opeiacbies aan dell atada Bevelhebher, gepurd met de be
dreiging, dat , bij aldien hij mogt voortpan de bezittingen ••n de 
burgers te vernielen , hij , met 1ijti seheele bezeLtinlJ, buiten het 
verdrag 100 geslotèn worden en n,,r de klin1 moeten springen. 
llét aanvoe!'ffl van 1waar geschut , hetwelk dilloen moest , oin áao die 
bedreiging klem btf te 1etted, had 1ooveel in•loed op den Bevelhebber , 
lllat h\j de stad en vestin1 den Franschen nergaC, zonder iets ,tot nr
•tdling van pligt en bebond van eer beproefd te hebben. 

BU tien Watl!rvloed •an het jaar 1809 bevond Goa111ca•• 1icb den , 
IO Janoarij , in een bij nitnek gruot gnaar, Door den Yerbazenden 
bevoer van water, wu de toestand ilezer ltàd reed, te voren zeer 
hedenkehjk geworden ; waarom men ooli. niet nnuimde alle zooda
nige maatregelen tl! nemen , ah geschikt waren om het gevaar af 
te keeren. Op ch Labfte• en Jf.omdijk en binnen de atad werden 
terstond kistingen ter hoogte 'fan I voet opgezet 1111 gevold ; de schot
halken voor de poorten , llelkheal en watergangen gereed gelegd , als 
oek de kettingmolen op de •elkheul gansnárdig gemaakt, ten einde 
bü eene genéèlde doorbraak , teil minste de atad voor oventroominJ 
tè bewaten. Alle dlllfl -voonorsen bleken ook weldra geennina O'fer
botlig tè 1ijn; want met den 29 Januarij belJon het Yl'l!eaelijbt tijdstip 
voor deae atad. Het ijs in de ritier 1'11 las gebtolen en weglJlldreven; 
doèh katt , uit hoonle van de plaatllbebbende ijutoppïng bono Hardin:1-
..,eld, niet 'ferder toortwerken, tegen welke 'fcrstoppmlJ het water uit de •aa• , Waal en Linge aich met vereenigd ;e•eld opstuwde tot eene hoogte , 
1tellu1 tot hiertoe voorheeldeloo, was. lotunelien bleef het water nog 
ateeds wassende en siond ; dM middags van den 30, omtrent ééne Ned. 
el or drie voëten boog tegen de kisting in de atad , 100 dat het gevaar 
inderdaad zeer groot •erd. Aan de noordzijde benteden de 1oogè-
11aamdf: aog~uMn taa den Beft, iàa de Arltelpoott , van elkander, eh 
dreigden , bij hanneit nl , eeae pheele overstroomlng te 1ullen 'fer
eoruken. Aan de zuldaijde 1ehliurd11 ter aelrder lijd de oude Wol~ 
phenebe dijk , tuuehen liet buis ten Hab·en en de herberg de Zwaan, 
welltè scheur op sotnarige plaat1en -vrij breed was, op andere digt 
l•ngi de sterk al'geslageae buitenltrain heenging , en 1ieh door clc 
lriooo llostriog •an dea dijk, tot on den teen , tegen de Wiel vall 
llet jaar 1863 , uitstrekte, terwijl het water in de atad op ondenehei
d,ine plaatsen op den Lalliten- en Korteildijk en aan de lV aterpoort onder 
door ile straten en kiatingen heèinrielde , èn alle memchelijke tegenstand 
fehèen tè belfJólld. Hèt gevaat was nu ten hoogsten top, en hel verderf 
det stad ,eheen onherroepelijk beslist te l'ijn. Des tl$11Îddags ten half 

. •ier óre, ,erspreidde zich cneral dli m111re, dllt de• 11.orteodijk was 
doorgebroken , en inderdaad was de kistidjJ, welke het 11'aler ván, de 
Linge lteenle op twee plaatsen bezweken , en sti'oonide hei water -van 
eede hoogte ,-an omtrent 11 voeten , met een vreenelijk gedrnisch , 
de Hoog1lraat , Kapelsteeg én Bendvogelsteeg ar, en stadwaarts in. 
Alles scheen dus cip dit oogenblik verloren te zijll , elk wanhoopte aan 
lièt verder behoud der stad, de knndigsten zèH's gaveó den moed ver-
lortn, daar niell het vreesselijk geweld van het inclringend wate.r scheen 
te kunnen stuiteu. Dan in het dringend tte♦aar was de stad m1ddellijk 
liaar behoud YeTsehuldigd aan de nreflrligde Jîo'gin~n en 11'erbaam-
11edea df!r ingesctene'n ~n vaa den Genéraal 'fn.ri111 t'lt de Karéinien nn 
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deprdedesKoninp, un~igd door Koning Lon,in.m ael,en', diup 
'dat ~enblik aicb in persoon naar die plaats begaf en :100 door woonlea 
als door goud allen bulpnardig maakte. De geaegde moedige otlicitU" gar 
aljne ma111Cbappen bevel , om oogenblikkelijk de straten op te breken • 
en keisteenen , aarde en alles wat voor de band was , in de doorgebrokene 
gaten te werpen , hetwelk ook de gelukkigste uitwerking had , gelijk. 
men ook vervolgms twee kistingen maakte, aan beide zijden van het 
doorgebroken gat , om das , ware hei mogelijk. nog te kunnen stand 
houden. De algemeene verslagenheid werd nu vervangen door de inspan
ning VIII alle menschelijke krachten ; terwijl de gewapende Borgermagt ea 
de o\"eriire alhier io garnizoen limrende troepen•, zich weldra met de 
Karabiniers vereeoigden en al wat werken kon aich hierbij voegde, 
wordende elk korps beurtelings opgeroepen om te werken. Eo nu za, 
men het voorbeeld , door de Karabinier1 , op bevel un den Generaal 
TuAnl gegeven, overal volgen. Door de .-oornaamste straten der 
stad , zag men in geregelde rijen mannen , vrouwen , jonge dochters• 
militairen, jongelingen en kinderen bezig met het opbreken der straten 
en het aanvoeren der stoffen tot demping van de kolk ; anderen voer
den bedden, matrassen , dekens, tapijlen , zeilen • koehuiden , klee
deren , mest en allerlei stopmaterialen aan, waartoe ook alle bruikbare 
voorraad , zoo uit het Arsenaal , als het Maguijn van Foumitures, 
werd afgeleverd , hetwelk alles vereeni«d ook dat gelukig gevolg had, 
dat men des avonds ten 7 ure hoop kon voeden, om de stad van 
dien kant te zullen behouden , daar de openingen bevangen 1reraakten. 
Des nachts vermeerderde het gevaar van tijd tot tijd , 11och door aan
houdende aorg en goede orde werd het. gekeerd. Aan de voornaamste 
.kistinlJ bleef men door werken tot den vol1Jendeo morgen, toen het water 
begon te vallen, en ten half acht uren 24 duimen onder dijkshoolJle stond. 
. Het gedenkwaardig belelJ nn Goa111cau in de jaren 1815 en 1814 , 
heeft de stad ook niet weinig schade berokkend. Nada& de vestingwer
. .ken· gedurende eene lialve eeuw -.erwaarloosd waren , werd het verval
lene, in den jare 181:J , veelal berst.eld, de buitengrachten verdi~pt , en , 
vooral aan den Lingendijk , nieuwe batterijen opgeworpen. Een negentig
tal kanonnen van onderscheiden kaliber werden op de wallen geplant. 
De voorraad van krljlJsbehoef'len, vooral van knnd, was overvloedig, 
de magazijnen waren , op weinige noodwendilJbeden na, met genoqpa
men leeflogt voorzien , en hetgeen nog ontbreken mogl , werd al
thans vóór het beleg, door menige uit-.allen aangevuld. Hel. gar
nizoen bestond uit omtrent 6000 man , onder het opperbe.-el van dea 

,Generaal Graaf R.&lll'OII ' een krijgsman van beproefde daprerheid. De 
huisvesting dezer manschap bij de ingezetenen , bleef we io den be
ginne eene gemakkelijke toevlugt voor den Bevelhebber , die Jaogs 
dezen weg den maaazijnvoorraad bespaarde, docb ook reeds daardoor 
zijne gezindheid deed blijken, dat bij niet ligtelijk tot eene overgave 
soude besluiten. Een getal, dikwerf van 16 tot i0 man in één huis 
1releirerd, liet naauwelijks een klein plaatsje over, waar zich het talrijk 
gezin bergen, verzorlîen of in de gestrenge koude verkwikken mogt.. 
Hierbij gernegd de gedurige versehafling van levensmiddelen, naar krijgs
wet ge\.'ordcrd, zou moest dit natuurlijkerwijze, bij de volharding eener 
vrrdediging, een zeer wezenlijk gebrek doen ontslaan, welks gevolgen, 
bij ln1gte ,an tijd, in honircrsnood en pestbesmelling zouden kunnen 
eim:lic;en, Naclerhand, het is waar, werd de uitdeeling aan de bezetting 
bepaald _op½ pond vlecscb en 1½ pond brood daags, met een \\'cÎnig ai:ijn, 
zout en JCDC\"cr; doch men beseft gereedelijk, hoe weinig deze toelage 
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tol dadelijk. onderhoud voldeed , en boe seer dus de iogezoteneo , bun1 
ondanks , dik.werf bijkans boven hun vermogeii, tol eene meerdere aan"\ 
vulling gedrongen werden. N"g moeijelijker was de &OllJ voor het aantal 
lriek.eo en naderhand van de gekwetsten , in hel hospitaal gelegerd , 
'll'llllrtoe wel , in den aanvang , het benoodîgde was aangeschaft ; doch 
•aarvan het reed, spoedig ondervonden gebrek den maalregel deed 
nemen , om al het ontbrekende , bij 1telligen eisch, aan de bui
sen der ingezetenen op te balen ; terwijl vele andere behoeften , als, 
kaarsen , wijn, bier, azijn en jenever, tot zelfs eene gansche bak
kerij , in beslag genomen , en eene veldbakkerij door de Fransche 
Genie, ten behoeve der bezetting, -werd aangelegd , -waar'loe •'de inge• 
selenen al het benoodigde moesten verachafl'en. Naau-welijks werd de 
stad, op den 18 November1813, op last van den Generaal Rur,0111, in 
slaat no beleg verklaard , of de afbraak Yan alle huizen in den 
omtrek vertoonde -weldra het beeld eener akelige verwoesting , nog 
vermeerderd door het omhakken van alle boomen en lanen , en door 
het vernielen der tuinen , boomgaarden en een aantal lfroole. en kleine 
boerderijen , die -weleer der ingc;r;elenen verpoaenden luit hadden uit
semaakt. Wat de kracht van bijl en houweel niet vermogt, werd 
door behulp van het vuur voldoniren. Niet minder dan een vijftal 
molens , -waaronder één koren- en één papiermolen, in de nabijheid , wer
den eene prooi dtlr ·dammen. Een enkele vuurgloed verteerde op eenmaal 
een zeventigtal woon- en luslhuizen met brandstoffen gevuld , ten einde 
de vernieling des te spoediger te bevorderen. Alle toeirangen rondom 
de llltad werden sorgvulditr afgesloten, nieuwe versterkingen aangelegd , 
. nrbakkingen en doorsnljd1ngen in de dijken gemaakt, stormpalen geplant 
en eindelijk ook de Dalemsche verlaatsluis in den Waaldijk, waarover 
de algemeene -weg benen liep, door de kracht van het bus kruid, en, 
waar deze zelfs te kort schoot , door het vermogen van duizend hon
-weelen verbrijzeld, waardoor het beneden gedeelte . der Neder-Hetuwe 
weldra in eene openbare zee herschapen, en de heerlijkste wei- en 
bouwlanden onder eenen diepen vloed werden bedolven. Binnen de 
stad selve , ontTingen al spoedig ettelijke TOorname buizen den Jast ter 
ontruiming ; en hunne bestemming tot den krijg , hetzij ma eens tot 
een hospitaal , or wel , met schietgaten doorboord ter verschansing , 
of ook, gelijk de soogenoemde Tol , het oude .Mannen en Burger-W ces
huis, tot magazijnen van leeftogt en oorloirsbehoef\eo. Verschei
dene houten magaiijntjcs onder de walgantren aangelegd, dienden tol be
waring van het bu1kr11id , en veraroollen daardoor bij het meerdere 
genar van vlamvalling , niet weinig den angst der inge1etenen. Al
les verkondi3de alzoo de geheele ellende , welke de oorlog met zich 
voert, daar de kunst der Genie fl'Cene middelen onbeproefd liet , om 
eene met 1ekerheid vooruilge1iene belegering te verduren. Hoe zeer 
het eigenlijk beleg alleen de komst van den Russischen Prins NAll11cu111 
scheen te verbeiden • die het regelen en tevens het nog ontbrekende 
1ware geschut :i.oude aanvoeren , leverden de vier laatste dagen van 
December, reeds de voorbereidselen tot het geduchte krij1fsloooeel. Te 
W oudriehem waren vijf viereotwiotigfonders geplant , die de stad konden 
bestrijken. De dijken en wegen van l:ichellninen -waren met verhakkingen. 
en verschansingen versperd. In de nabijheid van Sleeuwijk. waren I bat
terijen aangelegd voor zwaar geschut. Een elftal kanonneerbooten had 
1ieh in den omtrek , in onderscheidene afdeeliogen , geplaatst , allen 
met één twaalf. en twee 1esponders gewapend , en r.oodra de vorst 
de J,eachatting daanan tegen den \jlganlJ vorderde, leenden de dap-
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pua Sel.eepa-OfflcieNn, op •n",i,k va11 de" H9'r M•j~ ~r .lrtiJJe • 
.ria, na Hou, met hunae ma1U1Ch11ppeti , lumae dieq•~ ~n de Slee11-
wijbcha batterijen. De · •esting bad hare 1ed11clat11 bolwerken met 
grof geschat, t!D met een ,11ntal "Mn qiet mio4er dam t~O schild-. 
wachten bezet.. V 66r deq ingHg der groQtet l{ave11 was, op last VllJ 
dea Kommandant, liet R9'terdam,che beurtschip gepla11&st, en ia eelll 
kanooneel'hoot, mel .( stukken Tau 4 ea G p1md hers11hape11. Reccla 
ia de eente dagen deed men ~et kanon hij herh,-lio1 van de waUen 
1pelen , ■a eens oni pnieveo te nllmeo, in boevert'll men den vij?.nd 
aan de overzijde der rivier aou kllllnen îef&Dlnulen , dan weder om 
den aaidcg èener hatter-\j aan den overka11, te verhinder11n, of ook o• 
de Sleeuwijk.scha afdeelin1 na bnenn,erboof.en, JIIO m11gelijk te doen 
ophrekea i · welke laatste eehtu , eüchooa )lier en daar vrij ~adigd , 
lauen wecle,,niet mel aulk eene hagelbui nn ko,els reraeJden , dat 
,eae geheele batterij aan de Waterpoort. ternield werd en één dor 
kanonnen in l&ukken •prang. Gelukkig liep DeceJtd,er ten einde, ,oq
tler dat de stad door àet grof geschut van eeQ aap-.I VUW'lll~nd!lfl 
eenige aanmerkelijke schade leed. Den i2 Jaouarij 1814 !llleen, toett 
ltet eigenlijke bombardement aanving , seh1.1ea tot eege geheele nr
woestioir bestemd. Bijkan1 6 uren achter elkander snqrdeq bammeq, 
kegels en pnaten door de lucllt hene11. Dake11 ,r11rd11A verbrijaeld ; 
muren storteden tot puin ; bui1en 1cbeutdea; niemand verlro1nrde 1ic'1 
ia 1ljne eigene woninw; een veNehrikkelijk IJlljammer klonk door alle 
straten , d11ar men , aoo als udert meettJI in belegerde vesti111et1 IJIJ
seh~ , de 1teenen uit de atraten 11iet opgenQaica bad , en clb J011-
banti11g van bom en granaat alleA'ege dood en vernielillfJ bedreip,. 
Meer dan 80 hui1cin werden gewelcliff heschadigi , soqimigeq 1elC1 geheel 
Terbrij1eld. Buiten deze verwontingen sclleen een nieuwe en niet min 
,ecluchte vijand de ellende nog to zulJu 'fel'3'rC10ten. De sblnd der 
rivieren, bij" het opeenwepakle ü•, verdubbeltlc, het pvaar •oor ij.dam
men, die,, met het gestadig waasende water, bij harden wiQCI en dcioi, 
de bedenkelijkste oventroominlJ deden vreeien. Aan een Pruissisdt 
Parlementair den toetrallf geweigerd 1ijnde, volgde de herhaling van 
het homban\ement in al hare kracht, op den eentkomende11 dag. Ae. ht 
uren lang , en wel pdorende d11n nacht, hernieuwde 1ich heJ&elfde 
•erseh,ikkelijke tooneel , wllarhij de besetti&IJ van haren kanl geen11io1 
naliet, de helegel'llan eno dnchtig te begroeten. Een 11antal hui1en 
en openbare gebouwen. werden thans weder jammerlijk rteisterd. 
:iog ,ru dit 11lle1 niet genoeg. Een vreesselijke brand, door eene uit
bantende bom -veroorzaakt, voltooide tea laatste • te midden nn bagel
buijen van k0trels co 1ranaten , van nederploffing en verbrijselinfJ, 
van storm en .sneeuw I van vuur en dood, het beeld der vernielinlJ, 
doeh ,rerd door den rusteloozen ijver van eenige burgen nog al epoe
dig gebluscht. Niet minder dan 11S uren lanw, had het bombardement 
geduurd i niet minder dan 83i kogels, meest viercnlwintigponders 
en nagenoeg 400 bommen en granaten , waren door de belegeraars ia· 
de vesting geworpen; een veertigtal huizen en 1ladsgehouwen waren op 
nieuw 1eer aanmerkelijk beschadigd en sommigen bijkaes geheel ver
nield. De burgerij nu, door do noodlottige gevolgen van deze herhaalde 
aanvallen I geleerd hebbende, ,rat al gevaren •ü van eene ,oortgezet.ie 
heleg-ering te duchten had , ea welk een rampnlig lot hare nu reeds 
gedeeltelijk verwoeste stad op die wijae te wachten 1tond , ZAIJ met 
harten , krimpende van weedom , den volgenden nacht. te wemoeL Doch 
dit maal wa~ de neo, vaor eepen nieuwen aanval ijdel, en ia plaal.l 



GO~ -yan aw~dere ~, .die men d1,1chtte, kwam de . Wijde hoop vaa 
:verlossin« opdagen , welke hoop dan ook niet verijdeld werd , doordien 
.den 4 Februarij, in de pastorij van het naburige Schelluine11, een vw
drag werd gesloten , volgens hetwelk de stad , op den 20 4ier maand , 
aan de Bondgenooten overging. Tegen eenen mogelijk.en opstand der 
ingezetenen , die wel te duchten was , had de Opperbevelhebber onder
Jcheidene stukken met schroot geladen in de straten doen plaatsen. 
De vrees voor dusdanig eenen opstand , gevoegd bij de dreigende onr
strooming, 'deed R,■POll hoofdzakelijk tot de overgave besluiten (1). . 

Allerakeligst was het vooruitzigt van Goa111c:au'• ingeaetenen weder, bij 
den walersno~ io Januarij 1820. Reeds des morgens van deo 26 had 
er eene doorl,raak plaats , welke de ovenijde van de haveQ over
atroomde , doch ijver en moed wisten se te beteugelen. De geheele 
bemuurde stad -vertoonde niels anders , dan een eiland, door eene ve,,_ 
•chrillelijk woelende ijszee bedreigd. Geweldige ijsschollen , daartegen 
aandrnischende, baarden, door hare grootte en onbedwingbare kracht., 
niets dan angst en schrik, die in eene algemeene verwoesting, onder den 
vloedstroom, schenen te zullen eindigen. De dijk over het W eidschild , 
.lusschen de stad en Dalem , was vernield ; de Zederilsluis, aan den 
Arkelsche-dijk , w,s bezweken , en de stroom bad daardoor geeoe kee
ring meer. Waar geene schotbalken gereed waren, achuimde hel wa
_ter de roorten in , en ieder scheen zich te zullen moeten bergen , voor 
aoo vee. hij slechts konde. Het was in den namiddag, lusschen vier 
en vijf ure, toen er een aanmerkelijk gat viel , tusschen de sluis en 
de buitenbatterij op den dijk, waarbij de vloeddeuren uitsprongen, die, 
aoo alt men naderhand ontdekte, door het ijs waren doorboord. Het. 
_gevaar nam hand over hand toe. De kloekste ingezetenen beijverden 
.aich met het garnizoen , om de _POOrten en sluiaeo toe te dammen ; doch ook 
de moe,Iigste bijstand htld mets gebaat. , zoo niet eeo ander , onmid
dellijk , doch ongelukkig voorval , den hooggaantleo nood spoedig had 
afgewend. l)e dijk namelijk , die het uitwateriogs-li.anaal naar Stee
nenboek vaa het omliggende land afscheidt, was be1weken. Door dit 
een OQ ander liep het water, woelende en schuimende, uit het nieuwe 
kanaal in heL land. Alle mogelijke kracht, van ijs en stroom, kantte 
zich tegen de groote sluis , welke , eerst ia 1819, in dit kanaal was aan
·felegd , en voor deze ontzettende kracht bezweek. Het wat~r, met geweld 
10 de sluis stortende , vloog van beneden naar omboog, en overstroomde 
de brug. Nog op den volgenden dag teekeode de gemiddelde waterstand 
aan de peilpaal 14 voet, somtijds oog eeni1Je duimen daar boven. De 
arbeid der ingezetenen, tot behoud der kistingen. ging onafgebrok«-.n 
voort. De kleine wielingen , hier en daar van t.ijd tot tijd gere1eo , 
alsmede het lek onder de 1puisluis bij de Waterpoort, werden gestopt, 
Eent in den avond van den !17 mo!Jl men 1ich , bij eeuen "Yal van het 
water, lot 13 v. 7 d., eeni1Jzins bebonden rekenen , en ofschoon het , 
op den 28, weder K duimen opliep , bragt de val , in den avond van 

• daeozelfdeo dag , tot 1 S& v. 1 duim ; eene meerdere geruststelling te wee3. 
Ten gevolffe van den opstand in Relgië. in 1830, werd Goaawcu1• 

in Le, laatst van dat jaar in 1taal van oorlog geil.eld , en begon men 
toea reeds de vestingwerken te verbeteren , en met. nieuwe buitenwerken 

(1) a.., die _, --· --1 dit belew w!Uea ........ flnrijrea wij DUI' D, D■ GR.U.FP, 
,...._ h1r,W"9• ... W.,, lotio.........., .. d, .....,...,. - GolllllCIIUI • ill - - _,. 
Uli .,. llH, • aaar .4. M Ko1111K1 f ...... -,.,.. dt....,,,.,.., • l,I - - Goai•-, ........... ,. ............ _,, .. 



-te vermeerderen, houten bomvrije buidmapaijnea te bouwen , paii11., 
1aden to 1tellen , kanon op de wallen te plaatsen , en alle midtleleo 
aan te voeren , welke deden Termoeden dat de at.ad door een hele« be
dreigd werd. Tot in het jaar 1839, duurde die staat van onzekerheid. 
Een nrdrag met België maakte een einde daaraan. 

Bij het binnenkomen der Nederlandeche krijgslieden , die, in 1835 
uit Franeche krljgsgenogensehap terug keerden , heeft Goa11wcm , in 
het onthalen en eerbewij1en aan die dapperen , enn als bij de terug• 
komst· der vrijwillige studentenkorpsen, bij1onder nitgemund (1). 

Bij den 'hoogen waterstand, in het jaar 1841, liep Gou11cau groot 
gevaar , door het be1wijken der kisting in de Dalempoort, waar
door het water met geweld in de Dalemstraat drong en althans dat ge
deelte der stad bedreigde , doch, door Tolhardende werbaamheid der 
ingezetenen en van den. Waterstaat weder bevangen werd. 

Het oude en eerste wapen der stad Goa111cn• bestond uit een 'Yeld 
van goud , beladen met twee toren• van keel (rood) , 1ijnde deae torens met 
een liemelablaauw dak gedekt.. Dit wapen voerde de stad tot dat zU 
onder de Toogdij nn het graafschap van Holland kwam , want, na
dat Hertog W1LLU n• Bau1a111 , Graaf •• Holland, na Teel oorlo
gen, Heer a,ara Goa111c■1• era Lande t,Gn Áriel geworden was, 
deed hij niet alleen den beroemden burg afbreken, maar ook het atads 

• wapen nrnietigen, ten einde aboo de herinnering aan de Heeren vo 
AauL in eene eeuwige vergetelheid te brengen. Jlij beul de stad voor
taan •ün wapen t.e voeren, 11ijode Tier lee1n1en , gevierendeeld met het 
wapen van Holland. Maar in heL jaar 1441, toen F1Lus Hertog -
Bourgondië, Graaf "°" Holland werd, werd het stadswapen weder 
veranderd , wordende den stedelingen als toen vergood , in hun 11epl 
en banier, het wapen Tau gezegden Graaf te plaatsen. Het tegenwoor
dige wapen na Goa111c■u bestaat uit een Teld na mTer , beladen met 
een aflieeldsel \'an de oude Arkelpoort TaD keel (rood) ; in de poort 
ligt het schild -van Arkel mel de baren , welke baren ladden moeten 
nrbeelden en afkomstig 1ouden zijn van de heldhaftigheid der Beerea 
nw Aas.n in de kruistogten , Tooral bij de beklimming nn Damiate. 
BeL wapen wordt ter 111"edenijden gehouden door eeoen leeuw in na
tuurlijke kleur , en is gedekt door eeoe kroon van goud. 

GORINCHEM (DE-BANNE-VAN-), het grondgebied der gem. O... 
rinclaem, prov. Zuid-Holland, buiten de muren van die stad gelegen, 
en, voor het polderbestunr, bestaande uil Wolifheren, Wolphe
ren1che-Slageu, Lange-Slagen, Korte-Slagen, de Bulle
~en1, 't Hoogland, de Baar, de Stalkaaraeo en Lange
Schei wij k. Zie ,·oorts B.tJr11B•vu-Goa111c■H (Da). 

GORINCHEM (SLOT-TE-) , naam, ouder welken het laatste kasteel 
no Arkel, prov. Z•id-Holland, bij oude sehrij,en wel eens voor
komt. Zie Áun. 

GORINCHEMlUM , Lat. naa01 van de ■t. Go■111cm , in het Lantl
i,111,-Arkel, proT. Zuid-Holland. Zie Goamcau. 

GORINCHEMSCHE-A VELINGEN , hoiteDfold. in het Land mn ..lr
kel--bened1t1-tk-Zoattt 1 pro,. Zuid-Holland, arr., kaoL en gem. Go
n'm:l,em ; palende N. aan het Kanaal-van•St.eenenhoek of den Rivier
dijk, 0. aan den Zwanenpolder, Z. aan de Merwede of het Avelioger
diep, W1 aan de Dordsche-Anlingen. 

(tl - rio olaammlmll , P'ffMÏII ,,,,. ,,..,.,ijlio ...,.,.,,,. ,. G011111C11D "'" "" ,,c1nr,, dlr 

.,,.,.. """'"' ""' lt Cilfl4d ff """"",,.,., 21 ft 13 luV lUI. 
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Dae pold., die, in het jaar 1885, buitengedljkt is, beslaat, volgens 
het kadaster, eeoe oppenlakte van 171S buod. 80 ,. r. 86 , •• ell. Men 
heef\ er eeoe boerderij or w11niog. · 

GORINCHEIISCUE-HUIS of AHELs-Hna!'l'IKIIII, h. in het graars. 
Lurda,,,,, frDV, Z•itl-HollanJ, gem. en IS· u. 0. van Scfaoonrewoerrl, 
aan den Diefdijk. 

Het wordt zoo wel genaamd , doch is het gemeeoelandsbuis van den 
Diefclijk , en een zeer goed en geschikt verblijf voor Dijkirraaf en Heem-· 
raden van den Alblasserwaard , wanneer de tegenwoordigheid van dit 
eollegie , bij nood of inbraak. van de Betuwe of den Tielerwaard , aan 
dezen dijk vereischt \\'Ordt. 

GORINGHOM , oude naam van de st. Goa1sc■u, in het Lantl--aan
.4rkl prov. Zuid-Holland. Zie Goal1'cBE■• 

GORISHOEK , plaats in de heerl. 11' e,tli:trh, O}' h~t eil. TAolen, 
prov. Znlantl, arr. en 31 u. Z.. 0. van Zieril:uè, kant. en i u. W. 
ten Z. van Tlokn, gem. en f u. Z. Z. W. nn SclierpenÎ11e, waar 
een ovenet•eer is op ~ersekeodam, in Zuid-Beveland. 

GORKUM, naam, bij •erkorting, veelal gegeven aan de stad Go
a1■cBE■ , in het Land-Nn-4rli:el, pro•. Zuitl-Hollantl. Zie Goai11caa. 

GORNICHEII, sl. ia het Lantl-ean-4rli:e1, prov. Zuid-Holland, Zie 
Goa1111can. 

GORNICHENIUM , Lat. naam van de stad Goa111cBE■, in het Laml
Nn-.4rli:el, · prov. Znitl-Hollantl. Zie Go■l1'CBE■. 

GOROA., a. in Oo,t-Intlië, op het llloluk,c/ae eil. Gilolo, opde 'll'e,t
h,t or Batoe-Tjina. Het 1taat onder het aebied nn den Sohao no 
Tidore. 

GORON, d. in Oo,t-lntlii1 op het .4mbon,c/ae eil. Ceram. De inw. 
zijn Christenen. 

GORONGO, kl. eil. in Or,,t-lntlii1 in den Jlolubelae-4rclaipel, 7 u. 
Z. van het eil. 6ilolo, 1° 8' Z. B. 148° iO' 0. L. 

GORONGTALO, rijk, nv. en st. in Oo,t-Intlil, op het Sunila,clre 
eil. C.leln!,. Zie Gono110-T.u.o. 

GORONGTAW (BAAI-VA~-), golf in Oo,t-Jndil, op het Suntla,cl,e 
eil. Celtbe,. Zie Gouo■o-T.u.o (GoLl'-n.11-). · 

GORP of Goa■,, geh. in de Jlleijerij "°" '• Hertoge,160,cA, kw. 
Oi,ttrfl1ijli: 1 prov. Noortl-Bral,ar,,l I Derde distr., arr. en IS½ u. W. ten 
N. van Bi•~, kant. en i u. W. nn Oir,clot I gem. en½ u. W. 
'HD Hi1Nren6eel:. M.eo telt er 7 h. 

Vier dezer huizen zijn tamelijk groote boerenhofsteden , en worden 
than1 in eigendom bezeten door Z. M. den Koning der Nederlanden. 
De. 111 bond. 74 v. r. lands, welke tot deze 4 boerderijen behooren, 
bestaan uit zeer goed bonw-, wei- en hooiland , welk laatste , ,oor zoo nel 
het onder Hilnrenbeek gelegen is, eene grootte van 13 bood. bevat , 
dat ireen bemesting beboen, maar door jaarlijksche onrstrooming zijne 
vrnelithaarheid nrkrijgt ; verder uit schaar- en mastbosscheo , bene
vens eene groote uitgestrektheid onbebouwde heidegronden. De lande
rijen en gronden ·,ijn door fraaije, welwasseode dreven doorsneden, en 
leveren ·aangename wandelwegen op. Vó6r de hoeve, h~t Leenhof 
genaamd, ligt het 100genaamde ·Starrebosr.h. 

Goa, is de geboorteplaats van den Natuur-, Genees• en Letterknudige 
Jo4nzs GoaoP1u1 Bau!lus, die aldaar den i3 Jul\j 11S18 het licht zag, 
en den i7 Jonij 11S7i, te Mautricht, overleed. 

GORREDIJK, Gooau11x, Gozau1n: óf Gouult, vlek, prov. Fn••· 
larul, kw. z,.,,.IIIOIUln, griel. Opderlars,l1 arr. en il n. N. O, ,-an 
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Hee1ffluen 1 kant. en tf u. Z. Yin Beet,tienmag 1 i u. Z.lW. nu 
/Ä;,,-,.w.jzm. 

'lle naam nn dit aanaienlijk, en met nle fraaije huii:en versierd vlek 
is ongetwijfeld •~mengesteld ait G9or of Gor en dijk , waarvan het 
eerste oudtijds eene moerassige plaats heteekende , gelijk ook de vaart 
naar buiten , op oude kaarten , den naam van Gonloot draagt. Dit vlek, 
hetwelk, YOOr ongeveer 300 jaren, op een iedeelte der 11roadea van de 
dorpen Korte:waag I Tt!t'flJi,pel en Lippenlaui"en gebouwd JS , en aanvan
kelijk ook eene uitbunrt van het d. Korte;waag uiunaakte , i1 1edeeltelijk 
omringd van eene gracht , die eenig1ins naar de wijie van eene verschan
sing gegraven is , en voormaals zeker behoord heeft tot de versterking, 
ia het jaar 167i, tegen den inval der Munstersehen , rondom dit. 
vlek aangelegd. De h., welke hier 280 in getal zijn, 1ijn gebouwd 
ia de gedaante eeoer dubbele kl'llisbuurt, waarv.-a de eene ,treek , 
ter wedenijden der vaart of Gorresloot geplaatst , in het midddea 
regthoekig door1nedeo wordt door de tweede , welke aan den rijweg ge
ho1nrd is , en met eene brug , waarboven het wapen van Ofslerland 
prijkt, onr de gemelde vaart loopt. In dit Ylek wonen num 1700 
mw. Het is in de laatste 200 jareo , aanmerkelijk in bloei toegenomen 
door de omliggende veenderijen, die gedeeltelijk reeds in wei- en koren
landen 1ijn veranderd ; er wordt veel handel gedreven ; ook vindt men 
er nog groote veenbaien , alsmede i korenmolens , 1 houtzaagmolen , 
1 eek- en volmolen, 2 kalkbranderijen, 2 11cbeepatimmerwerven, :i bran
derijen, IJ leerlooijerijen , 1 lijnbaan , ens. Tweemaal in het jaar wordt 
hier eene jaarmarkt gehouden, en eens ter week er.ne weekmarkt, te 
welen des W oensdaga , als wanneer hier veel handel in rogge , boek weit. 
em. gedreven wordt. De handel ÎI hier niet weinig toegenomen , nada& 
er, in het jaar 17lS8, eene nieuwe brug over de Compagnonn-aarL, en 
daarover eeoen rijweg van Heeren•een herwaarts is aangelegd, waar
op niet. alleen de handel met die van Schoterland en Stellingwerf
Oosteinde , maar ook met de inwoners van Drenthe seer is t.oegeno
men ; hebbende het graven van de Smildenaan , het evenwel aan
merkelijk schade toegebragt, 

De He"·• welke bier 1300 in ge'81 zijn, '118keu eene gem. uit, 
welke tot de klass. en ring van Heerea,een behoort; weleer was zij 
vereenigd met die van l{orlezwaag , doch nadat er bijna 20 jaren lang 
in eene, eenigains daartoe bekwaam gemaakte, schuur was gepredikt. 
werd bier, in het jaar 1683, eene nieuwe kerk. geslicht , op een atuk 
1ronda , daal'\oe door de Heercu Compairnoos van Opsterland , de eerste 
aanlegger1 van Goaau,a, geschonken. In 1698 werd den inge1&
tenen door '1 lands Staten vrijheid gegeven , om hunnen eisen Pre
dikant le beroepen, 1ljnde de eerste , die het. leeraarambt alhier beeft 
waargenomen, geweest Tasonoaua Ca.u1s, die in het jaar 1698 her•·aar&s 
lwaw, en in het jaar 1704 naar Metslawier vertrok. Het laeroep 
1escbiedt door den kerkeraad, eene afwijking van de gewone bcroe
pingswijze in Fri6'1and , waar de Floreen;,litrtige ingeietenen naar het 
getal Ooreenen , waarmede hunne landen be1waard zijn , lot de stem
ming zijn ireregtigd. Toen de kerk. te Goaaumt, na nrloop van tijd, 
door aanwas van het getal inwoners , te .klein bevonden werd , ver
hoogde men, in hetjaar 1730, de oude kap vijf voelen, en nrgrootte 
haar met een nieuw 1ijgebouw, welke verirroo&ing en Yeroienwi111r ge
heel bekostigd is, door vrijwillige liefdegaven der gemeenteleden, terwijl 
int1Uschen ile k11rkdien1t • zoo lang te Korte1waag waargenomen werd. 
Dae kerk ÎI :vtD eeQIIJ spillen toren voor~en doch ~t geeo orael. 



~OB, -De~., 4itt e, SOOin ptal •ti•, behoóren to, 4a ,em. Gor. 
redljk-u-Lippenhphe .. , -.el!Le hier eene kerk heeft, die in i. 
jaar 1817 gebouwd is en noch toren , nciç!J prgel heeft. 

De Isr., die er 11SO in ptal 1ü1t , ~•kea eene ring-synagoge ~t , 
•elke tot. het synagog;u1l re,sort VIID k"fNrtltt. behoort, en· ll'lartoe 
ook de bijkerken te Heerenveen, t.e Noerll•1>lde en te Lemmer 
gerekend worden, De •r11a,oge is eeQ Il.Jein, JPll•r net (Jebouw, prij
lende op het midden 111et. llCDeia kl•inen \Orea , i11 de gedaante eeu11r 
t,heebus, 

De dorll"hool is eeQ flOPl, luchtig ,ebouw, JDet. een vanndf, voor 
11S à 16 Jaren geheel nieuw gebouwd. Zij wordt door een gemiddeld 
geta• van 180 leerlingen be,oebt, Men vindt er een aeer gr110t , op 
doek geschild~ , praelaJexemplalU' van eene kaart van Europa , r,
,cbonken door ,rijlen '.f. 8Tua1111,l , den nder VIIIJ den ve"audiger 
dier kaart, 

:Er ia bier mede eea distribut.ielr.anloor yoar de J,~ieven.
r,oaaerij ep een Departemnt der Maat1cltappij: Tol N-, ... 
l ..41g,,,,,_,.,, clat den i:i September 1811S i• OPIJCrÏgt. , en iO laden telt. 

Goaauu& is da pl,oort.epl. v11n den beroemden Gotl1Jeleerde h
llOCIJS HIU!lta &11._., geb. 14 Oatqber 1768, t in dan nacht l.ullchen 
den 17 en 18 Janqarij 1840, als H11oglnraar aan de liOOlfOIClhOPl &e 
Utrecht. · 

GORRBDIJI-EN-LWPENHUIZEN, Doopagea. gem., ptov. Fri111lantl, 
lot de d«tle kla$1t 'f!ID de prov. behoorende, •ünde de eenige gem, 
dier geaindte in Op,mla,,,l. Zij telt :SilS 1ielea, onder ,reJken 1i0 Le
den. Jlep heeft er \wee kerken, llls: eene te Gorredijk en eene Ie 
Lippenbuiaen. Het beroep van den Predikant geschiedt door dea. 
leneraad. • 

GOIU\EDJ11lSTBB.VAART, Go■HILOO'I of Goauecn, nart, proy. 
Frû,lanl, k,r. z..,.'°"""'1s, ,riet. o,,.~. Zij nffllll baren 
oonprong te .4prl,,/t4 digt bij de SmiW.,..,,.t1 , nreenÎIJI, 1ich bij . 
Oorttrliji met de Oude vaart , komende no het. Jonhr,la,ul, onder 
l{ortnr,ao1, en stort aioh , 011 door acht verlaten te atfn opgelu1erd , 
ea de Klu,11 gepuaeerd &e lijp, in de 1P'ijde~lf'Ïlplll. 

GORRESLOOT, yaart, prov. Fn1111ond, kw. Zflflf#_,,.,,,., griet. 
Op111Jrlantl. Zie het vorige artikel. . 

GORREVEEN of Goana!f, voorm. veen, prov. FrÏlfill.n,l, Jn,. Z11-
-~, griet. Op,tn,land, z. 0. vaa Gorredijk, dal qq roeda laag 
tloor afveening in aehoooe wei- en korenlanden veranderd ia. 

GORRICHEJl' at. i■ het LalttHGrl-4.rÜl, proY, z,.;.,Bolln,l. 
Zie Goa1l1cn■• 

GORS ,- geb. in het ma,Jr.graaû. van B,wg••-op-Zoom , pro•. N tlOf'fl
B,,_,.,1, Yifffk distr., arr. en IS½ u. N. W. van B,-"4, kan&. an 
i u. 0. nn o.ln6o,cA, gem. HOfflll-ffl-St. llurtnupoldn, i u. 
W. •an tie Bonn. 

GORS (HET), pold. ia den Biu6,sol&, prov, NfWNI-Br46antl. Zie 
W.unn (De). 

GORS (OOST-), pold. in de heerl. Hooge-en-Lag,-Z-luw, prov. 
lfoonl-B.,,,,,,,_,,, Fiirtle distr., arr. Bmla, kant. ZnnJ,,,rgen, gem. 
BOOfMl"-IAg,-Z_,_,; palende N. aan den Amer, 0, aaa Schudde
l,aun, Z. UD de Streepelanden , W. aaa den ](etel- en Klaverpolder, 

Deae pol4., welke in het jaar 1866, met dea Boijalenpolder, bedijkt il, 
beslaat, Tolgem het kadaster, eene oppervlakte nA ,s bood. 43 ,. • r. 
30 Y, ell., waaoader Sl5 liuml, 615 ,r. r. 70 'f, eU, ..,Jiolllur land; word~ 
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door een lllnisje , op de Watering van '• Heerenhnis , van het 01er~ 
tollige water ontlast. -aet land ligt S à 4 palm onder A. P. Het be
atuur is dat 'fan den Roljalenpolder. 

GORSEL, d. in het graaf,. Zutplam, pro'f. Gelderland. Zie Goasa1L. 
GORSLOOT, water, prov. Frie1land, kw. Znento0uden, griet. Op

""""'""· Zie Gonu1asnavuRT, 
GORSSEL, gem. in het graafs. Zutp_lam I proY. GtlderlanJ, kw., 

distr., arr. en kant. Zutplam (S k. d., 8 m. k., S s. d.); palende N. 
aan de Overijsselscbe gem. Deventer, Diepenveen en Bathmen , 0. aan 
de gem. Laren en Verwolde, Z. aan Warnsfeld en Zutphen I W. aan 
den Uuel. . 

Zij bevat. de d. Gorssel en Almen, bene.en• de buurs. Eefde, 
Epse en Harfsen, alsmede de heerl. Dorth. Ook Yindt men er on
derscheidene landhuizen, van welke den Dam, Dorth, Ehze, het 
Elze, Esch ede, Hassink, het. Huize, het Joppe, Ter-Meu
len, Rijssel en cle Voorst de voornaamste zijn. Zij beslaat eene 
opperdakte van 908S bund., telt 439 h., bewoond door IS34 huisgez., 
uitmakende eene bevolking un ruim 3300 inw., die meest hun· bestaan 
Tinden in den landbouw, ook wordt. er handel gedreven , hoofd1akelijk 
in brandhout , waanan eene aanzienlijke hoeveelheid op den bont
wal, bij Dommerholt, te Goa111L, wordt aangevoercl I om aldaar te 
worden ingescheept. 

De IJssel, welke langs deze gem. stroomt, verschaft den inw. eenige 
uitmuntende weiden , waardoor zij zeer veel boter van de beste soort. 
aan de inw. van de nabij gelegene steden -Zutphen en Deventer leve
ren. Men heeft er S windkorenmolens, Vroeger bestond er ook eene 
Terwfahrijk. 
, Van de He"., welke hier ongeveer S100 in getal zijn, maken 1700 de 

,em. van Gorssel en Alfllffl-tn-Harf,_ff& uit, welke in deze burg. gem. 
drie kerken hebben, ala: ééne te Gornel, ééne te Almen enééne 
te Harfaen, terwijl de overigen te Dfftlnttr1 .,,,am,f,ld en Batltmtm 
parochiëren. 

De R. K.; ten getale van 180, onder welke 150 Communicanten, 
worden tot de stat. van ZutpAen gerekend. - De 3 Eung. Luth., 
welke men er aantreft, behooren tot de ll'em, •an Zutp1itn. 

Men hee(t in deze gem, :'J scholen; als: eene te Gorssel, eene te • 
Almen en eene te Epse, welke gezamenlijk, door een gemiddeld «e
tal van i80 leerlingen bezocht worden. 

Het d. GoassEL of Goa11L, lifft 1½ u. N. van Zutphen, aan den weg 
nn die stad naar Deventer , en is eene pleisterplaats tussehen die twee 
at.eden. · 

Men telt er in de kom nn het. d. 80 b. en 600 inw., en met de 
daartoe hehoorende b11urs. Eefde en Epse, 239 h. en 1800 inw. 

Dit d. komt oudtijds voor onder den naam Coa11LL00, d. i. plaats 
waar een koer- of wachthuis stond ; terwijl er oog een bosch bestaat , 
bekend onder de benaming van Gorssehche Loo. Voorta zijn er in 
de meeste marken dezer gem., Heidensche begraafplaatsen opgedolven. 

De Herv., die hier 1167 in getal zijn, maken de gem. van Gors
ae l uit , welke tol de klass. en ring van ZutpAen behoort.. In het 
jaar 16113 heeft. Jo&A11Hs S.u.na101 in deze gemeente, die thans een 
nlj beroep beeft, het leeraarambt waargenomen. De kerk , van een 
toren Toorzien , doch zonder orgel , is in 1842 aanmerkelijk versroot. 
Ala een offer van dankerkentenis aan God , voor den zegen eener vijf
tigjarige eehtvereeniginir, werd , door den Heer, J. Hun en diens echt-
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genoot W .. M. WDIH, in het jaar 1s:s, aan dele kerk gesehonkea , 
'9oor de bediening des doop, , een prachtig dóophekken ; en voor het 
Avondmaal een 1cbotel, een wijnkan, twee beken, twee senelten en 
een-keurig tafellaken, waarin geweven is de ofFerbande van A.uAU■• 
Dit alles, even onbekrompen als smaakvol iogerigt, i1 gelegd iu een 
sierlijk koffertje , en voorts be1loten in eenen ijzeren kist ter waar
borging tegen 1chade en verlie1. 

De dorpschool wordt gemiddeld door een getal van 90 leerlingen 
bezocht. · 

De kermis regelt zich naar de Deveutenche , 110 wordt op eenen 
Maandag , zes weken later , gehouden. 

De voorouders va• W1HOLD Mu1L■H, Schrijver van het werk: Der 
CArütenen ,terke troo,t tot maatigirig11 "°" A11-e drollfheid. o,er /.,t 
o(~""'e" mn A11nru gelooeige niet1tlea , t in 17 46, als emeritus Pre
di~ant van '• Gravenhage , hebben te Goaun gewoond , in een door 
hen gebouwd huis, den Huil genaamd, Let wellr. door de Spanjaar-
den is afgebrand. . 

Toen lloo FUD1a1s. ns Totuo, zoon van den Hertog vu Atv.1., in 
het jaar 11S7i, Zutphen ingenomen had en alle de burgers , die hem 
in handen vielen , om het leven bragt , deed hij er op éénen dag :SISO 
in eenen boomgaard, digt bij dit huis , ophangen. 

Op sommiger voorbeeld , om niet in de kerkgebouwen , maar op 
eene andere daartoe geschikte plaat■, begraven te worden , en het 
bijgeloovig denkbeeld, hetwelk de kerken tot begraafplaatsen bestemde, 
tegen te gaan, geviel het vier gebroeders ALDAIIDH Huaaut, Faao1Duut 
B1■u■111, Ro11uT Jupu en A.un11Du PalLIP u11 DU WILLl!II, beneven1 
hunnen bloedverwant Jou• Dus. n11 DU WILLIII TOT DU PoL, in het jaar 
1784, in het open veld , op de. Gorsselsche heide, en niet ver van hel 
maagschappelijlr.e graf, in de kerk van GouslL gevestigd, eene andere 
begr.,ia(plaats te doen venaardigen. Nadat de geërfden van de landstreek 
er in bewilligd hadden , werd deze grafatede, in het jaar 178" , naar 
de teelr.eniog van den Bouwmeester On111 Huur, in eenen eenvoudigen, 
doch welvoegelijken smaak, voltooid. Men hing het geslacht.swapen 
der Cnu.Lu aan eenen witten naald bij dat graf, en deed , Îll 
.blaauwen at.een , het volgende Latijnsche opschrit\ beitelen : 

Hoc xo11i:■111T11x , 11T CAPnL11101111■ H11m 
Coim1T0■1ll■ ISIIT I IJII Sllllqlll POSUIBIIIIT 

vw ALls. liuD. Fau. Bu1. Ros. 
J.1.sP. A.tu. Pa1L. vu DU 

CAPnu11, F11n1111 , n 
BtLD. A111. B111nacs. 
Jo. D. VAIIDIII C..-

PEJ.LUVIDIIA. 
(d. i. Dit gedeokatolr. hebben de gebroeders At1um111 lhn111s., Fa• 
D11111s. B111u■111, Ro11BBT J.upn en A.LanHu Pa1L1P us DU w■LLU, 

.en Hu,DHOIIDA Aan B111T111cs., weduwe un Jon• Du1. u11 DIII Cuau.1a , 
voor zich en de hunnen opgerigt, ten einde tot familiegraf voor het 
trealacht van u11 DEIi CAPBLLIII te dienen). Vermits nu de reeds in het 
Jaar 1784 en 1781S ontalapene Jo1A11 Dan n11 DBB C.tHLLBII en dien1 
echtgenoot H11,D1i;o110.1 A1111,1. Bsn111cs. , in den kerkelijken grafkel
der te Goau1L waren geplaatst , konden dezen , hij hun afsterven , 
niet in de nieuwe begraafplaats worden bijge1et , waarom hunne 
lijken in het volgende jur , toen het voltooid was, derwaartl wer
den overgebragt. Ongestoord 1lnimerden hier die overblijfselen tot 
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dea flO BeptelliW 1787, toea 1e•ea Pfrioaén • del Honds -àmltneb 
liea ute, 1ich uit . Zutphen naar deM ra1tplata der deodea befraYen, 
den muur der bepafpliall beklammen , ftlet eeoe btl hel wapen 
van dit geslacht, hetwelk belend Tta& als de partij der Patrioiten .
klevende , en dal daarom bij hen 100 zeer in haal stond , -Yin den naald 
hie11wen, en het opschrift poogden le hedenen en te vernietigen. De 
gepleegde graf11Chennis en de geruchten van verdere daarop gemaate 
woede, bewogen den schoonzoon van JoaAR Dnc 'f41' DH Cua.,.19 , 

den Graaf vu R1cBTlllllR W111THV1LD, om de twee lijken, op tollen 
dag , uit deie gcicbondene, onveilige en bedreicde begraafplaat, , naar 
den familiegrafkelder in de kerk te Goaasn te doen overbrengen. Bier
inede scheen de woede tegen dit geschonden gedelltteeken der Cuu.r.u 
bedaard , en bleet 1U omtrenl een jaar sluimeren ; doch toen ontwaakté 
zlj met nieuwe kracht; want, ep den 7 Augustus -van het jaar 1788, 
deed men deze begraafpl111at1, met kruid bezwangerd, in de lacht ,lie
gen , 100 dat er niet& meer dan ee11ige brokstukken en steenen Yali 
overbleven. Thans i• er van deze tombe niets meer tè lien, 1ijnde 
àp de plaats, waar die gestaan heeft, in jaar 18:Ji, ellllC daghuarders• 
woning gebouwd. Zie voort& Goanu.1C111-a11»1. 

GORSSELSCBE-LOO , bosch in het graafs. z.,,_ 1 pro•. Q,W.. 
land, gem. en 11S min. terr W. Yan Gór1,rl. 

Dit bosch , waarin meest eikeá hakhàat gevo'lldM wordt, beilaat eene 
6Jlller•lakte van 4 band. 15 ., • r. 60 _.,. ell. 

GORSSELSCIIE-BEIDE, heide in liet graaf,. K•rpAffl, praY. Qf!l. 
le,,land, gem. en, hij het d. Gorattl, eene opper•lakte beslaande 'fin 
ongeveer 300 bnnd , wèllte tltlftllt ecbtel' meestal i• ontgonnen. 
· Op deze heide was, in het ~r 1798, gedorende oad~eidèae 
weken , ee·n groot kamp va.W Frlflsche soldaten opgeslagen , waarover 
de Generaal Bou111101CTILt1 eenen grooten wapenschouw heeft gehouden. 
De soldaten hel,hen destljdi de steenen van het gesprongen moDUlllent 
eu muurwerk -vaä de begraafplaats der lleeren nlt uit Ci.P!J.J.Blf ge
nomen , en er hier en daar kookplaatseo en scboorsteenen •an o~ 
metseld. Toen was het heideveld nog onverdeeld, loopende et nielte
tnin dè openbare weg van De.enter naar Zutphen over. Naderhand, 
is het heidëTeld -verdeeld , en heeft sedtïrt een geheel and~ vfllOl'koltleB 
verkregen. 

Den 26 Augustus 1833 werden aldatrr, door 1.otring W1LLn I, de 
dappere verdedisers der dt11del van Antwerpen , nadat 1ij uil de eer
volle krijgsgevangenschap in Fr•nkrljk waren ternggekeerd , in oogen
sehouw genomen en bedankt ; tetwljl aan elk hunner eene herinnerinp
medaille en aan eeoigen riddel'O'rden werden uitgereikt. 

GORTEL, geb. op de Middel-Pelurn, prov. Gelderland, distr. Ye
lutoe, kw., arr. en 7 u. N. van Äm/tem, kant. en 1½ u. N. ten W. 
'1'9D Äpeldoern, gem. en 1 "· z. z. w. Yan Br; mè& ilt h. en 
170 inw. 

GORTEL'BR-BOSCH of GoaTttsc111-BOSca, bosch op de Mld•I-Ye. 
ltttte I prov. Geldtrland 1 gell'l. Epe , ten Z. vim de buurt. Gortel. 

Het beslaat eene oppenlakle van 900 hnnd., eft is een der ftaai-ste 
bosschen op de Vehmc, bestaande deels uit schaarheui, deels uit eikea, 
henken en andere opgaande boomen , terwijl er zich 1'eel wild en se
"Vogelte aphoudt, omdat de Veluwe hier niet zoo sterk bewoond is 
als elders. 

GOtlTELSCIIE-BOSCH, bosch, op de Midt:kl-Yelaru I prov. thl
tlerlantl. Zie &et "Vorige art. 
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-OORV.BEN, Yoerm. veemi, pro•.,,..,.,.., lr.w.- ZnntllOlldeil, griet. 
~lnd. Zie Goan,1u, 

GORZEN (OOSTERSCHE-), baitendijks land in den Hoeb:laen
_,.rtl, prov. Zui,l-/lellon,l, arr. Dortlreclal.1 kant, en gem. Oatl-
Beifarlau, langt de rivier het. Spui; palende N. aan het. Spui, 0, 
a1n den Bonche~lder, Z. aan den Oostdijk , W. aan de haven vaa 
Oni--Beijerland. " . 

Deze gorzen , welken •olsens het kadaster, eeae oppenlakte v111 
23 baad. beslaan, zijn voor omtrent de helft met een zoo1renaamd 10-

merkaadje , tegn gewone doeden beveiligd. 
GORZENl'OLDER, pold. in het Land wn PuttH 1 prov. Zni~ 

Hollorul 1 arr. Dordre,At, lant. Ridderkerk 1 gem. l'ernis-en•'• Gronn
ofllNdl I palende N. aan de Oode,Maaa en du Nieuwe-Haas, 0. en Z. 
aan den pold. Langcbakkersoord, W. aan de gem. Hoogvliet. 

Deze pokt. ia 1lecht1 omringd met eene zomerkade, beslaat, volgcna 
hel .klldaster • IOO aaa binnen• ala buiteagronden, met. het iaarin 
liggende poldertje Jaag in , vol1reas het kadaster , eene oppervlalt.le 
nn 89 baad. H7 v. r. 74 •• ell., waareuder 70 bund. IS4 T. r. 
4t v. ell. tthotbaar IIIN, en wOrtlt. door twee sluiren, op de Oude
Man en de Nienwe-llau, nn het overtollige wat.er ontlast. He& pol
derhestuar beataat uit eenen Dijk1fruf , eenea Penningmeester en 
Secretaris en twee Heemraden, 

GOSAHA, •oorm. '#ater, pro•. Zulantl1 heLwelk mei eene noor
delijke strekkinir , 1ich bewesten Goes in de Oo,tn-&l,,eltle oól
lastte. 

Dit water is nackrlaand in de oade hHen van 6-a en de1t Goesehen 
waterlflll'IJ Yerandetd. · , 

GOSARB (TEi.-} of Tea-Go11, oud d. in z"üJ.Jlenlantl, pr'OT: 
Zeel-', ter plaat1e, ,raar thans de st. Gou gelegen is, en waar-· 
uit die stad is voortgekomen, Zie Goa. • 

GOSKI , ••m, welken de ~egers gevea , aan de koffijplant. •• Un
YLVR 1 in lfe""-""-G•itnuJ 1 kol. Surir1a•. Zie U1n1UH (D■), 

GOSLINGA, state, ptov. Jr'ri11lar1J, kw. o.t,ri,oo~ griet. Fe:r• 
u,erthraJeel 1 arr. en i½ u. N. van Len._,tk.,. 1 kant. en 2½ 11. 

Z. W. vaa Ho,_,,,, aao hel dorp HaU.•, waartoe lij hehoort. 
Zij beslaat, met de tuinen, singels en grachten, eene uitgestrekt

heid •an i½ hond,, en wordt thans in ei&entlom heaeten en bewoond 
door den Heer luu G1JHBll'I Aann■.t. llnTl1', 

GOSLINGA, TOOl'ID, state, proY, Frinla•tl, kw. Ont,rgoo, griet. 
Fnv,trtltN,uel, arr. en i½ u. N. van Leeu-rden;liaot. eni u. Z.Z.W. 
van H°"1Jn,l, IS min. 0. nn 1'Mtl'lffrtl, waart.oe zij behoorde. 

Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, aiet men thans eene hoeren~ 
Jaofslede. De daartoe behoord hebbende grenden , hesl■ande eene opper
vlakte van ongeveer 17 bund. 71 •· r., worden thaas in eigendom be
zeten door BBllnaa: H1nar1:s W1nD111.t., woonachtig op de hofstede. 

GOSLINGA, voorm. state, proY, Fri11land1 kw . .,,,.tergoo, griet, 
F ranel&tNàtel, arr. en 3½ u. W. no Leeu-rden , kant, en §1 u. 
0. N. 0. van Harlmgen, i u, Z. Z.W. un Dongj•m, waartoe zij 
behoerde. 

Ter plaatse , waar zij &e•taan heeft, ziet men thans eene hoerenhui~ 
singe, ,rier omtrek DOif kenbare blij.ken van de vroegere slate drlllff', 
De daartoe hehooreode gronden, beslaande eeoe oppervlakte no 7 band. 
9 •· r. iO T. cll., worden thus in eigendom be1elen ciao, dea, HetW 
A•• IHs T1auru , woonachtig \e Tjummar11a. 

Dign:zed 
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Hier te Dongjum wu het 1lamhui1 vaa het hll'oemde. ,_. •an 
Gouou, van hetwelk TaHB u■ GosL1■u, all een der teekenun •an 
het verbond der Edelen voorkomt ; terwijl S1cco vu C-u 1ich, ge
durende den successie-oorlog in de jaren 1706-1711, al, Gedeputeerde 
te velde heeft beroemd gemaakt en, in het jaar 1713 , tot dea ft'ede
handel te Utrecht medewerkte (1). 

GOSONG, Ku.&11G-Goso11&, klip in Oost-lwlii, in d'èn Suntltue'lw-4r
,:Aipel 1 op de .Reede-tJ1Jn-Bolor1io 1 W. van het eil. lliddelburg. Het 
haken is geplaatst op het midden vau de klip op eene diepte van 12 voet. 

GOSPOLDERTJE, pold. in Stool$-Ylaandaen, in· het YrijMM•
Sluai , prov. Zuland. Zie CauBB&1-B11-Gaul'OLDH, 

GOSSELDANGE, Fr. naam van het d. Gouna1111&1, in het balj. 
Lvzemburg, meijerij van Lintgm, grooLh. Lu-b,irg. Zie het vol
gende artikel. 

GOSSELDINGEN of GousuLDocu, in het Fr. GosaUoD.&111111, d. in 
het halj. van Luzn,J,u,.g, meijerij van Lln,gen, grooth. Lunrnl,urg, 
arr. en il u. N. van Luumburg, kant. en 40 min. z. van 11.,..1&, 
gem. en l u. N. W. van Linlgen, op den linkeroever van de Abette. 

De inw. vinden meest hun bestaan in den landbouw en de veeteelt. 
Zij zijn allen R. K., en hebben hier eene kapel , aan den H. BU11us 
toegewijd , welke tot de par. van Linlgen behoort, en waarin de dienst 
door eenen eigen Kapellaan wordt waargenomen. 

GOSSTINGEN, d. in het halj. van Bfflliû,-m-Grne~, regt.s
i eb. GrpenmJJcher, grootb. Lwc,mburg. Zie het volgende art. 

GOSTINGEN, GossnHIK of Goun11c111, d. in het halj. van ReflHCl,
er1-Grerenmocher, regtsgeb. van GreHr&rnodter, groolh, Ltu:emlnwg 1 

kw. e\1¾ u. Z.W. van Grer,enmocher, arr. en 3} u. 0. van L-
burg 1 ant. en 1½ u. Z. van Bemlorff, gem. en 1 u. Z. tea O. van 
Fliu:wr.iler, aan de Bayernhach. Het t.elt 700 inw., die meestal in 
den landbouw hun beslaan vinden • 
. De inw., die hier alle R. K. zijn, ouder welke 600 Commnnilr.anten, 
mak.en eene par. uit, "elke tot het vic. ar.at. van Lwcnttb•rg_, dek. 
van Bet:.áor/f, behoort , en door eeaen utoor bediend wordt. De 
~k is aan ·ae H. Drinuldigüid toegewijd. 

GOTE (DE), water en pold. in het La.tul-Na-J"oome 1 prov. Zflitl
Holland.. Zie Goon (DE). 
· GOTE (NIEUWE-), heerl. in het Larul-ean-Yoome, prov. Zwl-Hol
land. Zie Goon (Nm1w1-), 

GO'I:E (OUDE-l, pold. ia het Laratl-ffln-J"oonae, prov. ZuiJ...Hol
laad. Zie GooTB (ÜDDE·), 

GOTTBRINGEN , geh. in de heerl. Lamter 1 grooth. Lwcetrt#n,rg. 
Zie Goo■a111&111. . 
. GOTTESTHA.L, Hoogd. aaam van de voorm. abdij GoollllL 1 Ïll •het 

•grooLh. Liu:,mburg. Zie Goosou. 
GOTTUM, geh., prov. Frie,laaJ, kw. Oo,i.rgoo, griet. lJaoNktw

Jeel,_ arr. Lee,,.,,.,'tJm, lr.ant. Boawrd, ½ u. Z. van Gro.w, waartoe 
het behoort. 

GOU (TER-), naam, welken men in de wandeling veelal gee~ 
aan de st. GoupA, in hel halj. van Goudo 1 prov, Z•id-Hollanrl. Zie 
Gouo.&. 

(1) Zie o,o,.,....tgeaoemdo T• W.i.na. Blol-OTW ..,. r..1 l',rbotul ,J,r Jldc/t11, St. n, bi. 110; 

terwijl - Oflr latalg!mddea ku, tudplegen ... J. &cRILTIUI.&, SIMl.lvndif l\'tbr/aftd, D. 1. 
ltl. au, .. ,. W.&Gllft.l.&a, ,,. .... ,.. .... ,,, Blt!orw, D. XVIII" m. 
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· GOUD!, kant., pro..-. Zuid-Holland; arr. Roffertlam; palende N. aan 
"1e kant. Alphen en Woerden, 0. aan het Utreehtsche kant. Ilasel
stein en aan het kant. Schoonhoven, Z. aan de kant. Schoonhoven 
en Hillegersberg, W. aan het kant. Bille3ersberg. 

Uet bevat. de voliJende 9 gcm.: Gonda, Broek c. a" Gonderak, 
lloordrecht, B.eenwijk, Sluil.'wijk, het Land-van-Stein c, a., 
N oord-Waddin:neen en Zn1d-Waddin:neen. Men telt er 
3843 h., bewooud door IS1H huis3ez., uitmakende eene bevolkinir van 
i.i, 700 iaw., die mees\ hun bestaan vinden in landbouw en ..eet.eelt, 
terwijl ook IIOlllmiiJen zich op den scheepsbouw toeleggen. ' • 

GOUDA• klas,., prov. Zuil-Bolland.· Zij is verdeeld in de volgende 
4 ringen: Gouda, Leerdam, Schoonhoven en Vianen, bevat 
39 gem., met 43 kerken, die door 41S Predikanten bediend worden, 
en telt 48,600 zielen. 

GOUDA, ring, prov. Z•itl-Holla•l, klaas. van GrJt&da. Zij IHtvat 
'de volgende 8 gem.: Gouda, Moordrecht, Nieuwerkcrk-aan
den-lJuel, Oudewater, Reeuwijk, Sluipwijk, Waarder en 
W add i n:neen. .Meu heeft er 1i kerken, bediend wordende door 
H Predikanten ea telt er ruim 17,300 zielen. 
· GOUDA, Yoorm. balj., pro1. Zui,J..Holla•d;palende W .enN. aan Rijn
land, O. aan de prov. Utrecht en voer een klein gedeelte aan het balj. 
'Hn Oudewater, Z. aan den Crirurnrewaard, Z. W. aan Schicland. 

Het bevatte , behalve de sta Gouda , de amb. hecrl. Go II de• 
rak, Bloemendaal, Broekhuizen, Broek, Tuil en 't \Veeirje, 
than1 de gem. Gouda, Broek c. a. en Gonderak uitmakende, 
welke te zamen eene oppenlakte be1laan van 301S7 bond. 1IS v. r. 
88 v. ell. Men telt er 3093 h., bewoond door 3862 hoisgez., uitmakende 
eene bewlking van ongeveer 17 ,400 inw,, die meest hun bestaan vinden 
in df'n laadbonw. Ook heeft men er 2 bierl,rouwerijen ; 1 branderij; 
18 pijpenbakkerijen ; 18 steea- en pottenbakkerijen ; 2 lecrlooijerije~ ; 
IS ■cheepdiaunerwenen; 1 papierfabrljk; 1 loodwi\makerij; 2 zeepzie
derijen, beiden aan den zelfdeo eigenaar toebehooreode; 1 1iroopfabrijk; 
1 aardappelea-1\jmopfabrijk , welke door stoom wordt gedreven ; 1 zeem
Wooterij , en 1 parseme■lfabrijk ; !1!1 to11w1laserljeo ; eenise kleinp
nnlabrijken ; S houtzaag•, 1 pel-, 10 klei-, !I vol-, 1 ma-, 1 tras-, 
1 snuif- en 6 korenmolen■, 

De Hen., iie er 11,!IIO in getal zijn, maken de gem, nn Oo••• 
en a...,._ uit. - De R. K., van welke men er lSiOO aantref\, ouder 
welke l!IOO Commoaibn\en, worden tot de stat.. 'fan Goalla p-elumd. -
De Evang. Lnlh., die er 600 in getal zijn, hebooren tot. de gem. van 
ao-. - De Isr., nn welke men er SiO telt , maken de rins11nagoge 
van Goiula uit. - llen telt. er 9 1eholo, 

GOUD.l, gem. ia laet -balj. nn GOIIM, prov. Zuid-Holland, arr. 
RoH,tvlarn, kBDt. Gouda (18 m. k., 1 ,. d,, 1 afd.); palende N. aan dil 
p.m. Broek c.a., 0. an de gem. Land-no-Stein c.a., Z. aan den Ussel, 
welke het 'ND Haastrecht en Goaderak 1cheidt. , W. aan Moordrecht. 

Deze sem. bevat de. stad Gon.t., benevens eeoiiJe vers\rooid limJende 
huizen. Zij be.laat eene oppervlakte van 216 bnnd. 70 v. r. 43v. c!l.; 
telt ili93 h., bewoood door Si(O hoisgea., uitmakende eeoe bcvolkmlJ 
'fan mim 1',ISOO iaw .• die uitmuntende pijpen venaardi3en, waar
van bier, in 171'1, 374 fabrijken waren, welke aan 3000 menschen 
werk "l'enchaflen, doch van welke er tegenwoordig nOff waar 16 be
at.aan. Van de i9 potterljeo ,· in een naauw verband ,taande met 
de pijpeofabrijkeo , die er \'roegcr waren I beslaan er thans no:; 10. 

IV. DEar.. 4:i 
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De bierbrouRrijen, •oor langen tijd bier zeer WoeUende; Îll de TijC
tiende eeuw 1KO , 't'olgèns sommigen zelfs SISO in getal , waren voor 
eenige jaren allen geheel te niet ; sedert zijn er evenwel weder twee 
opgerigt, welke veel debiet hebben. Men handelt er sterk in kaas, 
wordende de zoogeoaamde Goudsche of Stolwijksehe laas, er in me
nigte aangebragt en gewoaeu. Deze kaas draagt den naam no Goud
sche kaas , omdat zij meestal hier in het groot verkocht wordt , en 
nn Stolwijkacbe of Stolkscbe kaas naar het naburige d. Stolwijk, hoewel 
zij niet alleen daar, maar ook in den gebeelen omtrek der si.ad even goed 
g,imaakt wordt. De 'Vlashandel, hoewel zoo sterk niet meer gedreven 
wordende als voorheen , is bier ook nog al aanmerkelijk. V oort1 heeft 
men er de volffende fabrijken en trarüun : S scheepstimmenre"en ; 
1 leerlooije1ij; 1 zeemblooterij en pergamentfabrijk; 1 loodwilmakerij; 
1 katoenweverij, niet 20 weefgetouwen ; 2 bierbrouwerijen; 1 brande
rij ; 1 siroopfabrijk; 1 aardappelen-siroopfabrijk, welke door stoom ge
drc,·en wordt ; 2 zeepziederijen, beide aan denzelfden eigenaar toebe
hoorende ; 3 boekdrukkerijen ; 1 tras-, 1 run-, 1 pel-, 10 Jr.lei- S snuit
en 4 korenmolens, alsmede j stads-volmolens , waarvan de grootste 
tot eeoen water- en oliemolen fogerigt is. Lanp de boorden van den 
IJssel vindt men vele steenbakkerijen, voor welke men de daartoe benoo
digde specie uit de bedding van de rivier baggert, welke telkens weder 
aanslibt; terwijl de IJssel tevem zeer lekkere snoek opleven, 100 als 
ook des winters de 100 beroemde spiering, welke in bijten met den 
hengel gevangen wordt. Voorheen had men er ook laken•, bombazijn
en karsaaifabrijken , welke lang de hoofdoeriog der stad uitmaakten, 
doch waarvan er thans geene meer bestaan, 

De Herv., die hier ongeveer 9000 in getal zUo, maken, met die nn 
de burger!. gem. Broek e.a., de gem. van GoVD.l uit, welke tot de klus. 
en ring van Govo.l beboert, en door vier Predikanten bediend wordt. 
De eerate, die in de1e gem, het leeraarambt beeft waargenomen, -i• 
reweest Jo&c■1• Aoa1.l11111, die in het jaar 11S73 aldaar kwam, en in 
het jaar 11S71S tot Ambtgenoot kreeg Hor& D1au1, die nn Oudewater 
lieroepen werd, en W1Lu• Gzaao1 Lnoi1ui:n, - dat er destijds 
drie Predikanten waren, In het volgende jau 11S76, sebijnt dit getal 
reeds lot vijf vermeerderd te zijn , doordien zekere Ru1us , · die Yllll 
W cslmaas beroepen werd , en Cou1L1s lrto1U1 , toen mede Predikan

. ten te Go110.l werden. Sedert dien lijd hebben hier steeds yijf Predi-
kanten gestaan, tot aan het oYerlijden van den Predikant J-..1 H 
V1ssl!II , -.rçlke voorviel in 1819, toen bij Koninklijk besluit van i4 
Srptember 1820, onder anderen bepaald werd, dat de vijfde Predi
daohplaats hij de.ie gemeente, gedurende de eentvolgeode tien jaren, 
te rekenen 'Van den 1 Jaouarij aanstaande, niet weder IICIII vervuld 
worden ; zoo als tot nu toe ook nog niet beeft plaats gehad. Onder 

·de hier gestaan hebbende Leeraren verdienen vermelding: Anus W1T
uNus, die in het jaar 1638 herwaarts kwam en in het jaar 1844 als 
Hoorrlecraar naar Harderwijk beroepen werd, en de, door zijne mt!DÎ!f
'Vuldir,c werken, beroemde B11111, ... aou1 111 Mooa, die in het jaar 1713 
liet l«•eraarambt hier bekleedde. liet beroep gesehieclt door den ker
kcraad , na verkregen baodopeoing van de stedelijke regering , uit eene 
nominatie no zes en drie, ter\\ijl de reaerina ook. die beroeping, door 
hare rroedkeuring , het volle beslag doet erlangen. 

Y rnqrer bestond hier ook c~ne W aalscbe irem. Nadat echter de Pre
dik1111t W 1LtET, in het b,·r,in dezer eeuw, emeritus wu verklaard, is 
tlc,e 1rcm. met de Nedcrclnitscbe Hcrv, Tereenirrd. 
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De llemo~n, welke er wonen , maken eene. gem. uit, welke, 
t.ol de derde klaa. beLoort, en door twee Predikaotcn bediend wordt. 
Het beroep geschiedt door den kerkeraad. 

Voorheen hadden de Doopsgu. er ook cene gem., doch deze heeft 
opgehouden te lieataan. • 

De Evang. Luth., die. hier ISOO in getal zijn , maken mede eene 
gem. uit, welke tot den ring un •, Grar:enliage behoort. De eerste , 
die in deze gem. het leeraanambt heeft waargenomen • ia geweest Ono 
C1.1a1111s vu B1u1n1.D, die, in het jaar 1623, van Essen in Duitsch
laod herwaarts kwam , en, na 3!1 jaren het leeraarambt in die gem. te 
hebben waargenomen , in het jaar 161SIS , op zijn verzoek emeritus 
'Verklaard werd. Van het midden tot het einde nn de vorige eeuw• 
werd de1e llllmeente door twee Leeraren bediend , en zulb tot dal de 
Predikaat Mouuaou, in 1676, naar Haarlem verLrok en lu Ro
lUD.uJ. alleen overbleef. Het beroep JJesehiedt door den kerkeraad. 

De R. K., van welke men er 4300 telt, onder welken i900 Com
municanten, maken twee stat. uit, welke tot het aartspr. van Hol
'8nJ en ZeelonJ, dek. van &l&itw.nd 1 behooren, en twee kerken hebben. 

De Roomseh-Katholijken van de Oude BisschoJJpelijke 
l.lernij, meestal lansènisten genaamd-, tellen !ISO zielen, on
der welken 80 Communikanten , welke vroeger twee kerken bezaten , 
waarvan de eene in 1830 .i, opgeheven. De&e statie wordt door eenen 
Putoor bediend. . 

De hr., die hier 3i0 in getal zijn , maken de ring-synagoge van 
Goutla uit, welke tot het synagogaal ressort van Rotlerdam l>elioort, 
en twee hijkerken, ééne te Schoonhoven en ééne te Woerden 
beert. . 

De 1tad GouDà I Tao aommir. Daa GollDE en van de meesten nelal 
Tsa Go11 genoemd, ligt 4. u. • 0. van Rotterdam en 10 u. Z. van 
Amsterdam , niet onvermakelijk aan den regleroever van den Holland
achea Uuel Flegea , die zich bij deze stad met de Gouwe veree
nigt , '1'8D welk laatste water, hetwelk ten dcele om, ten deele mid
den door de stad loopt en haar in twee , hoewel elkander onFlijke , 
deelen scheidt, de stad vermoedelijk haren naam ontleent. Zij ligt 
li° O' 40" N.B. ii° ii' 31" O. L. 

De tijd van deo centen aanleg van Goim& is onzeker. Men meent 
echter te kunnen bewijzen , dat het van eenen zeer vroegen oonprong 
en door Noon:lacho nlken gesticht zij. Sommigen willen , dat DU GouDB 
eent een onbemanrd ·vlek Jeweest 1ij , voerende den naam van heerlijk
heid,. en zijnde gelegen 10 een gedeelte vaa den Bloemendaalsche
)IOLler , · •lke nuit. aan do 1tad paalt en nog Oude-Go11we genoemd 
wordt. Zeker is bft, dat or onder de Graven van Holland., F1.11a1s JV, 
Wn.J.B• Il ea Fr.oais V, een Dou.111. nK DD Goua& onder de Holland
aehe Edelen ia bekend geweest. . Jo het jaar, 1i7i verkreeg de Ridder 
Nmouu n11 Ln vaa Graaf FJ.011 V. eenige voorreglen , ten behoeve 
der Poorteren van DU Go11D1 , en toen werd de plaats versterkt e11 · 
Tan .moren voorzien , , waarvan nog eenige oude toren• voorhanden 
aijn. Sommigen zijn un geclachte, . dat Gouu, t11 dier tijd , doOT 
den huize u11 Kus van den Graaf van llollaud ter leen 1rcho11dcn 
werd. Sor1& , laatste erfdochter uit den huize van DEI\ Gouos, tro\nV
de, in het jaar 11194, met JAK VAK Bnus11, Baljuw van Zuid-Ilol
laod, en overleed zonder kinderen na te laten , waardoor de beer• 
lijkheid Taa . DB Go11D11 aan de domeinen der grafelijkheid van Hol
land veniel. In hel jaar 1306 werd JA!I na H1s1Gèuwn , Heer l'Gn 
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Beaumont, voor 1.ijoen !broeder, Gnaf W1LL1• de• (J-oede, beschonken 
met. de heerlijkheden nn DB■ Go11DE, -Sclaooal&oun en Tl&olea. Hij 
was getrouwd met l\fu1A , dochter van Huco, Graaf tJGn SoinDn,,.. 
en overleed te 's Gravenhage , iu het jaar 13lS6, Zijne eeuige dochter 
Jou1111.1. was getrouwd geweest met Loo■wull n11 CunLLOII , Graaî 
mn Blai, 1 die , in het jaar 1347 , in eeoeu veldslag sneuvelde , e11 
drie zonen , Loozw1u, Ju en Gu100 , nagelaten had. Zij voll{deo el
kander op in het bezit der vaderlijke heerlijkheden. Gu1110, de Jongste , 
stierf, zoo wel als zijne broeders, zonder wettige kinderen na te laten• 
in het jaar 1397. De heerlijkheden van Scl,,aon/&.o•en en ...an DEIi. 

GouDE vervielen toen aan Ilertoa Auncnr u11 B11J1■È11, Graaf e:a. 
llalland, en zijn sedert met de crafelijkbeid verknocht gebleven. Va11 
dien tijd af ~s GocDA onder de groote steden ter dagvaart no Bolland 
beschreven , zijnde zij eerst de vijfde, en, nadat Amsterdam ook. 
onder de groote sleden 1reteld werd , de 1e1de in rang en gaande zelCs 
TÓÓr RoUerJam. 

Reeds iu het jaar 1361 , leed zij door brand aanmerkelijke schade, 
waai·bij onder ander.i bare handvesten vernield. werden. In het jaar 
·t.138, werd zij andem1aal op IS hui1en na , aan kolen gelegd. Na 
dezen laatsten brand werd de stad al spoedig weder herbouwd, doch 
no;:r slecl1ls lncbtiu betimmerd: de Markt ouder anderen "as onbestraat, 
en slechts ceu groen veld ; de G roe n end a a I niet bebouwd , maar 
slechts eeo WC(I', met twee rijen hoornen, langs lwn smalle watervlie
tep; de Vogelen uag insgelijks een beplante ""IJ, dragende dien naam 
naar de vogelen , 11elke in meoi(l'te aldaar nestelden , en hunnen zang 
lieten hooren; de Groeneweg, mede met gras bclJroeid, .had a1lee11 
bier en daar ccniae buizen, zoo als de Raam en de Nieuwe ha ven" 
welke beide slechts aan eene zijde bebou•d waren . . In 1633, was de 
stad reeds zoo tocgcnoruen , dat mea er 2-il>i h. telde , J,cnevenS" ee~ 
groot aantal kloosters en kapellen. . · · 

Go11D.t heeft eene bijna ronde gedaante , en is met fraaije tuinen en 
aang-ename wandelwegen omgeven. Niettecenslaande de stad van geeae 
vestingwerken ·rnorzien is , 100 zij echter in ûjdl:'11 van vijandelijke 
invallen bezwaarlijk te verwinnen zijn, ter ooraake van het •ater, 
betwelk bij elli.eu vloeitijd, door het openen der aluiaen, zoo binuen 
als buiten de stad, uit den IJssel kan worden ingelaten , hetwelk , 
binnen den tijd van vier e,1 h intig uren , al het omlilfflende land als i11 
eeue see zou veranderen. Men na1D daarvan, in het jaar 167i, eeae 
procf, :roodra de tijding \'an het innemen der stad Oudewater naar 'a Gra
venhage o'l'ergekomcn was, wanneer, op bevel ,an 'sLaads Staten, die 
sluizen geopend werden, en al het omgelegene land oven looide, wur
door de vijand in 1ijnen verderen 'voortgang gestuit• werd. Ook hd 
zij het voorregt Tan nooit, zelfs niet bij den hoogsten 1ta11d Yan 
het water, aan o,entrooming bloot te staan , alleen soude dit. aan de 

. IJsseh:ijde kunnen ceschiedea , maar de:ae •ordt dan bij tijds afgedamd. 
De stad heeft vijf poorten, behalve \wee kleinere uilgangen. De ~üf 
poorten zijn; de Rotterdamsche poort of Dijkpoort en het 
Vlarninaspoortje, ten Z.; de Potters poort, teil W.; de 
Kleiwegspoort, ten N.; de Tiendwegspoort ten 0. Zijnde 
de, vroeger beslaan hebbende, Nieuwe Vecrstalpoort, de Tol
poort ol' Oude Veerstalpoort en de i\liddelpoort, alle aan 
dcn IJssel uitkomende, ten Z. 0., en heL Doele-poortje len 0., 
succcssivclijk afr,ebrok.cn. Allen zijn DJin of n1eer fraai, maar inzonderheid 
on<lerscb('i<l t zich de l! o l ter da w ach el' oor t , door bare eenvoudiae 
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211aar fmije bouworde, no blaauwe NaweascLe steen , met vier ko-
lo,rumen nn cle Corinthische bouworde. Te Moordrecht , een uur be-
11eden de stad, is een poutveer ,over den IJssel; voor de stad zijn 1Jereede 
schuiten, om veetganirers o•er te brengen, ·en buiten de Nieuwe Veer
stalpoort, even boren de ·stad , is eene bn,g geslagen , de Haaslreehtsche 
brug genaamd, die in haar 1Didden eene valbrug beeft voor de door• 
·nrende schepen. Huilen de R.ott,rdo1MCIM of /Jijkpoort is eene nieuwe 
Ber,raafplaats aangelegd, aan welker ingang men een doelmatig huis beeft 
gebouwd , dienende Toornaroenlijk tol woning van twee doodgravers, 
maar waar ook een vertrek is afponderd voor 1cbijndooden , of de 
genen , aan wier weaenlijken dood men twijfelt , ten einde die aldaar 
eenigen tijd te bewaren, eer men ae be1rraaft , de beplanting van de1en 
Godsakker wordt TOOr eeoe der beat aangelegde gehouden. 

De stad heeft. veel doortogt, traande de binneolandsche schcepnart 
gedeeltelijk door de stad, doch ook lanp de, in het jaar 17 ,tij, bijna geheel 
-rernieuwde, sluis. De gemçenschap tuachen Amsterdam en Rotterdam 
niet alleen maar ook. nn Zeeland en Brabaod met Noord-Holland , met· 
het IJ, de Haas , de ZeenwscLe stroomen , en de Schelde , nrecnige11 
:&icb ·door deze sluis, en Toeren elkánder over en weder, binnen- en 
buitenlandsche koopwaren toe. Ook grootere schepen hebben somwij
len alhier doortogt gevonden ; tweemastbrikken , kanonneerbooten, oor
lo:rslocpen en kotters &ijn somwijlen van Hellevoet naar de Helder i11 
menigte hier door gevaren, wanneer de Noord1ee gealoten of onTeilig 
was. Uit de Mau in .dea IJssel gekomen en door de stad of langs 
clen singel heèa gevaren , sakken de&e schepen de Gouwe ar, tot. aaa 
de Goudsehe sluis, alwaar zij langs den Rljo, door Alphen lot aan 
·'a llloleoaanbrog varen, en door de Heimans-Wetering in het Haarlem
Jllel'llleer en verder in het U geraken. Dmdaoig eene gelegenheid voor 
achei,eo Tan allerlei -rt , en de communicatie van zoo nle IJewesten 
flOr den handel eG transport Tan produkten eo koopwaren , kan niet 
anden clan •oordeelill' s.ijo voor de at.ad en hare inwoners. 

Er worden te-. Goun.a. ooderacheidene markten gehouden. De voor
nanmste r.ijn: de St. Jacobs- en de llattheusmarkteo, Tolgen1 
welke de prij• Tan de kaas geregeld wordt; de Paardema rkt is ver
-rallen, voorheen werd er van stadswege eene zilveren zweep en andere, 
prijzen uitgeloofd , en evrn baiten de Kleiwe1r5poort, op eene plaats , 
het Draaf pad genoemd , Terharddraafd. De vee- of beestenmarkten , 
'Welke ii. Oetober en November invallen, nemen daarentegen aanmerke
lijk toe, De 'Weekmarkt , welke eiken Dooderda:r gehouden wordt , is 
sedert het begin dezer eeuw belangrijk verbeterd door meerderen toe
voer van voorlbrenplen , meerderen toevloed van landlieden en vrr.ero-. 
dèliogen, meerder vertier van winkelwaren, en welvàart der inge-
1etcneo, welke met de buitenlieden in betrekking staan. or daarmede 
_ltandelen, De Groote markt, een ruime, onre:relmati3e driehoek, 
op weinige uitzonderingen na, ceheel met winkels omzet, is schier 
noll' te klein 'foor de menigte waren, welke er 'alsdan aangcbragt wor
den , ea voor de kramen , te dien t.ijde tot Jen -rerkoop van anderè 
goederea opgeslaaeo , waardoor do gewone ~1arklda3' wel naar eene 
kermis gelijkt. , . · 

De huizen zijn doorgaans zeer net en zindd1jk rrcbouwd, en men 
ziet. de irroot.ste en prachtir,ste langs de beide oevers vàn den eenen• 
arm der Go11we. Doch , behalve door deze, wordt de stad , genoeg
aaam allerwege, door binueograehten doorsneden , era daardoor als in 
eene menigte van kleine eilanden verdeeld, hetrreeo GouoA gemeen heefL 
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1119& de meeste ancien Holludlcba atedea, maar echter m11al hetdaarüt 
hot'en allo andere uit , dat senoe paam alle straten , laai{' IOOdanip 
~te of kleintt grachten loopen ; en er genoegzaam a1et Uo huil, 
1n de geheele stail g e\'onden ,rordt , dat , het •ü voor of achter , 
pen uitaigt op het water heef't en niet voor of achter of onder eeaen 
grooteren of kleineren doorgang aan het water verleent ; terwijl de 
'\;erwuhen veelal IOO ruim aiJn , dat een man met eeoen kruiwagen 
er onder .door kan. Daar au de stad binnen elke vier en twintig uren 
tweemaal versch water in de grachten krijgt , waardoor alle ll008enaamde 
a\jlen, waterleidin11en en riolen , worden doorgespoeld en «ereinilld , wonll 
daardeor niet weinig de frischbeid der lueht bevordert. Uitlsoofd'e het Ua
aelwatu •eel 1lib achterlaat , en er ooit wel; tegen het llledelijk ve~ 
l,od , vuilnia -in de aijlen en riolen geworpen wordt , wordt er daarea
hoven in den aomer veelmalen geschuurd en gespuid , waarbij men het 
Dsselwatcr op hal ven vloed , in de kolk of de haven laat loopen, ea 
het door twee deuren, bij eene steencn brug , ophoudt t.ot. de vereiachte 
hoogte , om de schuring te veroorzaken ; terwijl· men dan daart.oe nog 
andere, op eene zeer kunslmatice wijze 't'enaardigde deuren opent t 
,raardoor het water, met eenen val vao onderscheiden voeten, kletterend 
en aehuimend nederslort , zich met geweld persende en dringende, sell's 
door alle de riolen , en alle onreiniBheden medevoerende. 

Het Stad h n i 1 , op het midden der Groot•,..rkt , is een deftig p
honw, met goede en ruime vertrekken , en beeft eenen vierkanten toren 
met eene spits in het midden , en ter wederzijden eenen bangtoren. 
Dt: re,ering van GolJJI.\ had, reeda in het jaar 1:561S , het marktvelal 
gekocbt •an GUUIO u11 Clim.t.o11 , Graaf tr1111 Bloil ea Heer •• ,w, 
0..-, Doch met het bouwen van het Raadboia werd, eerst ia het 
jaar 1449, een aanvang pmaakt. Het werd -niet geheid doch 1teuat" 
NO wel al1 de Hoofdkerk, op enkele vlotten -.an nare-eiken balken, 
IIIO wijd uitgespreid, dat dae van het eene ea het aadere gebou,r elkaD'
der raken. Het lag in den beginne rondom in het ,rater, ,rurover 
aene ophaalbrug tot toegang diende. De sierlijke ingang, met trap
-pen ter wedenijden , werd , in het jaar 1665 , c-emaakt. En in de 
Jaren 1690 eo 1691 , werd het gebouw van bin11en geheel vemienwd 
en met eene deltige V roedschaps- en Burgemeesterskamer en andere 
-venrekkeo voorzien. Ook werd het vao voren , van ach~ren en vaa 
ter zijde aanmerkelijk verbeterd, Het is voor eenige jaren met nieuwe 
tflasramen in het hout voonien , daar het vóór dien tijd , venslert.jes 
JO het lood had. Het onderste gedeelte van het gebouw,. ruslenc\e op 
1teenen suilen , is tot eene Vleeschbal geschikt. Tegen den achtergevel 
staat eeoe steenen strafplaats of schavot, waaronder de Korenbeurs 
gehouden wordt. Ter zijde van het stadhuis pla3t eene draaljende ij1eren 
Il.ooi gevonden te worden, in welke vrouwen van een slecht gedrag tea 
toon gesteld werden , welke dan door het gemeen met vuilnis ea slijk 
geworpen ·werden. Ook hanll"en er eenigc met ijzer beslagene slecnen, 
ter herinnering eener straf van sommige vrouwen , die, hare mannen 
uitgeselmiden hebbende,- waren veroordeeld rreweest, om met zulk eenen 
steen om den hals, onder regterlijk geleide, de haven om te wandelen; 
,relke steenen dan daarna hier werden opgebange11. 

Het T u e h tb u is , aan de zuidzijde nn den Tiendrtg en aan de 
oost:&ijde van den Groentu:er,, vroeger een gedeelle van het St. Ca
thari n aklooster, dient tbans tot gevangenis va■ zwaar wroordeel
de _vrouwen, Boven den inganll' staan twee raspende boeven met di& 
1red1cbt: 
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D.11 et 111,.-1,u; Il AIQUI IQIT , ALI Uli VEHO!IIH IOJ1911 ITU, 

llua ffl an Duts, DUI 11 an ltaun, DD DIVl\llnS DW&llli 111 Lff.ll.lTS ltLD. 

H11a UBLD •n .... , DUII IS Da nur, 8111 91HCD •n , DU11 &ISCIIIU DIi DUD·: 

_E'. ULI ■no'. 11 'T ~!IGILHD , o• DAT Dl ■l!ISC■ zou ■11D1!1 'T QV.UD. 

De Waag staaL insgelijks op de Jlarl,;t, omtrent achter het Stad
hou. Zij werd in he& jaar 1688, onder opzigt -van deo vermaarden 
Bouwmeester Pu;na PosT gesticht. Het is een deftii; vierkant gebouw , 
in den voorgevel met beeldwerk. ,enierd. De Oude W aatr, stond er 
digt bij. Op den 4 Julij 11fä1 , werd, hij plakaat, bevolen, dat men , 
binnen de stad en de dorpen daaromtrent gecne waren , boven de tien 
ponden zwaar 1ijnde, zou mogen wqen dan in de WaaG', binnen Tn 
GouDB staande. Ook vindt men aangeteekend, dat er in hel jaar 1697, 
3,460,964 ponden kaas , behalve de andere waren, op de Goudsche 
Waag ge,rngen werden. Hoven de Waag is een ruim vertrek, tot ecne 
W a'pe n kamer geschikt, 

Het Stads-Boterhuis, op de Harkt, hij de Waag, heette van 
ouds de Reg e o b o o IJ , welke naam nog aan de plaats , daar het 
staat, iregeven wordt. la den jare 1407, werd het tot eene Stad 1-

1cbool verkochL. Sedert werd er een Wachthuis van gemaakt, en 
eindelijk. is het tot- eene VerkoopplaaLs van boter en kaas 
geschikt. lo het jaar _1616, werd er eene nieuwe voorgevel aange
bouwd. 

Onder de aaozienlijk1to gebouwen behoort zeker ook nog de Doe
le a, op den Tiendwtg, met hare voortreffelijke ruime aaien, en eene 
lleplante laan achter het gebouw. Lang was het een voornaam L o
g e ment, maar daarna is het tot eene Kaserne voor de bezetting 
gebezigd , waartoe heL nog dient. . .. 

Me11 heeft te Gouo.t. een Postkantoor en eene Station der 
Paartl e nposterij, 

Gouu i1 al vroeg vermaard geweest om hare aan1ienlijke Il o of d
ke'r k., w-eleer aan den H. Jou11u de" Dooper toeiewijd. Deze kerk 
was, 'Vóór de Reformatie, met vele kapellen en altaren versierd, woN 
dende het getal dezer laatsten op wel twee en l'ijftig, ja , door som
migen zelfs op twee en aevenliff beirroot. Oudtijds atond de Iloofd
.kerk van Gouu , 100 men mag staat makeu, op de overle\·ering, 
door eenige stokoude lieden, op den il April des jaars 1l:i69, 
voor het geregt ,an Gouo.t. bevestigd, omtrent een half kwartier uur 
gaans buiten de stad, op ecne plaats , welke nog het Oude Kerkhof 
geoaamd wordt , en gelegen is in den Bloemendaalscbe-polder. Doch men 
wil, dat zij reeds , omtrent den aanvang der dertiende eeuw , in de 
atad verplaatst zoude zijn. Vóór het jaar 1371S , is zij met de geheele 
stad verbrand. Wederom opgebouwd zijnde, werd zij, op den il 
Augustus des jaars 1438, andermaal door het vuur verleerd. Veel 
prachtiqer werd zij sedert wederom herbouwd. liet koor werd eerst. 
1n het Jaar 1481S gesticht. Doch op den 12 Januarij des jaars tl:i!SI) 
sloeg de bliksem in den toren, welke , ne,ens de kerk, binnen korten 
tijd , grootendeels aan kolen werd gelegd. Terstond besloot rueu. tot 
het herbouwen , waartoe de penningen voor een groot gedeelte, onder de 
ingezetenen venameld werden. De lr.erk werd tocu omtrent in dien slaat 
lcbragt , waarin men haar tegenwoordiff nog ziet. llchalve de beroemde 
Staatsman H1z110111au1 V.\11 Bzna11111c1r., "ieus grafsleile men er, iu de zoo
genaamde ijzeren kapel, ontmoet, liggen in dc~e kerk de Zeehelden 
.DB S1nu , 01 luu , Vuv11111, DB 111111111 , V ucq, u:i DH Zu:i en 
andere voorname personen, begraven. Het negende graf van de twee 
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en de,t;pte lage , in het middelpand_ der t.erk·, is da~ flll un treu
wen voon&aader der goclsdienstnijheid , D1u VoL&.uuu. KooulinT • 
oHrleden den '9 October 11S90. Men plagt er dit. graf1ehrif\ op te leaen : 

Nu BUIT, . NOG STIH 
W1u1 LUIT Zu■ lltGT• 

B1' Till:UGD G1:SCBIUJP ' 

W .111 DHIID MuB 'T ~ur , 
E■ 'T wuB; H,m 11uu'T; 

Hos zw.1A11, Goo HUT 
•, Oos v1tr.. Da Z11L. 

Doch hetgeoe de Gondsche kerk meest doet uit.munten , zljn , behalve 
een prachtig orgel, de geschilderde glazen , daaraan door oudencheideoe 
ateden eo voomame lieden geschonken. Het glas achter het koor, 
vereerd door Gaoacius n■ EHoH , den zcstigsten Bisschop van Utrecht• 
en rreschilderd door Jl1a1t P1nzu. Cann•, ,·ertoont lou.11111u, Jnll5 
in den Jordaan doopende. Op den Yoorgrond , ziet men den Bisschop 
met den H. )han1111 achter hem , die eenen bedelaar eene aalmOC9 
Reef\. De bedelaar en zijn ho11d 1ijn "fOOral hnst.ig geteekend. Naast 
èlit glas ten suiden staat er een •an denzelrden meester , nrbeeldende 
Jaaus onder 1ijne diicipelen, omtren\ den Jordaan. Het werd geschon
ken door Co•■n.11 n11 .11100,, Proost en Aartsdiaken nn Utrecht, TOOr 
wiens afbeelàel Jl.1&1.t. sit , welker purperen rek en i;ooden mantel om 

' het koleriet eo de fraaUe teekening boven al ,rat in de kerk is , ge
prezen worden. Het "folgende glas stelt Yoor lo&.1111121, Huou11 O'Ver 
diens bloedschande bestratîeode. Dan "fOlffl er een , •erbeeldende lo
lWIIIU , in de genngenis ; durna Joa.1111111, aan den Jordaan pre
dikende, gesehilclerd door Thu Cuma , eo geschonken door eenen 
Biaachep "fan Luik. Ben h~ glas in de noordzijde "an het ltrois
paad 9 ia door Fn.a" Il , Koning llfffl 8r•i• 1 aan de Goud1ehe kerk 
iJeachen.ltea , en helehilderd , bffen met de inwijding van Salomo'• 
tempel, en beneden met het Avondmaal dei Heeren , in al zijne be
denkelijke · cen"foodigheid ; terwijl Koning Fmn zelf, met Kooingi11 
M.t.a1A, geknield nederliggen. Naut het 1uiderkrui1pand staaf een glu 
door D1ax 01nn11 beschilderd , en verbeeldende den Diaken Fwnus, 
binnen Samaria , 8'l 1ijn doopen van den lloorman, De Schenker , 
FILIPS , Prins •• Lipt,, toenmalige Heer t'flfl 1Y auenoar en Burg
graaf •• Le,Ja , staat onder de kreupelen argebeeld, waarover hij 
zeer misnoegd op den Schilder werd , toen hij het stuk 'foor bet eerst 
Hff. In het tweede glas benoorden het Koor, staat de boodschap -van 
:M.1111.t. geschilderd. Een Abt nn Bern , bij Heusden , heeft. het der 
kerke nreerd ; bij het verloden der kerkGIHen , werd dit glits geheel 
'Yenchilderd. Het vijfde glas, benoorden het Koor, is een der fraai,te 
nn de guheele kerk, en nrbeeldt Juvs, twaalf jaren oud, onder de 
Leeraan in den tempel. Dit glas , een ge~chenk van P. VAK SvnE:t, 
Abt ,·an llarienweenl • is geheel in den llaliaanschen trant geteekend, 
door L.t.HIIIT V.111 'NooH, en geschilderd door D1u, '"-'1' Zin. Deze 
:kunstenaan bemaalden ook het eente glas , benoorden het Koor ruet 
ZAa.1111.1'11 offer. op kosten •nn D1111t Co11nusz. TAK Ovo1WATH, Bnr
gemeester nn Govu. De Koningin van Sebeba Toor Suoao's troon, 
r,cscbildenl door \VoVTEa Canna, en geschonken door G,aa1nu n1' 
lloznuun , Ahdisse van Rijnsburg , ,rnnlt door sommigen tt'n onregtc 
r,elaakt , als of het aanffl!zÎgt 'Vlln de ll"eefster mislukt was, doch dit ffC• 
deelle van het kunsl{l'ewrocht i1 geschonden ffeweest, en later 011volkome11 
hersteld. Htaa.1K LITBA.t.T n11 Ha Gona, schoolt, bij uiters\en wil, een 



Il 

1 

i: 

1: 

" rl , 
'I 

• 
;r 
jl ,, 
11 
al 

• 
•• 
1.: 

!O 
1i 
ill 

1 

" • 
Il 

• , 
• J ,: 
• 
r: 

• 
1 

GOU. 713 

ps, 'met•lfoiunu ll"l>oorle beschilderd, aan de Gouchche lterlt, Jaet,
welk benoorden ·het Koor geplaatst werd. Het hOOff glas in het. sui• 
den no het kruispand, en d111 regt over het. reeda gemelde van 
ÎtLIN geplaabt , werd beschilderd door W 011TH Canna , en ge
achonkeo door )(,11aun■, , Hertogia mn Parma en Landvoogdes 
der Nederlanden. Het vertoont boven Euu offer , en onder de voet
wauching van Juus AposLeleo. De1elfde meester heeft., in een an
der glaa, op kosten der kanonniken van ST. S,Luooas kapittel te 
Utrecht, de geboorte des Heeren 1reschilderd. Het beeld . nn den 
ezel , aijnen kop rekkende om voeder t.e nemen , wordt, in dit 
atuk werks bovenal gepreien. Ook sc:hilderde hij in hel jaar 11S66, 
'foor rekening van Eant , Hertog tJGfl Bmn1mijl,; , in een un~er glas, 
de gewrokene te10pelschenni1 nn HmL10DOOa , ter gedaebleni• van, de 
beeldstorminlJ, die in het gemelde jaar voo"iel. 'fqren welk glas aoo 
men wil , Prms W ILLEll I • in het ,·olgende jaar een ander liet stellen, 
door Diu: · Canna , verbeeldende de uitdrijving der koopen en ver
koopera uit den tempel Boven het. koor 1ija Jaus, Jo■,HQ en de 
Apbstelen ia dertien glaaen verbeeld. liet vleescbllo111fersgild beeft; 
Bn.u■ , sijnen ezel Toor"1rijnnde , en de viscbverkoopera, Jo1141 , uit 
den Tiseh 1tappeode , in een ander glas laten 1ehilderen en der Goi,d
eehe kerk gesc:bookeo. Joa..111111 onthoofding. in een alaa tea auideo nn, 
het koor nrbeeld , i1 de kerk door den Koaamaadénr der llaltheaer 
llidders le Haarlem ten gesc:benke gege•en. Het. Jaaule geaehilderde glas , 
dat hier vóór de verandering der regering, in den jare 1 IS71 , . geplaatlt 
'1Jerd, 'fertooot. Retbnlië eouet door do onLhal&iog no Hoa.o,uau, . 
De Schilder was D1H C■...11T■ co de achenker de Herto~,11 Au.:. 
BCaOT. In het jaar 11J80 werden er twee gluen ui& der uliereo-: 
kerk te Gouda in de&e OTeriJebragt, verbeeldende. dis hijr.ea erbedea 
un Jnus lijden , opstanding en hem!lluart. Bo,m in het kruispucl 
wérd , in het jaar U94 het 1tadawapeo geplaatst. De lloelnradeo vaa 
Rijnland nreerdeo der kerke sedert een groot gw anet hunne wapena 
beschilderd. Voort.a hebben de Staten vao het. Zuiurkwartier of 
Lunne Gecommitteerde Baden, in het jaar 11S915, eeq kerkglas, ver,. 
teenende de Yrijbeid nn geweten, op eenea triomf"aaen,. door 'fijf 
Kaapen getrokken , over het beeld der Geweldenarij , aaa de Goudacbo 
lcrk iresebonken. Dit glas staat aan de Noordaljde van den toren. 
Aan de Zuicbijde staat. er een , voorstellende Koning Du,a, zijne 
zonden hewecnende, met den Christelijken krijgsman nevens zich, 
geschonken door die van het Noorderkwartier. Vel'!lcheidene Holland
ache steden hebben hier ook kerkglaien vereerd. Dordrecht de Hol
)andacbe 10aagd in den tuin gezeten; Delft het ontiet van Leyden; 
Leyden het ontzet. van Samarië ; Am1terda10 den Fari1eër en den Tol
lenaar in den .Tempel biddende; en Rolterda10 de vrouw op overspel 
betràpt, cloor de Farizcërs aangeklaasd. De kerk wa1 in, den tijd 
,·an cene halve ee11w , voonieo ·met alle deze alaaen , die echter sedert 
door de lucht , den hagel en het onweder aanmerkelijk beschadigd zijn , 
en nij 'fat van hunnen eersten luister verloren hebben. Dit is onder an
deren het 1renl met een der grootste gla1e11 , welke twee tafereelen 
bevat waarvan het onderste de instelling van het ll. Avondmaal Toor
atelt. Dit werd in hd jaar 1790 door eenen hagelslag grooteodeels 
Tcl'nield , en i1 niet Ju,nnen hersteld worden. Om dergelijke bescha
digingen en rampen voor te komen heeft men lat.er de gla&eo aan de 
buitenzijde door groote ramen no aevlochLen ipe.rdnad, trachten te 
.beveiligen,, Men b~f&. neg een groot deol der teekellingen 1:an duo 
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kerllglasen , welke op eene ûgealotene solclettng ia kerlmeestm-kamer 
liewaard woNlen, Ook 1.ija de patronen der glazen, in en na het jaar 
1673 door C.atmm'Br. P1uso•, Ann L1P11,.ua en J111.1u1 Cn.t.a Boi
TJIII, ieder op een blad pergament in het klein, geteekend rworden. 

Voorbeen had de Herv. geru, te Gouu nog eene tweede kerk, de Gast
huis kerk genaamd, doelt deze i1in het jaar 1807aan de R. R.afgestaan. 

In het jaar 1627 hielden de Remonstranten te Go110J. heimelijk. ver
gaderÎDff in de YOOrmalige st. Ja kob1 Kap el aan de wesuijde Tan de 
Raam. Dit door eenen aldaar ffehuisveslen En:relschen soldaat ont
dekt 1.ijnde , smeten eenigen uit het gemeen pannen , steenen enz. 
ten venster in; ftarop de aoldaten met geladen geweer op de straat 
kwamen, doch met steenen werden afgewezen. Later hebben de Re
montstranten hunne te3enwoordige kerk in de Keiumtraat1 in gebruik. 
lfl!kregen , hetwelk een klein , doch wel ingerigt ffCbouw is , dai een 
ergel, doch geen toren heeft. 

De Evantrelisch-Luthersche kerk, aan de oostzijde Tao de 
Gomre , op den hoek van den Groen"'daal 1 was, vóór de Hervorminu • 
de St. Joost kapel, Deze kapel bad weleer omtrent Pinksteren haar 
kermisfeest, hetwelk, tot op het jaar 1672, nog met het stellen van 
kramen, enz. geho,iden werd. De twee daar aaoboorende en achter
staande buizen werden, op den 10 April 11S~, voor de som nn 300 
rlden · verkocht aan COBl!IIJ.11 AIIDRllSI. Co111n: S11111111. De kapel lanr 
an venal geraakt zijnde, diende voor eene stads turfschuur, tot in het 
jaar 1681, toen Burgemeesten die voor 400 zilveren dukatons (1i60 
guld.) aan de Evan6'elisch-Lutberschen overdeden, Nadat deze de ka
pel, welke met eenen ,pitsen toren met uurwijzer prijkt, vemienwcl 
en met geschilderde glaaen en tafereelen venierd had , deed CL11as111 

""' B1111nu , broeders zoon en opvolger van den eersten Predikant 
alhier, Ono CL11•D1 u11 B111.znr.e, den 18 October 1682 , daarin 
de eerste kerkcdienst. In het jaar 1838 i■ deze kerk uit- en vooral 
inwendig un1ienlijk verfraaid , bijzonder het welluidend orgel. 

De R. K. kerk; aan de oostzijde van de HaJ1e11, aan On:e Lieee Y nnui,e 
Hemelr,aart toegewijd, was vi;oetJer de Gastbniskerk , welke na de Her
vorming eerst bij de Nederduitsche Herv. gem. in gebruik was, la
ter door deze, gezamenlijk met de W aalache gcm,, gebezigd werd , 
wordende , aldaar sints onhengelijke jaren , altoos regclmati(f op ieder 
Zon- en feestdag , gewoonlijk des morgens in de Fransche , en des na
demiddags in de Nederduitscbe taal gepredikt, ook werd het Waalsche 
Synode aldaar gehouden , en voorheen hadden ook d11 promotiën vau 
de Latijosche scholen , en de uitdeelingen der prijzen in die kerk plaats, 
Zij is in het jaar 1807 , na het te niet ffaan der Fransche gem., aan de 
R. K. afffestaan ; wordende de dienst daarin door éénen Pastoor en éénen 
Kapellaan verrigt. Men ziet in deze kerk , een zeer fraai schilderstuk ,ran 
1fo■1n, voorstellende de afneming van den Zaligmaker van het kruis. 

De R. K. kerk, aan de zuidzijde Tan de Go111De, aan de H. }h
••• toegewijd , is in het jaar 1800 afgebrand , doch sedert wederom 
fraai opgebouwd. De dienst wordt daarin door drie Priesters van de 
orde der ltlinderbroeders w;argenomen. 

Vóór de Herv. had men hier nog onderscheidene kapellen, zoo als 
de Nood-Godskapel, aan de westzijde van de Haf!CH 1 bij de 
Nood-Godsteeg, ten Zuiden van de aldaar li1rgende houten bruggen. Zij 
stond voor een gedeelte op de Kaai, en met haar Koor of achterste 
deel , met koperen traliën van het verdere afgescheiden , in bet water 
van de haven, en was voonien met toren, uu1,rerk en klokken. Zii 
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wuden Jo Ad Mlir ,,,,.,.,._z~1 n,-,liggfflll,111 • àoo1 
djntr naoe"1r, toegewijd, Men "ferliaalt, dat een woocler aanleiding 
tot het 1tichten van deze kapel heeft gegeven. Onderscheidene malen 
had men een beeld , waarbij de Nood-Gods, of de nn het kruis afgeno
men Zaligmaker "fertoond werd , omtrent deze plaats in het watel' 
gezien , waardoor men sich verpligt oordeelde , om ter geheugenis 
nn het '\'etbeelde, eene kapel aldau te slichten. Doch de ware 
oorzaak der stichting is waarschijnlijk geweest , om de doorvarende
en in de haven limreude schippers , gelegenheid tot het bijwonen 
nn de kerkedienst en het doen hunner gebeden te ge•en. Op den 
17 September 11S78 werd deze kapel •erkocht om afgebroken te wor
den , onder beding dat de kooper alleenlijk 1oude genieten alle ma
terialen van bout , ijzer , steen , leijen , mitspders de "floersteene11 
en den ahaars\een , sonder dat hij den grond verder mogt roeren, 
De 1tsd behield aan zich al de klokken , mitsgadel'II het uurwerk en 
het orffcl met al den aankleff Taa dien. Var, deii:e kapel 1ija geene 
overblijfselen meer Ie zien , dan de stegen , eertijds daarop uitkomende, 
de eene de Kor'le-Nood-Oodlteeg, de andere de Lan~-Nood-60,htttg 
genaamd , terwijl de buÎl:en , v6ór welke deze kapel eertijds stoocl , 
'Vrij zijn van he& onderhouden der steeneo kaai in de hnen , zoo"fer 
de kall81 ueatrekt heeft. 

De Jerusalems Kapel, op den noorderhoel:. Tan de Potenteeg 1 

achter het kerkhof, werd gebouwd door twee broeders, beide inboorlin
gen en Jero&alemgangers. Zij deden deze kapel, naär de teekeninff van 
het H. graf des Zaligmakers, te Jerazalem, bouwen, doch men weet 
niet , wanneer dit geschied zij , hoewel men fflst dat het v66r het jaal' 
1447 heeft plaats gehad. Zij dient tegenwoordig den Aalmoeaeniers 
of Armmeesters tot eene kamer om te vergaderen , en de aalmoesen 
uit te deelen. Men Tindt er ilog oude schilderijen. 

De One Line-Vronwekapel stond welèel' aan de soidzljde 
.an. de lfieut11elunn 1 op den hoek no de r rou-,t,eg 1 die er nog 
clen naam nn voert, Zij strekte zich van den toren oostwaarts tot 
aan de aljl van Snapperdalseinde, in welke zijl men, in het jaar 1684, 
de oude grondvesten ontdekte. Volgens overlevering wordt verhaald, 

· dat de kapel kort v66r de Reformatie gebouwd en :S panden breed was, 
haar nokdak kwam tot aan de booatc der torenklokken , welke toren , 
alleen in stand gebleven zijnde, tot zijn bovenste plat, onder het uur
werk, 124 trappen hoog is. In het beain der achttiende eeuw, is 1ij 
tot gemak nn dat afgelegene gedeelte der stad , met een uur- en slag
werk voonien. Van ouds diende de1e kapel, beneven1 die van ST. B..a
llAU, op werkdagen , gelijk de Gastbuiskerk, op Zon- en Feestdagen, 
tot eene openbare leerschool voor arme meisjes. 

Van de St. Jacobskapel, op de westzijde van den Room, is 
thans niets meer overig , dan een erf, ombouwd met ffCrÏoge wonin
l'en, '1 Jaeob ■erf aebeeten. 

Tot het bouwen van de St. Anthoniuskapcl, in de St. Tetini,
straot 1 hebben vermoedelijk de nabijaelerrene Varkenmarkt en Zeo
irenstraa( aanleiding gege"n. De kapel en al de daartoe behoorende 
buizen, behalve de grond, zijn, in het jaar 11S77, voor afbraak , Ter
locht. Op de erven en gronden , welke den 29 Fcbrnarij 11>92 ver
kocht werden , sijn later onderscheidene buizen gebouwd. 

Van de St. Remigius ka pel, op den hoek nn de noordii:ijde 
der lfieu"el,ae,-, is de naam alleen in de naaste nlbrug, de·St. Re
migiusbrng genoemd , ovel'IJ'lbleven. 
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De St. Joostkapel, op de oosbijde un de Gomre 1 aan dea·zui
derhoeli. van de GroenenJaal I is thans de Evang. Lothr.rsche kerk. 

De St. Barbara•sk ape 1, 1tond aan het einde ·van de St. Simora
en-Judallroat, tusscben de Keizersl.raat en de Raam , en wenl op den 
3 November 11S81 , met uitzondering van den toren en den opgang 
ter oostzijde, welke de stad aan zich behield , verkocht. Van deu 
lapel is niets over dan de toren en de plaats daar weleer het altaar 
aloud , die later tot paanleostal gediend heen. Het tosscltenvali. of schip 
der kcrli. werd, omtrent het jaar 1690, met drie woningen bebouwd. 
:Bij deze kapel, op den boeli. van het steegje , stond weleer ee,,e school 
voor meisjes, de School van St. Barbara gcbeelen. 

Voorts vond men nog builen de stad twee kapellen. De eeoe stond buiten 
de Dijkpoort op den /m..tr,ara den /J11el, Oli va rins, Olanns, ooli. wel 
Odolp bus geheeleo. De tweede, S l. J obskapel i;enaamd, buite'n de 
Potterpaart, stond, volgens sommigen, tusschen het llloordsche verlaat en 
de W achterstraat , alwaar later eene pottebali.kerij geweest is ; anderen 
plaatsen haar omtrent het Huis der Liefde , en de Stadsherberll'· Toen 
die no het Sticht, met de Hoekschen zameo,panneode , in het jaar 
1488, Gouoà, bij verraad, meenden te overrompelen co hun dit mis
lukte, werden de beide buitenkapellen in de ascb gelegd. 

Men had in GouDA, de navolgende kloosters: het Minderbroe
dersk looste r, aan de a:uidzijde van de Gouwe, hetwelk., in 11S7i, is 
afgebroken; hel Klooster van Emmaus, eertijds het klooster der 
:Br~tijnen , aan de westzijde van de Raam I dat mede na het jaar 
1 IS, 6 , arrrebroken ÎI ; het Co Il at ie hui•, in de Spimngdraal ; het 
Cellebruederaconvent, op den 6rotrtev,e9 1 thans de Latijnsche
school; het Clari11enkloost.er, aan de 1uidzijde van delfie"VJe
Baflffl1 thans de Stad1ti111merwerf; het St.. Catharinali.101J1-
ter, op den Grormeweg, tegenwoordig tot Tuchthuis dienende; het 
St. Mariakloost.er, op de {}0t,w,e1 gedeeltelijk tot. een Prove-niers
huis ingerigt, gedeeltelijk met Burgerhuia:en bezet; het St. Mar
J&retaklooste r, aan de Ooit:ijtle 11an d11 Spieringltraal 1 dat in het 
Jaar 11S72, door Lv■n's krijgsvolk verbrand werd; het :Maria-Mag
dalena-convent, aaode Yarkmmarl.t, thansgedeellelijk het Pest.
huis, gedeeltelijk met Provenierswoningen bebouwd; het St. Ag
nieteklooster, aan den Kleiwtr1, waarvan de kerk thans tot Bank 
-van Leeoing dient; terwijl den overi3"eo grond met burgerwoningen 
bezet is; het Klooster der lhigittijnen, Maria-sterren ue
naamd, later het klooster Emmaus geworden, aan de \l'estzijde ,·an 
dt>n Croeneu:eg 1 thans de Latijnschesehool, eu het St. Barba
rali.looster, vermoedelijk gestaan hebbende aan het einde van de 
St. Simon-en-Judautraat 1 tusseben de Keizerstraat. en de Raam, wa!U' 
tl1an1 drie woninrren staan. ' 

De Kuk van de R. K. der Oude BisschoppelijkeClere_zy, 
meestal Jansenisten geheeten, aan de westzijde der Gouwe, aan 
den H. loHus toegewijd, is een klein doch net en wel ingerirrt ae
bonw , waarin de dienst door een en Pastoor wordt verrigt. V roerrer 
had deze geiindte bier OOIJ eene kerk , doch deze is in het jaar 18SO 
opgehcîCD. 

De Syuai:oge, is een fraai ll'ebo11w, 
J\fon heeft te GovDA de navolgende liefdadige gestichten : het St. C a

t ha ri na-Gast buis; het St. Elizabeths-Gasthuis; het Oudt•• 
llannenhuis; bel Weeshuis; het Leprozenhuis; het Pest
huis, en het Pro'l'eoicrsbuis. 
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. Het St. Catha"rina-Gast.huis, gemeenlijk ~l.!chLs het. Gasthuis 
genaamd , aan de llafle11, is ,oor zieken en krankzinnig1m geschikt. 
Ook koopen er sommigen bunnen kost. Het werd reeds vóór het jaar 
1:J9t ge~ticht. In het jaar 1408 , konden er nog niet meer dan vier 
personen in onderhouden worden. In het jaar 1609, genoten dit Gasthuis 
en het Oude-Manoenhni,1 uit eene loterij, ruim zes en dertig duizend 
gulden, waarvan het eerste twee derde , en het laat_ste een derde trok. 
Het St. Catharina-Gasthuis, vertoont zich van voren vrij aanzien
lijk. Ter weder1ijde van den ingang heeft het twee ruime zalen , voor 
de Gasthuismeesters en moeder. Door het voorsebouw komt men op 
eenc lange plaats , het R II i m genaamd , geschikt , 0111 er des noods , 
negen en dertig kribben te plaatsen. Hier achter beeft men ecne luchtige 
iamer, met vijf en twintig bedsteden. Voorts is er een vertrek voor 
'Vrouwen, met dertiff rustplaatsen , eene bakkerij , eenc brouwerij en onder
scheidene andero vertrekken. Bij dit Gasthuis bad men voorbeen ecne 
kerk, hie"oor reeds beschreven. Onder de kerk waren eeoigc bewaarplaat• 
sen voor krankzinnigen. Hel IJsselwater bespoelt eu verfrisobt dit Gasthuis, 

Het St. EliHbetbs-Gastbnis of Oude-Vrouwenhuis, 
staande op den Kleiwg, . moet al vóór het jaar 14811 in stand ireweest 
zijn.- Doch in het jaar 1734, werd het, sedert eenen geruimen lijd 
aanmerkelijk ,·e"allen zijnde, wederom tot den vorigen slaat hersteld, 
Men beeft er 'fljÎ en twintig proven in voor oude nouwen , en eeniire 
bedsteden en andere vertrekken , plicht voor oude vrouwen, die 
hier den kost voor haar leven koopen. Het buis beeft ter wederzijde 
'fan den ingang twee kamers , voorts ecnc kleino tuaschenplaats en 
eeuen gang , met vertrekken ter weder1ijde ; dan eene ruime plaats en 
bleekveld, een eet1aal, keuken, enz. Doven zijn ook noa onderscbei
denu vertrekken. In een daarvan :r:iet men het afbeeldsel van Ln11Ta 
Jus Si111tE11 , die , zoo men zegt , iieloofd bad , het buis van voren 
aanmer)l.elijk te zullen verbeteren , wanneer zij erfgenaam zon gewor
den i.ijn van zes en dertiir harer bloedverwanten , die nog leefden i 
terwijl &ij naderhand, toen dit werkelijk plaats bad, ook baar woord 
hield. :Men bewaart in dit buis een stuk sl!!en , hetwelk men wil, 
dát eertijds een half roggebrood geweest aou zijn. 

Tot het Oude-Mannenhuis, op de Molenfl!erf aan 1,e, -ter, 
schoak W1Li.H W1LL1■s V■OBSE1'1 ü QiMle, in den jare 11S:S3 zijn buis. 
Het getal der oude mannen , die bier onderhouden worden , wu 
eent op twaalf gesteld , doch moest naderhand , bij gebrek van ge
noepame i11kOD11ten , tot op 'fier iagekort. worden , onder welke cle 
moeder begrepen ,ras. In laet · jaar 1600 kon men er ilS onderbou-· 
den , en aeclert. werd het. buis op 1tadsko1lea vergfQot. Van het jaar 
1670 û beefk mea er ISO oude mannen kunnen nnorgea. 

Het. W èes baia , eertijds het Heilige-Ge est hn i I! genaamd, 4clat,r-
6 Q...c. lerl, is reeds 'fó6r het jaar 1391 gesticht geweest. In het. 
jaar 11HSIS il het aanmerkelijk "rergroot en Terbeterd gewordeo , ea 
later met. het aalmoe&enienhuis vereeaigd. Men neemt er niet alleen 
burgerkioderllJI, die beneden de tien jaren oud zijn , maar ook vonde
lingen in op. llen wil dat aekere Pina• Pen , voornaam Koopman 
te Antwerpen, die het Weeshuis, omtrent liet midden der "Üf• 
tiende eeuw, aanmerkelijk begiftitrd heeft, in eenea ij:ceren pot te Go1111.t. 
1.c •ondeling gelegd, en in dit W eesbuis opirevoed is. 

· Hot Leproaenbuis was al voor het J'aar 1400 in wezen, ea 
stond toen binnen de stad. Doch het wer sedert hniteD de Potter-
poort verplaa\Jt-, · 
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·Het Pesthuis, aaii het einde van de 'IYïnlfflt,eg, werd, ia het jaar 
161:S, op den 1Jrond van het Magdalena-klooster gebouwd. Het 
heeft ter wederaijde van den ingang een verLrek voor mannen- en 
een voor vrouwen , die beide van bedsteden en kribben voorzien 
zijn ; aan de oost.zijde van dit. huis , ligt het Kerkhof voor onver
mogenden of de aulken , die io het Gut.huis of in het Peathois 
gestorven zijn. 

Het Proveniershuis, op de Go111H bij da Poltnpoort, van een 
gedeelte van het Nonnenklooster, l\l.a.1uA TH No1111Bl'I genaamd, gemaakt, 
is, in het. jaar 1691 , met. eenen deftigen in3ang , l'llime eebaal en 
onderscheidene nieuwe woningen verbeterd. 

Voorbeen had men hier ook een Aalmoueniershuis, in de 
Hof,traat1 gesticht in den jare 11S87, oe den o;rond van het afgebrand 
St. Margareten-kloostcr. In het Jaar 1642 werd er ten Noor• 
den een aanmerkelijk stuk aangebo11wd, ook maakte men er toen van 
voren een ruim portaal en ingang aan ; sedert. is het met het W ecs
huis vereenigd, 

Ook heeft men te Gouu een Genoohchap tot. ondersten ning 
van schamele armen; een Genootschap tot ondersteuning 
van behoeftige kraamY rouwen; en een zestiental hofjea, welke 
door bijzondere personen, ,·an onderscheidene gezindheden , meest. alle 
ten dienste no behoeftige bejaa rde vrouwen geschikt. zijn; voordezea 
was er ook een hofje even buiten de ■tad. 

Ouder de wetenschappelijke inriglingen telt mea : de Lat.ij nac he
school, weleer een Cellebroeders-klooster, Emmaus p
naamd , op de westzijde van den G-roenn,eg. De eerate gemeeae school te 
Gouo.l werd in het jaar 1:i91S gesticht, door G1nno , Graaf 1111,s Bloi,, 
ter /laatse, waar nu het Boterhuia staat. Doch in het jaar 1H7 
wer er eene Latijlische school op3erigt onder het bewind der Collatie
broeders. Deze school , met de verandering der Regering , Toor eene 
wijl tijds vervallen zijnde, werd in het jaar 11S73 wederom her
steld. Het onderwijs wordt er gegeven door eeoen Rector en eerum 
Conrector, • 

Aan de Stads-Teekenschool, in de St. Tnnintng, wordt 
onderwijs gegeven , zoo in het bouwkundig als in het haodteekeneo. 

De Stads-Boekerij, omtrent het. jaar 1670 aanmerkelijk 't'Ube
terd zijnde, verd er een Terlrek van de St. Janskerk voor iogerigt. 
Het is 11,77 ell. lang, 4,70 ell. breed, nn boven overwelfd, en on
der met witte marmeren en blaauwe steenen bevloerd. Men bewaart 
in deze boekerij eeu borstbeeld van EaAsaus uit bel Regulierenklooater 
Emmaus herwaarts gebragt. Ook heel\ men hier nos eigenhandige brie
ven van dezen en andere oude geleerden ; alsmede oadencheideoè heel,. 
en _geneeskuadige plaatwerken, en ■ommige merkwaardip reizen. 

llen heeft\e Gouo.l een Liefhebberij Concert. onderde&impteak 
EUP11oau; en een Departement der Maat. ■chappij: Tot 1'.t 
•a• 't ..llge,neen, dat. den 30 Julij 1814 is opgerigt au 11SO leden telt; 
terwijl het eene leesbibliotheek heeft , 't'oor den 3cmee11en man, waar
van Teel gebruik gemaakt wordt. Er is eene zeer wel ingerigte Sch•ouw
b u r {r zaal, in het lokaal N11t en Y ermaak, welke levens tot con
certzaal dient; terwijl de vergaderinrren van het, te Govo.l bestaande , 
Departement der Maatschap pij: Tot i'Yutt>an 't 4.lgemee•, mede 
aldaar gehouden wordt, Men telt er 10 scholen, waaronder twee Kost
scholen voor Jongeheeren; twee Kostscholen voor Jonge
jufvrouweo; ééne• met het beste gevolg opgerigte, en door de 
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stads regering ~eheel bckostp Armen1obool, ,redeeltelijlt oolr. 
voor kinderen , die alleen des Zonda1r9 daarvan gebrnik lunnen maken , 
en twee bewaarscholen voor kinderen, beneden de &es jaren, waarvan 
een voor arme kinderen , welke geheel door de stads regering wordt 
bekostill'd. 

Onder de -vermaarde mannen , die Gouo.t. in bare moren heeft 1ien 
geboren worden, verdienen melding: de Go.dgeleerden: ConuL1s 
Loos, meer bekend onder den naam van C.t.u.111rns, geb. omtrent lli40, 
t na 11S97; IlEl'IRICus Gouo,unrs, die in het jaar 143:S leefde; CoanL1os 
Rnulir, in fäS!:S, t 16 Deeember 1609, als Koordeken van St. Pieter 
en lloogleeraar aan de Hoogesehool te Leuven ; Ao111411us Bo11nnu1, 
anden Bo11z1■, geb. in of omtrent fä33 , t in 1ä9~; Auaut'lus Au11-
80TIOS Fn.t.ssz, geb. in fä!H, t 2:S November 1629. 

De Regts,releerde GorLLIEt■us Bou1■os (W1tLH Bonu), tin 
1803 , als Hoogleeraar in de beide regten te Bologne en Du11L H 
L.1.11,1, die tevens ooit een bekwaam beoefenaar van de vaderland»che 
oudheden en geschiedenis ; alsmede van de Scheikunde was , geb.· i11 
'J661J t in 1754, als Burgemeester zijner geboortestad. . 

De Geneeskundigen : R11111111. S11or, die tevens een bekwaam 
Geschiedschrijver en Latijoseh dichter was , geb. in 1467, t 1 Augus• 
tus 1ö37, na Lijfarts van AooLP vu 80111100:io11, Heert1a11 Ter Yeere1 
en later Afgezant van KulL V bij J.t.coaua IV, Kooiog 11a11 Sclwtland, 
en C■aISTIEBII, Koniog NA Denema~en, te zijn geweest; T■100011.1cu1 
G11u»os (Drart GuBJ:rs) , die in het begin der 16 eeuw leefde en Du,u. 
Bao1:a■o1n11. 

Den Ontleedkundige, J..11 B,1uLAIID, geb. 20 Julij 171S6, t den 
8 November 1838, als Hoogleeraar te Utrecht. 

Den KTDidkundige JOlill Fa101111s. HoPIWI, geb. den 13 Maart 
1813, t den 11 Junij 1841, als Hoogleeraar te Deventer. 

Den Wiskundige Aor11.u11 Vucq, uit de zeventiende eenw. 
Den Sterrekundige GElluDvs Sn■PBLIUI (Gisu1T Sn■ut), uit de 

'\fijftiende eeuw , die eene hemelglobe van een nieuw maaksel , co een 
gemakkelijker middel om de sterren te meten, uitvond. 

De Natuur- en Wiskundige Nu:ot.u., Hunouu, geb. den 26 
Maart 161S6, t 10 December 1721S • 
. Do Geschiedschrijvers: J.1co1os Fn.t.111&0011 VAJI Coarn111 nll ou 

Go1JD1 : t in 1601S ; P1Èr1■ Coa11n1111, Boc1t1111Eae, geb. 21S December 
11548, t 17 Januarij 1617; en Bo:mua, die in de zestiende eenw 
de Historie der Hollandsche Martelaren begon , welke door P1Ta111 OP
••n voort11e1et en uitgegeven is. 

De Nederduitsche Dichten: CoHELIS KBTu., die tevens een 
aeer bekwaam Schilder was, geb. op Passie-iondatr 1ä-i8 , en Mr. 
H11aur•n vu Ar.,au, geb 8 A111r111tos 1746, t !il April 1803. 

De Hebreeuwsche en Grieksche Taalgeleerde IIAuu111 J4-
c:o101 , die omtrent het midden der vijftiende eeuw leefde. 

De Latijusche DichLer ■ en Letterkundigen: FBA11c1scusTarc& 
of Ta1000111c1 (Fau1 D1U1), t 8 September 11S13, als Prior in het 
klooster Den Donk , io den Dordschewaard ; Coauuos Auaar.1us of broe
der Co■111t1s na na GouDI , een voortretl"elijk Geleerde , de Leermees
ter un Éa.ua11S, t omstreeks 11S20; zijnen Neef, den misschien nor 
geleerder Gu1t1EL■U1 Hza1U1111us (W1u1■ ll.u■Hsz. Lon111), van wiea 
Ea.u■ua eenen bundel lierdicht.en (1il,a ,n,an,m) io het licht gaf, t 
18 Julij 11S-i0, na ook den oorlog tmscheo de Hollanders en Gelder
schea , vin 1 IS07 -1 IS09, te hebben beachreven ; H11UW1111s LEn.,..nc11 

-
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(IIEHAII I,ITll■àAT)·, geb. 10'1~92,- t'8 December' 15!11S;'.'hé1,11ius,u 
un Gol'DE, irchoren in· het Taaist der vijftiende eeuw; Atn11Tus lbu.
u1i!111s, die op het laatst der zestiende eeuw leefde; Coa11u111s StnO!fl!llS, 
ireh. in 1lS30, t 23 November 1611, en FL0az11nus Scaou11aont'I, ge,b. 
m of omtrent 11>94, t omtrent 1648. 

De Scb ilders: Si■o!I hcons, die in het ja,r 1lS7:f, uitgelrokkea 
2ljnde om Haarlem te ontzetten, sneunlde ; Co1111u.1s DE VJSHII; P11TEB. 

Polltlc11s, t in 1\S83; Wo11TE11 C11uETa; J.u, Duin, t _in 1649; J4~ 
Gonnz. V,;nzut; A..t.11T VA!f ,vus, tin 16-19; J..t.!1 Fu!lsz. Vtn&IJL~ 

t in 1647; J,co11 RE11GE11sz. Dtott; J.111 Donn; zijn Neef, PmTEn. 
Dou.n, t in 1668; D111tr. MEERltERlt; A..t.aT VE11aA11ST, t in 1666; 
GusaEIT nl'I · DEIi Kun, t in 1673 ; en Drn DB Vau , t in 1681. · 

De Glasschilders: D,n P1ETEBS C11ADETB, tin 11S09; WoUTza 
P'ttrE11s CauETa, t in 11S15!, en JAco1 Jz. CoooEi;Tl!l!f. . . 

'Den Bouwmeester W1tLH KEua. -
., De Staatkundigen: D1u Juszoo~ f,011c1t,!die onder anderen, iri 
11S76, de nadere unie tusschen Holland en Zeeland 1mderteekende, t j~ 
1602; Mr. Il1nonaos u11 fün11111u, ircb. ilS April 1614, t 30 Oclo
ber 1690; Mr. liacao n11 DEll Duss1111, geb. in 1660, t in 1742, en 
Mr. LooEwutt n11 Tooto11, geb. 17 Augustus 1767, t IS Januarij 1840, 
als Go11verne11r 'der provincie Utrecht. . 

CoB11EL1s en FnoEnrtt 01 llooTull, Aanvoerders bij den eersten togt 
der Nederlanders naar Indië, van welke de laatste vooral als Sterre
kundigc groote verdiensten l1ad. 

Deo Luitenant Admiraal JA11 Tutnll; den Vice-Admiraa_l 
BnulT Vucq; en de Zeekapiteins: A■aABAB Zon; W1tLES DEC-: 
.Uil en J..t.coa ZEEWOLDT. 

De ongelukkige ALBBBCDT BEtt111a, hoezeer niet hier geboren, heeft 
echter te GonoA gewoond en er ~en post van Schout bekleed. 

De itad GooDA is altijd met roem bekend geweest in de geschiede
nis no ons vaderland. In de Roeksche en Kabeljaauwsche twisten 
hield zij altijd de zijde van Gravin J..t.cou. Die -van Utrecht zochten 
zich , in het jaar 1488, door verraad er meester van te maken, doch 
de aanslag werd. tijdig ontdekt, hetwelk vier schippers, die er toe ge-
bruikt waren, het leven kostte. . 

De beeldstormefij, in het jaar \IS66, werd te Gouu•, door de "ÜZI! 
~orzorg van den Slotvoogd, Jonkheer Coanus nll on :Mu.z, 10011 

van ABBl'ID n11 DH Mn1, Burgemeester van Dord.recht, voorgekomen. 
Jfen poogde, omtrent dezen tijd, buiten Go11DA te prediken, en liet, 
door zekeren barbier, . het gerucht. daarvan _onder het volk strooijen ; 
doch niemand kwam ten gehoor. Zelfs mompelden eenigen, om den 
Predikant en zijn gezelschap te willen doodslaan. 

In ·het jaar 1lS72, op den i1 Junij, werd Gono,, door omtrent 
zeventig mannen, onder beleid van Jonli.heer Aouu11 Uli Zwrnu, 
voor den Prins VAll Oau1z en de Staatsche partij , verzekercl I en is 
a1zoo de eerste geweest van de zes groote steden van Holland , welke, 
uit vrijen wil, den Hertog VAl'I Atu. het hoofd bood, en, den Koning 
van Spanje verlatende, zich begaf onder de bescherming van Wrttu I, 
Prins i-nn Oranje. Lun, Graaf Mn J.e,. Mark, die zich, door het 
mishandelen en ombrengen van onderscheidene Geestelijken , hij On
roomscben en Roomschen had gehaat gemaakt, werd, niet lang hiernlJ, 
op het slot Ter-Goude, en niet te Woerden, zoo als sommige schrii:
vers bewereu, gevangen gezet, Naderhand, van &ijn ~wind verlaten> 
trok hij \en lude uit. 
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la den •TUJ dee jaa,t tfft NCiat 111111 0nu wederom UD de 
8pumche aijde te brenren. J,.. H• ot B1111, die zich t.e U&recht 
en&hielll, en aich Yen&ond met Aau&11 Pinun., &ijaeo 11".hooa1ooa 
te 6-•, wu een der hoo&lleidns .,.. den aanala,r. · Men had "oor" 
em de stad, oLdea I Febnwij, te ove"allea. Doch lort te Yorea 
"wu Jonkheer asaT .,,.. &aoll.D , met een YUndel knechten , bin
.aea de stad gekomea, hetwelk de umeappanneaea geen kleinen achrik 
"brqt. ANUAs P,-.. aehnef aan lijnen ._.,ader, dat de 
toeleg laaperde • doch bewimpelde dea sin YaD &UD achrUYen • dOOI' 
laem d11 ir•k'eid eener nicht te melden , wier Jr.wul -r wu, 
soo dat haar than1 de Yoorgetchl'ffen geaeeadrank 1eea but on doen. 
f.ebre boer 1011 den brief' oYerbreagea , doch lerwijl 'hU een& een pOOI 
ia de poo_rt nond te drentelen, en naderhand, nar den 1troom 111a
• , acbrijeliap achuit en oever betreden hield , niet wetende hoe hU 
wilde, hnft hij de wachten lot ach&erdoeht, die hem daarop •••1'94 
pen. la het wach&haia betast aijnde, yond mea eenif ,eld hij hem 
en een kluwen p,ea , om hetwelk lqj meer dan om liet- ,reld besua 
Nheea. Dit YVWekte 001 meer acllterdoeht. Ien wond" den dnad 
al, en Tond den brief, De hoer~ aijnde, .ot Ani soa 6,.,,.,_ 
..W ,-11 Aad I antwoordde: ,lat Ad _,.,., dij,.._ al, Niel 
61-1 t.gn '- op " ripn,, MIi i• :id uwna W don rwgga 1 
B,.,. fJotl I so• il; .,,1 nu 61..Ng, hod,cAop lilra§n. Het verraad 
Nder& Tolkomener ontdekt aijmle" werden oadeiacheicfeae medepliftigea 
met den doocl l(tl&raft. 

Toen men ia ilen jare HSS ......... wu I om den Prin■ yan Oranje de 
GrafelUkheid o~ te drapa , waren Amaterdam en Gouu de eenip 
deden , welke hierin &warÏfheid maktea. Ook stelde Gom,4 aicli 1 
ia den jare 11584, ernatil tegen den handel met Frankrijk. 

Toen , ia het jaar 181 , de ~erin1 der meeste Hollandache ste• 
den lxüten tijds nranderd werd, kwam Prins .IIAua1n, op den SO 
October, ook tót dat &elfde einde binnen Gon•. Doch hier pschiedde 
minder -n:randering dan elder1 , he& &ij om het 1root getaf nn lle
moutran&atreaindea , dat aich in de&e 1tad ea &el& onder de Regen
ten beYond, niet te &eer te 1tootea , of ~m andere redenen. Den 
i7 December des Tol,renden jaan geechiedde er echtu, door ·Ge
mastifdea l'ID dea Staabouder, eeae nieuwe nranderin1 ia de Vroed
achap, en werden toen wel dertien leden , die te Toren ia bedienin1 
19!eett waren, l'ID hWUle posten oal&et. 

la het jaar 18118 , werd de ttekvaar& l.uslchen Amsterdam ea 
GouDA Yollrokkea , en den 18 April voor de eente reiae pbruilt. 

Na dat de Frarnchen in Junij 181i Oudewater reeds had~en inae
nomen , kretJea die Yall Gon• aanschrij,ing Yan de · Staten , om 
launne groote alui&ea te openen , en Jiet omli1geade laad onder waler 
te &etten. Dit wu aoodra niet pchied of de boeren der naut om" 
l.de dorpen , de Oftntroomin1 te gemoet &iende , trollen rwa
pend op de stad un; doch vondea de poorten ploten. ZU wilden 
ile ,rroote 1lai1 dift iemaakt hebben , lletwelk geweigerd werd, wurop 
aU, tegen den avoad, de T.olpoort open bralen en in unmerkelijk 
ptal de stad binnen trollen. Zij be&ettedea tentond htt. 1ladhui1 
waar de Regerin1 nrgaderd wa1, Vier en lwintig uren hielden 1ij 
hier 1land , liianen welken tijd , 190 Yan 1tada 1)1 nn hnonenl- · 
wege , Gemagtigdea aan den Prim Til Ousa werden ponden. 
•iddelerwijl planderde het fl'HDW het buis Yan den Burgemeester 
Gn•u en.-. De~, oadcr de wapenen sehrast &\jade, ,leed 
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ik boerea weU1aa1&1aileellpall • • 1lad· terla118. liet ..- . wu 
echter aeg niet 1estilcl. Mea riep dat de Priaa Stadhouder aü• 
,moest; men dreigde de huizen 'f'AD eenige RqJeDten; die mea zeide, 
dat. hem tegen waren , omna• te balen. De W eihouderschap be. 
aloot. ivan het. atadhllÏI te laten afleaea ~ dat. man den Priua zoa 
verzoeken hiaoen Gou4 te komen , alwaar men lama mat alle achting• 
ontvangea zou. Dit gesclaiedde twee UfJCll daaraa, wordeade toea 
-de PrÏU$ op het. Beeren-~meot dei\ig onihaalcl. Het volk. ia 11d 
ecnt wanende, dat hij mi. Stadhonder wu , hield zich stil ; doch ma
,Ierhaod veraemende~ .lat men eenigen van Rotterdam en Dordrecht. 
;if10nd , om Jiem nog eent het . sladhoudenchap aan ta bieden , aloqr 
h11t op. nieuw- ud het muitea , en. maakte de leden der regering voo, 
bedriegen uit. Men zag zich alzoo (edwongen • den Prios '8t. Stad~ 
bouder te verklarea , waarop de OranJevllllJ tentond uit den toren vaa 
het stadhuia werd geatoli.en ; hiermede wu de morrende menigte 1re-
1tild. Kort. daarna echter onl.slonden u weder nieuwe Leroertea , 
.toor dien het remeeo vera■deriag in de Regering wilde gemaakt 
hebben , hetwelk dan ook op dea !iilS September en den i Oatober 
door den Stadhouder geschiedde. 

In het.jaar 1747, heenebte te Go11da, zoo wel als elders, eeo geeat 
nn beroering onder het. volk ten einde W w.a IV , Pria11"11 0-je, 
tot. de Stadhouderlijke waardigheid te doen 'l'erheft'en. De Repllf 
besloot hiertoe op den 1 .Mei , hetgeen oonaak wu, dat. hier alles ia 
rust bleef. Gouu was niet een van de laatste steden , welke alles 
toebragten, om het in 1747 helegerdo Bergen op Zoom ftll hetnoodige 
te voonien,· Maar dit blijk van Vadulandaliefde, werd kort daaru, 
9ntluisterd door eeocn hevigen tmt tuuchen de pijpenmakers en pottea
bakkcrs, over het hakloon cler pijpen. De .laatsten dwongen de Bur
gemeeetere11 hun toe te slaan , ovens in hunne huizen te mogen setter& 
tot hel bakkH der pijpen , doch de onde"iodins deed ras 1ien , dat 
dit 11oor beide fabrijken nadeelig was • 
. De onbestaanbare drift, · tot het verkoopen der a'llhten ui~ Rotter
dam ea Amsterdam aaar Gouda overgewaaid zijnde, uir men aldaar, 
op den 28sten October 17.f7, aan dea Raad en Vroedschap een Ter
soeksebrit\ indienen , hetwelk door den lloofd-Offieier der stad CobB&.11 

G1u.aa 110011111 allereerst geteekeml was , en waarbij alleen het ver~ 
koopen der ambtea , ten behoeve van het gemeene land, begeerd ,rent., 
Doch men dwong niet op de bewilliginr daarvan• aan, nadat me-. 
urna11,1, dat 1ulk1 door den Stadhouder te Rotterdam •• afse
.keurd ; ielfs begeerden twaalf de,: ondert.eeli.enaars, dat hunne na
men ond~r het venoeksehrift mogten wordea -doorftehaald , wurin de 
V roet\scbáp den vierden Decembet bewilligde. De schikkingen , na
derhand op het sL11k dCI' ambten gemaakt, llragten de gemoedèrell 
tot bedaren. Maar in het volgende jaar ontstond er ccoo nieuwe 
beroerte, door gebrek aan Friesche turf, hetwelk. de oorzaak '111$, 

dat de poltenbûkers bakken, noch de pijpenmakers 11erken konden. 
Op den 16 :Mei, van het jaar 1748, verll'adcrde een hoop van 400 of 
lSOO man, gemeen volk, voor het lauis van den Pottenbakker Ptua■, 
eo bedreef aldaar grooten moedwil, die echter, door den Hoofd-Offi
cier, gestuit en, door de aankomst no ecnige schepen met turf, 
geheel tot bedaren gcbragt werd. · 
. De ueweldadige plunderingen , die in Amsterdam en elders hadden 

plaats gehad , om de pachten te doen vernietigen , deden do Vroed
ac:bap nu GouDà vreelCID, ~' te dier stede deraoUjke on3eregeldhcdeo 
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~ · Jllut.t ,rrttpen , waatom •U tol 'fOOl'lomhig ftll dit 'onheil , 
den !119 J anlf , "'djlen af'llondigen , clat de pachten waren afgeschaft. •et een groot gejuich werd dit aangehoord , eil daar de meergemelde 
Boot'd-OOicier vergde, dat dé Paehten tentond de inYorderiag ■taken 
■ouden , werd daardoor alle moedwil voorgelomen. 

Niet■ ondertusschen, -waren al deze bewegingen, in vergelUkiag Yall 
de opschudding,. welke te Go1111,. ontstond op den 15 October Yan gezeircl 
Jur. Reeds ee111ge dapn had binnen GovDA een gerucht geloopea , cfáL 
er een regement krijgsvolk ia garnizoen 1oude komen. De burgerij, Yaa 
oordeel •tinde, dat :mlk, onbestaanbaar was met de eapitalatie, in het 
jaar 1673, tusschen de Regering en den Stadhouder, lVn.r.u 111, _p
•loten , toonde daarover haar ongenoegen, en onderscheidene aaasienlUke 
burgers befl'aven zich, daags daaraan, bij Burgemeesteren, tenftil het~ 
ale gedeelte der ingezetenen voor het stadhuis op antwoord bleef wachten. 
Zooclra de burgers Manen gegaan waren , meende de Pensionaris het woonl 
te moelen voeren , doch deze werd toegeyoegd , dat men tot Barge. 
meesteren en niet tot hem sprak. Op hunne vragen, wat er van de komst 
van krijgsvolk warè , bekwamen de burgen 100 onbepaalde en verschil,. 
lende antwoorden , dat zulks de acbtercfocht nog meer gaande maakte. 
Een der burgers , die het woord voerde , wat ilrinig zijnde , riep· tot 
de buitenstaande menigte : • BuTn gij moet in de wal'Cnen , en de 
• poorten toe." Naauwlljks was dit gezegd, or het geschieilde, loopende 
de een naar deze en gene naar eene andere poort, om zich daa"an te 
Yenekeren. De vtJr stads Tamboers sloegen alarm, en de stads Omroeper 
riep : • dat ieder in de wapenen bad te komen , op straO'e no met seweld 
• gehaald te zullen worden." Binnen een half uur waren de Yier kom
pagniën der burgerij in de wapenen, en alle de poorten, hoornen eia 
•luizen, gesloten. Aan dea ingang der haven , aan den IJssel , plantte 
men drie , en bij de Doelepoort , alwaar een stuk nn de muur . afge
J,roli.en was , om die te nrnleuwen , vier ,tukken kanon ; van daar 
,rerd een ieder, die aaderdo, toegeroepen, ,n'el Wf'Mt', Dien geheelell 
dag werd de Rotterclamscbe poort voor een. ieder gesloten gehouden , 
Yooral Yoor rlj\uigen, Deze staat van 1aken duurde 1oolang , tot dat 
men eene belending yan 1e1 Heeren naar '• Gruenhage had gezonden , 
en deze het berigt bragten , dat het gerucht van inkwartiering ontstaaa 
was, bij vergissing Yan den Kwartiermeester-Generaal, die bij misslair 
&vDA voor een bataillon van het Regement van G.u.D.1.1o1ia1 bestemd 
had , doch dat , naderhand, de naam van Go1111, was doorgeschrapt 
en Brielle in de plaats ges&eld, Dit rapport , hetwelk met groot ge
noegen door de seheele atad Yernomen -werd , llad ten geYOlge • dat 
men 'de 'Wapens nederlegde. , · 

Bij den watersnood van November 1776, stond het water te Go11D.a, 
op de kade, het Oude Vierstal , ruim IS{ voet hoog. .Men had de 
voorzorg gebruikt. van de poorten aan de rivier toe te dammen. Den 
aebeelen dag liep het. water oTer de schutsluis , aan den mond Tin de 
liaven gelegen , en des atond1 wel ter hoogte van 18 duim. Daar .men 

· echter de Toorzigtigbeid bad gebruikt,· de binnensluis toe , en het wa
ter tusscben beiëlea 100 boog als noodfg was te honden, om de aan
persing te wederstaan , liep dit zonder verder ongelukkig gevolrr ar. 
Den 21 NoYember van het volgende jaar~ was binnen GovDA eenr groole 
ontsteltenis , dewijl de buitendeuren -van de haven zeer gevaarlijk 
stonden. Nadat s• nachts te Toren de Yloed in den IJssel zoo hoog was 
sestegen , dat het -water over de sluisdeuren in de haven wel Lwee en 
derdehalve dllim hOOJJCr , dlll in November des Torigen jun , was 
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nede,gealort , aoo, merlten men teren den middaf , ·dil· er re4fll ..,... 
om te ,reezeo , dat de 1lui1deuren het geweld van den vloed niet lan
F &011den kunnen wederataan, du werd er door deakundigen , :aec, 
met achoorbalken als andere middelen , reeds alle mogelijke 'l'OOn&'lf 

in het werk gesteld , doch met het. afnemen un den l'loed , week 
het dreigend genar mede. 

Bij de o,nwent.eling van het jaar 1787 , hadden te Gon& hoog1-
pende opacbuddi1igeu plaaLI , de hollende loabandigheid woedde lt:ffeD 
de Pat.riotten , met uitgelaten geweld no plunderen en miahandelen 9 

llOOdat geen dier partij zijn leren Teilig was, to de regering er self 
niet voor durfde inslaan. 

Op den 17 November 1813 had de geest der Burgerij nn Govu aieb 
stellig Terklaard Toor den opstand, welks uitbarsl.ing in andere plaat.seo 
door de zwevende geruchten , welligt zelfs met eene aanmerkelijke ver
grooting, wu nnpreid geworden, De Keiaerlijke overheencbiog had 
zich , tot nadeel van alle hare fabrijken en daardoor tot algenieene ve~ 
arming, al te st.erk doen geHelen , om niet bij de allereente µitboe
zeming van verloning , eenige uitenteo te dOl'n vreezen, De Maire 
J. E. L111nozT n11 Lunr111 oordeelde het alzoo pligtmatig, z\jne 
"Yermaniag tot voortdurende orde , op den volgenden dag, te doen 
vcrzeld gaan van de vestiging van een tu1&ebenbeatuur , naar den geest 
des tijd, gevormd, Een l'iertal oude Regenten , door hem benoemd , 
nameu gereedelijk huunè aitting, eu boeaeer al door de nabijheid van 
Dordrecht en bedreigde aanvallen, ,an tijd tot tijd geprangd, onder
steunde zij de maaLrcgelen des algemeenen beatuun door eene getrouwheid, 
welke, daar zij met voordeel werken moeat, allerwege eene ondenchei
dende en loll'elijke .melding verdiende. 

Het wapen van GouDA bestaat in een veld nn keel (rood) , beladen 
met eeneo paal van zil'l'er, ter wederzijden vergcaeld van drie zespon
tige 1tarren nn goud , staande in den aio van den paal ; het achild 
gedekt met eene kroon nn vijf 8.euron1, alles van goud. en Omfl'C1'ell 
'l'an eeoe doornen kroon. Voorts vastgehouden door twee klimmende 
leeuwen in bare na~uurlijke kleur en daaronder de oude zinspreuk : 
p,r ardua 11d astru , of \'Olgt'DI eene andere le1ing rr a,pna ad ,ut,w 
(d. i. : door de doornen lot de 1terren , of, volgens de uitbreiding 
"Van d~t thema : de rampen dezes levens bereiden ons voor de za
ligheden no het volgende) ; sommigen houden de paal voor de heldere 
hemelslreek,. den melkweg genaamd, die wel bij sterren voegen zou, 
Ook verhaalt men, dat Vro11w JAcou zich, in haren grootsten tegen
spoed, te GouD.t. ophoudende , het wapen met eeoen doornen krans 
nrsierd zou hebben. Anderen willen, dat de balk en de pul in alle 
wapenen en ook hier, een teeken is , dat de stad van eenen wattontroom 
doonnedea wordt. In de oude ar.gels der 1tad •tonden slechLI twee 
sterren, doch in ·J6t6 werden er zes in geplaatst. 

GOUDA (SLOT-TE-), \'oorm. kast. in het balj. -van Go11J11, prow. 
Zuid-llollaad, te Gouda, in de Spi1!9el,tro11t. 

Het is, volgens het algemeene gevoelen, omtrent het jaar 13SO, 
gesticht door Graaf Ju n11 81.111110n, den zoon -van W 1LL1• Il, GraaC 
"°" llenegora:en na Holland, welke, van zijnen ouderen broeder, 
Graaf W ILLU 111 , bijgenaamd ,k Go,Je, uit de goederen van Hol
landsch beerlijl.heden, GouDA en Sclaoonlaou n ten uitzet bekomen 
hebbende, aldaar dit slot stichtte en er zijn intrek nam. Hoewel 
sommigen meeneo , dat het veel ouder dan de stad zelve gewet!'t is , 
en reed, beatond, eer de Uuel bedijl.& wa1 of Ter Goude zijn unwe-
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11D W Het 1'U llfOOI en fi,achlif; en ddw\il het •I• midden in Hol
land lag, hebben de Staten , daarna , al1 wanneer die beide heerlijkheden, 
btJ uit.stenen van dit. hui• , met. Graaf GmllO , in 1396 , in den boezem 
'fan Holland waren t.ernggekeerd , '• land• handvesten en brie•en , als 
de plaats der m.-.este veiligheid , aldaar in bewaring nedergelegd , waarna 
1ij , io April 'fan betjaar 1 lS90 , naar '• Grannhage overgebragt werden. 
Ook was het gemelde slot de voornaamste sterkte van Go110A , en bad het 
tolregt Tan alle de voorbij en doonarende schepen. Doch toen in het 
jaar 1438 , de stad- door eeoen feilen brand • bijna geheel Teroield 
werd , is ook dit. slot aeer beschadigd geworden , 1oodat naauwel\jks 
meer dan een toren daanan was staande gebleven. 

Het SLOT TB Gon.l , hee~ Qleermalen tot een genngeois 'fan "fOOl'
oame personen gediend. Toen men echter in het jaar 11S77, te Go11u 
"fernam , dat. er onderscheidene sloten in de Nederlanden gesloopt waren , 
.besloot de wethondenchap, dil slot io1gelijk1 te doen aCbrell.en. .Men 
{J•Î er den SlotToogd VA■ Sw111t111, die toen te Vianen was , kennis 
van, doch eer mf'n aijn antwoord bekwam, -had de burgerij het. slot 
reeds om verre gehaald tot. op 111keren toren na, welke eent. voor 
·weinige jaren i• af«ebroken en waanan de moren bevonden werden 
,8 Rijn). T. (11,81 eit.) ..tik en IOO hard te weaen, dat schier al het p
reedschap der eloopen er op af1tiet. Dé grond i• aedert het eigendom 'fall 
hijaondere personllll geworden, die er burgerwoningen hebben gebouwd. 

GOUDE (DER-), naam, onder welken de stad Gow,, prov. Z•itl:. 
.Holland 1 bij vroegere schrijnra veelal voorkomt. Zie Go11D.l, 

GOUDENHARCH of Go11H11uaa, "foorm. adell. hui1 binnen de 1tad 
Utr«ld, aan de wesuijde der O-.d,grael,,t niet nrre no de tegen
woordige Stadbuisbrng. 

GOUDENBERGSCHE-MOLEN, wind-korenmolen in de Baf'flflie -
Breda,.prov. Noonl-Brabarul1 arr. en il u. Z. van Breda, kant. en 
1½ u. Z. van Gia,uk,-, gem. o,,.,.,un-en-Bawl 1 te midden der beide , 
onder Ulvenhout. 

GOUDEN-BODEM, voorm. landh., pro•.Fri,rland, kw. 1'ntf'rgoo 1 

pt. 1'y,,J,ril,na.dHl, arr. en kant. s,,,,1;, i u. N.W. un Small,-
l,rugg, , waartoe het. behoorde. • 

GOUDEN-BOERS, voorm.laudh., prov. Fri11lmul, kw. 11'eitergoo, 
griet. 1f" pJ,rlt,nadet!l 1 arr., kant. en l u. Z, 0. no S,aeèf; 1 waartoe, 
het behoorde. 

GOUDENPOEL, watt!r, pro•. FriemaJ, kw. 1Y11tergoo 1 griet. 
'll'ij,nl,rit,enlul, 0. no het d. Zandfirde. 

GOUDENPOLDRR, gewoonlijk GoawuoiDngebeeten, pold. in Staat,. 
~, ÏD· het Yrij, .,.. SI.ia, prov. Zeeland, arr. •itltkllmrg, 
kant. Oortburg, gem. IJHndijlt, ; palende N. 0. en 0. aan den .Man• 
ritl•polder, Z. aan den Vrije-polder, Z. W. aan den Oudeo-Passegeole
polder, W. en N. aan de Brugsche-Dijklanden , welke drie laautge,, 
noemde deélen zijn van den Prins-Willemspolder. 

Het d. W aLerlandkerkje ■laat op en aan den dijk , welke dezen 
polder van den Oade-PaBSegeulepolder scheidt. Eene gebeele rij hoi
.ren , beneden dien dijk , in den GououPOLDIR , schijnen tot• dit dorp 
te behooren , hoewel zij alle burgerlijk gem. /Jsn,ijke zijn ; maar de 
Hervormden, en dit aijn de inw. bijna allen , bebooren kerkelijk tot 
11' at,r'/andurl:j,. Deze pold., bellaat, volgens hei kadaster, eene 
oppenlakte van 61 bund. 93 "f. r., 4 v. ell,, alles scbotbaar land; 
telt. iO b., waaronder i boerdei;;eo , en wórdt doer middel van eene 
•&eenta beal ia dan llaariupolder na Jan ottrtollige water ontlast~ 
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Rel pc,lderl,ataaP hataat 11il eenen Diteotear ea CllleD o......,.. 
Griftier. • 

GOUDBNSTBIN, volgem o,erleverinir-, de eigealijke naam van hd 
.B1111 T& 11.ünu , in den TitlmNanl I prov. 0~. Zie U
,rp (Hms-n-). 

GOUDBNSTEIN, laodr, in het N«lerln,afflff'derprov. Ulndtl. Zie-
Gov.•n1■• . . 

GOUDER!K., gem. in den ~, prov. Zuül-llolla■J, 
arr. &Uenlom, kaot. flowla (9 k. d., 17 m. k., 1 •• d., Ie afd.); 
palende N. N. 0. ea pdeelt.elijk O. aan de gem. Stolwijk, voor&a 
b. aan de gem. Berkenwoude-en-Achterbroek , z. aao de gem. Ooder
lerk.-aan-den-UNel ea W. aan deo IJael. 

Deae gem. ,trekt. sich uit. lanp 'den IJaeldijk , Tau de gem. Ouder. 
lerk.-aan-den-JJ-1, tot aan de gem. Stolwijk, welke uitgest.rektbeicl 
genoepaam geheel bebouwd ia, terwijl bijna in. het midden het d. 
Goueuu gelegen is. Zij beslaat eene oppe"lakte <raa 1086 buncl. 4 .-. r. 
IO v. ell.; telt. 194 huis., bowoood door 307 haiapa., uitmakeade e1111e 
Jievolk.iog van ruim UOO inw., die meest han bestaan vinden ia de ·vet
weiderij , melkerij en .kaasmakerij ; terwijl aij dagelijka eeoe ruime hoe
'Helheid boter en kaas naar de stad Gouda en het volkrijk lloordrechl 
J,reogen. Ook heet\ men er 8 a&eeohakkerijen , ji touwslagerijen , 1 
,rrut.terij en 1 koreumoleo. llen heet\ ia deu gem. Tele keilteeoeo 
-ran middelmatip grootte opgedolven. 

De Her,., die hier ongeveer 1300 in getal zijn, maken eene gem. 
nit, welke tot de kl111, <ran QoruJa, ring Tao ~, behoort. 
Deze kerkelijke gem. was tot in het middea der ae,entieode eeuw, 
met die van Il o o r ,l r II c Af verbonden ; doch leden daarvan afp
Nheiden •Unde, heet\ 11ij, in het. jaar 1fflS8, lot eersten Leet.ar 
bekomen G11.lLT111u11 Wu.ou110, die er den 19 Auguat.01 1689, oTerle
dea ia, Onder de later aldaar gestaan hebbende Predikanten vinden 
wij vermeld, den Geleerde JACo■ G111.LU Sua111Ga, den schrijver '9811 
het 'Bijhel,c/& 'IYoorde116o,i, die er den i:5 Februarij 17'1 bevatigcl 
is, en er den i6 No,ember 1804 o,erleed. Tot. het verkrijgen van 
het traktement. TOOr den Predikant beet\ in het bij1onder geü,erd Mr. 
N1c:ouu v.111 »la Ga.ut', Heer ean HoognlfJJ, Raad en Oud-Burp-

.mee11ter te Gouda en Gecommitteerde Raad van de Staten van HoUaocl 
en West-Friesland. Het beroep geschiedt. door den kerk.eraad ! me& 
agreatie , van de Regering der stad Gouda, 

De R. K., van welke men ei< 140 aantreft, onder welken 100 Com
JDunikaoten , hebooren tot. de stat. van Jloordrtehf. - De Evang. 
Luth. en Remonstranten die er wonen, hehooren tol hunne respeet.ive 
gem. te Gowla. - Men beeft er ééne 1choel. 
. Dele semeente is eene heer}Ukheid, welke aan de atad Gouda toe
behoort. 

Het d. GoUDnu of Gouwuu ligt S½ u. N. O. Tan ·Rotterdam• 
2 u. Z. W. vao Gouda, aan den IJssel; ISl° IS9' 8" N, B., 2i0 20' 
13" O. L. Men telt. er, in de kom van held., 48 h. en ruim 370 in.-. 
llen wil , dat het. d. zijnen naam verschuldigd ia aan de schipper• , 
die dat gedeelte no den IJssel , hetwelk naar de s&ad Gouda liep , 
het. Goud Ic he - rak genoemd hebben , van welke benaming de Teel• 
vcrmogendo klank.verbastering naderhand Gouenu. beeft. weten te 
maken. Men heeft er een veer tot. ovenaart van rijtuigen onr den 
IJasel op Moordrecht , 'B::& er in dit. jaar (1842) , midden in het 
dorp eea pheel nieuw uil op kOl&en der pm. pbeawd ia. 

D:0it:Z8Ü 
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GOU: m 
. De tttlt'te GomtsuÊ is in-hèt Jaar 1818' .,; lOltm der pee1114!' 

ge'houwd , sij11de daaraan , den 26 Mei van dat jaar , de eenté iteen 
gelep , d'oor drie kinderen nn den toenmali!Jffl Schout Jou11 Baovc, 
no al• blijkt op een der glueti aan de 111idsijde der kerk, waarom 
men dese rljmregels leest : · .. 

• l11 ,., IIODWIII' u11 Dnz' cn1t m Gons na u ar.oaR , • 
Laan n1a ·-.111u1u11 n11 Sc■on 88.0UK, TOT 1111 aaoag, 

YDn DSII ITIHIII 'Uli an IISITI nJIDà■IH; 
Zr111 110011 LEENDERT HIOII .Uli ,., IIOoaDD UD , 

E11 ANNE BROUK u11 t11 ••• oao11D1nu n11 DD roau , 
· CORNELIS BROUK ■IIIH DB 11111n1111 ... u-.oau , 

W .uao• AtlO DIT 'WllllK "or.1to■111 U ... or.■&ACIT , 
J>n: DIIIIT TOT"DftGBIIIS D&II, V&!I ■1JII D ■1111 .Glit.AGT, 

Deu ,&eenen 111ï" gtltid 
••ju ilS ..4nna 1ffll8. 

Het ,rapen -nn den Beer 1VN10r.us T.1.11 Dia Guu en dat van 1ijaiè 
-noaw E■1tu. . Dl Lsaes , is achter den predikstoel in een glas ge-
.ebilderd , met dit opdrif\ : · · 

DIT· u DIi D&Pn1 an• , 'WIIIIS mn TOOa Go•• -.sas·, 
B11 ''t ot,nm 111&&1:II D IL\CU ■nn "OOBDIIISTODWD Dllll' 'fUPlt , 

Wnn Olffll.llOIIIIB nan , TOT ... oaD81!10 ,.... DAT 'WUlt t 

AttED Dl OOUUlt 11, DAT T&II DIU' zmnu DBUPIL 
Hn 80Dtu& IUD GltVltllG woan' GUUID : 

G,1 GoDIHD ll■llll't, DIB arn Dl "avcm, ■UIT, 
C1n ■.ua DIT DIITII IIOOPD •• , PUIit "All t.llJWDStlbD, 

E11 LAAT BOOl'f llltEIII au UIT 11111' GUIUGIII ,. .... u. 
Dae lterlt, welke ook eenen toren beeft , siaat in het midden van hel 
dorp , aan de 1nid1ijde , eten beneden den dijk. Het is een fraái ea 
luchtig pbollw , nn boTen beschoten, doeh zonder orgel. 

De dorpachool wordt gemiddeld door een gelal van 90 leerlingeta 
helocht. - De kermis valt in den derden Zondag in Augu1t111. 

Gonau: is de geboortepl. van den Schoot-bij-Nacht A11To1111 lhs
SICJJs C11UfflAiJI Sr.1.a1111a, geb. in April 1749, tin :Fehrnarij t801S, die 
als Vlaggekapitein bij den Admiraal Zon■&11, op den voor Nederland 
alttfd gedenkwaardigen da,r van · IS Augustns 17St , op Doggersbank 
zich met roem heeft onderscheiden. 

De borgen of ingezetenen van Govouu waren vroeser , 1100 ~ik-· 
,rijls als er te GotJDA, wegens de stad, lijfstrafFe geschiedde , ,.erpligt , 
bij het 1eha...ot met pieken te verschijnen en er wacht te houden , he't. 
welk hun door den - Amhachtsbode werd aange1egd. Indien •IJ 1ich, 
bij het lezen hunner na._. met tegenwoordig bevonden , verbeurden lij 
drie gulden boete. Bij c11 11itvoering van lijfstralîe in de 1tad Gouda , 
wegen• het Land ~an Stein'of andere plaallen daar onder _be~oott;nd~, 
waren 1ij echter hiertoe ongebonden. De reden dezer nrpl1gtmg ligt 10 

het duister. De gerneene "erlellingen zijn, dat er "oorheen een burger •.an 
GovDnn, bij zijne teregutellin3 voor het Regthuis , hetwelk, te dret 
tijd, bier gehouden werd , door 1ijne medeburgers aan het geregt werd 
Ofttwelcligd en in wijheid pteld , waanoor hunne naaalen , ter strall'e ~ 
deze waebt werd opgelegd. 

Het wapen "an -GouHaa bestaat uit. een ...eld Tan keel (rood) , be
ladea\ met eene zesi,nntige ster -.an Goud • 

GOUDBSTEYN, landg. in het Jfetln-honin- der prov. ll1recht 1 arr. 
en 1½ a. N.W. Tan Utndt1 kant, en 1S min. N. van Jlaar11nt, gem. 
eate.....,llll. 

o;g;t,zed by Goog Ie 
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Dil~- Ï. ._.... '11111 ea --.::::r.·lnw eWrlt _,...., 
4leN phoawea,.orujerie, hroeijerij, , boompanl,• ~ 
en aanpoame wandelingen en betlaat een oppenlakte, •1'U S bud. 
jlS •• r. Het bui• ÎI i11 het. jaar 171S4 gebouwd , als waueer de eenls 
ateeu daartoe gelqrd is door den lleer "W m,u HnllKORII , ia wieM 
familie bel tegenwoordif nog ÎI, wardende het tbana in eifeadom. haetea 
door Jonkheer Jou Huu.-.ona ••• LUIAftU, wooaachl.Ïf te A-
1terdam. 

GOUD.ESTEINl, adell. h. in den T;.letwonl, pn,•. GelJM,,lau. Zie 
Bünu (HV11-u-). 

GOUDEVEERPOLDER, pold. op bn eil. D.,,_, 1 pt01'. Z-"-l. 
Zie Go-nuuc:n,oLDU, . 

GOUDHAAK, pold. in de Yij(-Hfflftlaatln, !)I01', Z■ül-Boll-', 
arr. Gonidem, 11:ant. r;,,,-, gedeeltelijk 1_em. B.,,...,.., pdeel,, 
lelijk rm, Hage,tn•; palende N. aan de Lek, 0, un de GoillJea,. 
dfbgerwaard , Z. aan Gouwenea , onder Ererdingen, z. W. UD· Gaa-
-.r.enea , onder llageatein. • 

GOUD:UDE, kade of dijk in &Aiela'MI e■ BijrJantl, P'°'· Z... 
Hella,ul, arr. &ttmlam .l kant. Gouä en L,yda, welke ia d•·gaa. 
/Yoord-'l1'aidinn,M en 'Zui,l..'/1'.,/Ji.__,., sich in eenenps.-. 
langs de Gouwe uiLltrekt en dient. om het water. uit de daar •• 
ligge_nde polders te keeren. 

-GOUDKUST , gedeelte der 1' udul •aa .dfrilra , :aich 'ftD cle 
Kaap-der-Drie-Punten tot aan de rivier Volta uit.lLrellencle ea abN 
tSO mijlen beslaancle, het ÎI een gedeelte nn Opper-Guinea, dal 
aich diep in bel land uiLltrekt, en nle Koningrijkeu en Prinadomm• 
he'l'at. De Port~en hadden hier eertijd, aanaienlijke aterkte■ aoo 
als St. George d Elmina en andere, doch deze zijn hua door de 
Nederlanden ontweldigd, die er vervolgens nog anderen aanplep heb
ben , aoo dat aij later een aantal ustigbeden op die kuil hadden, ea wel 
te Lesinnen •an de Com- of Sla.g_narttÏff, ook 4■'°'1er ~, 
uahij de D"'P"nu•l{aap of Ca6o ik ,,.., P~, in bel W., lot 
ean de oostelijke grenaea no h9' landschap .dU,a , dat aieh tol 
omstreeka de Volta-rivier uitstrek&, Die aterli:tea maaktea echter peil 
aamenhangend geheel uit, aoo un wege de venchilleade, 1'1D elba
der onafhankelijke- Ncgerrijkjea te dier kust., alt nnwep de au.. 
achenbeide liggende sterkten , aan andere Europeache natiën \ciebmeude. 

, ~I ee~te Nederlaaclscbe 1cbjp, , dat daarop 1'0III', wu de •~, 
Ul .het. par 11S9:J. 

De vastiubeden , waar tbam nog eeoe Nederlandsche krijpbeaettins 
gehouden wordt, zijn St. Ánlo,aie 1 St. SdHtiaa■ , St. 6eor1• 
'il.' Elmi,aa en Crnecoeur. . • 

Vóór het. invoeren van den 1larenbandel, ~ ,IL, Goudku1t, waa de 
handel , 1'oornamelijlr. ia stofgoud , 1'rij levendllJ ; later waren , 11edu
rende een aantal jaren , de meeste alerktea der Europeanen alaven
markten. Sedert. de afschaffing van den slavenhandel , ia de handel 
ter Go11D1:1JfT , voor alle Europeache natiën , die er vanigheden hebben, 
genoegzaam geheel te niet gegaan, en bepa-11 aich tot weinig stofgoud, 
olifantstanden en palmölie. 

Toen de be1it~ngen of vastigheden ter kuste van GuÎflta of un de 
Go11»irn1T, teifen het. einde der vorige eeuw , onder onmiddellij■ be
stuur van het moederland geraakten , aloud hiu een Gouverneur-Ge
neraal aan het hoofd van het. bewind. Tban• ia hel beJ,id del' ukea, 
100.in het burgerlijke,. al, voor bot krijpweaea, ia .baDclu .,.. eaen 
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0,plllle ftr..,_,fclllitl'IWllianWe lieaiW J!;. ter ._l wa Gaea. 
~ is fffllll-b vàllllWOOl'delijk ua ·het nemeat van leloaiia 
a.Jiet moaderlaJNI ; -...beideae uken •trt.lia•• wvrcleo door hem ,aiel 
-.Ina. hebudeld , maar wel , o■der aija voonitlencbap ágedaae, ia 
4en Baad , ,tlie ait cle Boofd.A.mh&eGarea ter kast heltaat. 
, , De, hnbl•ana en Baropewa alhier woonachtig , huina· ieder ep 
û:lt .ive , ea vaehtea alla, 100 nel i■ haa nrmogen û, op 1141& 
semakkelijute ia te rigten. Blanke vrouwen heeft men er aiel " 
adat d- slecht tegen hel klimaat kanaea ; aoodat de maaaea ia de 
DOOdaakelijkheid aijn , cene verhindtenis met eene Negerin of .llulauib 
MD te gaan , \ea eincle huaae huiahoudiDIJ behoorlijk te aiea Yeraorpn. 
Eene verbindtenis met aoodanig eeae Trouw heel\ volgendenrijae plaall 
ZoeclN eea Europeaan aijÎI oor op eene y,ouw heeft laten vallea , be
.-,A hij aich D11111' hare moeder ohaaaten hloedverwaat , aan wie mea 
te-hanen geeft, da\ men gaane eene nrbiodtenil met. hare docbte.r f/6 
......... de wmschle au Ie pan , hetgeen men Wi,1"arna noemt j deae 
. .raadpleqrt hier over de persoon , die het venoek betten , en geelt dat 
.-.,.nlijk hare W.téblaintJ·, w1MToor aij een geschenk bekomt tu 
èleo .KM'II (lllij■beer) , van welk l!'IKhenk de lfOOlle gewoonlijk he
-puld werdl, door de Olllllandighecfen, of heL meisje joa9 dan of aij al 
---■leo-gebliaiaard ie pweat, meestal echter hedra19" dil een onee 
pud , en cle waarde Yaa een of twee oncen goud in koopmalllllhap
pen. Na dal deae pscbenken uitgereikt aijo , begeeft 1ich de ~ocb
ier aaa. het Jauis van den Blanke, alwaar •i.l als bedgenoot ea hu_. 
lloudtler ontnorn wordt, sijnde 'feelal ~ (welkQm), tot HOlang 
.cle blanke haar moede ia, of reden van misnoegen beeft, als wanneer 
Jqj baar dadelijk vertrekken doet. Voor dne inwonintr bekom& •ü , 
liehalve de l01t, bij hare aankomst een geschenk ter waarde no ISO '°' 60 pld,, en Yoorta alle maanden wee n4m of ae1 ellen pd voor 
een kleedje; aalb il men verpligt haar te geven , doch andere geacben-
1.en ~n af., .. de meerdere of mindere mildheid no haren ,t,ijdel~ 
hn eehtpnoot. :0. Ueedinr deaer Yronwen hellaal nit eenige ellen bont 
of katoen, welke lij al, een' rok om het lijf slaan, en door middel van 
~ lauentje, 4at achter op den rur geplaatst ia, ophouden; hieraan. 
• eeo aiJnnn ket&iag en eenip snoeren- (raaije koralen, die over bated 
hloeten haik hangea , en wurdoor aij eenen doelr. steken om de schaam4 
deeJea te bedekken, In .he\ venieren yan het haar , met duitje. en • 
_..... fiaura Yaa ION, munten lij uit. Over het ontbloote lioven• 
lijf en de armen cf ragen lij venehillende koralen , ook wel gouden 
~pn, en· aao de armen braceletten van koralen of goud , waaraan 
,-ooolijk een doorgeboord atuk goml geld hangt. Hare vingen ver-
1ienn lij met rouden ringen , die •ü ook aan hare teenen dragen , zelfs 
doen aommigen braceletten Yan pud om de enkel,. Kon.en en 
aohoeDea dngen lij niet, mur •ü loopen barrevoet1, Op feestdagen' 
ia ban lleedinr, welke men pàantje noemt , kostbaarder , en heltaat 
daa meattijda ,ut lijden atod'en. Onder deze Trouwen , die meat' 
~ 'Yan de lleu, lijn, vindt men er, die men wnenlijke lchoon-1 

.heden .lutn neemeo , aoo wat hare geatalte ~ welgevormde ledematen , 
••• fünheid van Yel eo1, betreft ; ook. zijn 1ij 1eer netjes en 1inde
lük op MIi' liir-cbaun ea 1eer kuiseb en getrouw aan ha~n Heer. 
Van de kostbaarheden, welke aij in eigendom be&iuen , ,tappen 1ij niet ' 
,ema"1elijk af, al wil men die , ulJi bono de waarde , betalen. Mees& 
alle &aropea,aea aija op dae wijae getrouwtl , IOlllmipn hebben ooi: 
b.- vraa••t ._. Hl& m•, •waalt be& ltMlt_ •• vrQ er· IOO •cel 



71G GOV. 

te Mmea, ala a'I) ftMaen;· dë Mbd9nn; . ._ • ftl'llfàüit, ..._. 
s4f erkeanea of niel, naar male hun geweien lllllu teelaat. Belial" 
deae vrouwea , Jaehbeo de Blanken nog wee of dne -awitrle hailbe
dieoden , van welke de eeoe kok is , en de heide andena Tenmt,. 
woordelijk aijo. Toor de ontvanrt van hel goud , ea hel te doeae 
werk Terrigten. De uitapano.ing der Blaken bestaat poelelldeela ia 
kleine \oerljea met een brommenje, waanoer twee ner,us trekkea ea 
twee daar achter schaiTeD, 

De nrden: bewoners deur knst lijn 'Kleurliagea en Nepn. Eent
pmelden , meest afstammelingen van Blanken, staan oncler het gebied. 
i,an den Opperbevelhebber, en bekleeden ambleD of 1ijn koopMClen. 
Zij belijden 4e Christelijke tJ0dadien11, en hnnne aetleo en gehruikea 
sijb nageaoeg met de Hollandsche overeeako11111ig. De Negen •ün O'ffl' 
iaet algemeen nn eene welg1m,rmde s-talae en ,._k. paplel'd , • 

. J.ebbea meeatal een' plulen nens , grooten mond , dikke lippen , breeil 
'VOll'hoofd en wollig haar , aij worden door eenen Koning genperd , 
•• áan OM Gonveruement onderhoorig is. Bij Tele Neuers is de he
•~deni, in gebruik. Zij 1\jn ltOwt.moedig in, den krijg; de door beo 
fl"anpn gemaakte vijanden wÓNlen -onlhooM ol: als alaffn verlloohl ; 
Jaunne wapenea zijn pwereo., sabels, pieken·, pijl ea boog enz. Bs 
pwee"uur vteeien zij niet , doeh - TOOI"· het 1..ue 1J91Chat 1Qn 4 
-allijd nog eenig1iils bevreesd. In · kunsten en welenrcbappea zijn sQ 
vohtrekt onbedreTen , hetwelk ooit daaruit TOOl'tlpruit , dat aOen aicb. 
-UI en . sterk verbeelden, dat de meerdere bekwaamheden der Blanke11 
,eren aangebo~ en een bijzonder geechenk 1ija van hunnen God , die 
·•U i.,. CempaH noemen, aijnde eene verbasluing van Com~, aJa 
hebbende de Nederlancbeho sterkten aldaar oocler de W eat-ladiacha 
Gompa3nie behoord. 
· De mannen loopen Dleeltal waakt, aleande ~nkel om hunne heupen 

·eenen · ·doek ; eenige bonnet nemen een 1tnlr. bont , INangen het over 
hunne sobouden en noemen dit eeó paantje. Ook dragea zij , •ven als de 
nouwen , 1lukje1 IJOIIII of koralen 0111 den bals • de banden en de Toeten. 
De vrouwen kleeden neb oe dezelfde wijze als die ller · ambteaaren , met 
uitsonderittg va■ de •ers1erselen , wier getal van hare meerdere oE 
mindere tetJOedheitl afliangt. De awangere vrouwen krijgen hij iedere 
maand harer awangerscbap , nn de Fetiehe-Prietten (wel te welen 

• 'Yoor eene ftesch sterken tlr-ank), een band om handea of weten ; 
i,., -de Tljfde maand krijgen aij een gewijden band am .ten buik, met 
eeeig goud versie,d, Jlet de vrouwen , die voer de eerste maal zwanger 
zijn, wordt nog op eene andere wijze gehandeld; deze worden, in de 
sevende maand , eerst naakt door het dorp geleid , mei allerhande tlN:k 
en Tuiligheid lff'IJOOÏd , daarna in de rivier geworpen , en op eene jam
merlijke wij1e gehavend. De kinderen dragen zij op het kussentje 
op den rug, en houden 1e met behulp un eenen doek , dien 1ij om 
liet lijf knoopen, vut. Op deze wij1e •errigten zij haar werk, en 
geven het kind , wanneer hel honger of dom heeft , een harer bonten 
onder de armen door. Zoodra een meisje drie of vier jaren bereikt 
heeä, begint 1ij 1ulk een kussentje, ait een, met oode "focldèn op~ 
'Yuld overtreksel bestaande , te dragen , en 1ij legt dit, · niet af TOOr zij 
oad en afgeleefd is : eenige hebben het aeer sroot , dewijl- zij het Toor 
een groot sieraad houden , hoewel het bun , ia de oogen der Europeanen, 
een belagehelijk en mismaakt aanzien geeft. Hel- baar van beide seksen 
wordt op venehillende wijzen geeoboren en oppraaaltl. Bonne le
veaawijl Îi aeu 111ber, 111 lum · "fOlllsal .._.,, 1lle.-t ail •Ïlch, 
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Turluche tarwe of mais, bier milje «enaamd , gebakken , en 
'ffllcltten. Van sterken dftnk sijn zij groote liefhebben , en deze 
dient ook den Ji'etiche-Priesters tot 't'ersterking bij alle de plegti1rhe
den , die zonde~ de brandewijn8e,ch niet Tolbrafft knnnen -worden. 
Het zijn allen pdienstige Negen en Negerinnen, wanneer men maar 
genoeguam rum of hrandewijA 1ebenkt, zeggeade alsdan zeer onder
danig : Jlli '"°'"' m-, (Ik drink op mre pzondheid). _ Zij geloo'fea 
alle aan een opperst wezen , dat. zij Jan, Compaun, noemen , doch 
hebben buiten dien nog hunne F •licl&,1 , die hun tot Hulpgoden of 
Jliddelaan 't'erstrekken. Dese bestaan gewoonlijk nit eenen ring 
ffll elpenbeen , koper of ljaer , of. ook wel uit eenig ander voort
brengsel der natuur, dat hun door de Priesters ge1reYen wordt, Ztf 
segen , dat •ü aelven niet waarditr 1ijn , om zich tot den waren God 
te wenden , maar dat zij. dit. doen moeten door tusscbenkomst hunner 
.Fetiches ; ook geloonn zij door het dragen daa"an nn ziekte hevrljfl 
te 1ullen bllj'fen , en laouden zich nraek.etd , dat , bijaldien lij die 
atleggen , hun eenig leed ui wec18"aren, . Er zijn ook hoornen of 
heetten -, die zij ah Feticbe besebonwen , 11n geen Europeaan zal het 
aladan geraden zijn , deze omur t.e werpen of te dooden , daar •U 
dit 1eer eU'fel zouden opnemen en bunnen kans afwachten , om zich 
hierover te wreken, 

Hunne grootste ondeugden zijn arglistigheid en bedriegerij, 't'oorna. 
melijk in het Tak ·-van koophandel, waarom men hen weinig moel 
fll'trouwen , want indien •ü eenen Blanke kunnen bedriegen , sullen, 
zij het nimmer nalaten. Over !fen dag Tan morgen bekommeren zij 
sich weinig , want niet eer gaan •U uit , om te trachten voed■el te 
bekomen , of de honger moet hen de deur uit jagen , waan1it men 
ligtelijk hnnnen ijver en werbaamheid kan a8eiden. Hnnne 'foor
Daallljte bezigheden bestaan in jagen en 't'Îltchen ; de vrouwen zoeken 
äofgoad aan de rivieren , hetgeen op de 't'olgende wijse fesehiedt : in 
poot.e bolle hallen nngen aij het. zand op , dat de n'fier opgeeft , 
het.welk 1ij gestadig wauchen en in eenen anderen bak onrgie
ten ; zoodra er nu goud onder is , zakt dit , door zijne zwaarte 
en het meniruldige wasschen , ~ den bodem van den hak , welk 
cwenehot men dan Tenamelt. Hieraan is , wel is waar, dus Teel 
moeite 't'erknocht, doch het. gebeurt ook wel , dat deze goed beloond 
wwdt ; men rekent , dat zij op dese -wijze alle dagen , door elkan
der, de waarde van twee tot. drie schellingen aan stofgoud 'ferzame
len, Ofschoon de 't'erkoop nn slaven aan de Enropeanen thans afgeschaft 
is, is echter de 1laveuhandel tasschen -de Neirers onderling nog in 
naag ; hij hen zijn de kinderen , IOO wel als de -vronwen , slaven del" 
mannen , die hen naar goedvinden urkoopen. _ 

Wanneer een der in)lciorlingen IM/cnboe (d. i. oTerleden) ia, wor
den hem ia zijne doodkist , als het een 'foornaam of 1f81Joed Neger 
is, goacl of koathaarheden medegegeven en indien het een - ireringe is, 
de Reftedsebappen; die de overledene bij zijn leven in 1ijn bedrijf gebruikt 
heeh. Bij een 'fi11eber, bijv., legt men in de doodkist een pagaaijer, 
twee of drie Tischlijnen , een klein riet , en een kanootje , ten einde hij , 
- als zij 11,rgen, hiernamaals 1ijn onderhoud zal kunnen vin•den. De 
deksels der doodkisten hebben den 'form van een dak. Als een der 
-.oomamen sterft , wordt er eenige weken na zijnen dood eeae groot. 
tletJûsheid gehonden, die· eenen. pheelen dalf duur&. De rouw der 
.ffepn ....-., in IÏlh 'lriUe Tiellba te maeo ia hel ,-Ïgl eo op 
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liet liphaam, die, Dlll' den gnad Ta bloecl..,,,..bcbar tvuela• 
Leo en den overledene , vermenigv11ldip worden. 

Er heerscht aan deze kust eene endemische aiekte, die ieder Euro
peaan aantast , en un eenen gastris11h-neneu&e11 aard ia , aij neemt 
eenen aanvang met hoofd- of met buikpijn , vermoeidheid , walging en 
beletten stoelgana , gevolgd door hevige koortsen , lenrijl de lijder aeer 
spoedig begint •~ ijlen. De meesten houden uiL deze aiekte, en Tooral 
bij de geringste uitspattingen in levenswijs , tauchenpooaende koorueo, 
obstrucliën der milt, en nu andere inpwanden , bier de led, p
noemd ; alsdan ondervinden de lijden steeds het ongemak• dat de milt 
gedurende de reirenmaanden , · Augusl1111 en September , sich merkelijk 
nit1et , welke kwaal wel met der tijd eeui1Jtrmate vermindert , mur 
selden geheel verdwijnt. . 

Ofschoon de inwonen zeer verdraagzaam met elkander leven , aiju lij 
tcch uiterst venot op het voeren -van proceuen , die sij pala66er noe
Jnen. Eenitr leed hun aangedaan kannen 1ij slecht vergeten, sel& 
makeu aij de schaden , die aiJ daardoor gelede■ hebben • aan hunne 
vente bloedverwanten bekend, opdat deze daam,or eem palal,6er sondea 
kunnen zoeken. De Koning met sijnen raad, uit de Kabuiën bestaande, 
zijn de Regters in· bun gPSebil , or, 100 het dezen te pwigtig most 
voorkomen, is de Btnja of priesterlijke magt alleea in ataat liet geschil 
te bcoordeelen, Ook wordt het wel aan de beslissing nn den Opp_er
hevelhebber overgelaten , en de uitspraken dezer twee laatsten worden 
altoos gevolgd. Wanne~r een Neger van een misdaad beschuldigd ol 
verdacht wordt , en er creen getuigen tegen hem aanwezig lijn , hebbea 
de Fctiche-Prieatera verschillende proe"en om de zaak te onde,-keu, 
op eene wijze , die ons de ordaliën of godsgerigten der middeleeaw• 
herinnert. Zij seheppeu , bijv., onder 'Verscheidene plegtigbeden , eeneu. 
visch ef eenig water uit de rivier, nemen int11sschen zeln eene frOede 
teug stt"rken drank, en laten den beschuldigde dien vilCh kmsea of het 
water drinken. Blijft bij nu ge:i:ond , dau is dit een bewijs zijner oa
aehu)d, doch 100 hij de misdaad gepleegd beeft, dan sterft hij, Yolpm 
hun gevoelen , binnen eeuen bepaaldeu tijd. 

GOUDLAND, landstreek in Öort-lndii, op het Su,adaarlae eil. S-. 
flllltra , r,ouv. geb. Padang , in de Padangaclae-Bnenlandn • 

• GOUDMIJN, suikerplaot. in lVtdala,ul,-0.îana, kol. Sari.anw, 
aan de Boi,en-ComfMtl'ijnt 1 ter regterzijde in het afvaren ; palende 
bovenwaarts aan de plant. Roozenburg , benedenwaarts aan liet 'ferlatea 
land van Klarenbeek ; 1800 akken groot; met 286 slaven. 

Men beeft er eenen stoommolen, De Negen noemen baar Su.t.11111. 
GOUDMIJN (LAND-VAN-) , verl. k.ostgr. in Ntderlaaá-Gm-, 

kol. Suriname, aan de Bo.,,.,...Commmjne , ter regLerzijde in het af
varen ; palende bovenwaarts aan het verlaten Land-van-Goed-.lccoord , 
benedenwaarts aan het verlaten Land-van-Carawassieboo. 

GOUDOU, vlek io Oo,t.Jrulii, op het S11nda1chc eil. JaN 1 resid. 
Soura1",.rta, ads. resid, Patjitan, 20 mijlen 0. Z. O. van Somdrarta, 

GOUD PUT (DE) , eene der vijf afdeelingen van bel Hoogelawd, in 
de bar. van Ásperen, prov. Zuid-Hollorul, arr. Gorindwa, kanL 
Yianen, aem • .d1ptren. 

GOUDRIAAN, hcerl. in den .dlbla,.-rtl, proT, Zuül-Hollo.J, 
arr. Gorineliern, kant. Sliedr«lat, de gem. Oua-m-/Vir11t11-Goadriaaa 
uitmakende. 

Deze heerl. paalt N. ean de hcerl. Langerak-Beauiden-de-J.ek, 0. aan 
Noordeloo, , Z. aaa Slinse}and, W. aan OUoland ea Aaamen Grafflaad. 
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Zg·llnat de polct Ooit-Gooclriaan en Nieuw-Goudriaan, en 
durin het d. Go ud r iaa n , benevens eenige verstrooid liggende hui
aen, beslaat eeae oppe"lakte van 792 bund. :'J v. r. 71 v, ell., telt 
80 h., bewoond door 80 huisgez., uitmakende eene bevolking van n1im 
400 inw., die meest hun bestaan vinden in landbouw en veeteelt. Ook 

. heeA men er eene touwslagerij. 
De inw., die op één na allen He". :r.ijn, maken eene gem. uit, 

welke tot de klass. van Dordrtehl 1 ring van Slietlreclal 1 behoort. De:r.e 
pm. was v66r bet jaar 1610 met Ouoland en Jfeder-Bloi
la• tl Tereenigd , welke combinatie tot 1;enten Predikapt had Luu11-
'f111S Co,rc.t.11111 , die in het jaar 11S8i herwaarts kwam en in het jaar 
11S86 werd afge:r.et. In het jaar 1610 werd echter Gouo111u11 eene 
a&onderlijke gem., 1ijnde de eerste , die aldaar het leeraarambt beeft 
waaÏJenomen , geweest Lu1111n1 Aa110LD1 n11 G,11Du11, di& in het ge
segde jaar Tan Benschop dcrwaarl.s kwam, en in het jaar 161i over
leed. Het beroep is eene collatie van den Ambachtsheer. 

l)e eeoige R. 1'., welke bier ~oont, wprdt tot de stat. van Co
mcAna gerekend. - Men beeft in de:r.e beerl. ééne school. 

Het d. Gououu.• of Goua1u.• ligt 2i o. N.N. W. van Gorinchem. 
s u. N. o. Tan Sliedrecht. De elaata is niet. groot, doch heeft 
eene groote kerk , welke reeds, in het jaar 1260 , door ·w &LLEII u11 

BnauoDE, met toestemming van Hun■11. u• V1uo111, den acht en 
dertigsten Bisschop van Utrecht, gebouwd is. De:r.e kerk, welke 
-Yroeger eene kruiskerk was , staat , even als de pastorie en het 1chool
gebouw, op Oud-Goudriaan, aan het westeinde, genietende de 
Predikant jaarlijks ISO gold. TIIOr de combinatie met Nieuw-Goudriaan. 
De kerk heeft eeoen awaren , vierkanten toren , welke door eene ta
melQk booge •pits gedekt. is ; terwijl in de:r.e toren eene 1ware klok 
hangt. 

De dorpsehool , welke. in het jaar 1840 gelieel Ternienwd is, wordt 
door een gemiddeld getal van 41S tot ISO leerlingen bezocht. 

De kermis te Gouo11u1 Talt in des Zondags of eigenlijk '• M'aandap 
YOOr St. Simon en Judas , in de laatste bell't der maand Octóber. 

Vroeger maakten de pold. Oud-Goudriaan en Nieuw-Goodri
aa n , ieder eene afzonderlijke heerlijkheid uit , en worden nu nor wel 
genoemd : de beerlijkh. van OvD-111-N111:w-Gouo111u11. In het jaar 
1420 is AIIEIIT TH G111T , Heer Nfl Gie11enburg I bij leen of verleidbrief 
eigenaar geworden van de heerlijkheid Oud-Goud ria au , gelegen, 
Tolgens de uitdrukkingen in den brief, tuascben Nieuw-Goudriaan , de 
Vliet, Langerak en Noordeloos, welke heerlijkheid Oud-Goudriaan, 
'f'l'lleger schijnt bezeten te :r.ijn geweest hij J,.. u11 An1L, In het 
selfde jaar, 1420 , i• gemelde Beer A1111T TH G111T , bij een afzon- ' 
derlijken brief, ook verleid me\ de heerlijkheid Nieuw-Goudriaan, 
afkomstig nn den Heer VAII B1u1aon. Ve"olgens schijnen de 
heerlijkheden, Oud-Goudriaan en Nieuw-Goudriaan steeds te 
samen- aan eenen Ambachtsheer toebehoord te hebben, en niet. meer 
gescheiden te zijn geweest. Immers heeft iu 1447, FL01111 vu K1n
■on: , ale Heer •an Oo.driaan I een handvest. verleend yoor Ouo-11-
N111uw-Goun111u.s, in een ,tuk , waarin onder anderen van drie Sehe
peaeo op Oud-Goudriaan eo vier op Nieuw-Goudriaan gespro
ken wordt. Ia het jarr 149i was Ktus u11 Ass111v11uT, Heer .,,.,. 
Goudriaan. In tlSO:'J verleende Aun n.11 Kunou weduwe van Ku.u 
T.a.11 Assnaun, een handvest. voor Oaa-111-N11aw-Gouoa1.ü11, al, Voog~ 
deue OTtr Pr..oau n11 AssDDu.n. In .het jaar 11Si0 komt. deae FLoaa& 
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T&• AIIIIIDll.ft' 'foor als Beer Nt1 Got,d,.,,,. 111 ., lott4r IICltl tl#r Ld,. 
In het jur 1IS60 was D1u Til Assmm11.n, Ridder, Reeu,on Gtnulriao11, 

Ambachllheer •• La•tÜ mn ie Lek 1 Kastelein no de stede nn der 
Goude en1.; in het jaar 11S8S , Joa.t.r n.11 Scus111, Heer tot &1iagm 1 
Haringla•izna, Burg_ltoo,,,a en tot Goudriaan ; in het jaar 1816, Dt
J1n1s V.t.11 Sca.t.sr.11, Heer tot Oud- na lfi111v,-Gourlriaan 1 St. Hui/w«:l,t 1 

'/Ytuldin:neen 1 ZuirkrdiJk enz.; in hetjaar1663, Loo1w1111t ·u11 lhunn, 
Graaf"°" ll'arf,m~e, Vrijheer m• Oud- l!ll lfieuv,-Goudn"aan; en in 
het jaar 1698, Fs.ouus C.t.HL vu B11u111n vu Scn&Gl!II, Graaf' "°" 
lf' nrft11ee , Vrijheer der Slede en Landen "°" &lcagea, Baron NQ 

Oud- ffl lfÏftl.w-Goudriaon, Heer tot Dn,,iim ffl%. Generaal-Majoor 
nn de Kavallerie van den Staat der Vereenigde Nederlanden , Edelman 
-van de Kamer van zUne Keunorslelijke Doorluchtigheid van Beijeren, 
en1. en1. eo1. Zoo betitelde deae Heer 1ich zelve in eeoen zei.eren 
hrief van benoeming of collatie van eenen Predikant in Go11Daru11. 
Ju de eerste helf't of omtrent de helf't der vorige eeuw is de heer
lijkheid heaeten geweest door Coa11u1s Tai•, Beer Nn LangffllJ: en 
Burgemeester van Amsterdam, wiens e"e de haar, in het jur 1771 , 
lieert Terkocht aan den Heer en Mr. ABIIOLDIIS Anauns V.t.11 Tns , had 
in de stad Dordrecht , aan "·elke familie de heerlijkheid sedert Terble
-ven is ; 1ljnde den naam van den tegenwoordige eigenaar Jonkheer Ir. 
lha& Aa110L11 W 11,u• v .111 TETS v .t.11 Go11oa1u11, Pmident nn de Arron
diuemenls:-Regtbank te Haarlem, alwaar bij ,roonacbtig is. · 

De heerlijkheid van Govnu.ur was , -Yóór de Pransche ,retgenng, 
eene • hoogo en vrije heerlijkheid, met eene criminele en civiele ttgt
hank, bestaande uit eenen Baljuw, eeoen Schout en Secretaris en zeven 
Schepenen, waarnn er drie op Oud-Goudriaan en Tier op Nieuw
Goudriaan inwonende en geland moeaten zijn. In den oTerdragt
brief van de heerlijkheid, door de Erve van den. Beer CoB!IELIS Tai,, 
aan den Heer Ir. AB110LD11s ADau11111 VAII Tns, in 1771S, werden de 
lieerlijkheden Oud-Goudriaan en Nieuw-Goo.driaan, ieder af
sonderlijl genoemd met deze bewoordingen: • dat dorp nn de Oude-
• Gon driaan, met hooge en lage (J'!regten, met tbljns en tienden 
• en alle goederen , renten en toebehooren , en nog de heerlijkheid 
•Nieuw-Goudriaan, hooge en lage geregten, met tienden, ren
• ten en alle bare toebchooren enz." Ook behoort het privative regt 
-van de jogt nog aan den Ambachtsheer, 

In den aanvang un het jaar 17815 kwamen 70 boeren van Hoor
naar, in den avoad , te Govna1uw en eischlen , dat de Oranje-vlag op 
den toren werd geplaatst, doch moesten vertrekken , 1onder dat zij 
hunne begeerte -Yoldaan zagen , aangezien 1ij niet sterk genoeg waren, 
hun opzet met geweld uit te voeren , niet te min dachten 1ij den vol
genden dag bun voornemen te volbrengen , en trokken 011, tot 300 aan
gegroeid , al vloekende en zweerende , op , doch gewaarschuwd zijnde , 
dat er gewapende bnrgers van Schoonhoven gekomen waren , keerden 
zij andermaal terug , verzekerende hunne bende tot acht honderd te 
sullen versterken; gelukkiir echter had dit mede geen gevolg, aangezien, 
op nrzoek no Burgemer.steren van Gorinchem, aan een detachemeut 
Dragonders , dat te Raamsdonk lag , benevens ecnige infanterie bnel 
was gegeven , zich naar Gorinchem te begeven , en daar de he,·clcn 
Yen Bur3emeesteren af te wachten , ten einde te trekken , wer\\aarts 
men hen zoude zenden, tot. beteugeling van oproer en tot opligting der 
muitelingen , 100 als zij , ook wel ras , twee der hoofden, die lc Gotn111-
AAW alles in rep en roer hadden gebragt, gevanir:n namen, waardoor de 
gedrciade wanorde verhoed bleef. 

Dig1t1zed by Google 



GOU. 715 

,Ja i.. jau 1787 , 'I tie kaamt . der Pt11iaitclae INep8II ia Bollaà ,· 
werden tien of twaalf inwonen der gem. Go11DaW11 , ala den naam 
laeltbende van tot de :aoogeoa~de Patriotsche partij te bebooren , 
Yerraderlijk en ge-weldadig gevat eu naar Weael gevoerd, alwaar &\j eeneo' 
pruimen tijd gevangen &ijn phouden , en men hen dwingen wilde , 
om in de Prniuische militaire dienat. over te gun ; doch eindelijk werden 
•ti ontslagen, TOOr 100 veel 1ij niet reeds meerendeela ontvlagt en in 
eenen deerniswaardÏffen staat te hnia gekomen waren. Ook werden, in 
het gemelde jaar 1787 , eUolijke huiaen van de Patriotten , op aan-
wij1ing en met 'behulp van anderspinden, door de Pruiuen geplunderd. 

Het wapen van Gonal.WI ia van sinopel (groen) , beladen met eeaen 
plvenden ,balk van zilver. 

GOUDRIAAN (DE-), water in den .4lblaue..-ard, q,rev. Zuitl
Helt.atl, loopende door de gem. en de heerl. van Goadriaaa , van 
het OOlten uaar het Westen, en scheidende Ond-Gondriaan en Nieuw
Geadriaan van elk.anderen • behoorende de noordeli,ke halve breedte 
aaa de ingelanden van Oud-Goudriaan en de zuideliJke halve breedte 
aan · die nn Nieuw-Goudriaan. Dit. water loopt door de lengte van 
bijna de 3eheele gemeente ; aan het . weateinde tot aan • dea boe
aem van den Overwaard, waanan het dcor eene kade of dwan,reg 
i• afgescheiden , in welke kade een duiker ligt, die kan gealoten of 
ontsloten worden, om, daardoor water uit den boezem in te laten I terwijl 
het water uit D& Go0Daru11 , weder door andere duiken un het oos
telijke pdeelte , in de polden Oud-Goudriaan en Nieuw-Goudriaan ka■ 
ingelaten worden , hetwelk in droop zomen, 100 al• in de laatatve,,. 
loopene (184i), aeer dikwijls .IJeheort, ,waardoor het water D& Gov
DUA.111 telkens kan doorgespuid worden. Bovendien wordt het van tijd 
tot ûjd op last van het gemeentebestnnr schoon gemaakt. en is het, bij 
de oade keuren, verboden, eenig vuilnis hoe1reoaamd daarin te ,werpen• 
uoclat •• Goo■LUlf doorgaau een zuinr drinkbaar water oplevert, 
en geene gemeenachap met eenig ander water heet\; dan door de 
remelile duiken , maar geen water van de polden kan ontvangen , 
dan hij buitengewoon hoog hin11tnwater , wanneer- de weg nn Oud
Goudriaan in zeer enkele gevallen overloopt. Aan het ooneiud i, heil 
water D& GollNlilK , n11 de polder afgesneden of afgedamd, door dal 
de we, vau Oud-Goudriaan , aldaar eindigende , overdwan zich aan• 
sluit aan het eind van den weg vau Nienw,Go11driaan. Aan de oosl
sijde .,.. diea dwanwer, i1 oog een water van eenir roeden -lengte 
~nde in de polder noordzijde van Noordeloos , o tot het weste
lUlt 1edeelte nn de gemeen&e Noordeloos, en ,reik water genoemd 
wordt de Oude-Goudriaan. Welligt. liep van ouds het 'll'ater 
H GoUDu&u , 'Wel zoo ver Oost en vuór het graven van den boe
Nm 't'IID den Overwaard , welligt. ook wel iets nrder West aan , dan 
no het geval is , omdat de gemeente nog eeniire roeden verder. zich· 
derwaarts uitstn,kt., dan van het een en ander is niets ~kers te vinden. 

GOUDRIAAN (GEMEENK-LAND-VAN-), pold. in den .4lblauene1JGrtl, 
proy. Zui,l,..Holland; palende N. aan den Polder-van-Langerak, 0. aan 
de aoordzijde-nn-Neordeloos, Z. aaa Over-Sliageland en Neder-Slinge
land , W. un den Polder-van-Ottoland en den Polda,-van-Achterland. 

Het zijn eigenlijk twee polden, Oud-Goudriaan en Nieuw
Goadriaan, welke beclijktzijn gelijktijdig met de overige pold. na de11 
(}.,,_r,l in den .,411,ltJuerwaarcl, en wlgea1 het. kadaster , \e zame1t 
beslaan eenoppenlakte van 792 band S v. r. 71 -,, ell., doch waaron
der begrepen 1ijn wateriqea, wegen ea Wea ea M T, r. 84, v, ell. 
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oalleladllur lwl ,wa Oacl-Goadriun. Aaia ldnad r lwl ia._ • 
neolandachen olllllag, wenk hij aanpslapn lot 800 band. 45 "'· r. 
ISi "'· ell.; ia het dijkgeld no deo Alblauerwaarcl, te& 7f11 band M 
y. r., en ia het watergravegeld, aoo als hierna hij iedere peld. ui 
worden gaegd, want ia het dijkgeld betalen Oud-Goudriaan • 
Nieuw-Goud r i aao gecombineerd, doch ia het waterpa'l'eftSI, iedeR 
pold. afzoaderlijk. Zij tellen 60 h., waarcnder 40 boerderijen, ea ._... 
den door Tier molens , op den Boeaao-van-den-Ovenrurll, ftD liet 
OTertollige water ontlast, HD welke moleoa fr twee op Oud-Goatlri-
aan en twee op Ni eow-Goudriaan ,taan. . 

· Het polderbestuur bestaat uit eeoen Seheat ea Seeretaris , drie Bma
raden en eeoen W aardsman op Oud-Goudriaan, Tier Heemnideo ea -
W aardsman Qp Nieuw-Goudriaan. 

GOUDRIAAN (HUIS-VAN-), oud adell. h. in Delfl-J., te ••a,.. 
Nr1lagr, aan de uoordaijde un de N-Z.trul. Zie Du&naus (B-.u-). 

GOlJDJllAAN (NIEUW-), pold. in den.AlWa•r-...r, pnw. Z-.iJ
Hollarul, arr. Gorûlelumt, boL SliNrtClt; pa)eade N .... Oud
Goudriaao, 0. aao de Noordaijde-van-Noordeloos, z. an Oter-Sliap
land en aan Nedrr-Sliugelaud , W. aan Ottoland. 

Deae pold., beslaat , volgen het kadaater , eeae oppenlüle ,... 
479 bood. 47 v. r. 1i "'• ell., beluthur in den binnea~ 
omslag tot 469 buud. iO -. • r., en in het watergmiegilcl tot 4158 ..... 
4S "'· r.; telt 39 h., waaronder 26 hoerderijeo en wordt dos ,_...., 
len, op den Boezem of het W aterscbap-Tan-den-Ovenraanl , TD Jid 
evertollige water ootlut. Het polderbestuur bestaat uit eeaea PaWe,. 
achou, eo Secretaris , vier Heemraden en eeuea W aanbmaa. 

GOUDRIAA~ (OUD-) , polei •• in -den .Al6ltu,e, wrd 1 Jl'O'f'. Z.,;,/,..!felr
Z.nd, arr. GoriaeMIII, kanL Slüdret:11, gem. o.J...e...Jf....,..t;-.,.ea; 
palende N. aan den Polder-van-Langerak, 0. HD dea Polder--.-
1,,anseraJt en de Noordaijde-Tau-Noordelooa, Z. aan Nieuw-Gomlriaa, 
W. aan. den Poldrr-vau-Granland. 

Deae pold. beslaat , volgena het kadaster • eeue oppswla\.te -
11i bund. SI v. r. 71S -.. ell. belaatbaar en iS "'· r. 84 T. ell .... 
lutbaar laad, ia den biuenlaadaehen OIDllatr sst baad. - "'· r. 
H T. ell., en ia laet wawrgra,egeld i83 buncl. i8 T, r.; lelt i1 IL, 
waaronder 14 hoenlerijea, en wordt door i moleoa, op den ~ 
Tau-den-0,erwaard of op eeae tak daarna, na het overtellip war 
ontlut. Deze twee molens malen niet alleen het water -.. 0.
GouNJ.Us, maar ook, met eenen derden molen , ataaacle aM • 
nidwestelijken hoek vaa den pold. N oordsijde ••• 1r oortlehe,1 

het water vau dit.'11 polder, gecombineerd met dea polder ~ 
»■1illl. De gecombineerde polderbesturen van de Noordsijtle ~" 
1r oortleloo, en Ou•-Go11Dau.1.11 hebben vao Heeren Erfwatergnaf 
en Waterheemraden HD deo Overwaard, in het j•r 1736, de Te

pnuiog verkregea , om ten allen tijde IIOtJ eenen molen te sta. 
ten , in de plaats van eenen destijds afgebranden. V oorta bevat O..
Gona1U11 omtrent de heln van, het aantal buadera van lf oor,/,:ijtl1 
••• 1V oortlel.a, or nagenoeg een derde van deae twee gecinlii
neerde polder■ , en worden de gezamenlijke koaten , wegeoa het ouder
houden der molens en daaraan nrbondene lallen, jaarlijks • Ïlli erae 
pcombineerde verpderiog der twee polclerbestnren, o,snameJd , -
plagen en gesmaldeed, in deaer voege, dat. •an de 141 guld., /foo,J. 
sijde ••• 7.f oortleloo, belast werdt met 100 pld. en 0...-Gae
NLUS meL .4.15 pld. Nau den berekaûnf betaall 0..-Genawa 
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lel, lllaialet-.per huder-dan•lrurcl:rjd, H• lfoortl,10011 dan, 
tlit is aeer billijk· en ·seker bij de daarstelling dier combinatie om deze 
nde - geschikt en bepaald, omdat bij die combinatie Noordeloos 
door Goudriaan is geholpen • aange1ien er twee no de drie molens 
aan het westeinde Tan Oaa-Goaa111u1 staan en dus het meerendeel nu 
het. Noordel-cbe water door 011»•Go11a111u11 naar de• molens moet 
loopen, en 011a-Gon11.uw diensvolgens twee wateringen moet onder
houden eo1. In alle aod~re 1aken , aoo als het onderhoud van wa
terga11pn; kaden en1., voor 1100 Yer die geen betrekking op de com
binatie hebben , heeft ieder der genoemde polderbesturen 1ijne eigene 
ea bijaondere administratie. Het polderbestuur nn 01111-Goua111u11 be
staat ait eeaen Poldencbout en Secretaris , drie Heemraden en eenen 
Waardsman 

GOUDRIAAN (DB OUDE-), water in den ..ilbla111,vaard, pruv, 
Zui,l.//ollan,l. Zie Go11D11.u11 (D1). 

GOUDRIAAN (OUD-EN-NIEUW-), gem. in den ..ilbl1111enoaanl1 
pro•. Zuid-Holland, arr. 6orinmc111, kant. Slimreclit (9 m. k., 10 k. d., 
4 •· d.); palende N. aan de gem. Langerak, O. aan Noordeloos-eil
Over-Slingeland, z. aan Noordeloos-en-Over-Slingeland en lllln Neder
Slingeland, W. aan Ottoland en aan Groot-Ammers. 

Deu gem. bent niets dan de heerl. Goudriaan, weshalve wU. 
voorts derwaarts Tel"'ij1en. 

GOUDRIVIER (DE), riv. in Oo,t-Indii, op het Sunrla,clie eil. Bar
..,. Zie BH1uu.11M1, 

GOUDSCHB-BOSCH, TNrm, bosch in het. balj. van Go11Ja, pro.,, 
Zvid-Holla.tl, dat zich ten W. en N W. -van· de 1tad Gouda tot 
aan de d. Moordrecht en Waddinxveen uitstrekte. 

Het moet, naar raming, 11S0 morgen (1i7,73 bond.) 3root aijn ge
weest. Men "fond er Teel 1waar hak- en timmerhout ; ook was het 
een geliefd Terblijf "loer duisende reigers I kraaijen en schollevaan, 
Later is dit no tijd tot tijd gerooid en gebakt , t.erwijl men in de 
plaata talrijke boomkwekerijea aanlegde, beaeTens hoptuinen , in 
wrlke den plant, ten behone der bronwerQen , toen een lloofdbestaaa 
der Goadeoaan , pleeld werd ; evenwel maakten de breede , met boo
aien beplante ,regen , heL nog aeer geschikt Toor eene aangename 
wandelinl{. Ook deae wegen sijn allengs zeer nnmald , en moea-· of 
plai1ierto1nen in plaats van de hopvelden gekomen , welke den naam 
Tau liostakken gekregen hebben. Achter eenige dezer tuinen stroomt 
nog de Breede wetering , door welke , tijdens den Spaanschen oorlog , 
de vloot, tot ontzet -.an het. belegerde Leyden gezonden , is doorge
•aren , waartoe in den Uueldijk eene doorsnijding was gemaak.t. 
· GOUDSCRB-IJSSBL I riT., pro.,, ZaiJ-Hollai&tl. Zie IJssBL (D1 
B0Lr.A1111C111-). 

GOUDSCHE SLUIS of Gonncn SLIIII, bnnrt in Rijnland,' prov. 
ZaiJ-1/ollanJ, arr. LeyJrn, kant. Álphen, zij maali.t eene der wijken 
Tan de gem • ..4lphen-en-Riet~ltl uit, en strekt zich van het d. Alphen 
tot nabij de Gcmwsebe sluis uit., Tan welke zij haar naam ontleent. 
Het is de pleisterplaats der treksehui~n , welke van ADllterdam naar 
Gouda varen. Men telt er 8IS h. en 460 inw. 

GOUDSCHE SLUIS of Gouw1c11 SL111s, slois in Zuid-llolland, op 
de Gouwe, ter plaatse , waar deze zich in den l\ijn ontlast. Zij schijnt 
seer oud te sijn, want reed, in het. jaar 1i84 schonk Graaf FLoaa1 V, 
aan die Hn Alphen en eenige landstreken daaromtrent, het regt en de 
•rijlleid, om t1it mr, leggi,ule i• cle Gou111ca1 SLurs op clrra Rij•, te 

IV. Dur., · 47 
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""'9.'• ··uitdoen e,1 of,iemnt 1 mil, Aet lowl ter w,hr:ijde •• rlr 6-
fe HIOGffll md een tDOterkHr of -.:omnJijl:. ffit een TOOrrqJ\ van 
W1LLU V. Graaf""" Holland, m het jaar 1:J!J6, aan die van Alphen, 
Haierswoude, BoskooJ> en Waddinxveen gege,-en, blijkt, dat. dit regt 
strekte, om in den Ussel eene vrije uitwatering "te behl,eo. Ju u.• 
BLon, Heer ran SclwonltOt1en en Ter Goud,:, TCnelle zich hier tegm 
met dadelijli.heid, en liet.. den watergang, als ten deele door zijn land 
en heerlijkheid loopende, dammen en toeslaan ; maar te vredeo geleld, 
zijnde , gaf hij er, bij opene brieven van het jaar 13'8, zijne bewiJ. 
liging en toestemming toe. Hertog Annen u11 Bmno beeft dere 
l'OOrregten , bij brieven van de jaren 13'60 en 1480 , nader beTestigd. 

Het blijk.t. uit eene uitspraak Tan Hoogheemraden van Rijnland, tus-
1chen die '.Van Alphen ter eener en Groenswaard , Randenborg, Soii-
delwljk en Boskoop, als smaldorpen, ter andere zijde, die pamt"nlijk 
gehouden waren de GoODSCBI! SL1111 te maken, dat, in het jaar Hf6, 
aldaar geen &luis met ophaalbruggen , zoo als tegenwoordig, maar alleen 
eene schotdeur heeft gelegen. In het jaar fä6t is de Gonscn S111U 

l'an steen aemaali.t, in dier '.Voege als zij nog is. Omtrent dienzelf'den 
tijd is, westwaarts van de oude Govosca_E SLvu, eene tweede en ;rootere 
sluis, urlaat l."11 kolk gelegd en gemaakt, ten dienste van het gcmeene 
,)and van Holland en West-Friesland, tot be,-ordering van de scheep
vaart. Deze 11luizen dienen thans, om, bij Noord- en Noordoosle winden, 
te verhoeden , dat het water, komende uit het Haarlcnimermeer, door 
persing van die winden , zoo hoog op de Gouwe wordt gedrevea , dat 
de kade van de daar nevens gelegene polders kunnen gevaar loopeo na 
onrstroomd te worden. 

Uit '• Lands aesehiedenissen blijkt, dat hij, die , in tijd nn oorlog, 
meester is _van de GoooscBE SL111s , zeker veel Toordeel op zijne tq;ca
partij moet hebben. Want in hel jaar 1436 brak Vrouwe J.llou vu 
~IJEBBII ~et. beleg '.\'oor Haarlem _op, _omdat He~tog F1L1PS vu &n.
lOKD1ii dreigde, :&icb meester van de_ GovoscDE Stu1s te maken. Jo het 
jaar 11S74 verdi;even de Spanjaarden viJC Engelsehe vaandels van hitr, 
èn geraakten daardoor in· ataàt. , om des te veiliger Leyden belegerd lt 
honden. Weinia minder dan ~ene eeuw la:ter, namelijk in 1672, w-e.-d 
het Fransehe leger door de Staatscbe troepen bij deze sluis gntuiL 
. 'GOUDSCIIE-TOLHUIS, naam, onder welken het Jlms-Ta-Ducn, 
in Rijnland, prdV. Zu.iJ.llolland 1 meestal heli.end is. Zie Duar 
(H111s-r1-). 

GOUDSWAARD; gezegd de KoBENDUII: ,' gem; in den H oel:scAe--,l, 
prov, Zuicl-llolland, arr. Doràrèrht1 kant. Oud-Beij_trland (1S k. d" 
IS m. k., 7 s. d.); palende N~ aan het Spui•, die het van de gem. 
Zuidland scheidt, 0. aan Piershil·, Z. aan Zuid-Beijerland , W . .. 
het Harinrliet. 

J.1.coa vu G.i..uazu, Heer e,an Putleti en Strijen, 100 Yoor zich zelven; 
als van we,re liet kapittel van Geervliet en der Cbartro)·ssen , binues 
Utrecht, Bloemendaal aenaamd, gaf op den 11S April 14:i9 aan nr
schillende personen uit , om een nieuw korenland te bedijken , , aan 
» de zuidzijde van de Becniogcn , met eenen uiterdijk op die uitlan
" den, aeheeten K.oorndijk, Koe waard, Gouwaart, Iemands 
"Gorsen, Huyge~Claesz.-Gorsen en Stollaersdijck:• ,.1!11,,e 
allen sedert alleen de namen behouden hebben van Kor e n dijk ~n 
~ouwaert, de Jaatstè om de ovcrvloediae '.Voortbrengselen ~an '"~ 
!!Il landvruchten, naderhand misschien .veranderd in GouoswllJlD, als 
of men zegffen wilde Goud tl/QarJ. 

-
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Alle de ~ ,ronen, teeenwoordif pnoemd de Ond•-K ore..-
4 ijk J Tolgeua de uitgifte no 1439, ,n eeaen dijk bealoten ii:Und11 , 
aijo niet lang van de woede der baren bevrijd gebleven, aboo men 

. vindt dat 1ij herdijkt 1ijn in het jaar 14116 • en naderhand DOf eeqa 
in 1471. Bij tie eentgemelde bedijkiotJ, in 14156 namelijk, werd nog 
een gedeelte lands ingesloten, bekend onder dea naam no het Ou~e 
Nieuwland; naderhand 1ijn .aog onderscheidene polders ien Z. ea N. 
\'au den groot.en polderaangedijkt, als: de llolenpolcler, de Noorcl
polder, de Ooatpolder, de Eendragtspolder ea de Lea~ 
heereopolder, hebbende de Korendijk tot in het jaar 161SS als eca 
eiland op 1icb zelve gelegea. Wa11Deer de twee eersllJCmelde, v!)Or 
het eerst bedijkt 1ijn , is niet zeker, maar dat aij in de Jaren 161i 
en 16i0 oventroomcl lijn geweest, brengen de oude beacheidea mede, 
aijnde de Noordpolder met den t.egenwoordigen dijk verst.erkt in 1709, 
de Oustpolder is bedijkt in 1633, de Eendragtspolder g~n ~t 
~uid-Beijerland en Piershil in 16153, eo eindelijk. de Leenheereopolder 
UI 1698. 

Zoo dat de gem. Gonaw.uu thana beataat uit de navolgende pol
ders s den Oude-Iorendij luehe-p-older, den N ieuwe•Koren
dijksehe-p'older, den Oost-polcler, dea Leeuheerenpoldu, 
den Molenpolder, den Noord polder, '1Land1 bekade Gorzen en 
de Vlastiendegonen, beneHot gedeelten 'Yaa den Eendragtapol
der en van de plaat de Tien-gemeten. Zijbevathetd.Go11111w.uu, 
het geb. N i eu wend ijlt ea eeaige verstrooid li~de huizen ; be.laat eeae 
oppervlakte van 21SIIS bond. i8 v. r. 87 v. ell.; telt 13i h., bewoond 
._ 11SIS huiapa.; uitmakende eene be,11lkiDf nn 768 inw., die meeat 
111111 beataaa 'YÎodea ia den landbonw, alamede in eenip Tlasaeria1. 
Ook hoef\ mea er eeaea kore■m11lea. . . 

Dae pm. bestaat in aeer Jaoor land , welk meeat tot bouwland voor 
granea ia toegemaaU , waa"aa 1ij om de uitmonlende nuchtbaarhei .. , 
den lliaam 'Yan Kaan111A schijnt. verkregen te hebhea. Niet alle1111 
-cleae Judea, maar ooit de Craaije rij- ea waadelweg,a, maken hit 
Lier aeer aangenaam , het.welk ,-ermeerderd wordt door de laad- m 
watergeaigten , welke 1icla aitslrekkea over het geheele Laad van Flakkee 
tot. aan Goedereede , aaar Hellevoe&aluis , en , aan den anderen ltaut 
naar de Willemstad. 

De Herv., die bier 71SO in getal 1ijn, maken de gem. nn 1{,m,ulijl uit. 
De S R. K., welke mea er aantreft , wordea lot de stat. Tan 0-..l-

Brijerland gerekend. . . 
· De hr., vau welke mea er ongeveer !10 telt, hehooren tot cJe riag-
syaapp 'Yao H-/ut. . . 

Jlen lleaCt in de gem. GoD1W.ua• ééae aehool. 
· , Deae gem. is eeoe heerl., welke dea 11 Aupsw 1731, door. de 
-S&Mea 'YIQ Holland ell West-Friesland, ftl'koabt is aan Mr. JOM11YU 
11111 Ba■, Barpmeeater flll licbiedam. Later is 1ij lluetera doqr 1-
••wuii: RouOLu.. Tlaana is &ij een eiplN&om 'f'U dea Heer LoNwuit 
Tu Da111o u1 Go1111Wuu, die er ook weont. 

Het d. GcuDSWuu, gezegd de Koa■nwi, lir 6i Il, w. z •. W • 
. na. Dordrecht, i½ a. Z. W. van Oud-Beijerland. Het is zeer net 
betimmerd en bestraat.. Er is eene fraaije kaai , met. ijpe11- en linden
ltoomen voor de baiRD beplant. Ook heeft men er .eeue buveo , die Jot 
in laet. Spui uitloopt , en waarop een bione111&toom , 'Yan ouds het 
Sa n dee gebeeten , en door welken hd polderwater lich ~nder bebalp 
Qa eeaea wateraolen , md eeae aluia onü.ut, ea daar 1ij1Jen uit• 
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·png beeft.• De èerste unleg or 'betimmering van het d. ÎI onaeker ; 
·uit oude besebeideo blijkt echter, dat er reeds seer kort na de bedijkînr 
· huizen gebouwd zijn. Thaus telt men er in de kom van het d. 90 
·h. en 490 inw. 

De Regering houdt hare vergadering in een Baad- of Regthnis , dat 
·ten dien einde, mei bekwame vertrekkee -roonien is. 
· Bij de uitgift der gorzen werd tevem aaa de bedijkers -rergund 

· eene kerk te 1tichten, en da\ zulks waarschijnlijk kort na de bedijking 
tot. stand gebragt is , kan men nagaan door dien reeds ia 17i1 eene 
geheel nieuwe kerk gebouwd is , in plaats '\'lln de oude , welke veel 
·grooter en door onderdom ·"Vervallen was. De tegenwoordige kerk is 
· seer net en wel ingerigt , prijkende mel een zeer welluidend orgel , in het 
jaar 1809 door den bekwamen orgelmaker Gsuu■a van Dordrecht 
gemaaakt. De toren pronkt met. eene Craaije spit• ; even boven den 

· ingang der kerk onder den toren ziet men een uitstek van steen , veel 
·gelijkende naar vermolmd hou, ; volgens de overlevering sonde hierop 
gestaan laebben het beéld van den H. FaAaC1scu1, aan -..:ien men wil 

· dat de oude kerk toegewijd zoude aijo geweest. In den toren hangen 
·twee klokken, nn 11elke de· grootste tot. opschrift voert: louans 
-EnaoBL1sT ••11 1c ea11GOOT1:11 TU Pnu Vuuo1a1v1 ·•• •., IAil olllJIÎ 
··H11an M.CCCCC. 

De doPpachool wordt door een gemiddeld . getal van 60 leerlingen 
· bezocl1 t. · 
. In het dorp -riodt. men een Ambachtsheerenhuis , .cene goede. pu
torie en een groot gebouw , in acht woninpn afgescheiden , om 
door acht. buhoeftige hui1headeo1 voor oie& bewoond . te wonlea. 

· Dit selJouw it gesticht ouder . het opzigt. van den Schout Coa■ .. 
DtBKH en den J)redikant PETavs Cu■a1m111, in hel jaar 1634, hoewel 

· dit gebouw een eigendom ia •a• de· Groote-. of Beiligen-Geeatarmeo 
der heerlijkheid, hebben echter de genen, welke ui&. de diakollÏebl 

··oaderhouden worden. aldaar mede htm int.rek, geachiedende de ber-
1tellingen door beide de armenkauen ; in deu genl slaat. op eeaea 
· blaauwen steen : · 

DIT WIIIIC■ Hlll'T GoH 8Jlllll,VH 

Etr 1T WOIIDT ■D TOIGIIICUIIU■ 
Dn WIBCI. ■11n GoDT HBOVDT 

Ea 1T 'WO&DT ... TOOan HTIIOUDT, 

-C. DIRKSE 16315. P •. CLEMENTIDS 
Scaon. Pau11..1.n. 

In het jaat' 1670 zijn er in dit d. eenige buiaeo verbrand, die echter 
alle weder opgebouwd zijn. Ruim tien jaren. later,· namelijk i11 he& 
jaar 1680 of 1681, is weder het groot.ale gedeelte vau het d. aan de 

· west1ljd& door brand veruield , doch grootendeeb. weder spoedig opge-
bcmwd, Onderscheidene. malen aijn 100 ,rel de groote als de buiten

. -polders ondergeloopen. Bij de watervloeden van 17715 en 1776 hebben 
· -echter alleen de buitengronden ouder water gataan. . 

Het wapen dezer gem. beslaat uit een veld. no zilver, beladen met 
· ·een pul van azuur (blaanw). 

GOUDS WAARD-IN-DEN -EENDRAGTSPOLDER (GRONDEN-VAN•), 
• dat gedeelte nn den Bendfflf]IIJ1older in den llockselu:-waarrl, prov. 

Zuid-llolfoncl, arr. Dordrttht, kont .. Oud-Beijerlan,l, hetwelk lot de 
gem. Got1dm:aMd behoort. Het paalt N. aan den Lceubeerenpolder, 
en den Oudcn-Korendijkscbe-poldcr , langs "'elks oosLzijde liet, ,111et 
eene punt oest1taarts opschiet, tot dat. het LetJ•• den Noordpolder 
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telûèt, o. UÎI ëlie pleelt.en Yan deu Eelldra,upolder ' wélke o■der 
Pienhil en Zuid-Beijerland gelegen sijn , Z. aan de Tiendgonen , 
1. W. en W. aan 's lands· bekade gonen. · 

Het beslaat , volgens bet kadaster , eene oppe"lakte van 486 huud\ 
Zie voorl.s bet art. EnliaHTSPOLDH • 

GOUDZEE (DE), oudtijds de Gonsn , dat gedeelte van de Zwitkr
- 1 op de g,·e~kud t11111 Noortl-Hollantl, hetwelk tusschen llonnilen
dam en het eil; Marleen gelegen is , strekkende sich verder nog een 
eind varen,. benoorden •arken uit. Het llonnic.kendammergat 
maakt er eea gedeelte nn uit. · 

GOUKENS-NIEUWLAND of Goon1111-Nuowutn1, meestal Goor.U1111-

&aH of GooLT1IILAl'ID • genoemd , pold. op het eil. &Aci11.,.. , pro•. 
Zulfltl 1 dist., arr., kaat, en gem. Zûtrüue: palende N. HD Noord" 
pwe .en den St. Joostpr,lder, 0. aan den Polder de Verbrandeman, 
Z. en W. aan den eigenlijk.en polder van Sehouwen. . 

Deze pold., die in het jaar 1SIS8 bedijkt is, beslaat, volgens .hn 
ladaster, eene oppe~lakte nn 70 bund. i v. r. 44 v. ell., waaroa. 
der 69 bund. i8 v. r. 87 v. ell. schotbaar land; telt slechts ééne 
boerderij , bestaande nit woo11h11is , schuur , balleet en -wagenhuis , 
ea wordt door i 1l11iaen , op de W alering van Schouwen , van het over
tollige water on\last. Het polderbestuur ba&aat uit eenen Dijkgraaf, 
eenen Gezwottne en eenen Penningmeester. · 

GOURIA.AN, d. in deu Ji/jlu11,waartl 1 pro•. Z'""-Bollaatl. Zie 
Go11u11u1. • . . 

GOUSSEl,DINGBN, d. ia ·het halj. •an Lgemb,.,,, 1roo&II, Luni
hr_q. Zie GotllUINU. : - ·, 

@UTH.Klll of Govrn•, oa,e num van het d. Gollfl• , pm. 
Fti11ltmtl, k-w. O..terpo, griet. Ln....,_,.dffl. Zie het volgende 
artikel. · 

GOUTUII, oud.tijds Govrns of Govtn .. (misschien Go11ur.un), fel'. 
ondeneheiding van Sc:n1111-Go11T1111, ook wel Dou-Gonn genNmd , d., 
'p1'01'. Frialoiul, kw. Oo,tn-,oo, griet. LH.-rderod«l, arr., kant.en 
.ruim i u. Z. van üeu-rtkn, niet ver ten 0. Tau den nraalweg TU 
Leeuwardeu naar de Overijsselsche gren1eo , en uo de vaart van Lee11war-
den uur Wirdam,, Men telt er 280 iuw., die meest han bestaan 
vinden in koemelkerij ~n boter en kaasbetticling. 

De Herv., die er 180 in getal 1ijn, · hehooren tot de rm• van 
6otdnl-,n-Sw,._,. , die hier eene kerk heeft zonder orge co HD 

vier wt!lteiode een niet hoop stompe iorea staat. 
De Doopsg., die er ongeTeer lSO in getal 1ijn, bebooreu tot de gem. 

ftn Lfft,-r,J~,a en 11' •ff'CJG• 
De·R, K., nn welke men tt ISO aantref,, behooren tot de 1tat. van 

Lee■-rden en IP ytgaarJ. 
De dorpschool wordt door een gemiddeld getal .-an ilS leetlingeo 

besoeht. 
Ook heelt men er aau de westzijde de oude, fraai 1rebouwde en na 

eeneu toren en eene voorpoort voonieoe W ia rd a -sta te , vroeger bij
pnmd S c b en kin I m a , toen er un <Ie ooord1ijde twee staten be
•touden, Driakuitsma en Po\sma geheeten. Men wil, dat dese 
drie plaatlen weleer bewooud werden door drie broeders , die veel 
vermaak vonden in het drinken en hunne bui•en dus ffCDoemd hadden. 

T1111 N. bij de tegenvoordif buurt eu bleek Rapenb11rg, lag loea 
ook Dljkstrutale, Tea•. na dit d. lifgen nor deb. Techum 
• Pislller ■ e. . 
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®UTUII, d., pNIT. Fria-,,."'1 1 kw. F11twgoo, ir,let, 1',,..rit
,,rahet. · Zlo Sa.111111GOUTU11, 

GOUTUM (DOLA-), oude nam, ..-.n het d. Go11T1111, 'Pl'ff, Fri11• 
land -kw. Ooitergoo , irriet. LHUVJCrtÜradeel. Zie GoUTn. 

GOUTUfl (SCHARNE-), d., prov. Jt'rinla,fll I kw, 1Y ut,rgoo 1 (riet. 
11' pJ,ritrmuleel. Zie Sc:u11-Hu•. 

áOUTUM-EN-SWICHBK, kerk. gem., pro•. Frie,land, klus. ea 
ring ftD Lu,.v,anln,, • 
· Men heeft erlwee kerken. eeneteGoulumeneene teSwichem, 
en telt er 200 aielen. 

De eérste • die in deae pn. het leeraarambt beeft wurpuomen ! 
is ·peest Haarcus B1a11urn vu B1H1L, die er in het jaar 11S8ö stoad 
en· in het jaar 11598 of 11S99 naar Wern■-en-Scharl 't'el'roepen weNI. 

In den Zomer wordt om den derden Zondag des mOl'ffORI te Zwi
cbem en op dien da&' des aademidda31 te Goutnm gepredikt ·en ia 
den winter alleen , om de ses weken des DIOl'ffOnl te Z w i e hem , de 
Oft!l'Îge beurten :r.ijR alle 'foor Goutum, waar ook de Predikant woont. 

GOUTZEB , dat gedeelte van de ZuidetVe I op de F atn,t ftll 
ltoord-Holla,ul, Zie Gonna. 

GOUVERNEURS-LUST , · militaire hoofdpost en gon•emementa -•ee
plaats in lV«lerlanrl,-Guiafld, kol. Su,inome I aan laet boftlleinde van 
de CarilllÏni/ullrtel: , ter linkenijde in het. afTaren ; palende boTen- · ol 
aiaidwaarts aan het kordon of den ISO 't'oeten blftde militairen wel!' , 
die :r.ich nn de rivier Suriname tot aan de BoTen-Commewijne uit
.trekt , benedenwaarts aan de 't'erl. plant., Tijgershol, aanaelegcl door 
den Gouverneur Faansarcr , waarYan deze post. sljnen naam oatleenl 
heeft. HU wu bestemd tot een nrblijf nn dien Gonverncar en zijne 
opvolrrs, bü hunne inspectiereizen op hei kordon , hetwelk tot. be
veilipg •an dit gedeelte der kolonie tegen de Bosch-Nell"rs was aan
plegd, De Negers noemen dezen post Kaono11. Aa• even qemelde 
weg ligJea de 'folll"nde , aan dezen post. ondergeschikte, militaire pos
ten: Gelderland, beneden de Jooden-SaTDne aan de ri't'Ïer Sori
aarne, Frederikadorp, tuslCben Gelderland ea Gounannu1111T. 
1 u. Z.W. van laatstgenoemden, en 2 u. 0. N.O. van eentgemelden 
poat; IJ min. ten Z.W. nn Gouvu111our.usT heeft me11 den JIGll lllar
quette, met. de gennll"ne poort. Her tlea weg, en 6 min, ten N.O. 
den post .Il a II ri tsb ,, r g, ligaende CTen over de Cassiwinikakreek; i n. 
O. N. 0. nn hier ligt Nepveusbarir en i u. 't'efder, in de:r.elfde 
rigting, I mot a p pi, op den linker oenr •an de Conimewijne , welke 
hier niet. breed en boatig is , terwijl de oeTers :r.eer boschrijk sija. De:r.e 
'"Il', welli.e 8 u. lang en, in 1774, door de bosschen opengekapt en 
aanll"legd is , heet. de regtervleugel , ter onderscheiding nn den linker
'fleugel, welli.e van de Boven-Commewijne over Belair aan de Perieakreck 
-.r BoTen-Cottica loopt. 

Het Kommandantshuis op Goonunur.vsT , is i verdiepingen hoog , 
met ruime pleinen en breede brumien omge,-en , ea groote wel 
beplaat.e tninea en zoogenaamde kostgrondea met. banaanen , IS min. 
noordwaards heeft men eenen irrooten 'Veestal , waarin des nachts een 
~ swb .roodharige koeijen 1Jestald worden , welke koeijen -veelal 
mager en ,rrof nn hoornen zljq, Goo'l'Bllnuasr.usT irelijkt. met de nabij 
liirsende posten een groot buitengoed , en is door de ruime savanes , 
over welke een frisacbe 'Verkoelende wind blaast, zeer IJezond , - doch 
het. aangename dezer plaats 't'ermindert :r.eer nel door de afgele
genheid van de atad , ook maakt het irerammel der ketenen nn de 
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herwaarts f"<8•~ne llldMdigm , 1oowel mwea ·als Zwal'leD, die biet 
in cle Juiaeo en kostgrooden werken , eenen onaangenamen indruk op 
de bo&Oekers dezer plaats. De grootte van den grond laat aieh niel bepalen ; 
l1eL vee IJraasL over. uiLIJebreide vlakten eo in bossehen , in welke menis 
kalf een prooi der lÜIJCrl wordt, waarom het vee des nachte zorgvuldig 
opgesloten en vast g_ebonden blijt\. . 

GOUVERNEURS-POLDER, onbehuisde pold. in Staat1-'1'laanthrp, 
in het Yrije Hn Slui,, prov. Zeelanà, arr. Jlirldilburg I kant. e11 
diatr. Sluir, gem. St.-.4.nna-ter-JluiÜN; palende N. W. aan den Go
defroipolder, N. 0. aan den W aesbergepolder , Z. 0. aan de buiten
werken der stad Sluis, Z. W. aan den Bri:iuspolder, den Ianesehijn
polder, den Bruaschepolder en den Robhemoreelpolder. 

Deze pold. werd in het jaar 1716 bedijkt, leed eenilJzins door de 
onderwatcnetting in nracbillende tijden , ook in de •onlusten in 1830 
en nrvo.lgens. Hij beslaat, eene oppervlaktevan 47 bund. 4 v. r. 
87 v. ell., meest acbotbaar land, hiervan liggen 9 v. r. 13 ell. 88 palm. 
op Belgisch grondgebied, gem. WesL-Kapelle. , 

De GouVDJIIVU-toLDH ataat met den RoHemorul- poltl.r 1 
en den Kraaijen,polder, onder het bestuur \'BD eenen Dijkgraaf, 
eenen Geurorene en eenen Penningmeester, en heeft met die beide elders eeoe gemeene uitwatering door de Passluis, bij Sluis, in 

t Zwin. 
GOUVERNEURS-STRAAT, r.eeëngte in Oo,t-lntl.ii I in den Sna-. 

•-4n:hipel, tauchen de eil. Bintang en Batang , 0. un Sumatra. 
GOUW (DE), water in het balj. van Bloi, 1 in den banoe un 1r 111• 

Zaa•--Krnamnie I proY. lfoorrl-/lolland, dat bij het Guitpad uit de 
Middel-watering voortkomt, in eene zuidelijke rigling ten 0. van W estzaa11 
Lten loopt , ea bij den hoogea Zeedijk , met eene sloot Tereeniffd wordt, 
om aieh , door den Weslzaner-Overtoom, in het IJ te ontlasten. Hel 
meeat noordelijke gedeelte wordt ook de Na-Gouw gebeeten. In dit 
water wordt uitmuntende baars gcvan;rcn. De Gouw heeft eene me~ 
~Le dwarulooten , welke westwaarts naar W cstzBa,an en oostwaarts naar 
Zàandam , Koog en Zaandam loopen, 

GOUW (DE), water in Dregterland I prov. lfoortl-Hollan,l, dat uit 
de Rempbeland-slo9t voorlkomende, meL eene westelijke rigtioa, den 
polder Mijaeo doorloopt, en door de Gouwsloot en het llijzersluisje 
achter Schermerhorn 1ich in het Swet ontlast. 

GOUW (OH), riT. in het balj. vaa Gouda, prov. Z•itl-Holloncl. Zie 
Govws (Ds). 

GOUW (DE), water in den Bilandspolür, prov. Noord-Holland, dat, 
o.ader de naam van Ou»s-Gouw, een beain neemt : aan de ringsloot 
HD de Schermer in welk meer de Gouw zich Tóór de bedijking ont
lastea , 1ij loopt in eene 1uidelijke rigtinlJ naar den Dwaridijk ; neemt 
dáár den naam van Gouw aan en vloeit, in dez:elfdc riirting, naar de 
Rijp , aan welk d. dit water sluit. • 

GOUW (DE), geh. in de 1'ier-.Voorrkr-Ko99M, prov. lfoord-Hol
lmul, arr. en is u. N.N. W. van Hoorn, kant. en 2½ u. W. z. 
W. van Jleümblil I gem. Hoogwoud-e11-Aarf111ro11rl, ½ u. O. ten N. van 
Hoogwoud , aan de Gouw; met 32 h. en 180 inw. 

GOUW (DE), water in de Yier-lVoorrler-Koggllfl, p'rov. lfoord-Hol
lancl, dat bij M.idwoude ontstaat , met ·eenen westelijken loop langs Ben
ningbroek en door Zijbekarspel vloeit; voorts bij de Hoo1Jc-Wi,isent eenen 
Noonl-W eatelijken loop aanneemt , en 1ieb , ten Ooslen Yan Aartswoud , 
in \e Zaide~ onllat. 

\ 
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. GOUW (Dl ACHTER.•), ••terin _,.,.,.,.._,, pm. lf ...... lloll,,alt 

dat , bij Zuiderwoude , uit de Kerk.-Ee voortkomende , • in eeae noercl• 
westelijke rigting, naar den Waterlandsche-dijk vloeit, waar&esen he& 
te niet loopt. . • . 

GOUW (DE BINNEN-), pold. in de Yier-Naordn-J.oggen, prov. 1Voor4-
Holland. Zie B1nt1ERGOUW, 

GOUW (DE BINNEN-), pold. in .IYamlantl, prov. iToonl-Holla,,J" 
arr. Hoorn, kant. EJa,,., gem. Zuûk,._rle-ffl-llitda•; palende N. 
aan de Markt-Gouw en de Poel, 0. aan de Buiten-Gauw , Z. aan de 
Aehter-Ee, W. aau de Ooster-Ee. · 

De&e pold., welke, Tolgen• het kadaster, eene oppenlakte beslaat fta 
11S3 bund. 63 v. r., wordt door de molens nn Walerlaad vaa Hl. 
onrtollige water ontlast. , 

GOUW (DB BUITEN-), pold. in Fatff'lanJ, prov. lf,,,,,■.HoUM,,l, 
arr. Hoorn, kant, Bdam, gem. Zuidemo•-en-Uitda•; palende N. 
aan cle Goud&ee, 0. aan de Uildammer-Weei:en en de Bijpcr-Weerea, 
Z. aan de Kerk-Be. W. aan de Binnen-Gouw. 

Deze pold. beslaat. volgens het kadaster, eene oppervlakte 't'ID 

ISIS bond. H 't'. r., en wordt door de molens van W aterlaod van het 
ofertollige water ontlast. 

GOUW (DE KLEINE-), water in Dttgterlan,l, prov. Noord-Hol
land, dat in het noordelijke gedeelte der Ooster-Kogge , onder den naam 
van Oosua-KL11n-Gouw , volstaat, altijd ia eeae westelijke rilJlinir 
voortstroomende , bij Langedeele-aloot den naam van M1Na.-Ki.111s,. 
Gouw, en eindelijk , bij de Molensloot, alleen den naam van Ki.11111-
Gouw aanneemt, waarna het., aan het W e1teindo vu Andijk., 1epa 
den West-Friesche &eedijk ■tuit.. 

GOUW (DE KROMME-), water in de heerl. Sdtagt•,, prov. lVIHIN-
Bollan,l. Zie Kao••a-Gouw (D1), . 

GOUW (DE MARKT-), pold. in 'IYaterlaaJ, prov. Noord-Hollaa,l. 
Zie Mn1T-Gouw (D1), 

GOUW (DE !\UDDEL-), water in het balj. van Bloi,, pro•. lf-. 
Holland, dat bij de 0 Wormerveen1che Kerksloot een begin neemt, ea 
met eene zuidelijke rigting, naar het Guitsgat loopt, alwaar &ij dea 
naam van Gouw aanneemt.. 

GOUW (DE MIDDEL-KLEINE-), water in Dr,gtmaatl, prov. Noord
Hollnnd, Zie Gouw (KLEtllB•). 

GOUW (DB NA-), water in het balj. van Bloil, prov. Noonl-Hol- ' 
lon,l, Zie Gouw (Da). 

GOUW (DE NIEUWE-), water in Faterland, prov. lfoorJ-HoUaatl, , 
dat, ten oosten van de Dp, uit den Uit-Gouwsloot voortkomt, en, 
met eene oostelijke strekkrng, naar de Langebreek. loopt., waarin bet 
sich gedeeltelijk ontlast ; terwijl een ander iredeelte, eene auidelijke strek
king aannemende, de gem. Landsmeer doorloopt, en bij Cadoelen eindigt. 

GOUW (DE NOORD-), wat.er in het balj. van de 1Yieaw,brgea, prov. 
Jfoortl-Holland, dat uit. de Burggraclat voortkomt, met eene westelijke 
strekldnff door Ursem vloeit , 01n zich in de Ri11g1loot •• á,e B,,,._ 
1tff' te ontlasten. 

GOUW (DE-OOSTER-KLEINE-), water in Dregterla.ml, prov. 1'"""
BoUand. Zie Gouw (Kuun;), 

GOUW (DE-OOSTZANER-), water in Kennemerland, prov. lfoord
Hollantl. Zie ÜOSTu11sa-Gouw. 

GOUW (DE OUDE-) 1 visehrijk hoofdwater in dea polder het Groot
,log, ia Dregterla'llfl, prov. Noord-Holland, met eenige aoord- an 

ü:gn:zed 
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-'wurts leepeiKle· sleotén ·of· 'ftarten, 1toitende tegen de Zuider-; 
Ooste,,. tnde Noordel!'-Dregterlaadsche zeedijken en zijn overtollig walei', 
entluteade door middel .an schepradwatermolens., welke. thans .(184iil) 
tot. Yijzelmolem worden 'Verbouwd, ea het op drie ponten _Îft de Z•i
,lenn malen. In OYeroade tijden aebijnt dit. water aich ontlast le 
hebben in het meer Fk•o. 

GOUW (TER-), naam, welken me1t in de wandeling veelal aan 
de stad GoUDA , prov. Z11irJ..H ollantl, geeft, Zie GovoA, , 

GOUW (UIT-), water in Ám.t,lland, proY. Z•ûl-Holland. Zie 
· U1T-Gouw. 

GOUWAART, ~. gon, pr<iv. Zuiil-Holland1 die, in het jaar 
14S9 omdijkt zijnde, than1 een gedeelte van den Outk-KornJijllidw-
polMr uitmaakt, . · . 

GOUWE (DB), ookGOLuzgenaamd, Yoonn. at.room, t.uucbea de eil" 
&iou•n en Duis,eland, proY. Zeeland. . · 

Deze stroom kwam ten Z. nagenoeg met het tegenwoordige Dijkwat.er 
(zie dat. art.) overeen; Noordelijker liep bij door de tesenwoordip 
polden Jroordgo•'IIHI en Zo11nnnaire naar de 6tffl1lin~n. Reeds. in 
he& jaar 976 wu de Gouw■ ouder dezen naam bekend; in 1374wenl 
de stroom in het · N. afrednmd, en van toen ar nam de 'VerlandiDIJ 
tee, die in het jaar 1828 met. de bedijking van den Geuweveerpolder 
is 'Voltooid geworden. 

De Gouw■ is bekend door deó acbeep1trijd, die er den 10 -en 11 
.Aupstat 1304 plaats bad tu,schen de Vlamingen , onder G111110 , Graaf 
.,.,. y,-,.tlffen I en de vereenigdc Hollandac:he en Fran■cbe ·vloten, 
ontler Jonker W 1u.a, den zoou van Ju Il, Graaf Nn Holland, en. 
den Admiraal Ga1•na1, waarbij de laatsten eene lniat.errijke Olfenrin-. 
DÎDf heTochteo, welke het. ont&et yan het., door de VlaminlJIID bele
prde , Zierikzee ten gevolse bad. · 

GOUWB (DB-), 'VOorm. li.leine 1lroom in S1u11-YlunJ.ren, welke 
het Land-w,n-de-Groide 'Van het Land-Nn-KIUbaal ■cheidde (1). 

GOUW.K (DB), ook Kaoan-Goowz genoemd, water in Z•itl-Holland. 
Het schijnt eene watervliet te zijn I die aau.ankelijk gegraven ia lot 

ontlutinir der landen ; later ia het eene bekwame nart. geworden, voor 
den doorlogt tu1scbea Holland en Zeeland. Zij neemt baren aanung te 
Gouda , in den Uael, loopt door die 1tad, voorts Noordw11Jtwaart1 tot 
op de hoogte 'Van W addi.nueeo , en van daar Noordwaarll lang• Bot,. 
koo__p tot in den Rijn , door de Goudsche 1lui1. 
· De tijd van het IJrH~n de1er 'VIW't, is onbekend, maar zeker ia sU 
•• ten tijde van FL0a11 V in wezen gewee■t , zoo ,al■ blijkt uit eene 
door den Graaf verleende urgunning, hierboven (op GouD1G■1-11,111s) 
aangehaald, In eeoen 'VOOrregtbrier van Hertog W1LLH Uil B1unu, 
ten jare 1SIS8, aan die YBD Alphen, Hazerswoude, Boskoop en Wad
dinneen gegelfen , wordt de strekking der kade langt 1>1 Gouw1, 
welkeiederambacbt le bekostigen had, nader bepaald, De sluis, lig
Jl'nde hij de 1t.ad Gouda, die liet. water in den Ussel van het water 
aa H Gom scheidt, moest , 'Volgen, liand•est no Kei1er Ka.au. V, 
als Graaf •• Holland I gedagteeli.end 11S Januarij 11S31S, dienen tot 
wate,lo1ing. llaar, aangei.ien door het verhoogcn van het bed van 
den Uuel , geen of genoegzaam 1eer weinig uitlo1ing no wat.er op 

(1) Zie " UIit, l9'0ll4 1111 " doonmlclla ...... adlllllr ftB - p'lllrdea ......... 
1, U UT&Kfl IJURU.ftll1 ..,...., .. ,.,...._, ....... , • ......... ,..,..... •,.,.. ,.,..,,.., .......... 
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den Uuel geschiedde, Hei Terkregen de am.....,_ 1 poldén en In
den , die oudtijds op den Duel uitwaterden, naderlaaad yerlof ua
Dfkgraaf, Hoo8'heemraden en Hoofd-Ingelanden Yan Rijnland, om 
langs DB Gouw1 op Rijnland te mogen uitwateren, voor welke Tergun
ning qj :lich aan het geaa,r nn Dijkgraaf en Hoogheemraden onder
wierpen. Zoo dat de gezegde sluis meer dient., om in drooge aomen 
water tot vervenching van den Rijnlandschen boezem in te laten , 
dan om het te ontlasten. 

GOUWE (DE KROMME-), water, prov. Z,m/,..IJt>l/antl. Zie het 
voorg. art.· 
. -GOUWE (NOORD-), heerl. op het eil. Scho.-, proT. Zffll&lld. 

Zie Noou,ouw1. 
GOUWE (DE OUDE-), gedeelte van f!.en B"!et1ftulaalffM-.poltler, 

pnw. ZaiJ..Hollantl, arr • . &,t,,rdam, kant. Gouda, gem. Brod•t:I.· a.; 
palende aan de stad Gouda. :Men wil dat aldaar een vl. der Goade 
genaamd , zoude oelegen ltebhen eer nog de stad Gouda hestead. Zie 
voorts het art. Goun&. -

GOUWENES, pold. in de l'ijf-HttrffllanJea, prov. Zaitl-Hol1-tl, 
an-. Gorinclaem, kant. ·Yianm I gem. ENrtlingm; palencie N. aan 
de Uiterwaarden tegen de Lek, 0. aan Everdingen , Z. aan de po1d. 
Autena en Tieahoven , W. aan den pold. de Biezen , onder Ha
gestein. 

Deie r.ld., beslaat , volgens hei kadaster, e~ne oppenlakt.e nn 
7i bun • 80 v. r. 99 v. ell., telt 10 h., waaronde,-S boerderijea, 
en wordt door eeneo duiker op den pold. de Biesen , van het over
tollige -ter ontlast. Hei. polderbestuur bestaat uit eenen Poldenclat 
en eenen Heemraad. · . , 

·GOUWENES , veel bekead onder de benaming van ,na: Na , pold. 
in de Yijf-Herrm-landen, prov. Zuitl-Holland, arr. Oorixdtem 1 kant. 
Yûmin-, gem. Hage,tein-; palende N. an bet llafit, 0. en Z. aan. àea 
Hoogendijk, W. aan den pold. Korten-Haag.. • 

Deze pold. 1 die voor -het jaar 1i84 bedijkt is, .beslaat, TI>l,rens 
het kadaster, eene oppervlak.te van 41S bond. 24 v. r. 27 v. ell. llea 
telt er 7 h., waaronder 4 boerderijen. Het polderbestoar bestaat ait 
eenen Scheut , twee Heemraden en eeoen Seeretaris. 

GOUWE-POLDER I naam, welken men gemeenlijk geeft. aaa deo 
GonE!I-NI.Dl8, in Scaati-Ylaandwen, in het. ·Yrije ... s1,,;,, Pl'Of• 
Zeeland. Zie GounE!'I-POJ.DD. 

GOUWE-SLOOT, water in TYam"ltmtl, prov. lVoord-Bollafl.fl., dat 
aan de Rntle-l'ffl een HDVaD(f nemende , westwaarts naar de TY il
te1loot loopt. 

GOUWESLOOT (UIT-), dat. gedeelte van de Dorre Ilp in Fat~ 
land, prov. Noortl-Helland 1 dat van de Ruige Ilp oaar de Gouwzloot 
loopt. Zie Doaas In. 

GOUWE-VEER-POLDER, polder op het eil. Dui.eb,ntl, proT. Zee
land I distr., arr. eo kant. Zieribee, gem. Nieuwerurk-Kapelle-... 
Bot/and, palende N. aan de polders Beltewaanle en Alteklein, 0. aaa 
de Vierhannen van Duiveland, z. aan de Ooster-Scheldc, W. aan deo 
polder Znider-Nieuwland, en den Zelke-polder. . 

Deze, in 1628 ingedijkte, polder be,laat, volgens het kadaster, eeoe 
oppervlakte van 240 hund. 20 v. r. 30 v. ell., waaronder 216 bood. 
84 •• r. '17 v. ell. schotbaar land, telt 3 h., zijnde boerenhofsteden. 
Vroeger stond er nog het , voor eenige jaren afgebroken , huitenver,
blijf U pen hoven, waarvan echter nos ~n koepel jUUlw~ia' ia. 
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De &otrn-V....i-n.,waak·duor ... ·llak, op den 7.elke-pol4er, 
,-an het GTertellige. water ontlaat. · llet Dijuhatuur oter dele en · den 
Zellu1yoller 1 wordt aits-fend door eeaeu Dijkgraaf met. w 
Gea-renen, die -.ien Seeretaris en Peoningmeeeter hebben. • . 

GOUWSCHE SLUIS, huurt en 1luia in Rijnlanl, prov. z..,.-Hol,. 
lar11l. Zie Gon1e111-SL1u. , 

GOUWSWOT (DE), eigenlijk Guuw11.C10T, water in Dregte,lmwl, 
prov. Noortl-Hella•tl 1 dat, uit de Dom-lip -voottkemeade·, in eene _. 
delijke 1t1ekking naar cle SfHt. loapt , waarin :aij aioh eotlast. 

GOUWSLOOT (DE-UIT-), W.- ia ff'aterlar,à 1 pro,., Noortl-
Hollarul. Zie Un-Gouwm.oor (Ds), · 

-GOVERWEL, naam, onder welken de Go11.1.11TD'WILLB-Stu11, }ll'OT• 
z.ui-Hollantl 1 wel een,, ftOral lttf Ynelllde schrij,ers 1 "80rkomt. ZÎé 
GouAWTDWBI.LI-SLIIJI, ' . . 

GOWA-GOWA, eil. in -00,,..Jttlië, i11 de lnd~ Zee 1 0. quhel 
eil. lladoera , tot het ~ied van ··flen Sultan van Sumanap behooreode. 

GOWA-BINOO, grot ia Oo,e-/uii; .op het· Sndca,cAe eil. Ja•, 
n.. KadM 1 afls. rea. •ag,,lang, llen wil dat D1,o NNOao sich al

' daar , in het jaar 18i8 , eenÏfren t.ijd soude hebben 41pireJiouden , tDt 
dllt hij he& bestuur &ijoer uiten uo den Pangerana 1IA11ss;o1 Boa1 had 
opgeclragea. · · 

GOWONG , berg in O,,,,_lntlil, op het Slltlda,cAe eil. Ja•, ad,. 
rea. Bintnt_,.,, dietr. TJ!tarw,a. 

GOYEII, geb., proY. F,wila,,d. 1 lw. ll'ntergoo, griet. 'fl'o,.,.,._ 
Ml, Zie Geor,v•. • ' 

GOYEMBR-VAART, wliter, pNIY, Frialarul1 kw. 'll'ntrrgao, griet. 
11' Ofllfffl_,, Zie Gomum-u.r. · · 

GOYS , onde naam no de stad Goa, op het eil. Z•ul-Brnlantl, 
~. · Zeelanil. Zie Gea. · · · 

GOYUII; geh., prov, p,_,lafttl, kw, 'fl'llfergot,•, griet. '11'~. 
Zie Goomr•. · 

GOYUMER-VAART, water, prov. Frinlad1 kw. Federgoo, IJriet. 
11' oruemdnl. Zie Goouasn◄AT, · 

GRAAF (DE), water in den .-'l6la,m'fllflGf'fl 1 pro-,, Z.U..Ho,,_.,,, 
Zie An1.AS. · ' 

GRAAF (DE), st. in Noord-Brahntl, Zie Ga•n. 
·Gl\AAF (NIBUW-), b. op de Lij1Mr1 1 prov. 6eltifflaritl. Zie 

NIRWGll&AP, • . '· 

GRAAF-EN-ALBLAS (WATERSCHAP-VAN-DE-), ook wel bet 
On1-W•nucn• genoemd, een der twee waterschappen in den Ne-
""'-artl Yan den ..ilblanetvaartl. · 

Van dit watencbap , hetwelk aljne uitwatering door Alblaaerclam 
heeA, \'Ïndt mea reeds gewag gemaakt ia een handvest \'an W1r.
r.a UI , Graaf "" llolland, nrleend , ia het _iaar • 13ii; hier in 
beveelt bij, dat de Dijkgraaf van den Albluaenraard , het W Aftllsca..
n.llf-DI-GHn-n-ALn.AS aal schoowen, nn den Vm1endam tot den Al
blauerdam, en nn daar tot de diepte van •de llerwede toe, met -.lj( 
Waardsmannen nitde Ambachten -van Blokland, Molenaarsgraaf, 
Giessen, Brandwijk en Alblas. Het Coller,ie van dit waterschap 
bestaat nog , volirens de bovengemèlde onde instelling en bet.aelfde getal 
van ledèn, doch de benamingen van Dijkgraaf en Waardslieden zijn 
,-erauderd in die van Watergraaf en Waterheemraden, De Wale"ffl'&Û 
plagt aaugeateld te worden door de Heeren nn de Rekenkamer du 
Graîelijkheida domCÛh:D , hnwelk Dl& door clea lmüos geecbiecl&. De 



'" .c.a&. 
W-alelplafàlf1111ldeWa---.lmaa;~Lma. Ree 
Gollegie heeft 1ijnen Penningmeester, teirens Secretaris , 1oowel als aijneo, 
hedi,, · gemeen met dat no het ·Ni~e-Waterscbap; doch aijnen 
hijaonderen. Slui101eesler , die ook :i.uleleio no het ~meenlandbai• 
te Alblasserdam is, 

GRAAF-ERNST-DIJK, oude dijk ia 1P e,tennlJe, prov. Gnminge,a, 
tea Z .. 0. en 0. Y&D. het. kloater ter: Apel. Hij loopt eerst in eene 
ooatelijke .rig,ing .\Qt. aan den Leydijk·, welke in eene noordelijke strek
king , langs de llannovel'IChe grenaen , door het Bturtanger moeru , 
in de rigLing naar het fort Boartaage1 schiet" waannede deze dijk se
kerlijk in nrband slaat. Hij ontleent' 1ijnen. aaam waal'IChijnlijk TIU1 

en is denkelijk. aangelegd doo, Graáf EusT C.s1111a, ~m te dienen tot 
bevordering de,- onderwateneLting. v..-. de Beunaoge. 

GRAAF-FREDERIKS-POLDEll, po\d. in het markfr. Btrgffl..,..ZOOM, 
prev. N<HWtl-BrabaH. Zie F11DB1111:-Hn•.us.'"'"u1111. . 

GRAAF-HENDRIKS-POLDER (OOST-), voorheen K1a11-Go11 ge
aoemd, pold. ia het. mukgr. Berg«n-~oor,a; prov. JVoortl-Braba.r,,l, 
arr. Breda, kaat. B,rger,-op-Zoo,n ,, gem. St,e11,6ergea,; .palende N. 
aan de Vliet en 9edeeltelijk aan den Triangel-polder, .0. aan den ' 
Kruialands-polder, wa11rmede hij tegenwoordig gemeene aitwaterin1 
heeft, Z. cedeeltelijk aan ~teen bergen, W. aan den West-Graaf-Hen
driks-polder leu de Haven van Sleeobergc:o. . 

Dne pold., welke in het Jaar 11S!i8,. door R111111u- n• Cau.0111., 
.Prins Nn Ora•je" ter bedükiltf, werd. uilgegev.en, tdt i boerderijen, 
en wordt gemeen met Kru1,land • van het overtollige wale.r ouLla1L 
.Het lud ligt.4 tot 6 palm onder. A. P. • Hij ,wordt met. dito :fl'11r
G,aaf-B1adri1'1-pold1r bestuurd. door llellell Dijk.graaf. 
. GRUF-HENDBIKSPOIJ)E;R. ,wEST~). of bet ZILVU■OllllR, pold. 
in het markgr. van Bt"flnw,p-Zoom, pl'.Ov,, lfoonl-Brs6antl, arr~ Il,_, kali&, B,rgn,.op-Zoo•, gem. ~,.,. ; P'lende N. aan de 
Been en deu Oudevliet-polder, 0. aan den Oost-Graar-Hendriks-polder 
• de Havea vu Slflt!nbe.rpn , Z. aan . den Nieuwe-Heije-polder, W. 
aan den Oude-Heije-polder. . 

De1e pold., .beal,iat , volgens het kadaster , , eene oppervlakte van 
i16 buncl. 46 v. r. 6 v. ell., waaronder 91 bund. 8 v. r. schotbaar 
land ; telt 4 boerderijen, en wordt door 2 sluizen , gecombineerd met 
het Westland, de Rubeer en den Aanwas, op de Steenberssche-haven, 
'Van het overtollige water ontlast. Het land ligt 6 palm. ooder A.. P; 
Het bestuur woa:dt door eenen Dijkgraaf met Oo,t-Graaf-Hendri1' 
recombineerd uitgeoefend. 

GRAAF-JANSDIJK of Gun-J.usn1a, oude dijk. in Sla.a.t,-Yla&• 
Gff'ffl, in het Yrije '"'• Sluu., prov. Zeeland, ten 0. van den Mane-
1chijnpolder en den Briiuspolder (watering van Greveninge) , loopendt 
Terder op Belgi,.ch grondgebied , naar het ,·oorm. fort babella. Het 
is een aeer nare dijk , die echter door den tijd zijne hoogte verloren 
heeft ; gemeenlijk wordt hij de D1n• D111t genoemd. Denkelijk is deae 
dijk, door Ju n11 Nu.111, ten gevolge un het octrooi nn 1i82 (1), 
het eerst gelegd; het gemeen gevoelen spreekt echti;r van het begin 
der vijftiende eeuw, toen Graaf Ju ~onder lll'ttl, 10on van Paw•1 ,ka 
Koene, regeerde. Misschien heeft deze Graaf den vervallen dijk ,roo
tendcel1 hersteld en verbeterd en ia die toea naar hem genaamcl 
Gau.-Ju1-D1a · of Gun JA111nua. 

(1) .. I, .u ~ .,._,,IIIIP, lalt Dvtrill Slw ÏII ,.,_.,..,_ W. 1, 
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. CRAJ.F-JANS-DUK óf Gun 1.womt, oude "Uk op de 111idel\Jle gren1 
wn het westelijk deel nn. S.t1-Yláantleren, in hel Yrij, "" Sl•û 1 
prov. Z,eland. · 
· Deze dijk die reeds in oude tijden langs den -suidelijken arm der 

Schelde , de Sioefala óf het Zwin schijnt gelegd te 11ljn geweest , be,. 
gint bij Sas nn Gent aan den St. Al~rtuspolder, loopt w~twaartl en 
eenigzins noordelijk. door : Belgiö , ~t dat hij , ttn weinig benoorden 
het Vlaamse he dorp St. Laurens op Nederlaadschen bodem komt; \fan 
daar is de rigting meer zuidelijk -en verkrijgt' hij den naam Yaa Guu
Ju-Z11D11L111,s-Dmr., en vormt de grens tusschen ··Nederland en België, 
tol dat hij aan het watertj"·de ·Eede stoot. Hij is nn zijn begin tol 
St. Laurens ruim ,ier uur, nn daar tol Eede ongefeer eén ·uur laog, 
op sommige plaatsen is hiJ echter reeds geslecht. Volgen1 de irewone 
berigten is dese dijk door den Vlaamscuen Gr'aaf JA11 ••~r t,rfff, 
in 1408 gelegd.- Denkelijk. was het 1lecht1 ecne heretellin1r en ·be
vestiiring van andere vervallene dijkw.erken , ook wordt 4lie dijk IJ8'" 
woonlijk de 011111-L.t.11111•Dmt genoemd. , · . 

Treffend is het ondencheid touchen de landen Um 11uiden en &en 
noorden na dezen dijk, de eerste 11ijn ■andig en heiachtig, de.lubte 

· met vette klei bedekt cn bepolderd. Volgens .het b.,rièrre-traelaat 
nn 1711S, moest deze dijk in· zijne Tolle lengte de pn• aibnaken 
tusscheu de Vereenigde- en de Oostenrljksche-Nederlanden; maar de 

-Staten •an .Vlaanderen, . den Keiaer het rest ontkennende , om aOOTeel 
grond af te staan, protesteerden hiertegen , er· ·is dri1 in 1718 eene 
gèwijzigde limiet-scheiding ontstaan,· nar,enoeg, 1ei> als die· thans is. 
De Republiek bekwam daardoor bijna 9000 bunder land,, liglJCnde in 

. 17 · polden , met 4 or IS dorpen en 4 uitwalerinffSSluáeo , · minder.• 
In een en omlooper (polderregister) , berustende· bij den Beer IA'ffll1111 

Bllll'lll!Vlll, tè Sluis , leest men , nadat van de vroegere oventroomia-
1en van den polder Beooster-Eede meldinir gemaakt "Was: • ,, , 

• In den jare 'l 407 ·, is ieze polder , voor vadcre overitroomiaprr be
. • vrljd; d001' middel na het leggen van de W1nr.Atm1 ef Gaull-l'1.n-
• n1n , die bij de parochi11 St. Lurens gekoppeld is , un den Z J.::_ 
• liag,dijl:', en van- daar de scheiclingbeeft.gell_!8akt tullGben·· 

, 11 ter-Eede en den St. Juspolder, den Ronselaere-, Cruis-, St~ Mal'llllriete-, 
" Hals-van-den-Passegenle• en den Diea'keastee11polder, ,T<OOrhijden polder 
" de Vijf-Honderd tot aan den. dijk nn de,Brugsche-Vaart, bij'O.. 
• burg , langs welken zeedijk , de ·polil. Beooster•Eede, ·1ich ftlt• 
• waarl.s 11itstrekt, tot aan de Spuije Tan Slippendamme; liggende 
" ten westen van het d. Collll en,.'.' . . · ·. 

Nadat verder zeer naauwkeurige opgaTii gèdaan is •an Ténaheülene 
.latere oventroomingen en ·telkens herhaalde herdijkingen \'fin' Tenehei
dene deelen des polders ,' onder versebiltende namen , leest men: 

. • T~_jare 1631 , is de doorgestoken St. Pie!endijkap wederom 'ia: 
• ged1Jkt ; en daardoor .Beooster.-Hede , be1u1den Aatdenbt1rg , ·lln
, • den St. Kruis ea benoord,n Yan. St.. Kmis , 'foor een klein deel uit 
• de Zo11te•1ee hevencbt , ·onder den · naam van Beooster-Eede, blij-
• vende DOif een· iredeelte van St. Kruis , heaoiclen en. henoonlen, je-
• g11111, den Gaau-J1.11&i1a, met de zee gemeen, hetwelk onder den 
• naaan 'VBD het Oude- en Niet1we-Haantjesgat, met een cL-el van. den 
• St.-Jaos-, Ronselaerc,- en Cruispolder, ten jare 16118 en 171SO, is• uit 
• de zee beverscbt." . 

Uit deae beide uittreksels blijkt het: 1°. dat de Gaur-J1.11sou1., vroe:
,er nq St: ~•men•, daar, bij aan den. Zijdelinpµjk gekoppeld i1, 
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•oortliep noordw'llltwaartl 1tp , tot dat·bij aft dea toeamaligen seedijk , 
vao de Brugschenart , biJ OoathDrff amsloot , waardoor hij lcoott
ter-Eede noordoostelijk begrensde ; i 0 • dat deae dijk niets gemeen had 
met deo Ga.u•.Jusomi:, ten oosten van de Greveningsche-watering, "Van 
welken hij door het Zwin gescheiden wils; S". daL dit gedeelte van. den 
GuP-lA1ao111t , hetwelk ruim twee uur lang was en dat Dil niet meer 
bestaat , een jaar vroeger voltooid -=.as , dan het nog aanwezige gedeelte , 
hetwelk boYen omschreven is. 

GRAAF-UNS-ZIJDELINGEDIJK, 011de dijk in Sr.,,i,.YlaanRH•, 
in het Y rije t1an Sl•û, prov. ZeeltJnd. Zie het vorige art. 

GRAAFSTROOM , water in den .4lHiu,eni,aard, prov. z.,·,1,..n.i
la,ul, Zie AL■uf. 

GB.AAFWIJK (HET-HUIS) , end adell. h. in het balj. van Bloü, 
prov. Noord-Holland, al'I'. en ruim SI u. N. van Haarkm, kant., 
gem: en in de kom van het vl. Bnenmjlc, aan den achterweg of 
Komngstraat. . 

Dit b., hetwelk sints meer dan honderd jaren, tot een gesticlat Toor 
krankzinnigen. wu ingerigt, en met de daartoe behoorende gron
den gebonwen , moea- en bloemtnin , boomgaard en een stukje weiland , 
eeae opperviQte vaa 1 bond. 97 T, ~- 47 .,, ell. besloeg, is oa
lanlJI (184i) bij openbare veiling •erkocht en nl •ermoedelijlt gesloopt 
worden. • 

GRAAS , . voorm. adell. h. ill de heerl. Bredaoorl, prov. thl
dtff"larul. Zie PLBIUllfflll,, 

GRAATBB-HEIDB, heide in het Lnt,l-1111•-Yolkenhrg 1 proT. LÏM• 
fll'.II, , Zie Gu1rll1l-Bz181 (1). 

GR.à.AUW , d.. in Stoa1,-. Ylaandt!N!ln, in B•lller-.4,,.J,ad,t, pnw. 
Znlntl, arr. en 6 u. Z. 0. van Gon, kant., distr. en 11 u. N. 0. 
wn • Huid I gem. Granw-ffl•IÄaa§tndm.. 

In dit d.,: helwelk ll!dert 1241' bekend is, llelt men er tit h. ea 
8lilO inw. Er is eene kaai meti een haventje or geul, loopeade door 
· de schorren •an Saftinge en de Bonte , welu geul , door een houwer 
of sluisje· 100 veel mogelijk diep '"'rdt gehouden. De beurt- of markt
Hhuiten , t.wee in getal , •an lûer op Dordrecht ea Rotterdam , op 
onbepaalde tijde• af~ en llnl'llréode, venoeren niet alleen de granen 
4ler landhouwen , Toor 100 veel deze niet per u , naar de Belgieche 
aar4itea worden aitgeTIMrd; , naar de koreum•kt. te Rotterdam , maar 
'1'11M'ZÎen de winkeliers en de ingezetenen van Hulst van de benoodigcle 
bopwaren uil Holland, en de fabrijken dier stad van grond- ea 
hrandstotîen. · 
·• De ll. K..,. die hier 800 in getal zijn, behooren. tol de par. vaa 
Oroa..-a-1-g!fl4flm. De kerk , in het jaar 1881 gebouwd , au 
0- Lien 'l'roum '""' Bij,ffmll toegewijd, is nn eenen toren en, 
adert 1840, ook 'Yan een orgel 'Yoonien. De toren ,' •elke •oortijds, 
ia den •orm eener uit hout Yervaardiffde ' pinmide , geheel op aid& 
lielve, nevens de kerk, stond, is in 18ii op een gedeelte van het dak 
der kerk geplaatst ; de daarin hangende llliklok is herkomstig uit den 
Mrkto,en van het verdronken dorp Namen (zie dat woord) en is voor
&ien vn het 'YOll!'fnde opschrift : t L.un>ATE Doa11n1• 11' CT■au11 IEll'I 

&nnrsus: F. UEIIA , FECIT A•nno11u1 A0 • 1664, (d. i. : Loof\ 
~en Beer met helUinkende c!mbalen, F. Uau heel\ mij gemaakt te 
Amsterdam A0 • 1664), 

(1) De ..-1g,, med4 ,rel CCJl9 DICI Gau geopeldo uUkcleo I zoete IDCII op Gu. 
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De llerv., & lier SIO ia gelal 1ija, worden &!»1 depm. va.. H_,,, 
gerekend. . 

De dorpschool, ia 18i9 nieuw gebouwd, wordt gemiddeld in. dea 
aomer door 41S en ia den. winter door 140 leerlinpu bezocht. . 

GRAAUW (NIEUWE-), voorm. pold. ia Staat,-Ylaamluea, ia 
HuZ.ler-Äfflbadtt, prov. Zeelau, door den hoogen. vloed van den i8 
Jaauarij 1682 oodergevloeid. Het noordelijk deel is echLer in 1684 
herdijkt ; terwijl het 1uidelijk gedeelte met de :&ee ia ffe1Detn geLlevtm. 
tot ia 1687, 1oodat~ uit den voormaligeu polder Nu11rWB-G1uuw" thans 
twee polden 1ijn bedijkt, nàmelijk, de llleloopolder en do Wil-
lem-Hendriks-polder (1ie die woorden). · . 

GBAAUW (OUDE-), pold. in Staat,-Ylaaniurm, in llulanr-4,n-
6acM, prov. Zeeland, ll1'r, Gee,, kant. en distr. Hu.ût" gem. Graa11111-
en-Langnrla• ; palende N. aan den Kruispolder , O. aan den Mcloo,, 
polder en den Willem-Hendriks-polder, Z. .aan den Oversprong van 
de Oude-Graauw en aan den Polder-vaa-J.aageudam , en W. aan d1111 
Oostvogel. . 

Deae pold. bent, volgens het kadaster, .eenc uitgestrektheid vaa 
278 bund. 97 v. r. 61S v. cll. en heeft eene .acbotbare grootte van 
5!2lS bund. 69 T, r. 19 v. ell. la het polderarchieJ bestaat geen 
octrooi nu ~ijking. VoltJea• de kaarten van P..uw en Gu.eaoir aoude 
deae polder ingedijkt 1ijn, an 11S07 ; volgens eene onni&geffeven .kaart. 
van den, Landmeter H.a.n111u\ sonde dit eerst in 1619 zijn gesdûed; 
doch dit laabte is waarscbijolljk eene berdijking geweest, urmiLI ver.
moedelijk door den hoogen vloed en geweldigen storm van October 161"!i 
de1e polder , met zoo vele andere polders in den omtrek, ia oaclergevloeid, 

Ia deaeo polder staan 4 boeren~ofsteden ea 3 bijzondere WODÏnlJCII t 
terwijl het overtollige water, door- middel eeaer slail.in dea OostrV~ 
fJelpolder wordt ontlast. Het polderbestuur is vereenigd met dat vaa 
llen polder La.•ge•J••• en l>estaat uit. eeaeu Dijkgraaf, eenen,.Ge-, 
1worene en eenea PennÎn1Jmeester, · : , · . .. ,, ., . , , ·:: 

GRAA.UW (OVERSPRONG-VAN-DEN-OUDEN), pleelte, gioncW" 
dat bij de bedijking van den polder 011de-Graauw:, ia Staat,..l'lt,a,._ 
tlertn, in Huwta-.l.,,.At, prov. Zeeland, arr. &oe• 1 kant. ea-cliûn. 
B,J,t, gem. o--m-Lan9nad11111,.is onbedijkt gehlnen.· .. 

Het beslaat , volffena het hduter , eene oppervlak.Ie van• 109 band. 
IS2 v. r. 6 v. ell., waaronder 81 -huad. 84 v.· r. 18 v. ell. achot
baar land. 

GILU.UWE-BEGGIJNENKLOOSTER, voonn. klooit,, prov, Fries-
land, kw. Oo1lngoo, griet. Luu-rrleraJe.l. Zie FrswaaT •. J • , 

GRAAUWE.BEGGIJNEN-KLOOSTER, veorm. klooat., prov. l!ries
la11d, k w. 1Y eatergoa 1 griet. Jf' ymlwiturtuleel • . Zie Gaosa•1a. , , 

GRA.AUW-EN-LANGENDAM, gem. in Stmw-11aantkrn, in-Bul-
1ter-..l.m1N,d,t, prov. ZnlanJ, arr. Gon, bat. en distr. llald •(IS 1&1 .r., 
12 m. k., IS s. a.) ; lalende N. aan de gem. Hontenisse , 0. aaa' de 
Saftinpr-scborren, • aan de gem, Clinge, W. aan de jmiadietie der 
stad Hulst ea de gem. Hoatenisse. , -

Zij bestaat. uit_ de polders de LantJendam, de Oude-Gra-auw, 
,deo llleloopolder, den Wilhm-Hendrikapolder en- eea g&
deeltevan Nieuw-Kieldrecht, van Klein-K.ieldrechlenvancla 
polder de C.Jinge.; bevat het d. Graauw, het geh. de Paal, de 
baun •. cle Zandberr·, Scheldeyaartshoek eaeea gedeelte fan de 
b. Da.ivenhoek en Rosenbera, ea beslaat., volgeai het kadaster, 
eeae. oitfestrektheii •an i.170 band., waarender- i:JISi bund. S11 -.. r. . ' 
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84 v.. ell,• belalltMI• 1&1111,' In dan pmeente 111aa•8 ••• en t.ehat" 
twee windkorenmolen1 , geene fabrijien, Men telt er 291 . hUÏtffes., 
Moond door r11im 11SOO 1ielen. welke meest hnn hettaan naden in 
den Jandbo11w , de scheepnarl, de mouelvang1t eo het aoogenaamd 
aleUen of aanvoeren van schoraarde aan de dijken , waartoe bier ge
middeld t.wintig hengsten, hoogaardsen eo booten gebe1igd worden , 
aoo mede in het graven van du5tJenoemde derrie of t.urf. Deae derrie 
wordt in de gemeente 1oowel uit de bioneodijks gelegene derrieveldeo, 
als uii de schorren un het verdronken land van Saf'l.inge uitgegraven 
of geschoten. De laatste, aeederrie genoemd, hoewel van stof en aarde· 
even goed als de binnendijks gescholene, geeft door het 10nt water, dat 
genoel!'laam met ieder getij de schorren overdekt , eene aeer 1wavelaeh
tige reuk 'HR 1ich en wordt kosteloos verkregen eu door de schamele 
•olksklasse gebruikt. Van de zeederrie rekent men dal gemiddeld jaar
lijb. 3000 toonoo of Ned. valen uilflegraven en alhier verbruikt 
worden; terwijl de binnendijks geveeocfe derrie (waarvan in het jaar 
1841., eene hoeveelheid van 39,810 tonnen in de1e gemeente is ge
trra,·en) meestal naar Hulst. vervoerd en aldaar door de iogeaetenen , 
ia plaat. van turf, gebruikt. wordt. · 

Onder de gem. Gu.lllw-1111-LA11ouoo, leggen de overblijliels der 
voormalige forten Zandberg, Boerenmagazijn, Jloerschans, 
de Raap en de Kij k11it. (zie deze woorden); terwijl de opde versterkte 
of -verdedigingslinie 1ich uitstrekte van en Îll verbinding wu met de 
vestingwerken der stad Hulst., tot aan het gemeld fort Boerenmaga
zijn: • .en geRaakeerd werd door de forten Moerschaos, de Raap, 
d,e .. Kijkuit en Zandberg. Aaa den voet deser linie lair eeoe 
gejffUveoe vaart , de :Moer vaart genoemd , die oog be.taat en de 
11emcente &raauw-eo-Laugeodam van Cliogè scheidt. 
· , Het -IJNl9lSle gedeelte· der ingezetenen Lelijdt de R. I. godsdieast 
ea.imaak&. eene par. uit , . welke t.ot. in 1841 , behoorde tot het Z-,nela 
Fdeelte van het. bisdom van GeRC , doch t.han1 tot h9' apost, -.ic. ff!I 
lJNtia 1 dek. ·yu H.-ld en door cenen Pastoor bediend wordt. 
- De -weinige Prot.est.anten , ruim 40 in getal , behooreo tot de ge
lUIJDIA! Huid. - Men bed\ in deze gem. ééne school te Graauw. 

Het wapen der gem. Gauuw-u-Luo111D.1■ , is vao aauur (blaauw), 
.helacleil meL ceoen dam ; waarop een hek , alles van goud. 
- · GRAAUWE-ZUSTEllEN-KLOOSTER, vool'lll, Jûoost. te Donlm:11., 
iu de lfi,11,Ddraat. Zie Cua1ssEllll.toosr1a • 
.• GRAA.UWE,ZUSTEREN-KLOOSTER, voorm. kloost. opde YeZ.w, 
prov. GelJn,/•ad, te EUn.rg. Zie Fu11cu1101H.1,_na, 
. GRAA.UWE-ZUSTEREN-K.LOOSTER, -voorm. kloost. in Rij.Jaad 1 

prov. ZruJ..Hollarul, te Leydm. ZiP. Nuu11ra, 
. G.JlAAUWE-ZUSTEREN-KLOOSTEB., voorm. kloost. in Limln,rg, te· 
.llautricht, io .de Letrlooijerllraat, ter plaatse waar de riv. de Jeker, 
onder door den wal , de. slad binnen vloeit. 

De Nonnen , die dus genoemd werden naar de kleur van haar ge
waad, zijn op aanzoeken der Regering, in liet jaar 1664, allereent 
uit.. de Val St. Barhe le Hasselt binnen MaasLriebt gek.omen , t.cr ge• 
legeobeid dat aldaar eene besmettelijke ziekte regeerde, want bare 
instelling bragt. mede, buiten het huis zieken op te passen, waartoe 
zij eeoe bijzondere geschiktheid hadden. Daar men weldra inzag boe 
nuUig d12e insl.elliog, -voor de oppassing der zieken zijn kon , werd 
haar, Îll 1670, het. huis, dat 1ij bewoonden, en het.welk •an den 
begin'1e tot geen klooster aangelegd was, door de Regering ingeruimd. 



De~• Staten ~•, wei~ huaae toestemmia,r te pten. 
Gedurende dea iaval der Fraaachea, ia 16751, werden s\J ecliter Loege
laaen, waarna aij, in 1675, aan hna hais acne kapel setiouwd heb
ben, die a~a de H. E,11u1u, de Patronesse harer orde, wu toegewijd. 
Na den vrede ..-an Nijmegea beTeStigde de Regering, in 1678, de 
to,ilatiof der Graanwe Z.ust.en. Deae Nonaeo stonden onder den 
Provinciaal ~er Boofaarden, ea leefden naar clea derden regel 11110 den 
H. Fauc1acvs ; ook werdea in het klooster 1innelooae Trouwen bewaard. 

Dit. klooster is in het jur 1795 vernietigd. De gebouwen worden 
thans gebr11ikt tot kranbinnigenhais. 

GRAAUWSCHE-HOEK, voorm. reh. ia Staati-Y~, ia 
Btmter-ÁmlHxM I prov. Znland, arr. en 6 u. Z. O. van Goa, 
bat., distr. en 1¾ u. N. 0. van H•l.t, rem, 6Na•----Langnulam, 

, thans in het d. Graauw be,repeo, -
GRAAUWSCHE-POLl)ER, pc,ld. in Staall-Ylaanltmt 1 ia Ba,,,.,_ 

Á""1aeit, prov, Znlan,l. Zie Ga.uuw (Ow11-). 
GRABAG , cl. in Oim-luii I op het S.nda,d, eil. J-, resid. 

KGJ#, ads. res. Jla.gola"f, . 
Dit. dorp werd, ia Baart 18517, door den heruehten Roover Ww,

P1.ny, met. eene bende Taa 70 oi 80 man aaapvallen ," en gedeelLelijk 
in den asch relegd. 

GRACHT, geh. in be& Toorm. hertogdom Li,nhrg, proY. Limln,rg, 
arr. en IS u. O. vaa Jlaa.,tridtt1 bat. en 11 u. N.W. vaa Bark, 
gem. J{~. 

GRACHT, ph. ia het Lantl-ean-Yaa-1nwg, proY, Li,,J,,,rg, arr. 
en Si u. N. 0. van llautricht, laat. en 1 u. z. ten O. Taa Siltanl, 
gem. ea 10 min. N.· W. van Oin6ui1 met 50 b, ea 170 ia,r. 

GRACHT (TER-) of Tn GuaT, b., prov. J,'rü,Zou, kw. Oomr
goo, griet. F~~l, arr. en il u. N. N. 0. TIiff L-,-,J,,a, 
lant. e~ il n. Z. W. 'fan Boltnrtl, ½ u. z. 'fan FGU11Jff'd., aan 
de trekvaart -YID Leeuwarden naar Dockum i mei IS h. en ISO inw. 

GllACHT-VAN-CORBULO, kanaal; door den Romeinschen Veldheer 
C.un Do•mua CoaauLo gegraYen. Zie CoaJULO (Guca-r-n11-). 

GllACHT-VAN-DRUSUS~ kanaal, door Dauava hier te lande pgra
yen. Zie IJ1111L (N1avwa-). 

GllACHTSW AL, bebouwde buitensinpl, Z. 0. Tan Lmn,ord,,a, 
prov. FriMla.J, k,r. Oim,rgoo. 

GRACIA'S-BOOP, verl. hoatgr. ia Jr.-lantl,-Guiona 1 kol. Sun• 
11811W, Zie Guca1.'1-Boo•• . 

GRACIA'S-KAMP, verl. hoatgr. in Jf,Jmandi-GuÎIIRG, lol. Suri-
•ame. Zie Gucu••~&.1.11•. . 

GRAENTZ.INGEN, d. in he& balj. vaa Dwm/a, 1rootb. L_,,,J,urg, 
Zie Ga111n11n1. · 

GRAES, -Yoorm. baveut.he in T.,,.t1a,, prov. O,erijuel I arr. en 
i½ u. z. 'l'aa .Alm,lo, kant. en f u. N. van D,ldnt, rem, .Amk
D,ltlc-. 

Ter plaatse., •&l!r 1ij gestaan beeft., 1iet men thans eeae hoeren
woning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eeoe op
pervlali.te van 10 bund. 80 v. r. 44 "• ell., wordea thans in eigendom 
bueten door den Heer J. \V. C. Baron na Hs1eu:1111 Tal Tw1c&EL, 
voonaehtig op den hui,e Twickel , gem •. Ambt-Delden. Op het Guu 
ligt thans nog ~et reg_t van Markenrigter der buu·r1.schap Asel~, Ambt
Delden , aoodat de eigenaar no het G■AU steeds Markenr1gter van 
A1elo is. 
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GRABTHEII, d. io het graa&. Hoona,, pro,-. Urrahrg. Zie Gu
~ (1). 

GRAEVAWEY, ouite ,reg, prov. Frinlantl. Zie Gunnwn. 
GRAFHORST, gem. in Zalland, i,rov. O•mj11tl, arr. z-1u, 

kant. Katnpm (lS k. d., 3 m. k., 1 s. d., i ged.) ; palend'e N. aan 
:Kampen , den regter arm un den IJssel , het Ganzediep en -verder 
aan dli' Goot of het Grafhorsterdit"p, 0. aáti Genemuiden ot' de Bis
schops•wetering én de Lutterzijl, Z. en W. ilan de irem, IJsselmuiden. 

De geheele gem. wordt doorsneden door de in 1826 en 18i7 aange
legde overlaalskade, bevat het plattelandst. Grafhorst en eenige 
'Verstrooid limrende buizen. Zij bestaat eene oppervlakte van iH band. 
60 v. r. 26 •· ell.; telt 76 b., bewoond door 8lS huisgea., uitmakende 
eene bevolking van 400 ln,i,, die m'eest h1111 bestaan vinden in milt• 
lenweverij en handel in biezen of russen en veeteelt. 

De inw., die alle Herv. zijn, behooren tot de kerk. gem. un IJn,l-
muitkn. - Men hee~ in deze gem .. eene school. · 

Het plattelandst. GuFROIIST ligt 5 u. N. W. van Zwólle, i ll. N. 0. 
Yan Kampen. Het is eene opene plaats, waà'rvan de ingesetenen, in het 
janr 1333: door Joauns v.111 D111ST·, vijf en veertigsteu· Bisschop Tan 
Utrecht, beschonken werden, met gelijke stadsi,egten als Z tDol 1,, 
Ha,, e lt en G ,n ,mui tl, n, om Schepenen te kiezen en met den 
Sebo11t het gerigt. te houden. Zij zouden daarvoor jaarlijks aan den 
Bisschop betalen 8 pond zwarte tournoizen (31 rld. 28 centt) ; ter-
wijl de nijheid der stad werd bepaald van den Oordt tot Gnn.ont 
Vonder toe. Jfet stadje is echter nimmer tot eenen trap van aanaien 
·opgeklommen , daar het nooit bemuurd en altijd aonder kerk ge
bleven is. De buizen zijn meestal in eene lange rij , am beide zij
den van den IJsseldijk, gebonwd , en VOT1Den derliàl.ve eene kleine 
·straat. 

De school wordt door een gemiddeld getal •an 71S leerlingen hezocbt. 
Bij den watervloed van 14 en 11S November 1773, vielen er twee 

groote gaten in den Usreldijk , bij Ga&n'oasT, waarvan het -eene aoo 
groot was , dat eeoe • lfl'OOle praam of sclioit , wnrin eene lfdieele 
huishoudio~ zich gered had, er door been ging, en in zijne vaart eeae 
kleine boerenwoning omver wierp. V llD Ga.uaoasT tot aan de Lutter
sijl , waren drie en veertig gaten, 100 groote ils kleine, en de dijlten 
-van h11iiea en binnen llfgeslagen. Door èlese doorbnken 1ijn, zoo 
onder C.ARoHT 1 ia den Koekoek, als aan den zeedijk, dertien mea
aehen verdronken. Naauwelijks was de schade, aan den dijk. nroor• 
saakt, weder hersleld, of er -viel, in den nacht van den il en ii 
November 1776, weder eene wad , wel van veertien voeten lang, 

·terwijl te Gunoan ·1elf een rrat in den dijk geslagen -werd, waardoor 
twee buizen geheel wegspoelden, en vier andere aeer beschadigd werden. 

Bij den watersnood van Febrnarij 182?S-, herron de dijk, op den 
4 dier maand , des morgens •om vier ure , over te 1oopen. Mm 
stelde alle middelen in het 11·erk , om menschen en vee 11it de laagst 
staande h11izen te redclcn , hetwelk, niet zonder r,evaar, r,el11kte. 
Omstreeks ne:ren nre spoelden tien huizen , aan den Hranderdijk., 
r.~heel weg , zoo dat er rreen spoor van overbll'ef. Ten &(wen ure 
b"gon de dijk, \laarop Gaunonsr gelcrrrn is, owr te lnopcn , 100• 

dat men vreesde, dat hij zoude hez-i,ijken, helwelk ook werkelijk 

(t) Do ovcrigo •r\lkcleo, -..·elke meo eldcr1 1111 .... Ga..■ su,ol4 îiadl, doch bier Riel p•oada 
,rordoa , 1oeko men op Ga,. 
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plaab g,eep , want tea tiea UN spoelde :aldaar ee11e waile , ea tea 
11 ure eeoe tweede, 1raardoor het ééoe huis Toor, eo het andere 
na, geheel werd wes6'esla6'en. Des namitldap ten 4½ ure .wu het 
water ·op het hoogste en de gebeele gemeente ondergeloopen , met 
uitzondering van zeventien woningen , met bonne tuintjes , het p· 
meeotebuis en de school. De toestand der inwoner■ .-an dea:e ge
-meen te was toen nrsebriUelijk , daar ar, 'Yan de vier en sestig 
aanwezige woningen , zes en twintig geheel 'Wl!lfgetpoeld , en Tcertie11 
zwaar geteisterd waren. Er Tenlronken vijf en dertig ·runderen, doch 
·het verlies van menscben was gelukkig minder, dan men gevreesd. 
bad , daar er 'llecbts 'aes personen hij on1k.1ramen. 

Het wapen der gem. GuraoHT bestaat uit een schild •an -amor 
(blaanw) , beladen met eenen zalm Tan goud. · 

GRAFHORSTERDIEP, ""· in •Zallr,uul, pl'O'V, O.mj111l. Zie 
GOOT (D■). 

·GRAFT, geni. in 'het baljnw1. van de lfï,1ellJ6uf!en, in ·den Bi
land,polJer, P'°"· lfoorrl-Hollarttl., arr. HOOl'II, kant. P~ 
(6 k.d., 19 m. Ir.., 4 •• d.); palende z. W. en N. aa• 4e gem. Zaicl
en Noord-Schermer, 0. aan de Rijp. 

Deze gem. wu Troeger met de Rijp Tereenigd, maar in het jur 
· 1607 zijn zij van elkander gescheiden, zoodat de gem. Graft llestaat 
uit de d. Graft, Oost-Grafdijk en Wut-Grafdijk, hené'l'en1 · 
het geb. Noordeinde-un-Grah, at.mede een gedeel&e Tao de 
Stermeer ea 'YolD de Schermer. 

Zij beslaat eene oppenlakte van 1113 l,ond, 72 v. r. 70 v. ell., 
1elt 21'2 b., bewoond door Si8 hoisge1., uitmakende een• bevolking 
-van ruim tlSOO inw., die meest bun bestaan vinden in de veeteelt e11 
melkerij ; terwijl men er 6 touwslagerijen ; 1 koren- en IS hennepmolens 
heeft. Th, inw ,' van Oost-Graftdijk eo West-Graftdijk, generen. zieh • 
ook 'l'Oor een ·groot deel met het beitelen van heonip en het 1p1nae11 
van garen tot zeildoek; terwijl sommigen van Weet-Graftdijk, eolt '1'811 

de visch•anpt op het Gral'termeer bestaan. 
De lJlerT., die hier 1000 in getal zijn, maken de pa, wn lba(C 

en Oott-n-11' 1d-6Nfttlljk uit. 
De Doopsgez., van ,relke "' no ,eteld worden , mailen. •e gem. 

Oo1t-n-lY11t-6raftdijk en lfotwtlfflatfe..an-6roft-••6toft uit. ' 
De Evang. Luth., van welke er oadencheidene aijo, llehooreo tot 

cle gem. van tl, Rijp. 
Th, R. K., •an weUi.en men er fl80 -aantreft, hehoo1en lot de 1tat. 

Tau de Rijp. In Troeger tijd hadden de R. I. 'flln Gun, eeae eige11 
lerk , welke te Noordeinde-van-Graft stond. 

Men telt in deze gem. 3 scholen, als: éêne te Graft, 'ééne te 
-Oost-Graftdijk en êéne le West-Graftdijk. 

Het d. Gun ligt S½ u. W. Z. W. Tan Hoorn, 1! u. N. W. -.an 
Purmerend , en heeft, naar men wil , zijnen naam gekregen Tan cle 
V n il e-G ra ft, een water det er lanffs loopt. Het 'IHS in de zestiende 
eeuw ireheel en al met water omrinitd,. Later was bel genoegzaam met 

· -de Rijp vereenigd , doch door verval zija er aa11 dien kant een groote 
rij buizen wemieruimd. Ook heeft het in 170lS, door brand geleden, 
waardoor 43 b. vernield zijn. Gun was oodtijd1 het oudste hoofddorp 
van het Schermer-eiland (zoo tóch noemde men het oudtijd1), en het 
grootste dorp , toen het met de Rijp 'l'ereenigd was. 

De He"., die hier 300 in getal zijn , maken eene gem. nit, w!lke 
tot de klus. no 4lkmaar, ring 'fin de Rijp, behoort. Van het Jaar 
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tlS7 4-18i51, waren Ga.u'I en de Bij p, kerkelijk vereeoigd, aijnd• 
de eente , die in deze vereenigde gem. het leeraárambt heeft wurp
nomen , geweest P1zna HuD1Ua:s, die in het jaar 11S71S , henraaiu 
-kwam en in het volgende jaar naar Koedijk c.a. vertrok. In het jaar 
1622, toen Gurr en de Rijp_ gescheiden werden, was aldaar in dienlt 
WouTn Aa1uas, die te Graft bleef en er t in 164lS. Bij vacal.Ure 
maakt de kerkeraad .een twaalf-, 11es- en drietal, uit welk laatste dutem
mende Mans-ledematen een beroep doen. 

De kerk , die d~ eente parochiekerk op het Schermereiland ge
-weest is, was v.6ór de Reformatie aan den H. Bo111HC111s toegewijd. 
De pastorij plagt jaarlijks, alles daaronder begrepen , 100 Rijnsche 
guldens (140 guldens) op te brengen, doch bij afwezigheid trok de 
Pastoor 40 of ISO Rijnsche guldens (IS6 of 70 guldens). Hij had een 
pastorij en trok van de landrenten omtrent ISO IUjmche gnldens 
(70 guldens). Het kosterschap plagt bij afwezigheid jaarlijks oP te 
brengen 40 Rijnsche guldens (IS6 guldens). In deae kerk was een 
altaar van ST, C.1.ua1n, aan welk altaar eene kapellanij gesticht was 
dour Bau!lo S.u,1111szoo11 en door sijne gemalin E1T.1.. Het kertsebou"', 
dat ruim en fraai is, had tot op het midden der vorige eeuw eenen 
sierlijken koepeltoren , welke men, om de bouwvalligheid, beeft moe
ten afbreken , en waarvoor een afgaande spits in de plaats pteld it. 
In deze kerk is een orgel. ' 

Het Raadhuis , dat in het jaar 161:S gesticht ia , is. een net en 
doelmatig ingerigt gebouw, 

Er is hier ook een bekwaam weeshuis , hetwelk in het jaar 1708 
geslicht is , in plaats nn een voorgaand , dat door den brand Terteerd 
werd. 

De kermis heelt plaats op den leatsten Zondag in September of óp den 
eersten October van elk jaar, aoci deze op eenen Zondaf invalt. 

Gun werd, met het suideinde •Hn het oude dorp S ç erae r, welk 
1uideinde het tegenwoordige kerkdorp Groot-Schermer is, ten jare 1H7, 
verwezen in eene beete var.i 200 pond Holi. (11SO gold.), ter oonaak 
'YAD Wllderspanuigbeid t,cn den Graaf, tijdens de Hoeksche en Kabel
jaauwscbe twisten. In 404, verkregen de inw: van Gun, van Her
tog AualC:Jl'I, bun voornaamste handvest, waarin uitgedrukt werd, 
dat zij in geestelijke ft(l'len niet verder I dan tot hunne parochie mog
ten gedaagd worden. 

In 11S71S, kwamen de Spanjaarden, honderd viJt\ig man sterk• op 
het eiland en werden dapper afgeslagen. De SpanJaarden namen ech
ter drie s!!hniten en de schouw over de Vuilegraft mede. 
}n 1607, werden Ga.i.rr en de Rijp van elka.oder gescheiden, en 

-btJ de Staten van Holland bepaald , dat de Regenng van Gun 11oude 
bestaan uit 1' Vroedschappen en IS Schepenen. Gun dus een afzon
derlijk regtsgebied uitmakende, deed in het jaar 1613 een nieutr Raad
huis houwen. 

Het wapen der gem. Gurr bestaat uit een veld van azuur , bela
ilen met eenen boom , waartegen eene koe staat, alles van goud. 

GRAFT (DE), water, prov. Friesland, k w. Oo.itn-goo, griet. /Jan.,._ 
de~d~!l, d~t. . te W arte~a, uit het Langdeel voorlk~men_de, met eene 
11mdel1Jke r,gtmg naar Syteburen loopt, waar het 11ch m de ll'ijdt-
Ee ontlast. • 

GRAFT -~DE), wat~rtje in lliJ11la11d, prov, Zuid-Holland, dat met 
eene oosteluke strekkmg van het d. Lisse naar het Haarlemmermeer 
loopt en de ha,·cu ,·an Lisse vormt. 
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Cll.lF1' (NOORDEINDE-VAN-), b. in bet balj. van de K~r-
9'!", prov. Jfoord,.Hollaatl 1 arr. en 3i u, W. z. W. nn Hoom, 
Jiant. en 1f u. N. W. van Purnlff'fllde, gem. en 7 min. N. VIUI 
<Jrafr. Het is een net en zindelijk plaat.aje , clat nog getuigt van 
"Yroegere welvaart , toen de rolreederij bloeide. 
• Men beeft er eene Doopsgezinde kerk, voor de gem. nn Noord

einde-van-Graft-en-Graft, 1ijnde een klein docb net gebouw, 
aonder toren of orgel. . 

De R. K. haddèn hier vroeger eene kwk voor de stat. van Graft, 
docl1 de1e is, na de ~lichting van de R. K. kerk in de Rijp , op het 
einde der vorige eeuw , in een woonhuis veranderd, 

GRAlo'T (TER-), b., prov. Frie,laatl. Zie Gu.cu (Taa-) en T1a
G111,c■T. 

GRAFT (DE-VUILE-) 1 waler in het balj. van de JVie,u,,burgm, in 
he~ &Mrrnrrtiland, dat , . no de &krmer afkomende, langs· Graft 
au1dwaarts op naar het &Attmetr loopt. 

GRAFTDIJK. d. in het balj. nn de lfieu.,l,urrn, in den Bilaml,
polder, prov. 1Votml-Holland. Zie Guno1J1t (Win-). 

GRAFTDIJK (OOST-), ook wel OoSTnauun geheeten, d. in het 
halj. van de lfieu.,,,.rgm, in den Eilandipoldn, prov. lfoortl-Hol
lantl, arr. en 4 u. W.Z. W. van Hoorn, kant. en 1! u. W. N.W. 
Tau Purme'rfflde, gem. en½ u. Z. ten W. van Graft, aan het Groot• 
Noord-Hollandsche kanaal. 

De Herv., die er wonen, behooren tot de gem. van Oo,t-en-'ll'ert
Grafdijli:. In het jaar 1641 is hier eeue aehool gebouwd, welke 
teven, tot kerkje diende. Zes jaren lat.er is evenwel dit schoolgebouw 
afgebroken en op de plaat.1 1 waar het gestaan had, een nieuw kerk
gebouw gesticht., Toonien van eenen toren, Bij den hevigen st.orm 
"fan 29 November 18."16 werd dit gebouw uit elkander gerukt en daarna 
de tegenwoordige kerk gest.ieht, welke den ii November 1840 is in-
1ewijd , en een aet gebouw is, prijkende met eenen toren , docb zon
der orgel. 

De Doopsger.., die er zijn, behooren tot. de gem. van Otnt-ni-'ll',11-
thaftrlijk, welke hier mede eene vergadering hebben , zijnde een klein 1 

doch nel gebouw, zonder toren of orgel. 
De R. K., welke men er aantrei\ 1 worden tot de. stat. 'fan · de 

Rijp gerekend. 
GRAFTDIJK (OOST- BN WEST-), kerkelijke Hen. gem., prov. 

1Voortl-Holla,11l, klasa. no Allmaoar, ring nn de Rijp, met 600 zielen 
en i kerken, eene te Oost.-Graftdijk en eene te West-Graftdijk. 

Deze gem. werd opgerigt in 16H, en bediend door eenen Leeraar, 
W1L■IL■11s Gauana, die in ·t61SO van zijne diemt ontalagen werd. 
In het 'fOOrgaaude jaar 1619 waren Ooat-Graldijk en West
Grafdijk van elkander gescheiden, eb toen was te Oast-Grafdijk 
J.eeraar geworden Pnaus Hnu,a&, die er in 1683 stierf. Dit hee~ 
geduurd t.ot in 1808, want. toen Bn11.1JU1vs Loos, Predikant te Oost
Grafdijk, in 1807 naar Ursom beroepen waa, werd, in laooarij 1808, 
Ooat-Grafdijk •bij W est-Grafdijk gevoegd eo bediend door den daar t.oeo 
in dienst zijnde Predikant. Pnaua Ba1n.uu. Bij vacature maakt de 
kerkeraad een twaalf-, r.es- en drietal , uit welk laatste de stemmende 
lla111-ledematen een beroep doen. 

GllAFTDUK. (OOST- EN WEST-), kerkelijke Doopsgez. gem., prov-. 
Noord-HoUarul, met 140 1ielen en i kerken, eene te Oost-Graft
dijk en •ne te West-Graf&dijk. 
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GIUJ.Pl'DIIK. (WEST;.), ook. wel enkel lunmn. p■oemtl, et. ia bel 
halj. 'van deNin."'1argna, arr. en 4 u. W. Z.W. 'ftD BOMW, kant.. 
en i u. W. N. W. va■ p.,,,..,...., i u. W. ten Z. •an Graft, 
indien men namenlijk de afstand te water berekent , want om er n11 
Graft. te 'fOet. te komen heeft men 1i u. IJUDI werk , cloordieu mea 
deu weg over de Rijp en Oost-Graftdijk moet. nemen•, want tusschen 
dit d. en Graft, ligt. het Graftermeer. De la. Ie WuT-Ga.a.lrflUK 
1taan aan den dijk, die ten deelo lani;• het Groot-Noord-Hollandsch
bnaal , doch voor het grootste gedeelte langt de Vuile-Graft. loopt. 

De Herv., die er wonen, bebooren tot de gem, van Oaal-en-lYnt
Grafldij_i, welke ook hier een kerkje beeft, da, ia het jaar 161St 
~•nrd en no eonen spillen tor.en voorzien is,. doch geen orgel beeft. 

De Doopsgez., die men er aantreft, behooren tot de gem. van Ood
en-JY ~11-Graf!tliji, welke hier· ook ene vergaderplaats hehbeu, ICIDder 
toren of orgel. 

De R. K., welke men er telt, worden tot de 1tal. 'fan tlt, Rijp 
gerekend.· . 

Te W111T-Ga.ur1111m ligt eeue 1teeuen 1luia, cloor welle weleer de 
haringbuizen been TOeren ; ook beef\ men er eenen zaagmolen, 1taaude 
eigenlijk aan den Schermerdijk., bij de vlotbrug over het Groot-Noord
Hollandsche kanaal, waardoor het jaagpad ,. dat van Pumerende af 
langs de imidzijde vau het kanaal loopt, naar Allunaar en 'ferder op 
langs de noordzijde gaat. 

Dit d. is de geboorteplaats TllD den Godgeleerde11 J.u:ons Vil Nm 
1'L111uwme, 'geb. iO Februarij 174!!, 1' 14 September 1817, n 
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid ea Kerkelijke geschiedenis , aan de 
doorluchtige school ell Predikant te Amsterdam Ie 1ijn geweest , en 
'AD llen. 1releerden. Natuurkundige Ball&aD N1anr111nT, pb. 10 Augus,
tas 161S4, 1' i8 llei 1718, ah Geneesheer, BurgelDClelt.eP en laad 
der stad Purmerende, 

GRAFT-EN-GB.UT (NOORDEINDE-VAN-), kerk. Doopspz. gem., 
prov. Noord-Holland; met 180 zielen en eene kerk te ·Noordeinde 
'fan-Graft. 

GRAFTEUEER, op de meeate kaarten, onder den naam vau Zn
»n•ua voorkomende, meer in het balj. vall de Nieu"'1u,g,,,, in cleD 
Bilantlrpoldn- 1 prov • .Notml-Bollantl, gem. Graft, tusscJ.ea de d. 
Graf\ en West-Graf\dijk 1rele1ren. 

GRAFT-VAN-CORBULO, kanaal, door dea llomeinsebea Velllheer 
·cn1vs IIJ0•1nvs GoaauLo, hier te landa gegraven. Zie Goul!Lo(Guft..•d-). 

GRAFT-VAN-DRUSUS , kanaal, door Da11$111 kier 1e 1-de gegra• 
'fen. Zie JJssu (Ni1nn). 

GRAFWEGI, haan, ia het. Riji-Nn-lfij..gm, pnv. Q•lt.lerlatl, 
dia&r., arr., kant. ea il a. z. •an lfijrM!Jffl, iem. en i u. Z. vu 
Broesbe.k; met 315 h. en j:JO inw. 

GRAGANG, d. in Otnt-lwdii, op het Suru/a,chtt eil. J,-,., res. RnaNffg. 
GRAGT (TER-), h" prov. J'mslantl, k.w. Oo1t.e,g0t1, griet. Fff'o 

werdnatkrl. Zie GucaT rru-). . . 
GRALDA , -voorm. atat.e, prov. Fmslontl, kw. Oo,tngeo" griet. 

ltlaarJn.tl,el, arr. en 3 n. Z. va■ LffuiHrtlna, kant. en 1 u, 0. ·Ho 
BaUfllfftl, i •· Z. W. vaa Grou.•, waarloe zij behoorde. 

. Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, 1iet men tma eeae boerenwe
ning. De daartoe helaoonl hebbende gronden , beslaaoàeen.e oppen.l&kte 
'Vlll iS hand. 11S •· r., worden thans in eiBfllllom -te■ dotr 
P. v.ur ••• Vn••• woonachtig te Grouw. 



, OBA~DA., Toorm. ttate, pro". Frw,1"nd, a. _.,,,.,,.._, pt. 
Maaftl•--'-', art •. eil. i u. W. van Leeunrdna, kant. eo 1 u. z. 
vaa B,rlikum, Z. van Menaldum, ½ u. N. van Dronrijp. 

De daartoe behoord hebbende groodea worden thans door ondenchei• 
dene eigenaars bezeten. 

GRALINGEN of Gu11DLl11Glll, geh. in de heerl. Braa,leniurg, grooth~ 
l,,aztmb11.rg 1 arr. en 1½ u. N. N. W. ,rao Diekirt:A 1 kant. én 1i u. 
W. \en N. van YitJnJ,,., gem. en l u. Z. W. van Pam:/aeid I i u. 
Z. van Jllerdei,l, waartoe het behoort. • 

GRAMSBERGEN, sem. w Zalland ,1ro,-. O.emjnel, arr. IJnn
ter, kant.. Otnmu (3 k. d., 4 m. k., ä 1. .) ; palende !; . aan de Dreoth
sche 11em, Hoogeveen en Koe,orden , O. aan het kooin11rijk Hannover, 
Z. aan de gem. Stad-Hardeobergh en Amht-llardenberg, W. aan 
Ambt-Hardenberg. • 

Deze gem. bevat het plaUelaodat. Gramsbergen, beneveo1 de geh. 
Ane, Aaevelde, Holtheme, Ho.hbooue, Lo.oaen en den 
Velde. 

Deze gem. beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte vaa 
&S861S bond., waaronder 1784 bond. 33 v. r. 6 v. ell. belastbare grond, 
telt. i73 h., bewoond door 29H huisgez., uitmakende eene bevolking 
Tan onueve11r 1700 inw., die meestal in den landbouw en veeteelt, 
alsmede voor • een gedeelte in be~ lionenweven , hun bestaan "Vinden , 
soo dat. er ruim 60 weefgetouwen gevonden worden·, waanan het ra. 
larikaat., om de deugdzaamheid en sterkte, "Vooral· door de Grooin
geN en bewonen der omstreken , zeer gesoeht wordt. 

Van do Hen., die hier 1600 in getal aijn, worden ongeveer 101l0 
tot de kerk. gem. no Har,l,nl,,rgl,, aerekend , terwijl de overige HHO de 
gem "Van G~dergim uitmaken , welk.e beide gem. tot de klass. 'HD 

~wik, ring van Onuaen I hehooren. · 
De eerste , welke bier het leeraarambt beeft waargenomen , is ie

weest Jouoc111 B11L011w, die in het jaar 161H van &.ijoe dienst werd 
oatalagea. liet beroep geschiedt door de Hans-ledematen. 

De R. K., "Van welke men er 70 aantreft, onder welke i9 Coin,mu
oikaoteo, worden tot. de stat. van J' il,teren-en-Ora.,,. gerekend, doch 
1aan , soodra eeoe nieuwe R. K.. kerk te Lullen , gem. Ambt-Harden• 
hergh , sal aija gesticht, en waarmede reeds een begin wordt gemaakt, 
daartoe over. · 

De 6 zich albier bevindende lar., beboore!J tot dl\ rin1J9yna!JOIP nn 
l>ne,e,n, . 

Men heeft ia deae gem. Il scholen, al,: eene te Gramsbergen, 
eeoe te Ane, eene te Boltbeme, eene te llohboono en eeoe te 
den V e l d e , welke .pumelijk pmiddeld door een getal nn 21;0· 
leerlingen bezocht worden. 

De ■tede Gu■sHHH, met een gedeelte van de gem., is eene beert., 
,relke ia het. midden der vorige eeuw bezeten werd door den lleer 
Jlsnu,u Bvac■uD Rvnaa, Graaf ,:an BecAteren. Thans is zij eoa 
eigendom na don Heer :S.nlWlD P1Taa LöHu , woonachtig t.c Rot• . 
lerdam. 

Het i,lattelaodst. Gu.u■aao111, litrt 13 n. N. O. van Deventer, 4! u. 
N. N. 0. nn Ommen, am de Vecht, welke riY. ook in ver\iand ia 
gehragt. ~et. de Dedemsvaart, die Le Ane uit de . Vecht beainl C!I te 
IINselt e10d1gt. 

Het heeft weinig meer aanzien dan een lleiu dorp , en worilt h~t 
eent plijktijdir met de bavuathe Gram, ber1en, iit h~~ jaar. 144>1 
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.....-nel- 1'ur PIClm (1) û te leidea, .... _... dGN plaat,~ 
ia welka nabijheid, den i7 Julij 12i6, One Il, den viereadert.iptea, 
Bi11ehop 'fan Utrecht t eenen noodlowpo veld.lag aan de Drent.hem 
leverde , toen reeda bestaan hebben. . 

In de He". kerk , waren vóór de Reformatie drie vibrijen geatieht. 
Den 12 April 1607 , achreef de Heer "fH A.uwmr, eenea brief ■aa 
S.u110uT V 01■11a, Pauuelijk-Vikaris in de Vereenigde Nederlaaden , 
waarin hij beweerde , dal hij het regt vau patrooD■cbap over twee vaa 
die vikarijen had ; en dat soodanilJ regt o'Ver de derde 'fikarij den 
Drost nn IJsselmuiden toebehoorde, 1onáer cehter daarbij den titel op 
te ge,en, waarop dit regt 1tellnde. Deae kerk, welke met .toren ea 
orgel voonien i1, werd , in het jaar 1679 • door de Mun11.enche1t nr
woe■t, en tot hare hentellinr eene collecte gedaan in de prov. Drent.Le. 

De school wordt door een gemiddeld getal na 80 leerlingen be-
aocht. - De kermis" •alt in den eersten Donderdag in September. 

Den 4 Nonmber 1777 ontstoad bier bij het vlas hekelen, een p
weldigen brand , waarbij 44 h. en het bovenste gedeelte vaa dea tona 
in den ucb werden gelegd. 

Het wapen bestaat uit een schild van a1uur (hlaaow), beladen Dit$ 
drie bi1antijnen van goud. Het schild gedekt door eene kroon na goud. 

GRAMSBERGEN, Yoorm. havea. of sterkte, ia ZaUa.tl, prov. 
O.erij,ul, arr. en 1S u. N.O. van D~1111ter, laat. en 4½ u. N.N.O. 
'\'an Ommn, gem. en i min. ten N. O. van G,ar,ubergn. 

Dit slot, hetwelk men reeds in het jaar 1SSIS vermeld mek~ moe& 
seer sterk geweest aijn. Het was met dikke muren en toren, voenien, 

• volgens de vroegere nslinghouwkuade verslerkL, en van aalte 1(1'8ch1en 
omringd. Ook bekleedt het eene aaa1ienlijke rol in de gesc~edenï.. 
Jn 11h11 hielden de Geldenchen het bezet , ea of,cbooa •ü , door Fu-
1>u111:. Uli Tw1c11:.1to, Drost van Konordn, 1 • er uiL werd.en gednvmi P 

maalr.len aij er aich in het volgende jaar weder meester vaa. 
ln 11S93 vinden wij het door V IBBVCo baet ; decb het werd in da, 

jaar door Graaf W JLLU v.ur N.t.llUV, · met vele maaachappen en aes stuk
len geschut, belegerd en gewonnen. Ia Jlei 167$ kwam de Jl11nster
•ehe Veldoverste RusDOu , met 900 voetknechtea . en elf kornettea 
te paard , van kanon en mort.ieren vooraien , voor deae sterkte.. De 
bezetting, uit 56 or ISO man bestaande, atond onder het hevel van 
den Vaandrig Gua1T Uli B1z■sn1n , en verdedigde aieh 100 dapper, dat 
tl_e vijand met v!rlies terull' week. !Jaar Uli lliuuuu ma_,a te ge
nng was , om die belegering lang uit. te houden , trad hij 10 oodu;. 
handeling en nrkreeg de belofte, van met krijgseer te mogen uiu.rek
len. Toen de Jlunsterscben het klein getal sagen,. dat hun eenen 

. aoodanigen t~enstand geboden bad , achoaden 1ij het verdrag en hiel
den de bezetl.Jng gevangen, 

Toen K.oevorden, in December 167i, door de Staatachen hernomen 
was , werd het huis Ga.1.■111&11111 door de llunstenehen venterlr.L en al
daar een dam in de Vecht gelegd , ten einde , door heL onder water 
aetten der landerijen rondom Koevorden , die vesting weder tot overgave 
te dwingen, maar den 10. Oetober 1673 brak de rondom die stad 
,reslagen ringdijk door, waardoor vele Munstencben hunnen dood ia de 
golven vonden. In April des volgenden jaars, werd het lloL door de 

(11 ÄO,W ...... ""'""' , ... _;,. ,.,,.,.,, ... .,.,.,.,,., .... Allli911ilrlflo lJn- .l'ron""'• ... 1.11 .. ' 
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.odla i.....i.t 'lfflllill, en btt àat'Da· Jiet lhllllBUH het ddbfl,11t- · 
kruid springen. V11"olgena werd bflt geheel afgebroken en een nieaw 
huis op daelfde plaau gebouwd , hetwelk in 1822 , voor afbrjak is 
,rerkocht , terwijl de groad door het dempen der beide tJrachten aan 
de -weide de Steen is getrokken. 
· GRAJISOORD, geh. in het Lantl-Ra-Ranstem 1 prov. 1Voonl-Bra
Bff'lt11 dillr., arr. en 6 u. 0. Z. 0. van ', Hertogmbo"l,, 1 kant. en 
j .u. 0. vaa Yegd,111 1 gem. eo iO mm. Z,, W. vah BHiel; met i h. 
en 10 inw. 

GRAND.!, naam , welken de Negen geven aan de suikerplant. SmABO
a-Gn.u, ia lfHffland,-0.iana, kol. SurÏfllJJM. Zie S1u10-•11-Gu.a1. 

GRANDHOFP or liever G■URDUH • geh. in de lieerl. Beaufort, 
1rooth. Lru:""1,urg, kw. eo 4 n. N. W. van GntrenmacAff- 7 arr. en 
S n. 0. ten Z. van Dii.ircA, lr.aot. en 1i n. W. tea N. van BcAter
ucA, deels gem. Bto11forl1 deeb gem. Bmlorf, bestaande uit een groot 
ijzerwerk, met de daarbij behoorcnde gebouwen, smederijen ena. 

De ligging, in een 1childerachtig dal aan de Schwartllc. Bren• , die 
i u. tea N. van hier ia de Sure valt, mag met regt romantisch ge
heeten worden , 1ijnde de boschrijke hoogten , welke het omringen , 
ongeveer 3ö0 Nederl. ell. ~en de opper•lakte der Noordaee verheven. 

GRANDI,INGEN ,.geh. ia de heerl. Brarultm6urg1 poth. Luzemburg. 
Zie G■.1,1111,n. 

GRANGAN, ■trand en landiogsplaatl in Oo,t-larlt'ë, op het Sunla
.,_ eil. J-,, res. PGflOroetllOng. 

GllAN:MAN-GRON, naam. welken clc Negen geven aan de koffijplaot, 
RusT-u-WBU, in Jffltkrla11rl,-GuiaM1 kol. S.rinaml. Zie RnT-11;, 
Wn■:. 

GRANJUN-GRON (PIEKIEN), naam , welken de Negen geven aan 
de koffijplaot. Lv-RVIT, ia Jf11wlaarl,-6aiana I kol. Suriname. 
Zie L111T-TOr-Run. . . 

GRANSVOORD, aclell. h. op den Yel11fllff0om 1 prov. Gelthrlanrl. 
Zie -GUJ11noou. . 

· GRANWEYNI or Gao1w1J1111, naam, welken de Negen geven aan 
de koflijplant.. Twu-G■Ho&IBI, in lV.-la,,rl,-Grir,na 1 liol. SurinatM. 
Zie T1nz-G1aouD1. · . 

GllAPENDAAL, geh. in Zallanrl, prov. thmjuel, arr. en i½ u. 
W. van Znlle, kant. e■ i u, O. Z. 0. nn Kampm1 gem. en :l u. 
Z, VAD '/1' Ïllftl, 

GRASDEL , ook wel GillDIL , vaartsloot. ia 61111,tfflflf'-.AmlJaclit , 
prov. Noord-Hollanrl, gem. x-1;;•-n-HuÏlf«JGrrl, 0. 'f'Bn Koedijk. 

GRASEN, geh. in de har. van Bt'fflJ, prov. l'loortl-Bra.banrl, 
J'ïerde di1tr., arr. en 1f u. ten Z. W. van Bnila, kant. en 1 u. ten 
Z.W. van Gt1111ein, gem. GinR11km-en-BaJ1el; met 8 h. en ISO inw. 

Gl\ASHOFF, geh. iade heerl. Bllff, grooth. Luzemlmrg. Zie Gus
ua■oH, 

GRASRUIS (HET), voorm. geh. in Fiflflgo, prov. Groningrn 1 arr., 
iaat. en 1 u. 0. van Appingedam, gem. en 1½ u. Z. Z. W. van 
D,lfsijl, bij Mttdltuiun7 waartoe het liehoorde, iu lage grasrijke Wl• 
den. Het i■ thans slechts eeoe kleine vr.ehoederij. 

GB.ASHUIZHN, mÏllchieo de eigenlijke naam van het d. GA■s■lll• 
au, ia Fiflflgo I prov. Groninge11 1 maar die nooit gebruik.t wordt. 
Zie Gu1av111111. . . 

GRASK.AllP.EN (D.E) • .~Id. in het La,uJ,.,,a,,..Yiaun, prov. z.,.. 
Hollotl I arr. ~, kant. eo gem. Yianetf; palendti N. Q, aaa 
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het Slijk, O. aaa•n V-mbwaud, N.O. aaa.1111 Beoplaad, 1. «).· 
aa11 de Biezen , z. W. 88ll Bloemendaal. · . 

. GIUSPiEL , gela. in het Ltnul-.,_JlaHd,i• 1 proY, Noorl,.Bra
band, B1r111 distr., arr. en 8 u. 0. vaa 's lhr&,geabo,e1, kant. e11 
1i u. Z. Z. W. van Gm1111, gem. en 1H mia. N.N. 0. van ZHU&ad; 
mel 288 h. en ruim 1700 inw. 

GRASPOLDER, pold. in &aat,,.Y""1nänn, in het Y rij,•• Slaü, 
· Land Na Kathaná, prgv, J111larul 1 81'1', lliddelbarg I kaat.. e11'dil&r. 

Slu;,, gem. Zvidmnde. Deze \>old. is het zuidelijk. deel van d1111 
Cm,ke-,m..Gra,poltm. Het. dljk.J6, dat oadlijd1 misschien beide pol
dertjes 1cheidde, ia reeds lang verdweaen. De GauPOLDU grenst. dus N. aaa 
dea Crulteke-polder, 0. en Z. aan den St. Joris-polder, W. aan dea Aai-
werpen-polder. Hij ia groot 10 band. iO. v. r. 32 v. ell. Zie voora. 
ta11un-111-GaASPOL11u. 

&l\ASSE, geh. ia de heerl • .Ell,r I grooth. L--,/,urg. Zie Gu.-
11aaorr. . 

GB.ASSE, kl. eil. in Oo,t-lrulM I t.ot. deo JloluWe-.4~l behoo-
~de, N. 0. van Oby. . 
- GBASSERHOFF, Gun& of Ga.1■0••, gela. ia de Leerl. Bll,r1 groolb. 

Ltu:emln,rg, voor111. kw. en ½ u. 0. Z. 0. Taa A,,,.lon, arr. en 5 11. 

W. N.W. vaa Lqz,mburg, kant. en gem. Steinforl. 
GRASW AL, eene der vijf afdeelingen van het lf oogelaal, in de bar. 

-Yan -'•peren, proT. Zuitl-HoUa•d, arr. GorimAem, kant. Yi,a..,., 5em • 
.4,peren; palende N. aan den Eng, 0. un het 1tadje Aspere11 en de 
bmtenwaardeo tegen de Linge, Z. 0. aan Klein-Boog.land , Z. no de 
"Yijf Heuvels, W. aaa den Polder binne11 den Tiendweir, 

GRASWASSER, bt.-ek in het grootb. en de Belgische prov. L_,.. 
bu"f, Zij ontspnn!J' !iO mi.n. W. van het d. Differdinsen, i.n de aooge
numde Br,ite-Grund (Fond-de-Gros), stroomt in eene noordwestelijke 
rigting en valt, na het d. Reding in Hoog-RedinlJ en Laag-Redinr 
gesplitst to hebben, bij den molen van het Bel(Jische d. Athus in de l{or. 

~RATERHEIDE, heide in het Land""" Yall.enburg, pro,.. Li,,,1,u"I. 
Deze uitgestrekte heide beslaat 6868 bund. en is van gemeen gebruik der 

JPOndom, niet alleen in het Toormalige s\aat.~gebied '• Lands van Valken
burg, maar ook in het Guliks en Oustenrljks irebied, trelegene dorpen. 

·Aansaande deae laeide, benevens de reden -arona sij d1111 genoemd 
en de aanleidini welke aa11 een der Torige Landheere11 daartoe ,ege•eo 
:sij , om ze dus in gemeen gebruik. te doen dienen , worden onder 
lle landlieden aldaar vele dingen verhaald, voor welks eebtheicl men 
11iet aon durven instaan. Zoo wil men onder a11deren, dat Zvs~TIIIOLD • 
Hert.og wan Neder-Lotlwringea, bastaard:r;oon van deia Dul\sehen 
Keizer Aa110L1t , welke te Born , aijne hofhouding bacl , en door zija 
-woest en brooddronken gedrag , zijne onderdanea , doch vooral. de ia 
de nabijheid van aijn slot gelegene gen1eenten , veel overlast beNlr.
kende , en door het teugelloos jairtvermaak, niet zelden, hunne veld" 
-Yruchten Ternielde , in een OOffenblik nn leedweir;en over dit bedrijf, 
aan tafel zittende, een zijner ·pages last gaf te paard te stijgen, ea 
TÓÓr hei eindigen Tan den maaltijd , de grootste mogelijke opeervlakte 
van deze heide om te rijden , onder lwpalinir , dat de in den om
geredenen kring irelegen gronden, \oen een rijksdomein, aan de hier na 
te noeme gemeenten , bij wijae van 1chadevergoeding , aonde wordea 
geschonken. Men weet dat deze Z11s11Tl10LD, nabij Elsloo, in het jaar 
900 ■nenTelde , de bedoelde gift , zoude 4\111 omstreeks dit tijdstip 
•1teekenen. Voorheea wu, ten apli,w nn àue Jaeitle,het aaadeel, 



dal ieder der drie feme1de Mogendheden. .i.1nan bent, nimmer dodr 
grenspalen aangewe1en ; doch de inwoners dbl' nabij gelegene dorpea 
hadden "JID tija tot tijd aldaar laoill!R gebouwd. en oaaerscheidene 
stukken dezer heide gebroken en tot bekwaam bouwland gemaakt, 
waarvan lij 1ich auoo den bijzoodoren eigendom aanma1igden , 1onder 
daartoe eeailJ verlof te hebben ontvangen , en sooder van bon huis or 
aangematigd land, eenige lasten te betalen. Diensvolgens 1ijo de drie 
Mogendheden, de Keurvorst HD den Pallis, als Hertog van Gnlik , 
gelijk ook de Keizer, benevens de Algemeene Saa&en , als bezitten· 
· "Van het Lattd •an Valkenburg, samen overeen gekomen , om ieder un 
hun Commiaariaeo derwaarts te se11den I die, in het jaar 1776 , deze 
GBATla■DDI door eenen bekwamen Landmeter heltben doen opnemen. 
Er ia eeoe geteekeade kaart ontworpen , met oogmerk om , soo liet 
scheen , de geheele beide te verdeelen , ten einde voortaan elk met 
llijn eigell aandeel naar pedvindea lr.onde laandelen , wat hiervan 
ecbt.r geworden •ti , is on, niet gebleken. · 

Thans belaocm dae beide ·geheel tot 001 -.aderland , en Î9 bij eene 
beaohikkidg van het gewestelijk bestuur, "ferdeeld tuneben de gem. 
Bni , Sittard, Bara, 8"'1ertn, 6miea6id&t, Stein, U'lfllOfld en Bt.loo r 
hoewel den Yerdeeliog , ook in deze dagen , tol vele moeijelijlr.heden en· 
racbilleo , b4ll!ft aanleiding gegeven. 

GRATHEM , eem, in het J,a,i,J •• !'Ao,,a, prov. Liml,p,,q , dist. en 
ur. Moe,_.,., kant.· rw,t (8 k. d., 9 m. k., 4 s. cf.); palende 
N. aaa de gem, Nederweert, 0. aan de gem. Baaxem, Heel-en-Pao• 
heel, ·Z. aan Beel-ea-Paolleel en Ittervoort, W. aan Hun1el. 

DeH lr'm. bevat held. Grathem, bene.en• de geb. Kelpen e11 
0 le r. Zij beslaat, -Yo1gens he& kadaster, eene oppervlakte van 
iW7 bullll., waaronder 2049 b11od. !SIS v. r. M v.. el1., belastbaar land; 
telt 17!il b., bewoond door 181S bllÎsg~, uitmakende eeoe bevolking 
ua 100& iaw., die meest. bun besLaan viaclen in den landbouw. 

DA, inw., die hier allen R. K. aija, maken eene par. uit, welke 
t.l lael vie. gen. van Limhrg , dek. vu Boef'fflOfltle , behoert , eri 
d- enen Palloor en eenea Kapeiaaa bediend wordt. - Men beeft 
ia deze gem. ééne sehool. 

Het d. Gunu ligt !il u. W. Z.W. ••n Roermonde, !if 11. 0. Z. 
O. "fBB W eerl , au de Neer. llen ,elt er in de kom vaa het d. 
87 b. en 490 inw. 

De Jiak , die aan den H. S.vn111111 teepwijd i, , ÎI een oud mim. 
,reheaw , met toren en orgel 'YOOrzieo. Mea heet\ i■ bel jaar 1841, 
aese kerk met een 1ijpaod nrgroot. 

De dorptchool wordt door een gemiddeld pi "f■D 100 leerliolJl!n' 
·linoc;ht. 

De kermis en jaarmarkt wordt jaarlijks deu !il4 Octoher gehouden· 
indie■ die IIÎel op eeoen Zondag nlt , in welk genl •U den volgenden 
dar gehouden .wordt. · 

GRATH.EIIEI\-BEEK of A.a., ri•. in de pro.,, Lirnhrg, arr. Roer-•de , ëe, in cle nuijheid vau liet d. Grathem , de (}l,oorbed Yer
laat; voorts ooetwaarts aanstl'OCJUlt, en bij Wessem in de 1/aa, Yalt, 

GRATI, Gurn or GuTT11, distr. ia O.,t-fn&·, op het SundaffM 
eil. JaN I re1. 811 reg, PUlllroesG"!/, 

Men heet\ in dit dist. een binnenmeer, Banoe-Klindoeogan 
gelieeten. 

GRATIA.'S HOOP, Terl. kostgr. in ir--~, kol. Sari•. 
,....,, Zie Gucu'1 HOP. 
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GBATU.'S JlAIIP, Terl, houtgr. in Nerltrlllnh-0.iana, kol. S.i-i--
11Gmt. Zie Guct•'• u••• 

GR!TINGA of GumH1■.1, voorm. ■dell. state, prov. FrieJa•tl, kw. 
We,tergoo, griel. Barratlul, onder ..ilmnnm, IS min. 0, van Har
lingen, thans, sedert lang, verdwenen. Waancbijn1ijk heeft zij ge-
1taao in de oaliijbeid van of op de thans nog aanwezige Grtffürgah"", 
welke baren naam van die state schijnt. te ontleenen, 

Deze state moet behoord hebben aan het geslacht Ga&T11111A, Tan-het
welk S1cao Gun1111A voorkomt , als medeonderteekenaar Tan den 
Reversaalbrief, den, 9 Julij 11S04 door een aantal Friescbe Edelen 
aan den Hertog t1111J &/uera gegeven ; zijnde bij waancbijnlijk dezelfde 
S1c!lo, die bij Sc■onaus (1) onder de Edelen in Barradeel voorkomt 
onder den, naastdenkelijk verkeerd gespelden, naam van S1cu Gum. 
In 11S71 althans moet bovengemelde state nog aanweaig zija r.west: 
want op den 6 December van- dat. jaar heeft, bij koopbrie , mede 
ooderteekend door An111Al111 n11 Dzun, Secretaris van Barradeel, IJnr 
·u11 Gau1Hn, geassisteerd met. n Jonckbeer MuTn nw nu N1n'ID, 
" haar echte man , " woonachtig t.e Minnertsga, verkocht no Azen 
JusnocaT111, wonende t.e Wit.manum: • Acht gouden guldens en een 
" en twintig stuivers jaarlijksche vrije rente op en nit speciaal hare 
• zathe en landen tot G11AT111Gn, bij Harlingen, en voerts geueralycken 
• en specialycken op alle hare andere teghenwoerdighen en toecomende 

· • goederen ; " voor eene som van CtlD honderd vijf en twintig gouden 
rldens, van i8 stuivers Brabands, behalft de intrekking van eene 
vroegere rente. Van het. jaar 1661 tol 16 Julij 1696 was zekere 
Hu■u Gun111&.& Mederegter oC Bijzitter ·van Barradeel. Het ia seer 
waarschijnlijk, dat deze· een der laatste afstammelingen van het adel
lijk geslacht Gau11111.1 is geweest; doch dit is niet zeker, en het blijkt 
ook niet, dat hij zich als Edelman kwalificeerde. 

GRATINGA, Toorm. state, pro•. Frie,larul, kw. N"elttrgoo, griet. 
Erunei:eradeel, arr. en 4½ u. W. ten Z. van LenNnkn, kant. en 
½ n. O. ten z. van Harlingen, 10 min. N. van Hit,um, waartoe 
zij behoorde. Er is thans niets meer Tan te zien of te onderkennen. 

· Dooh .Mr. lAcoa HA111llm1. t.e Harlingen heeft, t.en 0. van Midlum, eene 
uthe , Gralinga-ltatt geheet.en. 

GRATINGABUREN, geh., pro't', Frit1land, kw. Weitergoo, ,rietr 
Barradeel. Zie het volgende art, ' 

GRATINGABUURT, G11u1H.1nan, GaETTIIIGDDUIIT, of, zoo als het 
in de volkstaal wordt uitgesproken , · Gnn111GHDIIB11 , b. van het d • 
.dlmenum, prov. Friesland, kw. We,tergoo, griet. Barradeel, arr. 
en 4! u. W. van LteutMrdtn, kant. en IS min. 0. van Harlingm 1 

aan de Leeuwarder trekvaart , met 23 huizen en 100 bewoners " die
kerkelijk tot Harlingen behooren. 

Vroeger stond . hier de state Gratin ga. Io den ge-rel van ee■ der 
oudste huizen van de buurt, vàn ouds 1,enaamd het Bon l huis , vroe
ger eene herberg, thans een pan werk, wordt een steen gnouden, 
met het woord G11zn1111no11aT, Men 't'indt hier de dorpschool van 
Alme-num, in 1828, met de onderwijzerswoning nieu,r ge-boowd (zie 
ALXENt1a) en !I pao- en estrikfabrijken. 

GRATINGA-STATE, zalhe, prov. Frie,land, kw. N"estrrgoo, griet. 
Franekeradeel" Zie G11.1T1110.1. · 

GRATINGHA, voorm. state, proY.Fn'e,lantl1 kw, 11'e,trrgoo,griet" 
Barradeel. Zie GuTISGA, 

(1) l.miijk, rol. 111, 



G Il.&. 7815 
\ 

GB.A'n'I of 8urm, diatr. ia Ood-1-1.il, op lan S....,,.,_ eil. 
Ja,,., Zie Gu.n. 

GRAUWEDIJK (DE) or " GaovwlDIB. dijk in Fi,elgo I prov. 61'0-
....,. , welke no het Rengersdiep , in eene noordoostelijke strek
king , dOOI' de ,em. Tea-Boer, naar de Fivel of het Damsterdiep 
loopt , waaraan hiJ te1eoover het b11it. EILensteio stuit. 

GRAUWEKAT (DE) , geh., prov. Frie,lantl, kw. lfl'eatergoo, griel •. 
'lrynwriutratkel, arr., kant. en !a u. W. UD s.,,J;, ! D. z. van 
11' c,tltena , waartoe het behoort, aan den Hemdijk. 

GRAUWEN WAARD ('S), oude naam van het eilandje 's Gu•u
wuao, in den Rijn, dat vroeger tot Gelderland behoort heeft.. Zie 
Gau-uw.&.uo ('1). 

GRAUWKB.T, naam, onder welken het Huu lloul'OIT , in de heerL 
Jlontfoorl, prov. Làml,"'f, alsemeen bekend staat. Zie Mo1noa1:" 
(H111S-T1-). 

GRAVE, kant., prov. Noord-BrabanJ, arr. ', Hertogenbo,el; pa
lende N. aan de llaas, die het vao de prov. Gelderland scheidl, O. 
en gedeeltelijk Z. aan het kant Bo1D1eer, voortl z. en Z. W. aan hel 
bot. Veghel , W. aan het kant. Oss • 
. lleotelterde 11Svolgcndegcm.: Grave, Been, Deursen
en-Dennenburg, Diedeu-Demen-eu-Langel, Escharen, 
Gassel, Herpen, Huiaseliog-eo-Neerlooo, Linden, MiJl
en-St.. Hubert, Ravesteio, Reek, Schayk, Velp en Zee
la o d. De oppervlak.te beslaat 13,ISOO buod. .Men telt er ilSIS8 h., 
bewoond door 3149 huiljfea:,, uitmakende eene bevolking van ongeveer 
16,000 inw.~ die meest hun beslaan vinden in den landbou,r, . 

GRAVE, ring~ prov. /foord-Brabantl, lr.lass. van •, Herlogenbo,ela 1 
Dese ring bevat de ,olgende 6 gem.: Bo1meer-en-Sambeek, 
Cuyk.-en-Beers, Dieden, welke eene afa:onderlijke gem. is, doch 
thans bediend wordt door den Predikant van Ravest.ein, Gra\'e-en-
11ill, Ravesteia en Vierlingsbeek; ~vallende te amen nog 
geen 1000 a:ielen. De Predikant van Vierlingsbeek had voor den Bel-
1i■cben opstand ook de predikdien,t waar te nemen in de gemeen&.e 
Blittenwijk , in het hertogdom Limburg gelegen , doch is sedert daar
van onulagen , daar de Predikaut van Venlo thans die gemeente be
dient. lleo telt er 7 k.erkea , waarin de dieust gedaan wordt. door 
IS Predikanten. 

GRAVE, gcm., prov. Noord-Braban,l, arr. '• Herlove_-,,6oit!11 kant. 
Gra.e (7 m. k~ 3 s. d., i ged.); ,:teade N. aaa de Mus, 0. aan 
de gem. Gassel , Z. en W. aan Ve1p. . 

Dae gem. bevat, behalve de etad Grave, den polder Mara-en
Wijth. Zij beslaat eene oppervlak.te van SISO bond., telt IS98 h, be
woond wordende door 669 J:uisgea:., uitmakend• eene bevolking van 
ongevcar !IIISOO a:ielen , die meest hun bestaan vinden io den handel , 
het fabrijkwea:en en het verteer van het garni1oen. Men heeft er fa
brijken van gedrukt katoen en van kanten; weverijen van boerenstreep; 
nog al vele goud- en 1ilversmeden ; 4 bierbrouwerijen , en eene disteleer•• 
.derij , welke thans (184i) in eene jene,·erstookerij veranderd wordt. 

De R. K., welke er ruim i400 in getal zijn, onder welke 1700 
Commuoikanten, maken eene par. uit, welke tot het vie. apost. gen. 
van •• llerlo9enho,c/i 1 dek. no Cuyk I beh_oort. . 

De Be"., wier setal, behalve het garmzoen, met de daartoe be
hoorende h11is1reiinnen en kinderen , ruim 130 beloopt, behooren tot 
de gem. Gra,e-111&-Jlill. 
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De ..... Lalh., ,elke'ft'Oefrflreellfl 61"-1 pm. tlbtulttea, waria 
de Predikant van lfijmegn de dienst wumam, zijn, op •eioige DIi~ 

uitgesto"en. 
De Isr., van welke men er Il telt, behooren tot de bijknk van 

C11yk. ---- Men beeft in deze ·gem. ·twee lagere scholen , en ~ne La
tijnsche school, welke gezamenlijk gemiddeld door een getal van IOO 
leerlingen bezocht worden. 

Deae gem. behoorde vroeger tot de bar. ftll Cuyk, die als een 
beziuing van het huis van Oraoje-Nas11u, uit de nalatensehap van 
W1LLz■ 111, Prins 11an Oranje, aan Jo,.. WuL11■ Farso gekomen is. 

De stad Guv11 of DIi Guu, in het Latijn Guv, .. , ligt 6½ u. N. O. 
't'an '•Hertogenbosch, ii u. Z. W. van Nijmll,ffen, 3½ u. O. vaa 0. 
en 41 u. N. W. van Boxmeer, 1'1° (I' 38" N. B., i3° ~,, 19'' o. L. 

De stichting en de eente naamgeving dezer stad , is met '\'eel on
sekerheid vermengd, en wordt door deze en gene Schrijver, vemltil
lender wijze opgegeven. In het algemeen wordt 811■-.lll ll Mn 'C11gi, 
die den Grafelijk.en titel voerde, voor de eente stichter iezer stad erkend. 
Deze stichting zou geschied zijn in het begin der twaalfde eell'!I', bij ge
legenheid dat het slot te Cuyk , waarop hij en zijne voorzaten "oorheen 
-hun verblijf gebonden hadden , door 010nm VJ, Graaf - Bolland, 
bij diens vijandelijk.en inval in deze landstreek , benevens de andere 
sloten , was verwoest geworden. Jlen zegt dat H11a■H van 1KeiHr 
Lonru,111, of zijnen opvolger, zon 'Yerzocbt en verkregen hebben , om , 
nadat zijne beer!., als een rijksleen, hem ont'\'reemd was, een afge
'SOnderd •tuk van het Land-van-Cuyk te mogen afgraven , ten einde 
daarop een nieuw slot of eene stad te bouwen , welke van dit . afgra
'Yen den naam van ·Gun ontvangen bad. Anderen meenen, dat hij 
·aan dit slot en stad den ·nnm van Gun toegelegd had, ten aan
denken van den Grafelijk.en titel , welke hij eerst gevoerd , doch , ter 
oorzake nn den moord aan Graaf D1DH11t's broeder gepleegd, ver
lorea had. Het oudste gevoelen wegen, de naamsalleiding is , ·dat we
ker RomeiDSCh Krijgsovente , met name Gau10 , ·deze ,tad gestich& 
·heeft. Men wee\ uit TKmrs, dat de Romeinen langs de 11aae ver
sterkte legerkampen gemaakt hebben. Hoogst waancbijnlijk aal ter 
plaatse, ,raar thans Gun ligt, een dergelijk '\'erblijF geweest -siju. 
llen heeft er onlangs in een buis een paar Romeinsche munten p
-vonden , welke naar de bibliotheek van liet Noord-Brahandseh genoot• 
~hap zijn opgezonden. Cuyl:, Gun, Ra11ulein, Jlegflf& 1 Ba
gelen (1), Heuulen, Geertruidu6er·g, alle plaatsen langs 
de Mus, hebben waarschijnlijk aan dien ·maatregel der Romeinen ban 
meerder aanzien , boven de anderen dorpen langs die rivier, te 
11anken. Bij hare overbeersehing bestonden al deze plaatsen wel 
reeds , doch de Romeinen kozen , uit een strategisch oogpunt, bij 
voorkeur deze , als verdedigingskampen tei;en de invallen der ·OYer
Jllaasscbe of Over-Rijnscbe Germanen. 

De stad is bin.nen hare wallen klein van omvang, en . beslaat eene 
oppervlakte van circa 64 bond., de vestinrverkeo medrgerekend, zoo dat 
men baar in een kwartier onn tijd kan rondgaan. De vestingwerken be
staan uit drie beele en lwee halve zeer ruime en groote bastions, door vier 
ravelijnen gedekt, aangell'gd volrrens de stelsels van Cor.noollll en Vu-
11u , en vijf duchtige bolwerken , door vier halve manen bestreken , 

(1) Rior OD!d<k11 Ollffl aclcerde llltdrarboider Dr. C. B. Ql&XAl<I oDllllp (IIU) ...... Bomeiudlo 
lMlmrplaat,. 
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... de limdlUd!II tloor· laf weilan41 GllllffeD en plelr.t lloor eea 

.kroonwerk • Co eb oor Il pnnmd. , aan · de OTenlJde op den Gelder-
1cben oeTer , dienende , om de stad , welke at:ders nn den waterkant 
epen ligt, nn die zijde te 'V'erdediiren ; boe'trel thans \'Oor de Tet:de
diging der nstintr nutteloos , is het te nrwacbten , dat het welligt 
ee'WJ'e aan·merkel\jke Terandering ial ondergaan. De oude moor det 
ltad is, op 10mmige plaatsen, l'IOJ overgebleven, en nn ondenchlri• 
dene torent Toronien , ofschoon daarvan tha'lls weinig meer 1igtbaat' it. 
De vestingwerken nn Gun zijn allen vrij regelmatig aangelegd. -Tbana 
(1842) bouwt men ep de oost1\jde nn den •algang , in het. l,astioQ 
Bla11nwkop, een bomvrij gebouw, best.Bande uit. .twee bono 'elkaffllet 
geplaatste rijen ·nn dikke lfl!Weben , welke ingerigt zijn tot huisffl• 
ting van 1200 man , een kmidmagallijn, laboratorilfm , wer'kplaatlfen, 
en met 1dtietgaten 'fe()r waar .en ligt geschut. Het moet in het jaa; 
1844 't'Oltooid •tin, is eenig in 1ijn soort , en prijkt met het 'fOlgeede 
opschrift: 

Anrncfll■ aoc:n, 
HOfUG!IÁCIILVJr , 

ADUBIIII ftOSTES 

~1'90JIIIU9 TIJTII■, 
IIIPPIIIIIII■, 

BZGI 

Gdr.1nao II 
INCBOAT11B , 

CIJIJCCCXXXXI , 
PHRCTII■ 

CI~IJCCCXXXXIV. 
(d, i. Dit lfl!boow , eene bont.wering tegen de Tij1t11den , een -tei'lqf 
toevlogLloarcl 'fOOl' de Terdedigers, is onder K.orring W1,,1a Il begon-
nen in 18H , Toltooid in 1844). . 

In ·de stad l\fn drie blokken katernen , waarin UJ00 man bn ge
hnisvest warden, en welke in 'leer goeden staat 1\fn, Van deze bloli:
bn is een in het jaar 182:S geheel nieuw lfl!houwd , be'twelk in 1840 
tot Garnizoens-in&rmerie is ingerigt m daartoe thans dient, 

De Jlaas llnloint 1angs de stad aan de noordzijde , en 111lt hare ,rtfde 
en diepe grac1iten mlit water. Aan den andeten kant beeft men vele 
lage landen , die door het rinertje de Raam , dat uit de Peel komt , 
en IOllltijds oYer 11jne hoorden vloeit, 'fOChtig en diep jfl!mant wen-
den. in ile wintermaanden , stroomt de Beersche Maas over de lande
tjjen , die onder de stad gcleffen zijn , en zet ·die zoo ·diep onder wa
ter , dat zij met ·kleine 1cbui1jes ·bevaren kunnen worden , de stad is 
op mike tijden , volstrekt onjfl!naalbaar "foor den vijand , d:aar -zij 
alsdan , met de dorpen Escharen en Gassel , 'fan alle zijde door Wil
ter ÏnffeSloten , en dus als op een eiland, ligt. Ook de cn-enijde , 
om het Kroonwerk , ligt des winters onder water , door het ondet
vloeije'n nn de uiterwaarden bij eenen hooaen rivierstand. Zeer nel 
wordt aan deze vesting te koste geleffd , om baar , als 1le11tel van 
Nederland, in eenen weerbaren staal te brengen en hare toegangen 
tegen eiken vijand te versterken. Onderscheidene plannen liggen daar
toe in gereedheid , als daar 11jn : eene halvemaanswljze circumval-
1atie, op een haJC ·uur afstands van de stad ; het slaan nn een 
brug over den Ell\weg, welke in den winter, door de Beersche-Maa• 
ondenloeit , zoodat men zelti veel moeite heeft mei het transporl der 
troepen ; abmede het lqrgen nn een kanaal, beneden de stad , mei 
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e1111e l'Ql)te alais , om 'fall cleH •Ude de pronacie, op liet terreia ._ 
Beenclae-Jlaas , des te- beter ouder wat.er te kunnen aetten • 

.llen beeft binnen Gun, IS96 b., welke · gedurende de laat.te 'YijC 
en twintig jaren voor het grooule gedeelte vernieuwd , aanmerkelijk. 
verbeterd en Ülana in 1eer goeden 11.aat _ 1ijn. Men telt binnen 
de wallen ongeveer 2000 inw. De stad ia van drie poorten vooniea :. 

· de Maas poort, de Hampoort en de Brugpoort. De Ham
poort i1 een defti; bomvrij gebouw, en kan met regt de scboonate 
poort. -van Nederland genoemd worden. Zij ia 100 groot, dal er, in tijd 
·van belegering, wel twee bataillopa voetvolk in kunnen geborgen wor
den. Men bad te ~ana eerLijds een fraai kasteel , alwaar de lleerea 
na Cuu , gewoonlijk hun verblijf hielden, eo waar AIIDu, Hertog 
•o• Gelder, io het Jaar 1461, 1ijoen vader gevangen nam , dien bij 
in den harren winter naar het kasteel te Buren liet vervoeren. Het was veel 
ouder dan de stad, doch in de belegerin,r van het jaar 167 4 , aeer be
acbadigd zijnde , heeft men het. eenige Jaren daarna , afgebroken , om 
de. veslingwerken der stad aan dien kant bekwamer ·te kunnen ver
beteren. De stallen en voorpoort van dit kasteel 1iju alleen o-vergeble
""fen. Van de stallen heeft men een wapenhuia gemaakt, waarin wapeoa 
van allerle~ aard voor eene belegering voldoende, in eenen goeden staat• 
-voorhanden 1ijn. Op de voormalige plaata -van het kasteel, thaoa 
lot een bastion van dien naam gemaakt , heeft men ook in het wa
penmagazijn der vesting, een z•aar kruidmaguijn. Van het kasteel 

· sel( ia thans nieta meer te onderkennen , dan een kleine toren en spits, 
aigtbaar aan het pbouw , waar ·tegenwoordig de voornaamste l,urgers 
hunne societeit houden. Het kleine kasteel, waardoor de Maas beschermd 
werd, ia, ter gelegenheid van het uitbreiden der vestiDfJWerken langs 
die rivier , ook ten eenenmale geslecht. 

Van twaalf straten, uit welken de stad Guv■ bestaat, loopen er 
vier uit. op een groot plein , rondom hetwelk vele r.ede huizen at.aan. 

Het Stadhuis dat op de Jlarkt staat, ia een fraai gebouw. Als 
eene merk ,uardigheid wordt daar een zilveren keteltje bewaard, he\
geen MU1a1t1u11 T.111 Euao11D , Graaf •• Burm , te Tunis , op de 
kust van Mrika , bij den krijgstogt van Kei1er Kun V derwaarts , 
heeft buit gemaakt en , in 11SS6 , aan de stad ten geschenke ge
geven. De Regering heeft onderscheidenen Vorsten en · rijksfJrootea 
daaruit den eerewijn aangeboden. Bidden om dit keteltje is benevens 
het wapen der Heeren van Boren, in letters uitgesneden, D1T Ulnon 
u n M,1,DKILIAIII IOIICII: G&All" V,1,11 Bvaau vu DBll OIIGBLOTIH"II At■lllc.l. 
t1awo11u n Dili 28 DESEMI. A. fä36 on sTu Guu GEOOHII, Ook. vindt. 
men op het stadhuis de eigenhandig geschreven capitulatie van den 
Maarschalk 01 T111111111, op welken ae stad, in het jaar 1672, aan 
de F ranachen ia overgegaan ; alsmede eeoen brief nn den Hertog van 
ÀLH , aan de regering der stad , over het leveren -van vivrea aan de 
Spaansche troepen. 

De Hoofdwacht, op de Jlarkt, is vroeger eene Vleeschhal 
geweest en deze was later onder liet stadhuis , waar t.hans de gevan
genen bewaard worden ; doch sedert jaren heeft hier geen vleeschhal 
meer bestaan. 

Van de beide jaarmarkten , die men er houdt, valt de snij markt in, 
Maandag na den Zondag J udica of uertien daffen vóór Paschen en 
duurt eenen da:r, op welken veel linnen , laken , vruehLboomen , 
hee~ters enz., verhandeld worden ;- de najaarsmarkt, Vrij dag vóór 
Allerheiligen en duurt eencn daff, De kermis , welke den eerstea 
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Zondair in September begint en aéht dagen duurt , i• van niét 'feel 
lleteekenis, doordien er zelden , en dan aog weiniir , kramen komen , 
en' er naaawel\jlts iets no eene kermî, te aien 11. Ook is er eene 
weltelijkscbe graanmarkt. · 

)len beet\ te Gun mede een Postkantoor en eene Station der 
Paardenposter\j. 

De Roomseh Katholijke l.erk, op de •arlt, aan de H. Br.1-
HDTa toegewijd, was voorbeen een f'raai kruisgebouw, Zij is gesticht 
door Ju J, Heer Nn Cuyl I en diens gemalin Jnn vu N.uuv, die 
daanan gemaakt. hebben eene collegiale kerk , stichtende daarin ee11 
eollegie van es Kanunniken , onder eenen Deken. )let den opbouw 
is een aanvang gemaakt in het Jaar 1290 en •U is voltooid 10 het 
~aar 1S08. Het koor deaer kerk 11 in 11S06 begonnen, en, na tie11 
Jllftll, namelijk in 1516, voltooid, door welken bouw de meeste 1oe
cleren dezer kerk weggeraakt 1\jn. Bij het 1ware beleg van het Jaar 
1674 door de Franschen, is het schip der kerk, door de menigvul
dige kogels , bij die gelegenheid er ingeworpen , onbruikbaar gemaakt 
en diensvolgens afgebroken. Het spits van den boogen toren werd te• 
nns zeer gehavend en het klokkenspel onbruikbaar gemaakt. 1 ZU is 
door de Hervormden , die baar destijds in bezit hadden , in het jaar 
2739, aanmerkelijk verbeterd en versierd. Gemelde <Heer Ju vu Cnc 
is, even als zijne opvolgers, in deze kerk beirraven. Onder deze was 
ook AawouD , Hertog Nn G,ltkr I ter wiens eere K..au. rle Stoute , Hertog 
Hn Boargond1'i, in deze kerk eene prachtige graftombe heeft opirerigt. 
Bij het beleg der stad, in 1794, werd dit gedenkteeken deerlijk ge
schonden. Het Staatsbestuur der Bataat'sche Republiek bepaalde, 
kort hierop, dat een nieuw in de plaats zou worden opgerigt , be
staande in eene sarcophaag van geslepen ardainsteen , -waarachter eene 
naald rijst; op de naald is eene urne , ter zijde Taandels, wapenen 
«!01. ()p een schild of tablet , aan de naald gehecht, leest. mea, ia 
souden letteren , het volgende : 

JV. D11r., 

ARNAUD, 
mTOa v.a Gu.Dnuw», 

DOOll IIJKD IOOS ADOLF 
'111T DB HIIDIH IIUTOOTD D 

tllV.ulllBK IIIUT, 

VUVOI.IDI JIOO& CAROLUS AUDAX 
VDI.OIT t D DOOll IBBVI.P 

1'All' DB BVHIIIJ DU STAD• Gu~ 
11' DB lllGDIH D an BEZIT 

11111n a■IITI!■ a111nr.o 
D OIIEll DB WBDUIHK!III.IHD 

TUIIIDIO lUJKDE , 

11, 1'.l DEZII.H O'flllWOl'IHll 

TB ■IIHll, 

Ell■ O't'DBl.1nnt. , 

OP ZIBII BIGElllTE 1 .lr.■1111 

11' ID A.l!IIIDUJll 

PllliLllll.lP IIJ&EZET. 

Hu sT1DP DD XXIII VAK 

SHOEIZl.■UKD 
•GCCCLXXIII 

49 
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Op do TooraUde. van da saroopbaag staat : 
Hn 

PRAALGRAF 
Dooa an 110a"aD1a11u 

DIZEa ST.lD 

111 DU J.UI MDCCXClV 
OJIIHITILB.U8 

IIIICIUJ)IOD :&IJIIDI , RBEIT 

BIT ITUTIIIWIIID 

111 DESZELl9 PLUTS 

DIT IIIIBIIITIEIBII DOEI 
OPIIIGTD 

MDCCCII. 
Op het koor voor heL geweaen hoogaltaar_. is mede de he,rraafplaall 

Tan den Spaanschen Gouverneur, D111ff DB V1LLI CALDaOII, "Ook wa, ia 
di~ koor , ter plaatse waar eertijds dit altaar stond , cene fruije graf
tombe , opgerigt voor Jonkheer Taoau n• Snunaou , Luitenant
Generaal der kavallerie, en tweede St.aatschè Gouverneur der.er vestinlJ, 
die in 1641 aldaar gestonen en begraven is. Dan deae tombe ia, 1a 
167i, door de Fr,n■chen weggedaan. Nadat de1e kerk sedert de Re
formatie bij de Henonnden was in gebruik rewcest, behalve in de 

·jaren 167!i-1674, wanneer Gun door de Jiranschen be1et was, werd 
•ü in het. Jaar 1799 aan de R. K. teruggegeven, en ia titans, nadat 
•ü , in het Jaar 184i , belangrijke herstellingen ondergaàn beert, waarbij 
•ü -,ao een nieuw torentje is voonien geworden 1 een der belangrijkste 
gebouwen der 1tad ; terwijl •ü bovendien , in hd volgende jaar , een 
nieuw orgel bekomen ul. 

Men had vroeger te Gun een nonnenklooster van de Franciscaner 
orde, in de Beggijflfflltraal, genoemd Maria-graf, dat lang na de 
Wede van Munster , uit bijzondere gunst der Prinsen van Oranje , Hee
ren der stad Gun en het. Land-nn-Cuyk, heeft mogen blijven beslaan, 
doch in het. jaar 1800 verniet.igd ia door den geduchten storm van 
9 Novellll,er , welke dat gebouw , hetgeen bij het. bombardement in 
1794 niet geleden had , in eenen puinhoop heeft doen verkecren, waar
uit het , bij gebrek aan middelen , niet weder is kunnen verrijaen. 
De goederen van dat .klooster zijn, volgens staatsbesluit in 180i, onder 
de administrat.ie der domeinen gebragt, doch de inkomsten daarvaa 
aan de twee, dien ramp overleerd hebbende , Geestelijke 1:uslers, bau
leven lang toekend , die ec~ter thans reeds sedert langen tijd overle
den zijn. Van de' voormalige kloostergebouwen heeft men later twee 
-woonhuizen gemaakt , waarvan het eene gediend heeft. tot pastorie van 
den PredikanL der Hervormde gemeente, doch in 1799 aan de R. K. ia 
overgegeven, -wier Pastoor er vroeger in gewoond heeft ; tegenwoordig ech
ter wordt het door die gemeente verhuurd. Het andere is in 1833 het 
eigendom geworden der Herv. gemeente, die het tot eene predikants
woning heeft. ingerigt. De kerk., thans bij de Hervormden in gebruik, 
:is een redelijk goed gebouw_ van een klein torentje en orgel vooi:zien , 
hetwelk nogtbans vele herstellingen behoeft, waartoe de aemeenle, uit 
fj'eh1·ck aan fondsen , niet in staat is. 

De l::van:r, Luth. gem., welke hier voorheen bestond, gelijk ook de 
vrocrrere Franscbe of W aalscbe gcm., die thans hier niet meer ia , 
oefende hare godsdienst in het tc;i·cnwoordig kerkgebouw der Herv., 
J1elwelk ook all i_jd tot rrarnizocnskerk gediend beef\, toen hier vóór 
1794 nog Duitsche rcrrimentcn in liezcltin3 la3eo._ 
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Het St. Catharina-Gut huis, In de B"'fllt'fld(, wutun deó. 
'Z/ Mei 1856 de eente steen gelegd werd , is opgetrokken , op dezelfde 

flaats, alwaat het onde bouwvallige Gasthuu, in 1294 gesticht en 
10 het jaar 18:JIS afgebroken , geiitaan heeft, waardoor ahoo eene io
rigting h~rsteld is, "Welke. te dier stede,. sedert het bombard~ent vaa 
1674, niet meer aanwe11g was. In d1& gebouw worden eemge onde 
mannen eo vrouwen nrpleegd , bediend door 1even geestelijke zusters 
{Soeun Je CAaritl), die deswege Gasthni11osten worden genoemd. 
Het lJeoiet de novale tienden over een goed gedeelte van het Land nia 
Cnyk , eo is in het bezit dearvan henteld door eene regterlijke uit-
1praak, in 184i gewezen. De fondsen nn dit gesticht 1ijo voor de 
algemeene armen , of' voor alle de armen der stad bestemd , zonder 
onderscheid van godsdienst. Voorts heeft men té' Gun eene S n h c om
roi ui e der llaatscbappij no Weldadigheid eneene Bank van 
Leen ing. Het Departement der MaatsehappU: Tot /fut Hn ~t 
À1',tmeen, dat den S Jaouarij 18i4 hier werd opgerigt, eo toen iO leden 
telae, bestaat niet meer, het ging uit gebrek. aan leden. in 1839 te niet. 
Er bestaat eene 1eer goede Latijnsche school met 16 leerlingen, 
-waaraao door eenen Rector ooderwijs wordt gegeven. Ook had men 
hier vroeger eene kostschool voor Joogeheereo , doch deze bestaat 
niet meer , hoewel er eene Pranscbe school aanwea:ig is , en eene 
itads of Nederduitsche school, welke laatste In het heait il van een 
uitmuntend gebouw. • 

GuVB 'heef\ onderscheidene beroemde mannen voortgebragt, als daar 
si.in: de Godgeleerden: Hnaucvs Vn■1vL111, t den ü October 
1 lmi, als Hoogleeraai: in de Godge!eerdheid te Nijm~en, en Gv.u.Tuan 
Ruts, t den 3 Juolj 11S36, als Dominicaner te Nijmegen. 

De Regtsgeleerden: Gu&ucs Rou.o,s, tin 11S91; Jo1W111a 
Wru or J..111,s Wua1u1, de eerste, die tegen de leer der toOYerijea 
ceschreven heeft, geh. io 11S11S, tin 11S88, en J&c:oau, Huaacua Caouu, 
,eb. io 1691, t 15 Janoarij 171SS, als Hoogleeraar te Groningen. 

Deo SterrekundiJ.e AKTouvs H1uuu1 Go1a&VA, tin 11SISO. 
De Gescliiedsclir1jvers: Hnau11as Couz, t vermtll'lelijk ia 

1430, als Kanonnik in zijne geboorteplaats; Gu,il LaTBYIILD, t ver
moedelijk in 1441, als Kapittel-Deken te Goudaj Gn111Laa1 Vua11nu, 
t in 11S91; J&cons Vua11DBR, t vermoedelijk in 11S91, en lh1nuur. 
PnaJGIT, t in 1716, als Rentmeester zijner geboorteplaats, na eene 
Be.chrijnng "°" de statl Gra"' m Jen LanJ. "°" Cuyl: te hebben 
nagelaten. 

Den Letterkundige ARDHU YU H11Lao:1n, tvermoedelijk in 11SISO. 
Den Latijnsche Dichter J01c:am A.zo111vs, geh. io 1460, t8 Sep-

tember 11Si6 (1). · 
De K.rijs:slieden: E11GELHH G1oaG11n11»zaPuu, geb. 1i Sep

tember 171S6 .-t 11S November 1851, als Generaal-Majoor; zijnen broe
der A!fDBbl HDuua; Joau n11 Dili Pu1T, geb. 11 Februarij 1761, 
t 11S Fehruarij 1819, als Luitenant-Generaal en Gouverneur "Van Aot
verpen, na, om de diensten, welke hij de Russen bewezen had, bij de 
overwinning door Vont GnL1n111, in 1791 op de Turken behaald, de orde 
van St. Wlademir verworven , en later, uit handen van Keizerin C..
ft.lllltu , eenen eeresabel, met het opschrift: aan de DappeT!&eitl, oot-

(1) - Tblá - opp" 90 alle de Koordlitohuldallll Gelemfllll • LllllllbadlpD, la .. 
.........,_ .. llllil- JIH ,..,,._ ...... """""°"" ~ ...........,., ... -
ll.._ ■--rllel6cr C, L BUIWII, 

Diqiti::n~ 
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nngen t.e hebben ; Pnn (eÏf.!nliji J.a P11na) n1 S~~ ...... , pla. 
i April 171S1 • t 18 Jaauar1j 1836 , alti Keizerlijk.-Ru.uiseh Gene
raal en Chef, aa onderscheidene vestingen in Ru,land hersteld , . en 
'het Catliariaa-Konaal, in het gounrnement W ologda , ontworpen te 
hebben, en C.uua Baron DB W &1.D&1ac•, geb. den 30 April 1777 , 
t 8 Februarij 1841, als Generaal-Majoor en Adjudant nn Prim 
Fauzant der Nederlanden. 

Ono, Heer 1>011 Cuy"I. er, ]/er,erlee, gaf, in het jaar 1322, volgt,os 
10mmiRen in 13~3, Gun, met alle hare voorresten, in banden vaa J.as 
111, Hertou MA Brabanrl, over, en deze Raf aan den Heer van Cuyk die 
1tad terug , om die , voor hem en zijne erfgenamen , ah een leen vaa 
Braband , te houden , waarvan Heer Ono terstond hulde en ,manschap 
deed. De Hertog schonk hem voor de&e dienst ISOOO ponden tourooizeu 
(26,000 guldens). Hoewel ÛTTO, den Hertog de ,tad Gun overgaf, be
hield hij echter het Land nn C11yk , als een leen van het Keizerrijk. 
Die stad -..erd dus aan Braband gehecht. In de Maand October 1386, 
deed JoHIIIIA, Hertoginne Mn Brabanrl, Gun belegeren. Na vele ver-, 
geefsche aanvallen, was zij genoodzaakt van het beleg af te zien en do 
1lad, door eene insluiting, uit te hongeren, W1ttEB, Hertog mn Gel
der, voorziende , dat de stad , door gebrek aan leeftogt , eindelijk aoude 
moeten bukken, wt:rd te rade, de HerloffÎD de bemiddeling van A.tlHUT, 
Hertoc 11an Henegou111en, zijnen schoonvader voor te slaan, belovende 
zich onverbrekelijk aan die uitspraak te zullen houden. Deze wees 
de stad Gun aan Hertogin Joauu. toe , om die te bezitten , zoo als 
z\j die irMr den Oorlog gehouden had. De wederzijdsche 1cbadeR 
zouden teren elkander verell'end rerekead , en zoo ook de gevangeaea 
zonder eenig losgeld geslaakt worden. Hij behield eindelijk aan 1ich, 
de uitlegging der twijfelachtigbeden , welke er ia de voorwaarden mogwt 
voorkomen , gelijk mede de beslissing van de verdere zaken , die ge
aurendc dezen oorlog voorgevallen waren. Beide partijen namen deze 
"oorwaarden aan, en keurden die goed; doch de Trede was naauwlijb 
semaakt of zij werd gebroken. De Hertoir .,_ Gtlder bemagtirde 
wederom de stad Guva en leverde de krijgsgevangenen niet over. 1'11 
hield men te '• Hertosenbosch eeae bijeenkomst tot bijleg11ing der ge-
1chillen , welke echter vruchteloos ailiep. Men besloot derhalve tea 
voordeele nn de Hertogin eeae algemeeoe heervaart uit te schrijven, 
om de stad Gun in te nemen. Het leger kwam, in de muad Junij 
1388, ten dien einde te velde en trok naar de stad, welke men aan de 
eene zijde laags de Maas zeer benaauwde, Het Brabaadscbe leger, dat. 
op 40,000 man gerekend werd, vorderde echter weinig, om dat de 
stad niet van rondsom inffesloteo was , zoo dat men nn den anderea 
laat , langs de Maas , daar volk in konde ltrengea. Derhalve werd. 
besloten, een gedeelte van het leger over die rivier te doen trekken, 
waartoe in allen spoed eene brug geslaren werd; de belegerden, dit. 
ziende , deden des nachts eenen uitval en Yerbrandde diè brug. Hier
op trokken 10,000 man, met vergunning van den Heer van Rave-
11tein , te dier plaatse over de Maas , over eene scbipbn1g , daartoe met 
spoed nedergeslarren , en omtrent duizend dier manschappen stroopten 
in Gelderland. De Hertog van Gelder, ondcrrigt zijnde, dat er weinig 
order in het Brahaodscl1e Leger was en dat men zich meest op het. 
plunderen toelr;rde , besloot zich van die gunstige 1rele1renbcid te be
dienen. Bij trok dcrhalrn heimelijk op , vergezeld ven eenige Ede
~n, omtrent liOO specrdragcrs en eenige boog1chllltera, en verraste 
"1 den Ho<'gcn ruoruen de Brabanders, van welke er omtrent 1000 
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aaenvelden or ia de Mus terclronken. Het overige gedeelte des Jilgers 
was hiérdoor zoo verscbrlli.t , dat het zich op de vlugt begaf. Niet•• 
"!as in staat, ~m het krijgs':oHt tegen te houden , zoo dat de belege
nng met de mterste verwarrmg werd opgebroken. Al de pakkaad
je , levens- en krij39beboeCten gingen verloren. Gelukkig was het voor 
de · Brabanders , dat de belegerden geen kennis van hunne nederlaag 
_hadden 1 want zij bl!ven bin~~n _hunne wallen , zich verbeeldende, 
dat de belegeraars, uit eene krijgslist;, terugtrokken, om hen , Lij he~ 
doen van eenen uitval, zoo veel te eerder te overrompelen. Zü werden 
omtrent den midda!J eent nn den waren stand der zalen onderrigt , 
-wanneer zij naar bmten togen , en de legerplaats plunderden , bekomende 
daarbij veél buit , krijgsbehoeCten , levensmiddelen en tenten.-

Bij den Zoen , in het jaar 1390 , tusschen den Hertog van Gelder 
en JoR&11u , Hertogin ""'" Brabanl 1 werd bedonlfl:n , dat de 1tad 
Gun aan B'raband zoude verblijven. · ' 

Gedurende den oorlog , die·, in het jaar 1478, weder tusscben de 
Celderscben en Brabanders uitbarstte, werd Gun, door die van '• Her
togenbosch met blokhuizen omsingeld en ingenomen. De burgerij be
hield niets dan lijf en goed , de stad werd met eene sterke bezetting 
voorzien 1 en ·eouBLu , Heer Nn Zrttmbergm 1 tol Bevelhebber daarover 
gesteld. . 

In den aanvang van den Spaanschen oorlog maakte Ar.n zich mees.: 
ter van Gun, voorgevende, dat de Baron Wu.r.u I, Prins NJI 

Oranje 1 tegen _zijnen wettigen Vorst was opgestaan. De stad werd 
echter, op den 27 April des jaars 11S68, den Spaanscben bij verras
llÎng ontweldigd, en in naam van den Prins vu Oaun overmeesterd, 
door zekeren Sunn TuH, die met eene schuit voor de stad kwam, 
waarin hij zijne manschappen verborgen bad, en dus de stad door 
dezelfde list won , als later te Breda , door middel van een turfschip 
plaats had. De tijding hiervan kwam zoo dra niet te Brussel , of 
men zond eenig volk naar Gu VE , om die stad wederom te bemagti• 
fien, Ton, 'de aankomst vàn dezen hoop vememende 1 nrliet de stad, 
1n, welke toen eene goede bezetting , onder den Spaanscben Overste 
BuccAaOllTI, gelegd werd. De ingezetenen leden veel door de wreed
Jieid van dezen Overste, tot dat zij, in het jaar 11S77, besloten zich 
Tan zijne dwingelandij te ontslaan. De Regering Jokte hem te dien 
einde op het Ueine kasteel aan de Maas, alwaar zij hem noodigde 
op een feestelij lt maal , dat hem gegeven werd ; terwijl zij in stilte , 
eenige gewapende burgers had doen komen , en zoodra had men er 
Jiem niet binnen , of de brug werd opgehaald en bij gevancen geno
men. Na eenige dagen Toerde men hem , naar Maastricht. De Prins 
·u11 Û&l!IJI kreeg tijding van dezen welgelukten aanslag, en zond 
der ■tad eenig krijgsvolk toe, met welks hulp men de Spaansehe be
settin8' nrdreef. De stad bleef in· de magt 'der Staatscben tot in 
liet jaar 11586, wanneer zij, den 7 Jnnij, door P,uaA werd inge-
nomen. · 

llbuam, Prins ,,,ua Oranje 1 kwam er, in het jaar 1802 , voor, 
en maaklll er zich, den 19 September, in het gezigt nn het: 
Spaansche leger, na een beleg un twee maanden, meestèr van. 
lfij legde er in het laatst vail het jaar de Spaansche krijgsknech
ten in , die op het kasteel te Hoogstraten 8'ele3en hadden , en, al
daar aan het muiten gesla1Jen z\jnde , dat kasteel aan hem hadden 
overgegeyen. Zij -,erbonden ·zich met eede , den Duitschen bodem , 
111t min ah dien fier Vereeniod• Nc!derlandtn, t, zullen bcscbadige11" ' . . 

r----, ' . ' ' ' . ~ ' 
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en zoo Jana .U 1lch met de AJU'tahertogen DÏII Tenoen4 lwlcle,., 
zouden &ij ile 'Staten der Vereenigde Neaerlaoden getrouw dienen, 
mits dat h11n leirer aFge1011derd en van st.ormen en r-ueo venchoond 
bleet. Venoeod aijode aouden aij de stad Ga.a.n runnen en aich we
der naar Hoogstraten begeven. · Deze Spaansche krijpkoechten trok
.en den 14 November 160:J de stad binnen , en verlietea haar ~ 
9 Junij des volgendea jaars. 

l>e Spaanschea en in het bijzonder G101H■uo1.11: stelden sede~ verschei
dene pogingen in het werk., om Gun wederom magtig te w11rden, ondv 
anderen in den 11acbt tusachen 18 en 19 Augustus f801S, doch te ver
geefs. De Stalen bleven meester vaa de stad tot in het jaar 167!i. ZU 
was toen, 100 van levensmiddelen, als van oorlogsvoorraad, wel Tooraiea, 
1111 werd bewaard door eene bezetting van omtrellt _i&SOO man, genoeg
zaam voor eene Testing van een 100 Ji.lein begrip , staande daareuboweu 
onder het bevel van den Gounrneur ns W.ar.1111Uaa, die alle toebere.id
aelen deed maken tot eeoe kloekmoedige TerdedigiPg. Zij soude da11rom 
'fermoedelijk. niet aoo apoedig tot den vijand 1U11 ~VelJegaan, ten waro 
de 4lgemll!lne Staten, beducht voor '• Hertogenhosdi , waaraan veel 
meer dan aan Guva gelegen en dat slecht van krijgsvolk v~iea 
'.'11'35 , W .u.111111aa bevel hadden gegeven, om Ga.a.n te verlaten en 
•• Hertogenbosch te beaetten. W nnauaa sammelde en wilde het be
sluit van dea Prins eerst afwachten , doch op het ontvanrn van 
11adere bevelen en •cherpe bedreigingen, troli.· bij, den Julij" 
ter stad uit, en kwam' dien zelfdei;, avond omtrent tien ure binnea 
•• He,rtogeubosch. Tva11111 , die -voor Niji:negen lag , ·kreeg 100 haast 
ueen bcrigt, dat. G1+n verlaten was .t of hü de~d de stad opeischen. 
De Regering jaf voor , onzijdjg te willen blijven ; doch TUUIUIB stond 
ttijC op het 111nemen vap Franacbe beaetting , haar ~ een bete, 
Wn:igende , waarbij hij niet in gebreke bleef het voorkomen aap 
te nemen 1'81l een aanzienlijker leger tot aijne beschikking ~ 
hebben , dan hij werkislijk bezat, llell moi:st hem dan Gemagti~~ 
toescbikkeo , ODJ over de 'VOOM\'aarden te handelen. OndertU88cben 
ontvi~ W .u.1111111& te 's Hertogenbosch eenen brief Tan den Prins van 
Oranje , en daarbij bevel um Gun niet te verlaten, of zoo 1qi.. 
reeds geschied was, zich in allerijl wederom naar die stad te l>egeven, 
Hij rü'clt er dan 01 den 4 ,ulij, met ecnilJ vol" naar toe. Voor de 
poort gekomen , e1Schte bij , dat men hem )>innen liet , voo~veud• 
dat hem eeµe aanzienlijke krijgsmagt volgde. Ook ham hiJ in dt1 
atad, Doch -1e Fraoschen, die kondschap gekregen hadden, dat DlCA 
hem Guva, met eencn kleinen hoop volks, zocht te ontweldigen~ 
1onden er eenige troepen op p.F, die de Stutschen tegengingen tot 
ÎnÏlet dorp lleek, langs den ouden weg op '• Hertogenl>OJch, waar 
zij hen moede en afgemat en in 1u~ ee11en ontredderden toestau 
;iaotroffeo, dat het bun weinig moei~e ko•t.e dit kleine leger, over 
hetwelk W .&LIHIJIIG het bevel had gevoerd, te slaan en te verstrooijen. 
De atad moest 1ich venolgens aan de Franschen overgeven, Toen zij, 
in het -volirende jaar, de overmeesterde steden in de Nederlanden -rer• 
lieten, hielden zij Maastricht en Gun 003 in; 

Ga.a.vs werd ia het jaar 167 4 door den Generaal B.u1111s&Vl'T bele
gerd, toen de Fransehen , die tot ip het ha,rt van Holland waren 
doorgedrongen , genoodzaakt waren due landen wederom te verlaten. 
De belegering was voor,eker eene der merkwaardiipt.e , die ia onw 
jaarboeken te Tioden aiju. Alle de Qfrlollheliod\en, k~nnen en 
mortieren, m~r dan SOO stuka io 111\al, door da fraucheo ia JIGI. 
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lau4. n~v~ ,. WllfCII i-. d~e vestipg .bUeerige~ragt. De Lóiteaan&,. 
Generaal Mar4uis DIi Ca••1Gn voerde er het bevM en verdedi«de haar niet 
alleen .op het bardnekkiaste, maar bij wist bovendien, door àllerlei bewe
gingen 1 !ie belegeraars zoodanig te misleiden en op te houden , dat niet 
alleen hunne aanvallen steeds werden afgeslagen , maar zij zelfs meer 
,Jan eens onverwachts door gelukkige uitvallen werden overrompeld, 
en uit qe loopgraven verjaasd, Ongeveer vier maanden lang duurde 
~t beleg, en eerst na veel buitengewone krachtsinspanning en opoF
fering van menschenlevens gelukte het dezerzijds de vesling tot ~ 
overgave te noodzaken. Dit ha4 plaats, nadat Prins W1LL1• 111 en 
~e lieroemde Vestingbouwkundige V.t.1! C0Eaooa11 zelven b\l het helege. 
J.:lll1fSkc,>rp$ waren aangekomen , eq het. beleg bestuurden. Toen de 
l'tad overgintr verwonderde mcii zich, dat de belegerden, in venchil
len'1e gevechten zoo dcçrlijk gehavend en gedund , zul!t een zwaar he
Jcg zoo moedig hadden uitgehouden I daar zij op het laatst niet alleen 
yolslagen gcbr.ek aan de noodige levensbehoefte, maar ook aan krijgs-
voorr11ad jiadden. · 

· Vooral is Gun beroemd door het. ~leg van het.jaar 1794, toen de 
!ienerijal !lajoor ll'IDIU!U DE J3olls , die gedurende 60 jaren den lande 
met trouw gediend had, bijgestaan door den wakkeren Zwitserscheo 
lUajoor, A. G. vo11 Gaoss, haar mannelijk teç:co de Franschen verde
digde. Die vesting toch, was in geen behoorliJken sµat van verdedilfinir 
il'bragt , en meu bad er slechts 100 Kaponniers, maar die z,ch, 
onder hunnen Kommaodant F. vu D~'I KaacuoFP, dan ook onverpoosd 
wcrkiaam betoomJen; ·terwijl de even kundi11c als werkzame Kapitein 
der Genie, Mui.am.u11 Jaoa DB Mu (1), alt'es aanwendde, om Gaua 

. zoo mannelijk te verdedigen, als Ï!µmer mogelijk was. Deze laatste ,iru 
de rçgterqan!l van den Opperbevelhebber , 'lfien hij tevens als Adja
J).ant diende ; opverll)oeid op de wallen, op de gevaarlijkste punte~ t 
liad men f~rnamelijk aan hem te danken , dat de vesting het 109 
lang volhield. Tien weken was zij geheel ingesloten , en·, door ee~ 
J,owbarde1~ent van ~4 dagen , ten tijde der overgave zoodanig ver
nield , da~ !!r geen buis onbeschadigd was. fiet Gouvernement, dl' 
Jiaserncn , de halYc •aasstraat en vele huizen ,raren geheel afgebrand. 
De stad was geheel uitgehongerd, zoodat gedurende de tien l~atsl4l 
dagen., de bnrlferij aelve uit den voorraafl der bezetting moest irespijsd 
worden, en bij de· overgaaf het laai.te stuk vleesch en de taats~ 
druppel arak gebruikt was , doch alleen het. brood nog vijf of zes da
gen liad kun oen strekken. De halve ammunitie was verschoten, he~ 
geheelc werpgeschut, door het sterk vuren geheel onbruikbaar gemaakt, 
en de beielling , door driehonderd zieken zoo zeer verminderd , dat 
het be1eLten der posten of het afwachten van eenen storm , over de 
bevrozen Maas en 1Jracbten, ondoenlijk. konden irerekcnd worden. Er 
:\f!'reu ipeer belegerden omgekomen door ziekte , dan door het vijan
delijke vuur , ofschoon de Franscht:n ver over de 3000 bommen, ter 
veste hadden ingeworpen (2). 

De }'ranschen, in het begin van J'anuarij 1814, Nijmegen en het 
La,id van Maas-en-W àal verlaten hebbende , hadden in ilo vestinc 

(t) -·• ·• 111 1110 til Oppm,nelllelllia TID" -..dnc Gllà'f■ ,..,t ....-.i,I, ft aldut 
\. ... 17'nlJIBII....,._ 

(1) • .., -lalldlpl4et, na •11 r.,i,g, da11 °"' bolltll pdOIIII hier ,...., te deella, ~1•41 mm 
' ln hit boffft .. ,. lef flrbo- ftl'k n■ 4- R00111-aar I, II\IIIC■6, ·~ 81/dt,,,ktlo■ te 
.,.,., .............. 1 • 
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Gu"fl eeoe 1-eltins ••n ~11chen "feerlienhonderd l',I tijt\ienhönderd man 
achtergelaten, voorzien van eenen genoegaamen voorraad van krijgs• .
en mondbchoefte voor den tijd van drie of vier maanden. Ter voo.,.;. 
siening in de mondbehocf\e , waren de dorpen in de nabljbeid der 
'Velling gelegen , deerlijk uitgllplunderd, en hadden daarenboven van 
den doortogt der af\rekkende Franschen veel te lijden rhad. De stad 
was echter , door hare ligging van te veel belang , om niet 1org,uldil 
in het oog• gehouden te worden , ten einde , 100 · wel de stad Nij• 
.-iegen , wanneer dese aich sonder gamiaoen bevond , als het pheële 
platteland , tegen allerlei plnnderijen te behoeden. Hoe gevaarlijk CIOk , 
waa hare insluiting , echter noodsakelijk. De hondgenoolen op dat 
tijdati_p , eene andere koera nemende , bleef 1ij geheel en al aan de aorr 
-van Nederlandache troepea opgedragen. De landstorm wa in dele oogeo• 
blikken met onverwijlde spoed gevormd. Deze troepen , hoe gering ook 
in getal , door dappere Officieren krachtdadig aangevoerd , deden - alles 
wat in de gegevene omltandigheden mogelijk wu, om den overmoed des 
'Vijand&, wiena uitvallen op meer dan derlig aijn berekend ireworden , 
t11 beteugelen , ofschoon 1ij niet konden beletten, dat ondencheidene 
'boerenwoningen , 1icb onder het bereik van het. geschut der Yesting · 
lagen , gelijk ook de Gasselsche -korenmolen , geheel werden afgd,ran~ 
:Behalve voor den vijand binnen Gun , wu men ook niet 10nder re
den _beducht, voor de sterke besetting van het , twaalf uren van 
daar gelegen , Venlo. In IOOdanigen toeatand, bleef het beleg det 
vestin3 . voortdu.ren, tot dat de bondgenoot.en in Prankrijk doordrongen, 
en hunnen acgenvierenden atandaard in Parija hadden geplant, waarna 
)iet verdrag tot ontruiming gealoten werd , en de Fraóachea op den 
1' Mei met stille trom de stad verlieten. 

Gun werd meermalen door watervloeden geteisterd. Zoo Yertoonde, 
Ûl het jaar 1816, de omtrelr. deaer ver\ing, niets dan eene 11itgestrekte 
-waterplas; terwijl de atad bij den wate"loed van Januarij 18i0, door. 
'het bezwijken eener gemetaelde beer in de buitengracht, palende aan 
de rivier de Maaa , ten eeoenmaal oventroomd was. Bij desen laat
sten watervloed werden er op de trappen van het 1tadbuis eeoige kleine 
-risebjes gevangen , van welken er een nog heden ten dage , ala een•· 
11eld1aamheid , t.en atadhuise bewaard wordt. 

Den 10 October 1830, werd de stad ·c;.._,.. in: dut van oorlog 
-verklaard, welke den 1:S Jnnij 1839 werd opgeheven. 

Bij den storm no 29 November 1836, had aij IOO veel geleden, 
dat het scheen of de stad een homba,dement bad doorgeat.aaa. 

Het wapen dezer atad bestaat ni& een veld van aannr (blaauw), 
beladen met acht meerlen van ailver staande drie, twee en drie, tua
schen twee balken van 1ilver, in welka midden men eenen borgt van 
leel (rood), ziet. 

GRAVE-EN-MILL, kerkelijke gem., prov. Noord-Bro6aall, klus. van 
•, Hertagenbo,cA, ring van Grave. Ben telt er rnim t:W sieled', en heeft 
er eene kerk te Grave, welke door éénen Predikant bediend wordt. 

De eerste Predikant te Gun is geweest Hznacus LBHtBHI van 
Nijmegen, in 1602, die het leeraarambt heel\ waargenomen , tot dat 
er een zonde benoemd zijn , welke , naar alle waarschijnlijkheid, ge
-weest is, GoDEn1n11s P.a.Lli:Hlfvs, die er in 160i kwam, en in 1618 
afgezet werd. In 1611 kreeg zij eenen tweeden Leeraar in Juu1111 N ..... 
suis, en heeft, er bestendig twee gehad, tot dat, in het jaar 1810 
RunoLJJ D&V1D KauL$ naar Nede beroepen werd, welke plaat& nid 
w11der n~vuld is. Tot aan 1781 bad Mill eeu eip. Pte4ikant, · 

o;gitized by Google 
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doch wrd in dat jaar · bi Gun ge,-oegd. Het beroep is eene Ko
ninllij ke collatie. 

GRAVELAND (AMMERS-), pold. in den .tllbwffl'fl1fl0rrl 1 prov. 
Zuid-Holland. Zie A•nas-GJU.nu110. 

GBAVBJ,!ND ('S), gem. in Gooiland, proY. Jfoorrl-Hollflnd, arr • 
.tlm,tmlam 1 kant. Naartkn (9 Ir.. d., S m. Ir.., 10 s. d.); -palende 
N., 0. en Z. aan de gem. Hil,ersum 1 • W. aan Kortehoef en An
le,~n. 

Deze gem. bevat niets dan hel d. 's Grave Ia n d en eenige Tentrooid 
liggende·woninrn, Zij &.!slaat eene oppe"lakte van 484bund. lS9T. r. 
iO y; elf., telt UIS h., bewoond door 21S4 huisgei., uitmakende eene 
lleYolking nn rnim 1200 aielen , die meest hun bestaan 'Vinden in 
lleerenbleelerijetr en werbaamheden · op · de buitenplaatsen, Tin well:e 
Jben er dertien aantren, aijnde Be'restein I Boekestein, Gooy
Lust, Groen-Last, Hiherbeek, Land- en B01ch1i1rt, Scha-' 
penburg, Spanderswo·ad, Sperwenbof, Schoon-oord; 
Tro'mpenburg, Noord-Wolf1berge en Zuid-Wolsberge, on
der welke Trompen burg vooral vermelding yerdient, als zijnde 
door den Admi,aal Tao1n in de gedaante van een acbip gebouwd. 
Oolr. heef\ men in deze 8"'Dl· eene scheepstimmerwerf. · 

De He". gem. Tan 's·GuTzu110, welke tot de ldau. nn Äm,ttr
iam 1 ring \'ID Jfaartkn 1 behoort, telt 880 zielen , wanneer men de 
Afgescheidenen er aftrekt, welke hier eene a&onderlijke gem. uitmaken~ 
die 40 zielen teh. De eerste, die in de Hen. 8"'Dl· het leeraàrambt heeft 
walll'!JeDOIDeo, is geweest Co111n1S v.u M1otu■ , die in het jaar 1660 
henraart berioepen werd, en in Mei Yan het jaar 170:J Merleed. Het 
beroep cesehiedt door den lr.erleraad I onder approbatie nn Hoofd-
ingelanden der gemeente. · · · 

De Bvang. Luth., Yan welke m.!n er 20 aantreft, worden tot de 
PJ!l• dn ·'1'enp gerekend; 
. De . ll. K., van welke men er 290 telt• behooren tot de stat. van 
,A.;,'lte,,,m, 

De Isr.,' welke er 20 in getal zijn, worden tot de rinlf9ynagoge ftD 
.,,. ~ gerekend. · · · · 

Men heeft in deze 8"'ffl· twee scholeft. · 
·Bet··d. '1GaAflt.tn ligt lf" u. Z. 0. Yalf· Amsterdam, 1½ u. Z. van 

Naarden. Het is het nienw&te, nebte en Yermakelijkste d. van geheel 
Gooil111d ~ en maakt bèt westelijke gèdeel\e Yan dien ,treek ·uit, 1ijnde 
'YID ouds de greldsèheidîng tusscben Holland en het Sticht rweest. Tot 
omtrent het jaar 16!111, was hier nog niets van al het fraaiJe dat tegen
woordif het oog Terlustigt , en men vindt in dien tijd dezen oord be
sebreTen als: onlanden , 'Yultintr en' ftrlatene Teeaen, uitgedolven en 
moerauige plaatsen, die meest niet ahden dan biezen , heide en an
dere wilde ruigte Yoortbragten. Deze landen behoorden ten dien tijde 
nog aan de Grafelijkheid , zonder dat aij onder bet bijzonder bestuur 
"Van eenige andere dorpen van Gooiland schiinen geweest te zijn , waar
uit men met reden kan opmaken , dat zij den naam van '• Gravelanden 
bebonden 1.iebben , die bij verkorting 's GunLHD geword.en is. Van 
Loe 11eehte hoedanigheid dese landen oólr. moiren geweest zijn , men 
'fond echter, omtrent het jaar· 16!11S of ,rat vroeger, eenige lieden, 
die irenegen waren om ze tot bebonwing bekwaam en Tn1ehtbaar te 
maken. Zij ve"oegden zich ten dien einde tot de rekenkamer 'YID 
de Grafelijkleids Domeinen , met Tenoelr. , om die onlanden , tegen 
aekue erkeà1allis, te mOlJffl bekemen. De rekenkamer weea de eoder-
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oe,u9" aaar de State11 un Hallancl en W ast..Bif,eslud ,- 11111 wtae, 
ia het jaar 162ä, door llr. JAJ1 UGIL eu &ijue medest.aaders een Yer-
110Cl.ichriti werd ingeleverd om deze landen t!t megé11 bea,dereo , op. 
1ulk eeoe wiji.e als 1ij met de rckcnkaQJcr i.owll!n kunneu overeeuko-
01en, en om leven•, voor &elLereu bepaalden tijd van jaren , a:oodanige voor
re1rte11 en vrijdoDJmen te mogen genieten, als gemeenlijk. bij den aanl!)g 
un nieuwe landen of hedij~ingeu werde11 -vergund, beoeveoa het regt 
•an ambachtaheerlijlLheid over den grond , die hun 1011 worden t.oe-
1ea11Jan. Han verzc,eJt werd iniJCwilligd met eenigc bepalïng, Toi; 
erkeotenÏI &ouden 1ij aan de grafelijkbeidjaarlijlLs be~alco tien stuivers 
1roor ieder mocgen landa , hetwelk, volgen, octroai van het. jalll' 1636, 
nrander,l is op de elfde ,choof, De l11geland,io verJ,..regen toen Ol))r. 
het burprlijlu, reg&sgebied , 0111 , met raad Ya&l di,n Baiju.w viin heJ; 
Gooi , keuren te mogen ,uaken en lmnne landen le ~lep bcregten do.or 
eeaen Schout rn Schepenen , bij den Baljuw uit. de ÎngeiieLcoen ~ kie
zen, Het criminele bleef ter berigting van de YÎcrschaar d~ tlad 
Na;irden. Op den pndslag dei.er octrooijen of wel 'i!)D het. eertl,e • 
beffOII men de landen af t.e graven en ter ~houwipg bek'!'aam Ic 
~al!.e11, waarin het. werkvolk der ondernemers geduri4J, dqor. de i.uge
zeleoeo der omliggende Gooila1Jdache dorpen en iq het hij1.ooder 4oer 
die van llihe ... um, werden gealpord, terwijl IJlen hunne wecken ver
wWe, op de graven 1cboot., hen kwetste en verder alle moedwilligb~i4 
heclreef, in weerwil van '• lauds l!la)j.kalep en elp inlegering vao ~ 
ko1Pp;,g11ie rniters ep voetvolk. l)oor den ijver dpr •rwleggus, ie
raakte nogll101 he~ werk , reeds iu bet j4ar 16H • in die . o,rde , dat; 
de akkers luMuleo wo,41n gekaveld. Volirens de verd,:e=!s "VaD d~ 
tijd , beliep '• GuvlUIID op lfää SAO'lJ, 28 roed, l.\ijnl che Qlaat 
(ongeveer 473 bood.). Sedert il heL een verma~ij" oc,r4 pwordea, 
••ri11 apen, in eea kort. begrip , 1eer aangeo~ gcfig~o onLmoeL van. 
lommerrijk geboomt.e, vnacblbare zaai- en, wei'4wleo. 7 • Jieid""-· , wa• 
w.r-- eA veengrond,m, .. 

De aanleg van '• G11un.t11D , is zeer re1relmatig , strelleude 1ich bct 
p,udrbïed aan 4e iiüd, van Naarden , van den i.oek aan elp ooord&ijde, 
genoegzaam in eeoe regte liju toL aan de llilver1ummeryaart, langs 
eeoeo 11'Cff , die t.er wedenijde beplant. is ~et ceoe dubbele 1:ij van 
booge e11 schoon.e oikeo •• andere boomen: 4an dl; oos.uijde v40 Jeiien 
,reg heeft m11n niet an4ers ,lao fraaije weilao4en eq Jiecrlü~!I lqs1pl1111t
aen • a~D den iuadereo k1111t- is de dorpbuurt, waar,-plll . 4e enen der 
woniDIJen , aich tol aan «Ie '• GraYelaudscheYaart uiW,rekkeJJ.. Alle de 
hui.i:eo , welke niet lot lusLhuiien of buerenwonÎnffeD dienen, nioeten UIJ 
die zijde gebou"°d worden, llOO l;m« er plaats in de leugt,i nn '1Gu
•n•110 orerblijft, hier sijo ~k. de mee1te 1"1oeahlel/.erijeo • welke zeer 
BOed water uit de vaart hebben, 

J)e kerk le '• Guvu.uo staat aan de oosl&ijde ~an den 1lraalweg, 
8A omlreol in het midden van bel dorp , op een belonuperd kerkhof. 
Het is eeoe niet groote maar '8Cr net geboulfde krµiskerl , welke in 
het jaar 161S8 volbouwd iijnde, den 7 Julij -wan dat jaar werd inge
wijd. In het jaar 167j, werd a:ij, door de Franschen, gedeeltelijk 
ia den uch gelegd , doch sij is laLer fraaijer hernieuwd. Zij heeft 
-een klein vierkant torentje, wet uur- en slagwerk ,·oorzien, waarop 
een dergelijk spitsje staat, dat met leijen gedekt i,. Ook. is er een 
11rgel in deae k.erk, De grond van do kerlL , van het kerkhof en ~e 
pu&orij , is bij dea aaolqr affJefeven van da bRfst,icle ijityerbcek , die 
.achter à kerk list, 
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De dorpschool wonl~ doer een gemiddeld ptal TB 170 ·leerlinpa 

bezoeht. Oolr. is er eene ko1tscbool voor Jongebeerea. 
De kermis valt in in de maand Augpstus. · 
Het dorp 's GunLHD gevoelde , in het jaar 1672 , de last der in

legering van de Fraoschen , die er tot in het jaar 167:S bleve!J , ep er 
vele baldadigheden aanristten, verwoestende voornamelijk de QUI& el
kander IJClegene hofsteden Trompen burg en Spiegelrust, waar
na de eerste aán den Luitenant-Admiraal Coa11L11 Taos• en de laatste 
aan diens gemalw Vrouwe 11.ae~ Balvnntll!S yu l\.t.uuan t.oit,, 
behoorde. 

Het wapen no '1GuHL.111a, he■taat uit een veld Yaa •~•r, Jiela
clen met een gekroonde trapgans van natuurlijke lr.leur. 

GRAVELAND ('S), pold. ia dea 4lb~, prov. i•itl-llol
lau, Zie AHus-Guvauao. 

GRAVELAND ('S), pold. of lienr boezemland nn Delflsnil, pro't', 
Zuid-Holland, arr. Rotterdam, kant, &i,iedamt gem. lfieuio'4ad-1'or1,
larul-n•'• Grot,e~nd; palende 0, aan de Schiedamsche Schie, Z. ap 
de •~ Schiedam, W. en N. aan Nieuwland ea Ket.hel. 

De1e pold. be■laat, volgens het kadaster, eene oppenlakt,e lait 4J 
J,ood. :St v. r. 10 v. ell,, telt 17 h., waaronder 8 bol!rderijen, 11,11 
,rordt door eenen molen , op de Schie , van het overtollige wat.er onllu,. 

GRAVELANDSCHE-VAART ('S), vater, ~v. lfflffll.Qoll4atl, 
dat , uit de Raa voortkomende , met eene noonlelijke 1trekkiDf, ~ 
echan de gem. Kortehoel en Ankneen ter eeoer en '• Graveland en 
Hilvenum ter and.ere &ijde heeoloopende, aa11 de noordelijke pu~ vap 
den Aakeveea,cbe-polder , ia de 1{,.,...u,1oo, uitloopt. 

GBA. VEJ,JNGEN , va,arwa&er tmcheo. l•i4-/Jol,,,_ ea z-,,-,1. 
Zie Gaznitsen. 

GRAVUACHER, 1&. ~ ~t ... j. Yan ~,,.._~, 
regtsgeb. van ~l,p,, 1_rootb. LIUIII....,,, Zie GuYBHM;IIM, 

GiîAVEJIOER ('S), 4, iiJ de .i.,.,,t,qa4, prpy. lf,,_,.~. 
Zje Gun■-ou ('1). 

GRAVEMOER (BINNENPOLDER-VAN-'S), pobl, jn de,,,_..,,_,, 
pro•. lfoortl-Brabar1d. Zie GauEHOH (Jlm11111,oyu-na-'1), · . 

GRAVEHOER (VAAB.T-VAN-'S), water in de La,,g1trwA1, paw • 
.lforml-Brabaatl. Zie Guva11Aosa (VAAar-n.1-'1). . 

GBAV~N-AHB4CJIT ('S), heerl. ia het~..,. P11Un, pnw, 
ZuitJ.Holla11,l, arr. Dordrecht, kant. Rid,,lnûrk I ge,u. P,r,ai, e. a.; 
palende N. aan de heerl. '4arlois, 0. e11 Z. 11110 cifl -,1. )J.hQGa, 
\V. a1111 de heerl. Pernis. 

Deae heerl. bestaat uit de pold. de Kieahei4 el) B11udewija1-Her,..,. 
1 and, beoefen• oopveer 20 buod. bui&eadijka ,elegen land, Jij 1,.,. 
vat het geh. ',Graven-ambacht, en eenise venJ,rooid. ~Jt law~ 
sen, beslaat eeae oppenlakte van ilS9 bood,, wwoa4er -i• ltltnd. 
schotbaar land. Zij wordt bewoond door :Si huisga., uiwabode ceao 
bevolking no 180 i.-w~, die meest hun ~laan vitlMD in 41ea 
landbouw. 

De inw., die hier allen Bel"f • .ïja, Lehooren tol 4e pm. Pe-raw. 
Er ie ia deae heerl. PIi'• school, maar de kiiulertP 1enietea aa-

derwijs te Perni1. . 
Het geb~ •• Gauu-Anut1T ligt IS!, u. W. N. W. v• Donlaerold. 

7 a. W. van Ridderurk , i U• W. "•n Peruis. 
la het midden der ,wige eeuw , 'WW den burl. beaeteo àor' den 

Heer llr. Couma Wu.LQ Jh,.11111t1&J', l\aad, Scbepea • Oad-larp. 
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meester der stad Tholen. In het begin dezer eeuw was zij een eigen-~ 
dom van den Heer J,11 Hoo,, te Amsterdam. Thans behoort •ij ia 
eigendom aan den Heer Huso Baron n11 Zunu n11 N1nv11.o Y.lll Ni'11tW
B111nun, woonachtig te 's Gravenharre, 

GRAVEND!M ('S), weg in RijnlanJ, prov. Zuid-Holland, loopende 
'AD het aclell. h. Teilingen tot bijna in de Noordzee, door de ge
meenten Yoorlwwt en lfaordTDijkerhout. Men zl'r,t dat de Graven Tan 
Holland dezen weg O'ebruikten , wanneer zij zieb naar het strand be
ga•en , waarnn hij den naam zoude ontleend hebben. 

GRAVENDEEL ('S), kant., prov. Zuid-Holland, arr. Dortlrtdtt; 
palende N. aan de Oude Maas, die het van het kant. Dordrecht scheidt, 
0. aan de Dordscbe kil. waardoor het mede van dat kant. geschei
.ten wordt, Z. aan het Hollands-diep, welke het van de prov. Noord
Braband scheidt, en W. un het kant. Oud-Beijerland. Dit kant. beval 
«Ie volgende 7 gem.: 's Gravendeel-en-Leerambacht, Maas
dam-St. -An thonijpoldr.r-en-C i llaarsh oek, Mijn s-Heeren
land-Tan-Moerkerken, Puttershoek, Strijen, Strljensche
sas en Westmaas-en-Group. De opperTlakte beslaat 11,SSObund. 
14 T. r. ·48 Y, ell., telt 14:11 h., bewoond door 511126 hoisge1., uitma
kende eene bevolking van ongeveer 10,200 inw., die meest hun bestaan 
vinden in dPn landbouw en de vlasserij. 

GRAVENDEEL ('S), heerl. in het Land mn Strijen, pro•. ZuiJ
HollanJ, arr. Dordrecht, kant. '• Grmiendeel, O'em. '• Graeentkel-en
Leerombaeltt ; palende N. aan de heerl. de Mijl , K rahhe , Nadort en 
I..eerambaeht, 0. aan de Dordschc-kil, Z. aan· de ·beerl. Strijen , 
W. aan Cillaanhoek en Maasdom. 

Deze heer!. beTat den pold: Mookhoek-eo-Trekdam, den Kil
polder, het Landike-Beversoord, l\leeuwenoord, het J,andike
.Be•er ■ hoek en het Bijtepoldertje, benevens gedeelten nn -den 
Polder-Nieuw-BooaToot11ra, van den Strijenscbe-polder, 
'ffnden Mijlpolder en van het Klein-Koningrijk. Zij bent hetd, 
•• GraTe n deel, benevens de 1,, de Wacht, Se henke Id ijk en de 
Iookhoell en eenige wrstrooid liggende bouwmaoswoningen en huizen. 
De inw. Tinden meest hno ·bestaan in de vlasserij. Voor de opening Tan 
IM,t Kanaal door het eiland Voorne, in 1'8:11 , bract de seheepvaart zeer 
Teel voordeel aan de irrwoners nn deze heerl. toe; daar deze de ligtings
pleats was·un alle Oost-en Westindische schepen·, welke naar Rotterdam 
Lestemd waren en wegens de ondiepte der rivieren niet tot die stad konden 
lemen ; dan, sedert de opening van dat kanaal beef't dit opgehouden. 
llen vindt er 1 scheepstimmerwerf voor binnenvaartuigen en 1 koren
molen , welke geheel vernienwd is , nadat de vorige in 18U was 
afgebránd. Vroeger bestond er ook eene leerlooijerij, die echter thans· 
niet meer in werking is, 

De, HerT., die hier wonen, behooren tot de sem, •• Orruentkel-en
'/l'ieldtteMe. a, - De R. K. worden lot de slat. van Dordrerltt gerekend. 

llen heefi in de1e heerl, ééne srhool, welke in 1838, benevens de 
onderwijzerswonins, geheel nieuw gebouwd is, en waarin de gem. de 
helt\ der kosten gedragen beeft ; terwijl de kinderen in de W a c b t, 
Sehenkeldijk en Mookhoek woonachtig, onder de gem, Stnïe" 
onderwijs cenielen, in eene school , waarvan de kosten, zoo wl'gens het 
traktement nn den Onderwijzer als anderzimr, door de gem, 's Gu
Tl!IIDHL en die van S tr ij u,, ieder Toor de helf't, eed ragen worden. 

De hecrl. 's Gan1110BEL is eederl eeuwen met die van Leer-Am-
6ac,\t ftl'honden·, · 
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· Het d. •• GuvuDnr. ligt 1 u. Z. van Dordrecht, 31 u. Z. W. 'la& 
Oud-Beijerland en 1¾ u. N. ten 0. van het Strijensche-Sas. Het is 
zeer net en fraai. Men telt er, in de kom van het d., 217 b. en 
171SO inw. 

De inw. van dit d. zijn vrij van het onderhouden b11nner llraten, 
wordende de koslen daarvan , 100 wel als van het palenbooJd, aan de 
Dordscbe-kil staande, door de grafelijkheid, als •eigenaar van het pon• 
.ten- en schuilen,eer op Wieldrecht, gedragen. Zij waren ook vrij 
nn de grafelijkheidslollen , op het vervoeren van hunne eigene troe
dcren , zich alleenlijk vooniende van eene verklaring van Schout 
en Schepenen, welke voor een jaar van kracht was. Ook kwam, als 
een voorregt voor de armen dei:er plaats , in aanmerking ,, dat. zij, in
.rvolge octrooi van de Raden en Meesten der Rekenkamer der Domei
nen , van Holland, in dato ii November 1719, het regt hadden, 
van iedere stok hijen , welke uit de generaliteit of van elden aldaar 
werden gebragt, om te azen , te mogen vorderen een stuiver per slok 
voor staan- of vlugtgeld, ten prorute van de armen. 

De kermi1 valt in den tweeden Zondag in Junij. 
De kerk, die in het jaar 1667 gebouwd was, in plaats nn eene vroe

.r,ere, welke bier gestaan had, is in het jaar 1840, aanmerkelijk vergroot. 
Boven den ingang , van binnen , vindt men een bord , met de na
men der Predikanten , welke sedert het jaar fä91S , alhier gatam 
1iebben. Voorts draagt de kerk eeuen toren, die niet zeer hoog, docla 
van twee klokken en een u11rwerk voonien is , en men beeft binnen 
in de kerk een uurwijzerbord, hetwelk ook de minuten aanwijst. De 
_glazen , die vroeger het. kenmerk droegen, dat. 1ij door eeae bekwame 
'hand «esehilderd waren , zijn op het laatst der vorige eeuw, door ba
acl en wind , genoegzaam geheel vernield en in het jaar 18ilS dOOI' 
andere vervangen. llen heeft in deze kerk geen orgel. 

De dorpschool wordt gemiddeld door een getal van iOO leerlinpa 
bezocht.. 
. De overleveringen zeggen , dat vócir zeer vele jaren, eene der straf.en 
aan de kerk , door brand is vernield geworden ; terwijl dea ilS Juli 
1826, in een huis in Leer-Ambacht staande, des namiddap oageveu 
twee ure, een brand is ontstaan, welke door eenen bevigen wind zeo
danig werd aangeblazen , dat in weinig tijds 72 huizen en 1:S scbana 
eene prooi der vlammen werden. Men had daarbij geea verlies vaa 
menschenlevena le betre11ren. Met de twee brandspuiten, te '• Gu,. 
v11111111. voorbanden , was aan geen blussehen te denken ; doch ene 

.der .brandspuiten van het naburige Puttershoek en vier van Dordreehl 
kwamen de inw. daarin te gemoet. De meeate der toen verbnnde 
buizen zijn sedert weder opgebouwd , máar vele voorname huizen laags 
de Vliet zijn slechts door miDdere woningen vervangen, Het binnen
•erk der brandspuiten te '• GaulNDl!IL is aoodanig ingerigt t dat de 
Jlerspompen met twee slangen of trompen , te gelijk kunnen werkeu. 
en veelal ook zoo gebruikt. worden. 

Het water heeft mer.rmalen aanvallen op dit ambacht gedáan ea wel 
allervenehrik"kelijkst. in den jare 1421. Men wil, dat 's Guv111J11u. 
op de plaats van bet oude W 1101 :i:oude gebouwd 1ijn. 

In den jare 1610 schijnt het land of de polder van Nieuw-Bon 
avontura, en derhalve ook deze plaats in groot gevaar van over
strooming te zijn· geweest. 

Het wapen van '• Gun1U1B1r. bestaat in een schild van goud , be
ûde,i Pltt een balk yan keel (rood) , waarbo,en drie en- wQrODder een 
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boom •an sinopel <poen) ,' wordende htsl achild YaStgehooden door 
t,i,ee naakte kindertJes en gedekt door een kroon. 

GRAVENDEEl,-EN-LEERAMBACHT CS) , gem in het Land "" 
Slrijns 1 prov. Zuid-Holland, arr. DonlrecAt 1 kant. •• Grar,endeel 
(H k. d., 4 m. k., IS s. d.) ; palende N. aan de 11em. De-M:ijl-Krabbe
en-Nadort, 0. aan de Dordsebe-kil, Z. aan Strijen, W. aan Maas
dam e. a. 

Deze gem. is eene beerl., .bestaande uit de norm. afzonderlijke 
beert. 'sGravendeel en Leerambacbt, welke thans in eigendom 
bezeten wordt door de stad Dordrecht, die baar, in het jaar 1731, 
voor eene som van 28,000 guld., behalve de kosten van de grafelijkheid, 
heeft aangekocht. Zij beslaat eene oppervlakte van 1804 bond. 3'4 •· r. 
71i v. ell., telt 520 h., bewoond door 441 huisgez., uitmakende eene 
hevolking van ongeveer i600 inw., onder welke ruim ilSOO Herv., 
30 R.. K. en :m Isr., wier middelen van beslaan hierboven onder 's Gra
vendeel zijn opgegeven , werwaarts wij ook omtrent de kerkelijke in
deeling en school verwijr.en. 

Het wapen van deze gem. is hetzelfde als dat van 's Gravendeel. 
GR.AVENDEEL-EN-WIELDRECHT C. A., kerk. gem., prov. Zuül

Rolland, klass. van Dordreclit, ring van Oud-Beijerland. 
Tot deze gem'. behooren de Herv. inwoners der burgerlijke gem, 

"• Gravendeel-en-Leer-Ambacht en Wieldrecht; zij telt al
zoo ongeveer 2900 zielen. Men beeft er ééne kerk, te 'sGraven
dêel. 

De eerste , die in deze gem. het leeraarambt heet't waargenomen, is 
geweest Jo■.l1111E1 Btou.101, die er in het jaar 11S91S kwam en zijne 
dienst in 1600 verliet. Het beroep geschiedt door den kerkeraad, 
O'Dder approbatie van het gemeentebeslnur. 

GRAVENDEELSCHE-DIJK ('S), dijk op het Biland-mn-Donlreclit, 
prov. Zuid-Holland, zich in de gem. Da66eltlam 1 Je lllijl-Krdbe
ns-N atlort en 1Y ieldrechl 1 lan3s de M:erwede , het Mallegat en de 
Dordsche-kil, uitstrekkende , uitmakende een gedeehè van den buiten
dijk van het Eiland-no-Dordrecht, .en dienende tot keering van het 
water hij booge vfoeden. 

GBAVENDEELSCHE-KIL ('S), naam, welken men wel eens geeft 
alt'n de DoausniB-1t1L, pl'Ov. Zuid-Bolland, die van de stad Dordrecht, 
langs het Eiland-van-Dordrecht, in het Bollaml,cA-Diep loopt. Zie 
DoanscH-Kn. 

GRAVENDUINCA.PEL ('S), cl. in de Lang1traat 1 prov. Jfoord-Bra
lxmd. Zie fäpnu. 

GRA VENDUINSLOOT ('S) , uitwatering en scheidsloot tusschen de 
gem. 's Gravenmoer en Waspik, in de Lang1traat 1 prov. lf oord-Braband. 
. GRAVENE-WEG, ook wel G1u.En•w11, d. i. G,graffn-~eg, oude 
weg , die in den vorm van een en muur , benoorden 1Y or1-um , prov. 
Friesland, van onder den zeedijk te voorschijn komt, en door het 
Gaastmeer en de Brekken lot in het Sneekermeer, op eene breedte 
van 36½ tot 48 Rijnl. voeten (11½ lot tlS Ned. ell.) voortloopt, Van 
dezen 11eg komt het zeer oude Friesehe spreekwoord : 

~!1 nracha htcit 
J.liint uhu: t1uil in Jtleir. 

(d. i.: De ge3ravene weg loopt over water en land.) 
GRAVENHAGE ('S), arr., prov. Z•itl-Hollanà; palende N. aan 

het arr. Leyden, 0. aan het arr. IloUerdam • Z. aan de llaas> die 
het van de. arr. Rotterdam. en Brielle scheidt, W. aan de Noord&ee, 

Diqiti::n~ 
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Het heYal da "oi,eade 4 kant,: 'tGrnenh■ge; Delft Naald-
• ijk en Voor b u i'IJ ; beslaat eeho opperTlakte van 40,387 bund. 
en telt 18,1351 h., bewoond door 22,741S hoisge1., uitmakende eenè 
bnolking -.ah ongeveer 111,IOO r.lelen, die hoofdzàkelijk hun bestaan 
\'inden in fabrijken ~ landbouw en veeteelt. • 

GRAVENHAGE ('S), kant,, prot. Zuitl-Holláml, arr. ',Gra•mliage; 
palende N. aan het kant. Leyden en gedeeltelijk a;.n het kant. Yoor
burir, . 0. aan het kant. Vqorburg, Z. aan het kaai.Naaldwijk, W. 
aan de Noordzee. 

Ht?t bevat de 1'0lffende i gem.: 'sGraTènbage en Wasunaa r
en-Znidwij'k. De opper•lakte beslaat 7991S bond. Men telt er 
9i91 h., be~oond door 13,HIJ huisgea., uitmakende eene bevolkin: 
van ruim 66,200 inw., van welke velen hun bestaan noden in fabrij
ken en landbouw, 

GRAVENHAGE ('S), kllss., prov. Zuid-Hollaml. 
Zij is verdeeld in de ,-olgende drie ringen: ••Gravenhage, 

Delft en Voorburg; bent 22 gem., met 24 kerken, welke dooi-
35 Predikanten bediend worden, en telt ruim 48,000 zielen, 

Gl\AVENHAGE ('S), lerlr.el. ring, prov. Zuid-Holland, 11 .... van 
'• Grat1tmlia9e. 

Zij bevat niets dan de Nederduitsche He"ormde gem, 1'an '• G ra
,. t n ha ge , met 4 kerken , ,rellr.e door 15 Predikanten bediend wor-
den, en telt 34,000 zielen. · 

GRAVENHAGE ('S) , derde ring 1'an het Evang. Lnlh. kerkgenoot
seha(>, bevaltende de 7,-olgende rrem,: 'sGra,-enhage, Leyden, 
Delft, Gouda, Schiedam, Woerden en Bodegrann; met 
IS800 zielen en 7 kerken , be~iend wordende door 10 Predikanten, 

GRAVENHAGE ('S), Nederlandscb synagogaal ressort, "Verdeeld ia 
de volgende 7 ringsynajfOgen: 'sGravenhage, Leyden, Alphen, 
Naaldwijk, Maarssen, lleenYliet en Brielle. Men telt in dit 
nssort ruim 7000 zielen , en heefl er 7 S'\'llagogen en et'!ne bijkerk, 

GRAVENHAGE ('S), gem., pl"Ov. Zuid-Holla,111, arr •. en bot.
,_ GNJJJenliage (22 m. k., 1 s. d.); palende N. aan de gem. Wassenaar
en-Znidwljk, 0. aan Voorburg en Rijswijk, Z. aan Loosduinen, W. 
an de Noordzee. 

Deze «em. bevat de stad '• Gra1'enbage, benevens het d, Sehe
Tè o i n gen en eenige verstrooid liggende h. Zij bealaat eene opper
vlakte van 1917 bood. 2i "· r. 31S v. ell. Men telt er 891S5 h., 
be#oond door 1i,8S7 liuisgez., uitmakende eene bevolking van n1im 
83,600 zielen , no welke velen in de stad zelve hnn bestaan vinden • 
door het vertier, dat het nrblijf van het Hof aldaar "Vèroonaalt ; 
te\'eDI zijn er 7 scheepstimmerwerven ; 3 bierbrouwerijen en azijnma
lerijen ; 6 branderijen ; 1 touwslagerU ; 1 papiermakerij ; 1 leerlooi• 
jerij ; 1 1ijmkokerij ; 1 hoedenmakerij ; 1 Ji:noopfabrijk ; 1 koperplet
terij; 1 geelgieterij; 1 meubelfabrijlr. ; S rijtuigfabrijken ; 10 boek
drokkerijen ; 8 steendrukkerijen ; 1 muzijk- en plaatdrukkerij ; S lini
eerfabrijken; 1 fobrijk van verlichting, door ve"oerbare, niet zamen
geperste gaz, daargesteld ; 1 olie-, i tras-, i &neer-, 1 marmerzaag
en 7 koren- en montmolens; terwijl die ftD Scheveningen zich meest 
met de Tischvanr,st generen, 

De Herv., die hier 38,000 in getal zijn, maken de Nederduitsche en 
Waalscbegem. van 'sG raven base, alsmede dieftoSch eTeuingenuit. 

De Evans. Luth., van welke men er ongeTf!er 3000 telt, en de 
Remonstranten, die hier 900 in getal 1ijn, maken elk' eene gem. uit. 
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De a. X., van .welke mea or 011geveer 19,000 u.ntreft, waar,dder 
ruim 10,000 Communikanteo , hebben vier stat. te 's G ra n n hag e • 
als : de stat. van den H. J.1co1u1, die van den B •. W ILr.EHOIDl:S, die 
no de H. Tmu1.1, die van den H. Fu1tc11eu1, wordende de beide 
eerste ieder door eenen Pastoor en twee Kapellanen, eo de beide laa\ste 
elk door eeoen Pastool en drie Kapellanen bediend ; terwUl het wees
huis door eenen at'zonderlijkeo Pastoor bediend wordt. Oalr. is er oog 
eene stat. te Scheveningen. 

De Isr., die hier ruim i700 in getal zijn , behooren tot. het Portu
geesch synagogaal ressort van ••Gravenhage, eo tot de hoofd-sy
nagoge en ring van'• Gravenhage, deel malende van het Neder
landsch synago3aal ressort. van •, tlra'ftffl/,age. - Men teh in de,e IJftD• 
46 scholen 

De stad 's Gan1nA&B , in \>roegeren tijd nn Huri: , thans Teelal bij 
Terk.orting H.1Ga, '• H.&11B of nu HuG, in het E'ransch L.1 H.1n en in 
het Latijn H.1&.& Cos1To• genoemd , voorheen het grootste en schoonste 
vlek. der wereld , thans de hoofdstad der geheele provincie , van het 
arr. en bet kant,, en tevens de residentie des Konings en der Hf>Off8 
Staats-Collegiën , ligt 12 u. Z. W. Amsterdam, 4 u. Z. W. van Ley
den, 4 u. N. W. van Rotterdam, t u. N. W. van Dem, i u, O. 
nn de Noordzee IS!:!0 4' 40'' N. 8., 21° IS8' 16" 0. L.; hebbende ten 
N. 0. het Haagsehe hosch, ten Z. grazige weilanden, ten Z.W. we
lige koornaklers, vruchtbare boomgaarden, sierlijk beplante lusthoven 
en de duinen aan het Noorden , , die '• GuvMa.111 voor de liarre see
winden dekken. Ook ligt het aan alle zijden omringd door aamieolijke 
dorpen , heerlijke landhuizen , prachtige boveo- en aangename wegen, 

•·die het oog der reizigers en der wandelaars onophoudelijk bekooreo ; ter
wijl de gezonde lucht , die men er inademt , deze bevalligheden niet 
weinig vermeerdert. Slechts enkele en miuehien geene steden worden 
er .gevonden , alwaar de natuur bniten en. de kunst binnen bare m11• 
ren , aoo veel schoons vereenigt, als men te 's Gau-111uH vindt. Vrucht
bare bouw- en weilanden , woeste duinen en dalen , een uitgestrekt , 
lommervol hoseb , en onafzienbare , woelende see. Voegt men bf 
dit genot der natuur no~ wat de kunst en weelde oplevert , dan ia 
er geen stad , -.raarvoor I Gau-111u.u in aangenaambeid beboeA te 
wijken. ' 

Tweederlei oorsprong geeft men aan den naam nn 's Ga.&v111u11•, 
waarvan ruen den eenen afleidt van eene haag of beplanting van ge-.ras, 
clie tot eene heining of afscheiding dient , en hoewel de boachachtip 
gelegenheid der plaats , welke 1ieh nog veel verder uitgestrekt hee~ 

•. dan 1ij aich nu vertoont, deze naamsatleidioir wel eenige waarschijnlijk
heid schijnt bij te ae\teo , komt het ons echter waarschijnlijker voor, 
dat de naam afkomt , van het woord Hua , in de beteekenis van een 
huis of wooing, waarin men het veel bij de oude Schrijvers gebruikt vindt, 
en dat men dns moet veronderstellen , dat de woning van den Land• 
beer aldus , bij uitstek genaamd werd. De bijvoeging van '• Guvu, 
of de benaming van '• G1.1n1111.111 , is gewisselijk van later tijd , en 
ongetwijfeld in gebruik gebragt, ter eere van de Graven, wier Bofpa
leis den aangroei dier plaats bevorderd heeft ; echter vindt men clien 
naam reeds niet lang na het jaar 1400, sedert is de1e plaa\s mee.r 
en -meer '• G1.1n11a.1&1 genoemd geworden , naar mate 1ij in aanzieo
lljkheid is toegenomen. 

Ten opaigte der eers\e stichtiog van '• GuVDUII, kan men nieb 
met 1e.kerheid meldCD, llen -rind1 wel eeo haadfflt v~ll Graaf FLUII, 
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ltUgenaamd cis Y dt•, dm ,weeden van dien n.-ui , onder de Grann 
-wan Holland, door hem, op den 11S Junij des jaars 1097, in ns 
H.ue gegeven , doch hieruit kan men g'eenuins Yaslstellen , dat deae 
plaats toen reeds een burgerlijk. bestel \180 inwonen en O,erigheid 
had, of t~ eeo 't'Ut Yerblijf no den Vont diende, dewijl men Dit 
nle handvesten kan bewijaen dat de Gra'R!n in dien tijd Yeel her- en der• . 
waarLs reieden ; en nu uit dele• dan uit poe plaa&a hunne brieTen teelten• 
den, wlllt'Om bet niet onwaanchijnlijk ia, dat '• Gun11111H1, in diea 
lijd, du Graven tot ftae plaats un Yermaak ul gestrekt hebben ; en mea 
-windt ook tot nog toe geea luanchestdieeenig bewijs geel\, dat 'sGauu
ll.MII Y66r het jaar 1210 eene plaat, van burp-lijke inwoiainr geweell 
aij. In dat jaar is, Yolfem Let eenparig ptuÏfe■ÎI der jaarboeken, 
het paleis Yan WaLLU 1 , Graaf eaa HoUaad, en 't't!rkoren Roomsch 
Ioning, hier pbouwd, of liever daarmedo een ~n semaalt, want het 
is nl te Yermoedeo, dat Koning W1Lua'1 dood, welke inhetjaartiölS 
Yooniel , hem belet heeft om een werk 't'ln zoo nel omYaag , hij 
zijn leven , 1'oltooid le zien ; ook wordt er door anderen getuigd , 
dat zijn zoon .F.Loa1s V het paleis te '• Gun11un IJ8ma&kt heeft. 
Deze hield er ook mcoigmalen zijn 1'erblijf , hetwelk bewezen kan wor
àen , uit de baodteekeniog van oàdencheideoe handvesten. Dit Yer
oorzaalie voorzck,.r den aanbouw un Yele huizen voor de Ridden en 
Edelen, die in 1'Graven gevolg warea, hetwelk 1'enolpos Yele wio-
kelien en handRrkalieden derwaar&a lekte • 0111 het Hof en· de &leien 
van het nooclige te yoorzien, en met de pracht en praal nn dea 
befitoeL hua voordeel te doen , waardoor de woningen yan tijd tot tijd 
vermeerderd, en in den beginne allen aiet Yer Yan het. hofgehonw 
epgeLimmerd werden. DooNlien • er de volgende GrB't'en mede hun 
verblijf hielden , nam '• Ga.nunu , -van lieverlede , aanmel'kelijk toe, 
aoo dat het in den jare 1370, ten tijde .nn Herl.og AL•■1cn TAW 

Bwu1111 , die het destijds een derp noemde , reeds eenir aanaiea 
had. De 1'ooruaamste en vroegst. bebouwde straten waren OD9!

twijfeld de P l a a t 1, die de V oorplaa&a yan het hof wu • de 
Vijverberg, de Xneuterdijk, het Tournooiveld, en het 
Voorhout, waar de Edelen en .aanzienlijke Heeren al Troetf hunne 
lauizen gesticht. hebben , waartoe buo de grond door de Gruen , hij 
opene- brieven , nrleeud werd. Voor het jaar 1400 , waren er ia 
het auidelijk en watelijk gedeelte nn 's Gun:11■.&fil al vele 1traten 
bekend. Vaa dien t\jd tot in het jaar 11S63, strekte 1ieh de aan
bouw weder elders uat , en men vindt eene ordonnantie 1'8D · het 
laataLgemelde jaar, waarbij de plaats in 't'Ïer wijken Yerdeeld werd. 
Na het verL1·ek der Spanjaarden Dit deze ~esten en het hentellea 
der schade , die zij te '• Guu11au1 door 1nleaering hadden veroor
aaakt , begon het. bouwen 't'BO. huizen , hiertoe Yan nieuw, aanplegd , 
wederom aanmerli.elijk te nrmeerderen , naardien er door den tee-
y}oed van inwonen , een aaaaienlijk ptal -nn woningen wreiacht 
werd, die te dier lijd m-t naar het Zuiden nn '• Gnn11■u1, 
met zeer regelmatige straten gebouwd. werden. In het jaar 16i0, 
werd '• GnvunGB met grachten omringd, O\'er welke, aan de voor• 
aaaQJSte toegaogen, ophaalhrnggen plegd aijn, ten einde die plaat■ 
in tijden nn onln,t , eenigermate tegen eenen onyerwachten aan• 
val te venekeren. In het jaar 1626, had men de plaats in zeven 
wijken verdeeld, en naderhand zijn er nog aanmerkelijke nrgrootin
gen geschied , die allen in het bij1onder niet kunnen vermeld wor
den, Ondçr da aauicnlijlu&e ia de Priuerrac:ht, die o.antrent. 

IV. J>au. ISO 
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het. jaar .t84i en 1841 werd ptp'&ftD, • tv wclenijcle .... ..., 
defl.ifll en ~erlijke huizea bebouwd is; niet. minder pralt. aan de Noonl
ooat11jde de Prinuuengracht, welke metle omtrent. dien tijd ia 
aMgelegd. De laabt.e nrgrooling laeel\ plaats ,rebad in laet jaar 1708. 
wenueer er veel pnd vu het Boacli en de laliebaan teil el'ftll ee 
Dlellwea a.ubouw ,rerd afgenomtD, en tepnweQl'dilJ ia due boek pbeel 
laerbouwd. Door deen oie11wen uitleg un de NoonlllOlbijde , heef\ 

1 • Gun11..-• de pclaante van .eenen llllrephmtigea -.ierhoek, ea preakt. 
aet. eenen ongemeenea laiater, die, aoo ru mea er uit het · Bosch. 
inkomt , aich vertooat ia eea ,treek va meer clua tachtig- praeh
~p gebou.wen, welke mel rest den num van palei1& verdieaen, en 
dea naam van Boachkant draafl. Het ia tevens aa11111erkelijk, dat, 
tenûjl in andere ltedon de uiterste einden gemeenlijk met de geringste 
huiaen betimmerd .aijn, '• Gu•- integendeel ,aaa,tonds, bij het 
unnaderen, de aanachouwen verralr.t en opgetogen hondt., aoader dat 
evenwel, bij het diei- intreden der plaau, de schoonheid ea pracht 
van ffd,ouwen vermindert. Mo,elijk koanen weiaige plaat.Ie~, in sekere 
nearedigheid, 100 -van tijd ala van gNOtte, op Hik .eeoe venneerde
ri-.r eo aanbouw roemen als '• Gauna.i.a, wui de GachiedsehrijYer 
P1naa CalWTlüll. Boa gel.Uift, dat in 1ijnea tijd, namelijk in hel 
het(ia der sevea&iende eeuw , laet getal der huiaea NltoN in omtrent. 
MOO, ea in be& jMI' 17:si , aij• er bij de veruderins der verpondi•r 
Ie '• GanlllliH, 6161 -aommen van gel>oawea ia de Jijsle.D •op
llChrevea. 

'• G.uv• .... ia vooniea na ondenclaeiclene ruime pleiaen en markten, 
•der welke vooral verdienen genoemd te •onlen: het Buit.eahof, 
GPUinp door ûaaije sebouwen ; he&· Binnen hof, uit drie plaataen 

. ~ude, omgevea door da Loleripaal, de aoopnaamde Hofkapel, de 
TUjaderplaat.aeo der eenle. ea tweede kamers der Staten-Generaal ea 
QPderacbeidene andere 1rehouwea tot boreaull ingerigt ; de Groote
markt; het Tooroooiveld; het. Plein ea de J.>l•at.1, io vroeger 
tijdera à voorplaats van het Hof. Hier stond weleer, en aelû vó6r de 
bouwing van het Paleis, of '• Gravenhof, eene herberg, de Zwaan ge
naamd, welke eene pleisterplaata wu, voor de reizigen, die van '1 Gra
\lenzande naar Leydeo of Haarlem moesten, Sommigen willen, dat het 
eea jagthuis der oude Graven geweest zij. Ongetwijfeld heeft het buo 
t.oebehourd , en is hierdoor een leen- van Holland geworden. Deze 
herberg, welke men ook wel St. Joris en den Draak genoemd vindt., 
ia al ,edert. eenen pruimen tijd tot twee aanzienlijke huiae11 verbouwd. 
Op de Plaats , ten Zuidwe1ten van den- Vijverberg, stond weleer de 
preguplaal.l vaa den voormaligen Hove .._ Holland , gemeenlijk hel 
G r o ene Zoo dj e pnpmd , waar do lijken der door het Haagsche 
graauw jammerlijlt vermoorde gebroeders Jou en Coa1111L11 Dl W1'f, 
aijn ten toon ge1&eld, doch dat., in be& jaar 1719, op '9enoek 'Nll de 
eigeaaan eu bewoners der hijgelegene hnieo, is afgebroken ; hoewel, 
aoo lang. als het Hof van Bolland bestaan heef\, aldau het regt. ia 
uitgeoefend.. V oorta heet\ men er regelmatig aangelegde en deels lijn
reste stralen en rrachten, ea , selfs binnen de 1tad, fraaije wandelwe-

· geo, nla: de, Vijver~erg, h.ei Voorhout en het Plein, om 
.nu niet Le gewagen van het even buiten de 1tad gelegen Haagsche 
b.oacb, :waaraaa wij eeo af1onderlijk artikel sullen -wijden. De Vij
ver be r IJ, wordt door de uitgebreide takken van ondaracheidenc rijen 
boomen overschaduwd, en heeft Jaop eanen breeden rijweg, twee zeer 
pmallelijka en ruime wandelpaden, na welke er eea met schelpen 



m 
ia a..&,ooid. Z-. .....,,,~ 1111 ltekwlijk il lfok lael V oo,boat I p 
hpn ia lu!t n~k pdeebe 'fU '• GUnnMS, aelaler tien Vijver-
1,erir. Het atrekt ach van dea belommcwden ea del\igea Ineuter
dijl, -t eenen winlelhaü. naar het Nieuwe Voorhout, dataa, 
de B01cbbrutr, • Koningtbror, eindigt. Te middea cloor de 
liadelanen, beaonaen lloor Keiaer Juan V, in het jaar 11136, heeA 
iaen !tier eoen rijweg , lanp welken mea uit het boich, over eene 
fraaije bmg, '• Ga.unmea bi&11en rijdt. Bet Plein , dat ,releer 
•• Gr"en kooltuin , en aderltmd '• Stadshouclen tuin wu, il eeae 
aangename, dubbel beboomde plaall , vroeger lraiswij• met lincleboo
men beplant en rondom ffnierd -' gellouwea, die te. heerlijk • Ie 
praebtig 1ij11 , om H enkel den uaam van huiaen te· geven. 

·Behahe de1e pleiuen, heet\ '• Guftll11.1a tet priel derinp-,eteneD, 
t,ree Groenmarkten, de eene niet ver "ftlnhetStadhllÏII bij de Vl-b.
hal , waar dagelijks en de aadere op de PtinHgf'fMlld, WW' welelijb 
markt gebeaden wordt, met 11111k eenen ovel"Vloed van allerlei groea
ten, als mea mapl.ijk 11erpas vindea aal. Twee V i • c h .ma .r k
t en sijn er, eeae aan den hek van de &/aeol,e,,,a, , voer dèn 1ee
visch , die laier vench en levendig "flln Scheveningen wordt pbragt , 
en de andel'I! veor lle rivierrisch ep het Plein ofK.erkhof van de Groo1e 
Kerk , dip hij de 7-riec:bmarkt.- Nog heeft aeo er de V arle11-
rna rkt, cle l.ahermarkt, de Turf- en Houtmarkt ea in1onder
heid de Groote Weekmarkt, op zijde ftD de Waag, en de Leida 
Doterhuil8n , eer mea op de Prinaegracht kom&, en de Paard en
markt, -welke door ondenclaeimme rijen hoomen en prachlip re--
wen om~en is. , · 

Het nabij gelepa Bo, ch, een groot o•erltlijt'eel der botlchea , ,reJeei, 
hier te lande me~Wllif, strek& eiet weinig tot verfraaijing 4er stal 
en tet vena■gena•mg der inwonen. De atraatwqr 'fan '• Ga.t.'fllMHE 
DHT Scbe..eningen , door den beroemden Staataman ea Nederdaitldaea 
en Latijotehen Dichter Go111T.1.11T11• Hunn• aangelegd , ia , vooral d• 
aomen , de ,reliel'kooade wandelplaats van inwonen en -.reemdelingea, 
die in dat dórp de frisscbe 1eelneh& willen inadellll!II, or zicih in de 
Noord&ee baden. De weg laup het. ■ieuw begolluea ka■•l door ·dit 
daioen naar het badlauis in de nabijheid ·,an Sclteveoingea , ea de 
wandelpaden ten Z. van deze vaarl , al1mede de nabij gelegene dor
-pen RiJawijk en V oorlNarg, wordea inlfdijb door de wandelaan vei!l 
besoeM. . 

He& Palei■ 'ftn Xooiog W1L1.D, lhaaf _,. Na•• 1 in het Jroonl
••, vrees- het Huis na Braailwijk, later lael Oude Haf 
gebeeten, werd in het jaar 111915, iloor de8tatea 'f81l Jlelland gelu,oht, 
nadat de gemelde lta&eu dil huis, alvereu , eeaip jaren , tien .helaone. 
en tot inwoning van de Prinses Lom• aa Goua11T , weduwe van Prins 
Wn.LD I , en lauen jongen IIOOII , Pri• F11Dnl& lhutN1&, in huur 
••dden phoudeo. Eindelijk is het ia llaoden geraakt van Prim Wn,.; 
a.n 111 , die het beef\ herlloawd en ia dien daad rebralt , wurin het 
aicla tot in .r na llet jaar 18US 'fertoonde , ah wanneer liet aehter an 
eeneo geheelen vleugel -ve~t werd. Dit hui■ il een der acboonat• 
'fan alle de huisen, die ia '• G11.1't'l!n.1.• r_sien -rde• , • werd reeds 
'froegt!I' met Nf& liet Bof poemd, a1et alleen om de wijde uitp
nnktheid, t.lvtlcSbeicl en sierlijkheid Tlln het pbo11,r mur eok wel 
in10oderheid omdat het bij vele .. ll"elegenhedeo beeft ventrekt tot 
verblijf van ]{eningen m vW1telijke penonen. Het sprinr. met 
nee •ti•leurell . ..., de strut uit, u door Koniag Wm.u , mot 
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-.èndiillende aijgelloaweo !ffPl , en bevat onderscheidene uleli • 
waaronder de groote eebul eo · •• danuaal uitmunten. De vloer der 
laatste is ingelegd. Boven loopt eene galerij voor het orchest , de zaal 
woNlt verlicht door J>r&chtige kristallen kroonen in het midden , en 
door een aantal halve kroonen, . tegen den muur hangende. Onder deze 
staan rijke tabouretten. Ook bevat het palei, nle fraaije schilde11-
11ukken. Daar achter ligt een schoone tuin , door Prins Fanu,s. 
H111DB11r. voor 1ijae familie aangeJesd , fwaarvan de wederg~de in 
'• Gun1UU.H niet gevonden wordt , en welke sieh uitstrekt Lot aan 
den west- en den noordsin,rel en ooat- en suidwaarts loopeade, ach
ter de huisen , die in het Noordeinde en de Iolen1traat uitkomen , 
Voorheen was bat de weide van het St. Nicolaas-Gasthuis, welke weide, 
ter grootte van 4 morgen 14i roeden (S bond. 80 v. r. 81 v. ell.) , 
Prins FamDJ& lhna11r. , in den jare 1809, "foor zijne vrouw moeder, 
van de Gutbnismeesten van het 'Voorschreven 1a1thuis heeft gekocht, 
'l'OOr de IOIDma nn 4800 gulden. In dezen twn, 'Voorheen de Prin
lH■e•tuin geheeien, plagten 'Vele lieden van aansien, des 10mera 
na den middag of tegen den avond , 1ich te urmaken met wandelen , 
om onder de schaduw der boomen eeoe frissche en verkoelende lucht 
te acheppen: Ook hadden 'Voorheen de meeste aanzienlijke huizen aaa 
die 1ijde van het Noordeinde, eenen uit.gang in dien tuin. 

Het Koninklijk Paleis in den hoek van den Knntrrdi.fk en het 
Lawge of 1/Tijtle YoorAout, voorheen Het huis van Wauenaar 
geheeten ~ omdat het aan den Graaf na W us111ua-01D&• toebehoorde, 
maakt met zijnen eierlijken koepeltoren en uitstekende vleugels eene 
tamelijk goede •ertooning. Nadat het een eigendom van den Prins vara 
Ouwn, omen tepnwoordigen Koning, is çeworden, werd het door 
aankOOJ>4!11 naar den Noordwal en 'het Noordeinde veel vergroot. 

Het Paleii van Priu F11DD1&DD Nuaaunu, inhetNin-
1" oorAout is uitwendig een eenvoudig , doeh net gebouw , met Si ven
atera in den voorgeyel ; terwijl het inwendi[ rijk 'Versierd ia , en eene 
praehlifte danaaal bevat. Het. werd van 1821S tot 18i8 opgetrokken. 

Het Paleis van den Pri Dl vu Oa&1111, op het. Plein, voor
dezen het Logement. van Amsterdam, mag mede een fraai ge
bonw.geuaemd worden. Dit gebouw wu na de omwenteling van 181:J, 
:het Paleis •an 's Konings grootmoeder, de weduwe van W1L1.u V, 
Prias •• Oranje , en naderliand vaa Prinses AuaaT Na Praüsett, In 
den voorgevel staat IICCXV, zijnde het jaar "{aarin dit gebouw vol
tooid ia. Vroeger aloud te dier plaatse een huis , waarin men -wil, 
dat J&co1.1 vu Bmnau , nadat •ü het graafschap Holland aan haren 
neef F11.1r nw Bo11a1011D1i had afgestaan, en_ v.iór dat zij, met harea 
gemaal, deta Stadhouder Fa&a& vu Bous11.1, aaar het Huis-te-Teylin
gen vertrok , gewoond beeft. 

Over het Oude Hof, in het N""ruintle, ia een aan1ienlljk gebouw, 
ter inwoning 'Hn de PriDSi:n Aux.uroaa en Jh11oa11r. , waarachter , in 
1842 , is gebouwd een aeer ouderwetsch gebou-w naar eene Gothische 
.kapel te O.ûord, welk aeJ,ouw 1ich voegt. achter aan het Paleis dea 
Konings. . 

In het Longe Y oorlu,i,t is onlangs (1842) , een fraai gebouw aange
kocht om te dienen tot een Pa) ei 1 "foor Prinses S0PB1&, wanneer zij , 
met baren gemaal, den Hertog ru Sa1u-W11&&a-E11uàc:J1, 's Ganu• 
a&H aal bezoeken. 

,Ket Binnenhof, ook Hof van Holland geheetea, bijna in' het. 
midden van 's Gu,u11&&1 gelegen, is door Graat' W,u.u ~I , na 1ijne 
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'rll'kleziaJ tot Boomaeh 'Koaialf , ter venangin1 van hel bienoren p
noemde Jagtbuis gesticht , •ordende de groadslapn daarYan in laet 
jaar 1249 gelegd. Eeae groote riddenaal werd aan dit foncbe gehoa.aw 
gevoegd , geschikt om bij plegtige inhuldigingen , of bij groote gul
malen en gebruikelijke feesten , ten gravelijken bove te gebruiken. 
Deze ridderzaal werd tea tijde van bare sticlft.iag , al, een -terl&bk van 
bouw.kunst geacht en met Salomo's tem.rel vergeleken, terwijl men het 
gebeele hofgebouw achtte io Europa 01n geeveoaard te worden , dan 
alleen te Weenen. Na de voltrekkiaB' van dit bofgebouw, werd het 
'Weldra de geliel'koosde verblijfplaats der Hollandsche Graven , die aicla 
hier meea- in de nabijheid bevonden , van de steden Leytlea en _llurlem.
Ook de hol'kapel schijnt terzelfde tijde door Koning Wau.u gesticht 
te zijn , hoewel anderen aijoen aoon en opvolger, FL01111 V , voor de 
stichter dier kapel h9uden , waarin sedert eenige Graven en Gravioaea 
des lands hetrraven werden , eo die DOif , hoewel aanmerkelijk veran
derd , aanwezig is. Later was het Binnenhof ook doorgaans het ver
blijf der Stadhouders, voor IOO ver deze hun verblijf te '1Guvn■...11S 
hielden, zijnde Wann V, Prins •• Oranje, de laatste Stadhoadv 
geweest, die het bewoonde; hij verliet het ia 1794, om naar· Enge
land te wijken. Koning Loonmir. bewoonde het ook eenir,n tijd , 
doch bestemde het toen tot eenJ Militáire 1chool , en de ran1e.b1111 
-verlaagden het eindelijk. tot een hospitaal. Tban1 is het echt.er weder 
in bare vorige waarde hersteld, en bent. de Vergaderzalen voor de 
Staten-Generaal. De voormalige danszaal , is thans in de troonzaal 
herschapen, waar de 1it.tingen der tweede Kamer van de Slaten-Ge
neraal gehouden worden. De troonhemel , van rood 8uweel , prijkt 
van boven met eene fraaije kroon. Ter wederzijde van den troon 
11aan de fautenils voor de Koninklijke Prinsen , terwijl de Par, daa 
op den voet des troons gezeten zijn. Tegenover den troon uet. mea 
het groen bekleed gestoelte voor den President , In de hoogte heeft 
men de tribunes voor de llinisters en hooge Staatsbeambten, aan het 
eindè der aaal, die voor het publiek, en in be& midden voor da 
Snelschrijvers der staatspapieren. De banken voor de leden der ver
gadering, zijn met trroen laken bekleed en loopen ampbitbeaterswijze 
op. Ter aijde vindt men kamers voor de onde,:scbeidene 1ectiëa. Aan 
de overzijde van het Binnenhof, is de VerB'adenaal der Eente Ka
mer, waar men eeile verzameling van portretten der Vorsten van Oranje 
'findt. Links beeft men de Rekenkamer, aan die aelfde atfde het 
:Ministerie van BinnenJandsche Zaken, ter regter aijde de 
Vergaderzaal van den lloogen Raad der Nederlanden, die 
van den Hoogen Raad van Adel en die van' den Raad vaa 
Sta te, voorts bovèn, ter linker zijde, het gebeele Rljlr.1-A.rchief, 
regl11it en dan rl'gts de Hout.vesterlj. De Oud•GoLbiscbe Ridder
zaal, 37,IS Ned. ell. lan8', 18,8 Ned. ell. breed en W,IS Ned. ell. boeg, 
wordt , sedert het jaar 1811S , tot het trekken der Nederlandscbe Lq
ter\j gebruikt , waartoe twee zeer trroote raderen zijn ingerigt, achter 
welke vroeger nog een veel grooler rad, ,replaatst was, hetwelk tot 
het uitloten der kansbilletten gebruikt werd. Het bout der aolderinr 
zou , zegt. men, nooit gevaar loopen van vermolmd , noch door apinnen 
be1:oedeld te worden, aangezien_ het van cederhout vervaardiffd, en dea 
vorm van den kiel van een schip beefL. Voorbeen pla3"ten hier de vaan
dels, vlaggen , slandaardeit en monumenten van on,en roem in de , 
Spaanscbe en BnB'elscbe oorlogen , in tropbeën op te hanoen , doch deze 
1Hrdtn in het. jaar 1808, op last van XonÎnlJ LoD1wmi:, naar Anmer-



- GB!. 

dam Jfloerd• lid wu üa dele "1 , ü& lillt t....uJaril l,atnd 111d 
Sp,tnJe palotee wem (1). ·. 

Het Provinciale GoaTernemeata gebonw in het llorle Yoor-
1ot,t I ftel'heen, het Hni1 nn Dm.n, is uer mim; oolr. headen de 
Pronneiale Staten 'fan Z.id-Holland er hunne bijeenkomsten. De Goa
Tffllear bewooat een fraai hotel naut het Gouvernements-...,, pie
p , waarmede het door een bina11adear eemeenscbap heelt. 

Het Koninklijk Mueam •• het Plan, ia omtrent het jaar 1640 
psticht door Laalfl, Pri• van Nana•, in sijn Ie- Go■vel'HIH' 
•an Bruilie, ~n• Stadhouder ftD het 'fonteadom Clen en het 
...-lscbap lfuk en Veldmaanchallr. in dienst der Vereenigde Neder
Jandea,".,..l'OIII het pmeenlijk Prina-Maorit1bui1 paoemdwordl. 
Het weri door den bereemdn J,cea T.■ L .... ·, Beer - Baiu6ns 1 

trehoa,rd. Het uiterlijk UDIM!II 'ftD dit schoone Tierkute gebeaw, mei 
liet mime 't'OOrpleia is prachtig. De voorgevel is meest nn hlMOwen 
arduilllteea opgemetseld , en wonk verlicht met dertien, gelijk de lijden 
ieder met lwaalf" schuiframen. Boven de lijst aiet mea bM wapen van 
Prin1 ■&0alfl. In den aicbtergnel , die maar tien schuiframen beef\ , 
i1 de kap Tenierd met een Braailiaan1ch trflCCht, seer konnig in steea 
uitgehouwen. M.en gaat 't'Bn voten in het buis ·laDtJII eene •IOep meta,
duinsteenen trappen. Van binnen •• het weleer niet minder vontelijk, 
aoo ia bouwtrant , al, door het aitmunte111de 1ebilderwerk en andere 
lieraden die er in geTOOden werden ; soader TltD de uien e11 kamen te 
epreken , waanan er vóór den brand , een met de l,nitengemeenste Ooal
lndÏlche Togels beschilderd. was , TOnd men er Jrappen van Braailiea
hoat ea de vloe, 'fan de be11edenaaal wall met neetenboomenhout inge
~- Dit zoo heerlijk gebouw raakte, in het jaar 1704, den ti 
December, da avond, ta•chen 10 en 11 ure, door onplnk of, zoo 
anderen willen , door oDToonigtigbeid , in den brand , en · weri , niet
tegenstaande alle aangewende moeite, om het te behouden , door de 
•lammen Terteerd , aoo dat er niets dan alleen de moren en kelden 
oTerig bleven. Bel houtwerk wa1 wegeas de hardheid moeijelijk te 
hl1111Cben , en smeulde nog wel 9 of S dai;en daama. De Staten, em 
tlue acbade te urgoeden , etonden ten nnoeke van de eigenaan , 
eene loterij toe, waarva■ een gedeelte is. getrokken ; ondertuNCben werd 
het ,r,bonw hersteld en verrees wede, uit aijne nch in dien staat , 
wuran men het th1111 ziet. Vroeger hadden de Algemeene Staten dit 
llllis in bonr, en gebruikten het voomamelijk om de Afgeunten van 
Gekroonde Hoofden en andere llogendbeden, bij hunne publieke en 
plegtige intrede, op de daartoe geaette dagen , of. het praehtilJlle te 
onthalen. Later bevatte dit gebouw de JloninkliJke boekerij eu het 
Penninffkabinet. Thans beTat het, in Tijf doorloopende aaien, eeoea 
enbegnjpelijken rijkdom no voorwerpen van allerhanden aard en IOOl't, 
en welke men als de belangrijhte bijd,agen kan beschouwen tot de 
godsdienstige en burgerlijke plegtigbeden , tot de aeden , gebruiken • 
middelen va■ l,estaan, wijae van aitsr,aaning der ovenee1cbe volken ~ 
meer bepaaldelijk. tot die der Chinezen en Japannen. Zoo bevatten de 
twee eerste aaien, de voorwerpen uit China , de derde , die uit Japan , 
de -.ierde , die uit alle werelddeelen , terwijl de vijfde ter opnemins Tan 
Nederlandsche aeld&aambeden en VOOMl'erpen van kunst, bestemd ÎI. In 

(l) u .... die Nae moor ••lledige bmchrlj,to1 ••• he\ lllmlenhal te '•GUTDIWIS, ........... 
te laea , •erwijzea -..ij naar bel stukje. gtlildd : het BittN,uo(, llled,pdeeld door d" Bar 
•· 8-111••, In dn Z•i<I-J1.U.11i1cl1 Yolitl•..UIIIOlu•, toer lmJ41lr 1131 1 1111. H. 

Diqiti::n~ 
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-- al ...... ijkt b'biaeu. WYWdt de, tol de ftlll•b• IMl,ekld•s 
hebbende bibliot.heek , beneft111 Tele koatbare bamrerlen bewutd , 
terwijl het op de eerste ~rdieping tevena de heerlijke <Jerumeling ftn 
1ehilderijen nn everledene scbildera be'fat, 100 als de stier ffll Ponn 
ea de voernaa1111te mee1tersLukken <Jan Ru111111, Rsua&IID, TO ·Dia, 
em. Een der alen beval de volledige wapenl'Ulting wn den _onver
schrokken Vleot"9Clp •• Run• , en het p,rud, hetwelk Wu.n• ( 

· droeg , den dag waarop hij werd em het leven gehragt. Men 'fÎDdl hier 
1elf1 het doodelijk lood , waardoer -bij getro&'en wenl , en eeaip scber
'fen nn 1ijn Terbrijaeld gebeente. . · 

De Koninklijke Mu1ijklchool en Teel:eaakad.emie, UD 
den Bweüaat, is een trotaeh pi,oa,r met eene colonnade , dal eeae 
1811 Toor ten tOOllltellinpn, ea de Terdere noodige lokaleb mat. 

De Koninklijke Blibliotheek en het Kabinet u·n •unten 
en gesnedene Steenen, 'fiodt men in het Yoorl,m,t, in een pr11chtïr 
gebouw nreenigd , hetwelk , in de jaren 1810-181:S, door den PffleC!t 
un NHot.101, den Baron N STusu-r, bewooad werd; doelt na à 
omwenteling 'tlll het jur 1811, Koning Wru.u I en diens rsio ten 
-.erblijf heeft pdieod , tot uo laag het Paleie in het NooNhiiade vol• 
houwd w•. . · 

Het Stadhuis staat ten Noord-Oosten na de Greote ofSt.Jaeobi
lr.erk , ten Zuid-Westen ffll de dagelijfuehe Groenmarkt , ea met den 
'fOOl'fJ"el o,,er de Lage-Nieuwlltraat. Van de llichting sprelr.en eU. 
achrijvera niet enaeens , getuigende aemmigeo dat het na ouds bet 
Huis •an Brederode geweest 1ij, ea daterdeRegeringftn '1Ga&
n11nn naderhand een Rudhuis 1'8n soade gemaakt hebben ; terwijl 
anderen willen , dat , alhoewel hier weleer het Hu i-. "an Brede rode 
plaan heeft., het. Raadhuis eebter nn den grond ar opgebouwd 1ij. 
De tijd deaer stichtig, kan men met genoetpaam Toldoeode bewijzen stel
len, tnHcben ·c1e jaren 1IS60 en 11181S. î ó6r dien tijd is er echter mede, 
ter aelfder plaatae , een Stad h n i s geweest. Toen cfü Ra a cl bui 1 
aog geheel ia 1ijnen ouderwetschen ■taad w11, k,ram het , nur gelang 
-van den tijd , waarin het. gebouwd is , nenwel aeer aaoaienlijk TOOI' ; 

"IODrnamelijk omdat •• GunnA11 toen , nog tot snik eenen trap vn 
lui1ter niet wu gestegen, In het begin der 'forÏIJe eeuw is het geheele 
achterste tJedeelte nn dit. gebouw , door eenen felien brand in dea 
aeeh gelell'd , waarbij eene menigte papierea en doeamenten "lan aan
helanr •tin ..erloren gegaan , en menig 011d, belangrijk st,,k eene prooi 
der Tlammen i1 geworden. Na diea tijd is de ge,-el van ·die sljde geheel 
-en aeer prachtiJ vernieuwd , met hijvoeffÏDff Tan onderscheidene ..-ertrek
lr.en. Deae Tenneowing is begonnen in het jaar 17$$. De voorgevel pronk& 
alom met lofwerlr.e11 , segeteekenen en andere sieraden , al, het wapen 
Tan Holland en eenige deftige standbeelcleo , wat lager leest mea in 
eene lijst. met vergulde let.Leren de spreuk : H 111nru 911101• on1Ius 
(d, i. Jupiter maakt het een ieder niet naar den sin). Onder dese lijct 
ataat aan die aijde de gewone aÏ'Dlfll'8Dk 'flD de Staten 1'1n Holland , 
'l'IGlun no con101na (d. i. Wacht en 'fertraawt op God) , en 
aan de ancien, 1ijde het jaartal 18. Het heeft ten westen eenen 
aehtkaulieD koepeftoren nn tamelijke hoo(te. Jo den gevel of sijmulll' 
•n de wellaijcfe, die met dertien ,ehuiframen pronkt, ie een uilltek, 
in •elk■ kap het wapen "lan 's Gun1111&u wordt afgebeeld, tus■chen · 
tle Geregtigheiden de Voonigtigheid. Vóór de Justitiekamer, welke hier 
liaar uitzigt naar bniteo heen , leest men : nr.i:1 9111• HCIIIIIT uinA· 

•nrcllL\ uvn,a (d. i. hij ■pieselt aicb acbt , die 1ich ua na nder 
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spiegelt). Jlier ,ó6, wu ,roepr de ~ wot mWadipn, ür 
tot. hal,.. of lijfatrafl'eo gevouoiad waren. V ó6r de vernieuwiol{ vu 
het Stadhuis, stond er aan de a:ijmuur ten weateo, eeae groo&e iJaer111t 
looi , •aari11 vrouw lieden, . van ee11 openbaar ook11Îlcl& en achaUDt&-
1001 gedrag , plaglen ,gaet. en omgedraaid te worden , wanneer het 
werpen vao steentjes en vuiligheden , door de omataaode gemeeo&e ~ 
dikwiJls bijkwam. Na deze straf werden •\i doer '• Ga1,n111.1111 ompleill 
eo 01tgebaooeo, of voor eenige jaren 10 het Tuchthuis opg1'1loten. 
Bet. Stadhuis i, van binnen venier~ met fraaije vertrekken , . prijkende 
met heerlijke schilderijen , •elke nog met. die uit de Nieuwe Doelea 
nrmeerderd a:ijn. Zoo prijkt onder anderen de Burgemeestenkamer, 
met. eene heerlijke achildcrij van den Ridder LalL H 11ooa , ver
toonende de afbeeldingen der burrenaderen io 1717. Ook ÎI dae 
kamer Tersierd met de porLrellen van de Prinsen Taa Ou1111, eo de 
soldering beschilderd door den , in dat. vak vermaarden, TaBOIIOBDS ,.,. 
111!11' Scauua , overigens maakt. Jiet geheel , soo 11el ala Yde der bijaoo
dere, met. lon1btukken eo gezigteo· versierde deelen , eeoe groot,cbe 
vertoooiog. De vloer en de posten der deureo a:ijn van wit marmer. 
Bet midclelvak der gaanderij , waarin twee groote duhbele en vier 
enkele deuren uitkomen , die met. hunne Craaije sieraden , DUr de■ 
eisch der bouwkunde, over elkander geplaatst aijo, ÎI uitmuntend. 
Bet schept zijn meeste licht. door eeoea a:eer hoogen eo sierlijk ge
pleisterden koepel en lantaren , waarin twee rijea Engelache ramea • 
bono elkander. llen aegt dat op dit raadhuis oog Yde merkwaardige 
,eclenkschrifLen, privilegiën eo keuren,'• Guvnlilil bet.relîende, bewaard 
worden, en daaronder a:eker privilegie van Vrouwe J1,cou, en een 
Tan den Hertog Ji11.1N TAB 8ouaGO■D1i, betrekkelijk do grafelijkheida 
jagt. en visscherij , welke opmerkelijk moeten a:ijn. 

'• Rijks Metalen Geschu,gieterij, aaa do ooaLzijde van de 
Jfieuv,e Uitleoging, veelal genoemd den lVieuffJffl-Uitltg I hebben de Sta
ten-Generaal van Holland ea W est.-F ricsland , io het jaar t66lS, doeo . 
houwen ; te dier tijd stond aij , 'Vooraan ia het bosch , buiten 'a Ga..
U!(BJ.CI; doch door de aangelegde houwing dezer nieuwe uitlegging , 
is aij binnen de gracht gebragt. Het. i1 een der grootste ed uiLmuo
tendste gebouwen , die de Stalen ooit lot 's lands dienst hebben doen 
1tichten, en werd in het jaar 1770, door JoBJ.11 Laan, op den te
genwoordigen voet iPgerigt, wiens nakomelingen, door vele belao,
rijke nitviodiqgen en verbeteringen , a:ich eenen wereldberoemden naam 
hebben 1'erworven. Van builen verLoont. de Geschutgieterij aicb aaa 
alle kanten 1:eer aaaa:ienlijk , eo beeft eeoen Craaijen voorgevel , 11aari11 
men , boven den ingang , het wapen van Holland a:iet , met het. 
gewone omschrift. , en duronder, boven de deur , in eeoen t:warteo 
ateen met vergulde letteren , het oogmerk der &Lichting nn dit gebouw, 
namelijk 0111 den erede te eenoerw,, ,,. te behouden, Achter dit eer
ate gebonw slaat een ander , van gelijke breedte , lengte en hoogte. 
Deze beiden a:ijn aan. elkander gehecht. door een derde gebouw, 
hetwelk wat binnenwaarls alaaL en een weinig lager is. Hierin wor
den ter wederzijde van cene groote poort, vijf kruiskozijnen gcvoo-

. den. Boven dit laatste gebouw rijst de grooLe schoorsteen, als een 
Jr.oepellorentje , uit het midden van het dak , op; achter het cveoge
melde tweede gebouw , volgt aan de straat nog een gebouw , doch ,·cel 
Jager en daaraan een muur , ,trekkende tot aan de ,er zijde gelegen 
-iiratergracht, die met het smidswater en de Nieuwe Prin1e&sen3ragt 
,remeenaebap heeft , waar langs men het geschut gemak!Lelijk met 
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YMl'laÎpD ' ••• hier kan 'fflnoereo. De regtenljde Tan aen 'fOOriJe• 
Yel en hetgene dur regt achter en verder gebouwd is , dient tol 
het vormen , gieten , boren en afdraaijen Yan het geschut , en wat 
er toe behoort. Tot het gieten heeft. men eenen grooten en eenen 
kleinen eietoven ; de eente vergiet ongeveer 14,000 Neder). ponden 
metaal: De linker zijde met het. bovenste gedeelte van het voorhuis 
wordt bèwoond door den pbutgieter en zijn bui91Jtz:in. Tusscben 
de twee gemelde gebouwen , 1ijn twee plaatsen tot tuinen aangelegd. 
Sedert 11S89 , tot op het jaar 1861S, toen men de geschutgieterij ge
bouwd had , vergenoegde men zich met het koor van de kloosterkerk 
tot geschutgieterij, terwijl achter dez:e kerk het Buskruidmaga
zij n gevonden wenl, dat op den 3 November 1690, door de onacbt
Aamheid ,an den Commies in de lucht vloog , doch waarbij gelukkig 
niemand, dan die onvoonigtige is omgekomen • 

. Het Arsenaal, Ammunitie-Hui1, Tuighuis of Magazijn 
heet\ weinig merkwaardip, om zijn gering aaozien , echter beeft. het 
zijnen naam medegedeeld , aan het water, waaraan het 1taat, dat de Am
•••itï.-BaNn of Ammllffilie"-Grae/at geheeten wordt en ten Oo1ten va■ 
het Spui gelegen is. Dit Tuighuis is in het jaar 11S98 aldaar gebouwd, 
door zekeren L1osHD Wonaas, eenen Wielmaker, "Volgens o,ereenkom1t 
~t de Gecommitteerde Raden , die het eent van hem in buur bei.eten, 
ea naderhand gekocht hebben , om het te gebruiken tot berging van 
oorlogswerktnigen , waartoe. het naderhand nog vergroot. ,n aange
bouwd is. 1let is laag van verdieping maar beslaat eene aroole opp,er
Ylakle. 

De GeYangenpoort, -voorbeen de Voorpoort Yan den Hove 
genoemd, strekkende tot eenen doorgang van de Plaat, naar het Bai
ten/,of 1 heeft haren tegenwoordi3en naam oot.vangen , om . dat men · 
aldaar de mildadigen , die voor uet Hof un Holland te regt gesteld 
werden , bewaarde; terwijl die poort vooral vermaard is , om de voor
name staatsgevangenen , die er op gei1eten hebben , als daar zijn : Ramza 
'Y.t.l 01.on1n111vz1.o, Heer l'Cln Groene,el,J; Hz11n DB FLEIIH 111 Cou1.u, 
Beer nn Bat; J.a.coa vu DBa Gun ; de Ruwaard van Putten, Mr. Coa
BILII DB WrT; de Raadpensionaris van Holland, Mr. L.t.uu11s P11T1a 

v.a.11 DH 8•111111. ebz. Men toont. er eenen verwulfden kelder, de Pijn
kelder senumd, waarin nog eene pijnbank en onderscbeidene andere 
loltenuigen bewaard worden. 

V GOl'ts -verdienen nog meldins de gebouwen , waarin de Departe
menten na algemeen bestuur ge•estigd zijn, als: het Departe
ment. van Buitenlandsehe Zaken, op het BuifenAof; het De
partement. van Jnstitie, in ,k Lange Poote■ , vroeger gediend 
hebbende tot woning YaD den Opperpriester of Pa11sselijke Nuntius; het ·. 
Departement Yoor de Ko looien, op het Plei•, weleer het. Lo
gement Yan Dordrecht; het Departement. voor de Her
vormde en andere Eeredien1ten, behalve die der R. K;, op 
de Elawele Burg-11 voorbeen een partikulier buis; het Depart.e• 
ment voor de R. K. Eeredienst, in de lfobel,traat, vroeger 
het Hotel van Reiueb of Hotel van den Oostenrijksebea 
Gezant, waarin eene kapel voor de R. K. gevonden wordt; het 
Departement van Marine, in Aet Lange YoorAout, voorbeen 
het Huis van Prins Maurits genaamd, omdat dez:e dit bewoonde 
vóór dat het 1tadhouderlijke kwartier op bd Binnenhof Toltooid was; 
lid Departement van Financiën, op den K■tuterdijk, te voren 
bewoond door 0...utUnHJ.D; het Departement van Oorlog, op 
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het P-,,i•, · "1'Geff91' door den Dichter en Staatmaa C.sn,sn• Hv11DD 
pbouwd en bewoond. 

Onder de f«'!laije gebouwen nn yroegere dagen mOfrt men ook noe
men de Logementen der onderscheidene aleden. Dit waren hotel&, in 
welke d-, At'ffevaardi,rden der at.eden , wanneer zij te '• Ga&tll'l■HI op 
de Tel'lf<ldering der S"taten ter dalfvaart waren, hunne vertrekken had
den. Zoo had men het Logement Tan Amsterdam, thans het 
Paleis un den Prins Tan Oranje; het Logement Tan Dor
drecht, thans het Departement voor de koloniën, ena,, "f■ D 
welke somm~gen ia Torstelijke paleiaen henehapea 1iJa. Zij behoor
den aaa de steden toe , op wier kosten de Afgevaard,lfden aldaar p
huisvest werden. 

De .Vleeschhal, aan de dagelijbche O,w,a....-k, werd in hec 
jaar 1616 oprrigt, ter plaatse waar 1ij nu staat. V oorheeu wu 
hier het Korenh11il, alsmede ile Waag, ea DOif "~eger de Kapel 
Tao het St. Nikolaas-gasthuis, gelijk het gebouw DCIIJ de ,re· 
daante nn eene kapel gehouden heef& , én van . een 9Pita torentje 
Toonien is. De ingang na de Groenmarkt, die als een Yoorportaal 
wat uitsteekt , is vaa hout gemaakt en van lateren tijd , met twee 
pilasten ter aijde, waarop eene kroonlijst · rust , en daarboven eene 
apitse kap , waarin het wapen van '• Gannna wordt afgebeeld. 
Hier 1ijn negen en dertig banken , welke jaarlijks , ten behone Tab 

de stad wel tien duiaen4 gulden aan huur opbrengen, hetwelk 
'Veel "Yerschilt nn vroegere tijden , waa"an getoigd wórdt ~ dat de 
huur van alle de banken toen .op het meest maar twintig ponden 
Ylaamsch (honderd en twintig galden•) hebben mogen gelden. ln 
oude tijden verkochten ook vele Vleesclabouwen· hun vleescb in de 
'foorpoorte■ van den Hove, en 1elfs op de ual vaa het Hof. In het 
begin der vorige eeuw i1, ten Westen 'Yan de1e Hal , een klein buisje 
tot Pe nsha l gemaakt. Te Toren plagten de ingewaaden, hoofdea 
en pooten der pla3te beesten, verkocht Ie worden ter wedenijde no 
den ingang van de Tleeachlial, in nate huisjes of oTerdekte banken 
e■ in kraampje■, daar tegenover opgerigt. Thans is de Pens hal 
sedert eenige ,·a~n naar de Groote Markt verplaatst, 1ijnde de 'Yoorma
Jige Pensha , thans, even als de gewone hal, tol den verkoop 'TllD 

soed "leescli i ngerigt. 
Er zljn te 's Ganl!l'IDAGE twee Boterhuiaen , namelijk: het Groot

Boter buis en het Klein- of Stukkea-Boterhuis. Het Groote 
Bohrliuis, stoande op den Noord-Oosthoek van de Primegw,d,I, 
werd in het jaar 1681 3ebo11wd. Het is van binnen een fraai, Tiff
lant gebouw , rondom overwelfd , rustende op onderscheidene gemet• 
aelde hogen en pilaren, dienende tol staanplaats voor de landlieden , die 
hier op de marktdagen hunne boter in natwerk te koop J.rengen. De 
onderscheidene dorpen en plaatsen , van waar de 100 beroemde Holland
ache boter aldaar wordt aan3ebralfl, 100 als Delft, Waleringen, Naald
wijk, en,., worden door bonte11 bordjes aangewezen, aijnde iedere 
boterboer Terpligt dáár uit te stallen , waar zijne w0011plaats vermeld 
•laat. Om hoog, in het midden nn het rboow, i1 eene koepel en 
hoven daaraan ee11 glaaen lantaarn , waardoor men op de gemelde stand
plaats goed licht ontnngt. Het Kleine- of Stukken-Boterhnis. 
11 eerst omstreek, de helft. der achttiende eeuw gebouwd , op de F tt
lrlijWe marlt, en nrtoont 1icb no buiten vrij aanzienlijk. De 
rwone benaming geeft. genoeg te kennen tot welk gebruik het gacltikt 
11. Bonn dil pboew il cle Lo11 dar Vrijme,■elarea, 
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Onder .... ua. «eWfllf'' ten Westen 'f8R het Groot-Boterliuis arp-
1cheiden door een liouten hek, is ook de Waag, in welke niet alleen 
de lto ter, maar ook alle andere waren, welke der waeg onderworpen zljn, 
gewogen worden. Bij drukke tijden wordt ook wel het suidergedeelle 
Tan he& Boterbnis gebrnikt, om de goederen te wegen , waartoe een 
W aagmeealer is aan~leld , en hiertoe behooren ook beëedigde arbei
den, die gewoonlijk: boter• of waagkruijen genoemd worden. Voor
heen . behoorde het regt •an de waag a11n het St. Nikolaas-gasthuis , 
Tolgens hand•est un Hertog At111c■T ••• lhu11n 1 en de Regenten 
lil!ten haar eers& doer hunne ei3ene hedieoden besturen en naderhand 
nrpachten. Venolgens Yerkochten 11ij, in het jaar 16ilJ, dit regt, 
met de kapel un het gasthuis , aan de Regenng no •• G1nn■u1. 
BoTen het yoorste gedeelte un het Groot-Boterhuis ea de Waag, 
alsmede 'f8D een wooohai1, daar11enn · onder eenen geTel gebouwd, 
welke dus te samen , met twee groote inganiren or peorten en de •er
dere sieraden nn den YOOrgenl, een zeer fraai en aanzienlijk gebomr 
nrtoonen , nrgader& de Broederschap der Apotheken or hel. Collegium 
Pharmaeeuticum , in eene rnime , langwerpige kamer , "Tenierd met de 
11itgelezend1te zelduamhedèn un natuur en kunst; terwijl in hetzelfde 
gebouw de kear"mer van goad- en zilftl"Werken ge•onden wordt. 

Op de P,.;,,,,,rg,at'/,.t, wal nrder naar hel 1oid'westen dan het Groote 
Boterhais, staat het, in 186i gestichte, Koren huis, in welk, ondente 
gedeelte alle Maandagen de korenmarkt gehouden wordt , waartoe eer
tijds de lapel •an St. Nicolaas gasthuis, on de Vleescbha) bestemd wa,. 
Dit gebouw rust un •oren op 9 bogen, ondersteund door steenen pila
ren , tusseben' welke de marfi.tplaats , na -het eindigen •an den markt
tijd" met fraaije ijzeren heklen wordt afgesloten. In hel. boTen,te ge
deelte •an dit gebouw beeft be& kunstgenootschap \'an Pictura orde 
Scbilderknnst, zijne bijeenkomsten in Tier YertreUen ; waaryan het 
,rrootste waardig is heachouwd te worden, om de heerlijke sehildersiuk-
1.en , die er geTooden worden. Hier worden de nrkoopingen Yan schil
tlerijen phouden. In dit •ertrek staat oo• ecno gluen kut, TOi kunst
hoeken in lraaije handen , b_ij het af1lenen •an deze eb gene, tot 
'hnone gedachtenis, aan de kunstkamer nreerd. De andere kamen 
dienen , aoo tot eene w.rgaderplaats nn kunstscbild,rs , als tot eeae 
teekenplaab en ten gebruike •an den eoncierge •an het ;Kunstge
.noot.lehap. 

Het Tuchthuis of Spinllnis staat insgelijks aan de noordzijde 
nn de Prirutgradaf, nog •erder zuidwestwaartt. · Het is een groot 
en 11waar gebouw, met eenen planen pel , doch in bel. midden gé
dckt met eene spitse kap. Het . werd in het jaar 1861 •oltrokken en ia 
thans met de stads Bank yao Leening •ergroot. Men treed er binnen 
me& eene opgaande 1toep. BebalTe ~at bet tot wering no ontucht, 
ongeregeldheid en ter beteugeling van openbare ongebondenheid moet 
dienen , strekt het ook tot eene geTangenis Yllll zulke miadadigen , die , 
bij vonnis Y&n bel. Pro•inciaal Geregtsbof un Zuid-Holland , den dood 
of eene ruf1tra1Fe te waebten hebben. 

Hier achter, aan de oostzijde wai yroeger dè Bank-Tan-Lee
■ing, werwaarb men inging ftD de nabij gelegene Yarl.mnaril, 
door eenen langen , krommen gang en eene poort , waarboYen het oog
merk vae het gebouw en ltet jaartal der stichting, 1668, to lezen stona. 

He& stads Venduhuis of Verkoopingsbuis, waarin ook de 
Iamer der Notariuen 'Vergadert, is in de lfo6et.lraat; het POlt
kan&oor, dat eertijds de wooinr van den PatoorY&n S&.Jakebaktrk 
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"'as, is ocAtw 4e Groot. W, end• Statiou der Paardupo1terU 
op het Smidnllattr, . 

De Herv., die binnen de stad '• Gan11■HI H,000 in getal zijn, 
µiakeu eeue gcm. uit, welke tot de kla11. çn ring van '• Gun11n•H 
behoort. De eerste, die het leeraarambt in de gem. '11 Guvr.11nH 
beeft w;iargenorneo, schijnt geweest te zijn J1.11 W1LLHS1., die reeds 
in het ja-:ir 1a81, als gewezen Predikant te 's Gauuu&B voorkomt. 
Het valt echter te belwijfelen of hij er wel vaat Predikant geweest 
zij , leo ·minste als zoodanilJ vinden wij eent nrmcld, J..11 P111n11sz. 
v..11 Cuu1co■ en H1Ho111■111 Ho1n1mus, . die beide in het jaar 1 IS7Q , 
de eerste van Weiel en de laatstgenoemde van Naartlen herwaarts 
kwamen en den 10 October 11S83 beide uit de dienst acheidden, VOOl' 
zij vertrokken hadden zij oog in September 11S83, tot ambtgenoot ge
kregen Buuuus u FA1LL1, Deze bleef echter niel lans allelêA, maar 
kreeg in het volgende jaar , hoogst waanchijulijk ter leen , tot ambt
geuoot P1.n11s GBLuus Fn11 or Fn11, en, nadat deze in hetzelfde jaar 
vertrokken was , Pu1111s EVEaaA■n1; terwijl LiauT11s Fau:111us, in het 
jaar 11S81S, tot derde Predikant, JoBA1111u U ITEIIIIO&AIIT, in het jaar 11S90, 
tot vierde Predikant, Joauns LuOT1us, in het jaar 1604 , tot vijfde 
Predikant beroepen werd. Nadat. echter in de jaren 1618 de Predikan
ten louu11u Un1-■C1Gun en Joau111.s T.i.u11111us, en in het jaar 1619 
B111u■o11s u F .i.11,LE van hunnen post onuet waren , en de gesuspen
deerde Predikant H1n1c1111 Rosuus weder in zijne dienst hersteld was, 
werd alleen ter vervulling van de beide, daardoor ontstane vacaturen, be
roepen, BoGO Bzuucs, van Schiedam komende, en in 1631 overleden, 
zoodat de '1 Gravenhaagscbe gem. toen weder alechta vier Predikanleu 
had, tot dat W1LDEL•us VE1aon1.11, den 14 Maart 162lS, van '.ferbeyde, 
bij Breda , tot vijá,len Predikant beroepen werd. Hij overleed den 20 
November van da(zelfde iaar. In het jaar 1642, werd het getal van 
vijf Predikanten; met een vermeerderd. Zijnde de eerste, die alhier 
tot zesden Predik.Rot beroepen werd, gewees\ To11u Tl!Gl'IUUs, die van 
Leeuwarden beroepen werd eu den 13 April 1668 overleed. Den ti 
December 16alS, werd tot zevenden Predikant te 's Gun:11u11a beroepen 
Gontnmus LaoTIDs , die den 16 December 167 4 overleed, en in het 
jaar 1663, tot achtsten Predikant, Tuontus Dl! Lno■H, die in 1681 
overleed. In 1748 werd door de kerkenraad bij de bevoegde rnagtea 
verzocht, het beroepen van eenen negenden Predikaat, ter verligting 
van de beide oud!te Predikanten, die ieder van eene halve predikbeurt 
zouden worden ontheven, welke dan door den te beroepen Predikant, 
op hetzelfde trattement, zoude worden waargenomen. Dit verzoek toe
gestaan zijnde, werd als negeuden Predikant den 30 Mei un Delft beroe
pen , WILLE■ LoDEWUE P111Lu, die den 18 Augustus bevestigd werd, en in 
1766 overleed. Sedert hel jaar 16i6, was er tevens een lloogd11itsche 
Predikant te 's GuvEIIBAGI, die nevens de Nederduitsebe Predikanten alle 
kerkelijke diensten verrir,tte , alle Consistoriale en Classicale vergaderin
gen bijwoonde, en mitsdien eerst onder de negen, en later onder de tien, 
llaa5sche Predikanten gerekend werd, ofschoon hij afzonderlijk in de Sacra
ments gasllmiskerk predikte. De eerste, die er als lloo:rduitsehe Predikant 
gestaan heeft, is ge\teest Pu1L1PPUs Luooncus F1.La&c11, op verzoek van F111t
»En11t , Keurvorst iian den Palt: en verdreven Koning van Bohemen, door 
den kcrkeraad aangenomen, en in hel jaar 163i verlrokken naar 
Maastricht. Met het emeritus verklaren Tan den laabteo lloogduitscben 
Predikant, MuTBIAI Joaisau, den 26 Maart 1818, is de Hoogduitsche 
Predikaat.splaat, t.e 's Gun1■.t.H , bij Koninklijk besluit nroi,ti(d t 
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aoo da& de Henormdo gemeente nnolfens 1leeht1 door llegeb Predi
bnten is bediend reweest tot ia 1830 , wanneer door Z. M. het beroep nn 
eenen tienden Predikant is toegestaan , 1ijnde toen v(ln Gouda beroepen 
JAco111s Jou1111as Rooz1100•, die· den 1 Mei 1831 bevestigd werd. Onder 
de Haa1J5Che Predikanten , die 1icb bijzonder vermaard gemaakt hebben , 
Yerdient vermelding , behalve den reeds genoemden Jo■A1111as U.nllllO• 
.,.UT, de Nederduihehe Dichter JonllHS Vo1.1.1Hon11, die den 
30 Augustus 1661S alhier bevestigd en den IS Jaouarij 1708 emeritus 
werd. Hel beroep te '• Gan111a&0a geschiedt door den ffroolen kerkeraad. 

De ffem, van 's Gauu■HI, heeft drie kerken, als de Groote or 
St. Jakob1kerk, de Kloosterkerk en de Nieuwe kerk. 

Van de Groote of St.Jakobskerk, ten Zuidwesten van hetstadbuis, 
wordt wel getuigd , dat Herloff A1.n1c■T v All B11,nu, haar gesticht zoude 
hebben , in het jaar 1399, doch hie"aa is geen bewijs voorhanden. 
Integendeel blijkt het , dal er , reeds in het jaar 1311 , eeue paro
chieke~k in '• Gunll■AGI gestaan heeft ; en alhoewel dit zoo kunnen 
zamengaan met de gemelde stichting or herbouwing door Hertog AL■alCDT, 
in het jaar 1399, zoo kan men zulks bezwaarlijk geloonn , dewijl 
er gelnigd wordt, dat de kerk van 's Guv111uG1, welke men in zoo 
.korten tijd niet stellên .kan volbouwd te zijn , in het jaar 1~0i , 
nrbrand is. Hel schijnt ecbler dat die brand de kerk niet geheel en 
al in de asscbe gelegd , maar zoo beschadigd heeft , dat de Hertog Fmn -
n11 Bo11aso1101i, in Let jaar 143(, een octrooi verleende, om baar, ten 
koste der iu«ezetenen van '• Gun11au11 en Haag-Ambacht , Le vernieu
wen. Naderhand is het ongeluk van brand baar meermalen te beurt ge
vallen, als in het jaar 11Si8, door de plunderinll' van MAHHII n■ 
Rossu•, en elf jaren later door deo bliksem , waardoor de geheele 
kerk en een groot deel hui:r.en daar rondom in de aach werden ge
legd. Tot herstelling van deze kerk, werd, in he& jaar 11S47 en 
11S48 , eene loterij aangelegd en getrokken. lo het jaar 1702, in de 
maand Maart , sloeg de bliksem andermjllll ia den kruin van den to
ren , waardoor het geheele gebouw ll'eooegzaam in kolen zoude gelegd 
sijn , indien de vlammen niet in den appel ptuil waren , door .de 
-vlugheid 'fan eenen borger, die , aonder het gevaar , dat hem dreigde, 
te ontzien , naar hoven klom , en met 1ijnen nachtrok , welke hij bij 
toeval aan had, den brand uitdoofde. Deze kerk, die weleer aan den 
Apostel JAco■us was toegewijd , is eene der _grootste kerken in Hol
land, als -zijnde 9i Nederl. ell. lang en 47 Ned. ell. breed. Zij mag 
me& regt onder de fraaiste kerken , welke in oude tijden gebouwd zijn , 
1erekend worden , en in hel bijzonder , om dat er 100 weinige pijla
ren , namelijk twee aan elke zijde, welke 'foor de toehoorders vau 
w_einig hinder zijn, fHOnden worden. De ondersche!dene krJJisgevels, 
die op de gemelde pilaren en andere aan de twee einden rusten, eu 
ter wedenijde uil het dak uitsteken, geven er een ouderwet~cb doch 
tevens aangenaam sieraad aan. Zij dekten vóór. de Hervorming ieder 
eene kapel. De fraaije en booge toren , welke geheel ieskanl i1 , 
heeft eene hoogte van ruim 100 Ned. ell., en eene breedte un 1:S,11 
Ned. ell. Hij is voonien met een welb1idend speelwerk, dat in 1686 
te Antwerpen gemaakt i1 , en uit 38 klokken bestaat. In den Spaán-
1ehen oorlog zijn er eeoige klokken. tot geschut vergoten. Voormaals 
plagt de,e kerk met fraai beschilderde glazen nrsierd te zijn , doch 
deze hebben , door ondencheidene toevallen , zeer veel geleden. Het 
koor , ter lengte van 100 voeten , heeft een doorluchtig dak.torentje, 
eo is Yan eene bnite11pwone hOO(le, aoodat het zich IOO ver boven het 
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~ der btl 'fflW\, dat het '\'ID •erte eeu a&eailerlijlç phon' 
telaijoi te wnen, ~ een ouderwetlch torntje mat. Het ia •• 
een houten ttakellel afpscltoten na het ligchaam der kerk , en om
hange11 mei de wapenbordc:n der Ridden "an het Golden Vlies , ,, •• 
welle hier een dertigtal , in het jaar 1418 , vergadermg hebben phoa
den , onder F11.1n m 6oetlffl , wiens wapenbord aûonderlijlt aan een 
pilaar hangt. Aan het eene einde nn het koor :aiet men de o•erpraoh• 
tir eertomhe , orgerist ter gedachtenis 'HD dea Luitenant-Admiraal' 
Jaoa Baron ·u11 W Henaa , Heer "°" 06dst11 , die in eeneo zeeslar 
tegea de Kngelachen, op den H J11nij 1666, met zijn schip in de lucht 
gesprongen is. Zijn pronkheeld staat o,ereind , ouder een "erbemeltè, 
rustende op •Ïer rood marmeren zuilen ; h\j wordL gekroond door de 
o,rerwinning , zittende deze op eenen arend met uitgespreidde •lengden, 
die op eene wereldkloot geplaatst is, welke wederom op een "ierkanl 
wetstuk rust. Ronclsom het standloeeld nn den AdlJIÏt'aal zijn eenige 
.aadere heelden , die zijnen helm en zijne wapens vertoonen , or sijn 
aterflot l,etreuren. Aaa de •ier hoeken "faa dit praalgewelf staan, be
neden aan de Yoetzailen, "fier vrouwenbeelden, •oontelleade: de Da_p,
perheid, de Voor:aigtigheid, de Wakkerheid en de Getrouwheid. Up 
cle Yoet:anilen der twee eerste pilaren lijn, op de eene het war.n Ta■ 
de Generaliteit, en op de andere dat van Bolland afgebeeld. an drie 
zijden van den IJl'Olldsleen zijn de . "foornaamele seegevechten , ·waarin 
de Admiraal bevel voerde, in wit marmer uitgehe1nren. BoYen aan het 
iJewelf hangt een tafereel, meldende de daden en Yerdiensten nn de.en 
zeelleld, ee nn de Staten der Vereenigde Nederlanden, die dit Recienlr.• 
elnk, ter aijner eere, in het jaar 1667, hebben doen opristen. llehal"fe 
deze tombe vindt men irt dezelfde kerlr. ook nog die "fan den llidder 
G11U1T n11 ANDDll.ff , Raad in den HoYe Yan Holland en :aijne tweede 
eehtgenoote B1aa1:1: T.ur Dun; die nn Jonkh., G1uBD na R.t.11HHOD1, 
r1egd na Dlll A11..,. en die "8D F1t1N, Landgraafn11 Haan l'lin.1nn11.1., 
Het orgel nn dne kerlr. werd in het jaar 1717.door Heeren Kerkmees
teren aanmerkelijk vergroot , en soo van onderen met ongemeen schoon 
gemarmerde pilaren en wanden , en tum:ben beide met eene zeer fraaije 
dubbele denr, als boven met lofwerken , beeldteniuen en goodvenr , 
zoo rijkelijk opgesierd , dat het te dien op1igte- niet ligt sijne wedergade 
Yindt. In het jaar 17i9 werden er, tegen ·den muur van den toren, 
hij het orgel , ter geleir=nheid van het maken nn een graf, eenige stuUan 
zilverwerk. in de aarde gevonden. Deze bestaan meest uit altaarsiera
den , al, : remonstrantiën , kruinen , kroonen , reliquiekastjes , kruis
beelden , mi,kannetjea en paternosten. Of de1e 1lukken , ten tijde 
der heeldstormerij , of in de Spaansche onlusten , ten tijde van · het 
beleg· van- Leyden , hier geborgen iljn , is onaelter; doch het laatste is 
rnim 100 waanchijnlijk , om dat de R. 1.. de kerk hebben moeten 
wrlaten , kort na dat '• Gan111B11.H door de Staatachen hemagtigd 
was. In d~e kerl, alwaar het Avondmaal twee achtereenvolgende 
'Weken wordt bediend , -worden hij de eerste bediening gebruikt de vier 
gouden bekers en drie gouden schotels, benevens twee zilveren ver• 
pide bnnen en twee zilveren vergulde schotels , aan de kerk -rel'
maakt door Vrouwe Mu111. Dl Va1111, Douairière "an den Heer H. B·. Dl 

Bnn-r-, Hofraad en Resident des Konings van Polen , bij de Staten 
Generaal, bij uiterste wilsbeschikking van den §17 November 177S j 
teniijl sedert weinige jaren dezellde kerk, ingevolge gemelde beschik
king, in het bezit is gekomen van een gouden doopbekken. Alles is 
ffrsierd met den naam en hn -wapen der Vrouwe erfmaûster. De ar-

' 
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alÄflll ..,.. de Necleilaadscha HerTormde l•l wordea mede in dae 
...._ bewaud. 

De K.loo1terlerlr. of Prinsenkerl, in het Lo.ge or Fijtle 
Yeorliot,I, aan de noordftlbijtle ~ geel\ door haren naam, die nog te
t9nwoordiir in gebruik ia, genoeg to kennen , dat •U voonnaal1 tot een 
ilooater behoord heef\ , hetwelk dat der Predikheeren or Dominikànen 
waa , die ook Jacobijnen genoemd werden , en Termoedelijk in het jaar 
11198 of UJ97 gesticht is. Dit klooster was aan 'den •e. V11ca1T1us toe
gewijd, waardoor het den naam van St. Vincentsklooster bekwam. 
Uit het gebouw der kerk zelve en het koor, alsmede uil de kapellen , 
die er eer&ljds in ceweest · zijn , blijkt het , dat zij in oude tijden zeer 
aan1ienlijk was ; doch die luister verdween door de Spaansehe onliisten 
eu oorlogen , wanneer aij tot èenen paarden1tal en naderhand tot een 
wapenhuis ,ebrnikt is, hetwelk dunrde tot in het jaar 1617, toen de. 
onlusten in het kerkelijke irelegenheid gave", om dit irebouw weder tot de 

Credikdien1t ge1ekikt te maken. De omstandigheden , waaronder deze 
rk werd in bezit genomen , gaven juist geene groote teekenen van Trede• 

linendbeid. Zij werd toen de Prinsen kerk genaamd, ter gell'gen• 
heid dat Prin, ll•ua1T1 , kort na de beaitneming , bier ter preeke ging, 
en aboo de a&ondering begunatigde. Sedert i• lij tot het oefenen Tan · 
de gehandbaefde Henormde god1cJieu1t gebleven. Er ie in deze kerk 
eene plaats voor het Hof en een fraai orgel. Vele Groeten en Edelen 
sijn , volgens getuigeni1 der oude Schrijven, in deze kerk begraven. 
Hier verkoo■ .Ku&AHl'A ••• ÇLnB , door wie •U geAticht wu , hare 
ra1tplaats. Herto8' JAw 'f.ll B111&H1, Yerkoren Bisschop van Luik ; 
Loaaw1a, bastaard aoon van Hertog W1LL1ll n11 B11aH1, en ver1chei• 
dene Edelen uit den bui1e Tan W usnua, Bnrggrnen ttan lAydn,,, 
hebben er mede hunne graftomben gehad , doeh tegenwoordig i, er Tan 
de1e gedenkleekenen weinig of nieta meer te vimlen. .Evenw.el ziet 
men er noir het grargesleenle, ter na!Jl!daehtenit -.an Jonkheer ABB1D nll 
DoBP, en dat van den Advokaat van Bolland Aoa1u1 n11 on Gou. 

De Nieuwekerli., op Att Spui, is gebouwd ter plaatse, waar een 
'lllile moerassige grond , in noegere tijden , aan deze streek den naam 
nn het Padmoe1 or PadcJemoes plAfft te genn. Het vermenigvuldigen 
der ledematen in '• Guvunn ga, de Heeren Tan het Collegie de. 
S oc iet ei t HD leiding, om deze kerk te doen bouwen , waarmede 
begonnen werd in het jaar 1649 , en , na nrloop · van ~ jaren, wu 
het werk -voltrokken. De eersle steen werd irelegd. door den Heer 
B111111a P•••, Ridder, Heer tran Tn-Aor,t en Rijntrih•'f 1 President 
in den Hoogen Raad van· Holland , die hierom ook 1ijne grafplaats in· 
het midden dez.er kerk beeA Yerkoaen , •an al hetwelk , bij 1ijn over
lijden , in het jaar 1678 , de geschiedenia op een albastensteeu, in den 
noordermuur bewaard ia. De_ onkosten van den opbouw, benevens den 
inkoop va11 den 11rond, met de ge■toelten en banken, bedroegen te 
aamen vier honderd een en veertig duizend aes honderd veertig gulde11 
en -vijf en dertig cents. De kerk is. niet ongemeen JJroot, maat•· 
merlr.waardi(J door hare bouworde, 1oodat men in twijfel staat, ot 
slj rond, langwerpiir or OYaal moet genoemd worden ; doch 1ij ver
loOnt aich yan binnen meelt OYaal. Ten aan1ien van het hoogste 
dak moet men d~e kerk eigenlijk ala een Tierkant gebouw aanmerken , 
maar aan de Toor- en achterzijde 1pringt een half 1e1kal'lt pneljoen 
uil en twee dergelijke aan de overige zijden , welke pneljoenen 
van' binnen :aoodanig geschikt lijn, dat men de vierkante gedaante van 
het pJ,oaw- J,eswaarltik entdelt , doch van baiten -ralt de&e kunstige 
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liouwtrant duidelUl in het QOlr• llet torentje dat op het middel.dak 
1taat , nrsiert grootelijks het gebouw. Alleropmerkelijkst ia de hoogte 
van deze kerk , zonder dat zU door pilaren onderschraigd wordt , zijnde 
de daken zoo kunstig in elkander gevangen, dat het ontberen van 
pilaren geen binder aan de bestendige duurzaamheid van het gebouw 
zal toebrengen , waarom de&c kerk • door alle kenners , als een mees
terstuk van bouwkunde geprezen wordt. Het orgel, dat' aieh , in het 
jaar 1702, op den dankda3 'foor de overwinning 'fan de Spaansche 
zih·ervloot, bij Vu1os , door de Vereenigde Engelscben en Nederland
sche 'floten, 'foor de eerste maal deed booren, strekt de kerk tot een 
groot sieraad, zijnde de vier deuren beschilderd, met aoo nle ireschie
denissen uit de godgewijde bladeren, te weten : die van D.n10, toen de 
propheet N.nn11 hem bestrall'ende , om dàt bij het volk had doen tellen, 
~em de keus gaf van drie plagen; die un den Priester Z&cau1u, 010 aijn 
ongeloof met stomheid gestraft; de groete nn Euauna aan La1&; 
en S1■E011 in den tempel het kind J 1101' omhel,ende. De predili.stoel 
is. zoodanig geplaatst, dat alle de toehoorders, op zeer weinigen na, den 
Predikant niet alleen kunnen hooren , maar ook tevens zieu. Rondom 
ÎI een bestr.aat kerkhof, aan drie zijden omgnen nn eenen muur , 
waarin drie groote poorten of ingangen zijn, behalve nog twee 'foor 
de koetsen aan iedere iijde nn de poort op het spui, allen thans met 
ijzeren , in plaall no houten hekken of deuren , voorzien ; welke fraaije 
verbetering en tevens het wegnemen van den mulir aan de 1pui1ijde , 
als ook het atellen ''8D een ijzeren hek tusschen pilaren van Benthemmer 
lteen, met fraaije knoppen daarop, in het jaar 173i geschied is. Hier 
plagt weleer begra'fen te worden , doch sedert het aanleggen van een · 
ander kerkhof, ia het jaar 1716, is dit nagelaten. • 

De Waalache gem. un '• Ga.a.vunsa, wordt door drie Prèdili.an
ten bediend. Deze .ge~eente ia opgerigt , doordien , in het jaar 
11S89, de Waalsche Predikant van Deil\, P11an Moauu, no lijd 
tot. tijd 'fOOr de Prinses Lou1SB DB CoLIHY, Weduwe no Wu.ua 1, 
Prins ma Oranje I te •• Gan1aHGB kwam prediken. In ·het jaar 1lS92, 
,rerd als gewoon W aalsche Predikant , in deze gem. lleroepen Jouau 
U1nu10G.a.E11T, een der Haagsche Leeraren in dt Nederduitsche Hervormde 
kerk , bij wien Jo.a.ans L.a.■0T1os, al1 tweede Predikant. gevoegd werd , 
in het jaar _1604. Naderhand is het iretal der gewone Waalscbe Predi
kanten tot drie vermeerderd. Doch toen de Herv. in den.jare 1681S uit 
Frabkrijk moesten 'fluglen, ca vele hunner Predikanten in de Nederlan
den OTerkwamen, zijn er ook 'fier un dezen als buitengewone Leeraars 
in de kerk van '• Gun11a.i.G& IJCplaatst. Na het uitsterven 'fan dit 
iretal, iijn de gewone Predil.anlen in het jaar 1720 op vier irebragt; 
terwijl tegenwoordig de dienst weder slechts door drie wordt waarge
nomen. Deie gem, had vroeger tot kerk de Hofkapel, sedert het jaar 1807 
hij de R. K. in gebruik. De tegenwoordige F ransche Henormde 
Kerk, in het Noordeintk, werd op bevel van Koning Lo»1w1a: in het 
jaar 1807 no den grond af_ opgebouwd, en ia een fraai en ruim ire
houw , met een welluidend 01gel. 

De Engelsche Presbyterianen, maakten hier vroeger mede 
eene gem. uit. De eerste die in deze igena. het. leeraarambt heeft 
,raargenomen Îll geweest Jou1111u W1aa, die in he\ jaar 11S96 bier 
stond. Zij had eene kerk, 'Vooraan in het 1Yoordllinde1 welke eertijds 
de Kapel was 'fan het Sacramenls Gasthuis, Dit kerkje, dat niet 
heel groot was, werd, in den jare 1 IS91S, aan de Eugelschen 'foor 
hunne sodsdienatoefenins ingeruimd. De eonte Prediken werden hun 
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uit IDlJeland t.oesevoeud, doch io 16iG verwierven zti vao de Staten 
van Holland vergunninl[, om eenen eigen Predikant te mogen beroepen. 
1 n den jare 162:S of 1626 is, bij verdrag en overeenkomst, der Hoog
duitsclae gemeente toegestaan , om in dit kerkje mede hare Godsdienst. 
te mogen oefenen; a:ij werd bediend door eeoen P,eilikant, die , ofschoon 
hij in de Hoogdnilscbe taal leeraarde , echter ouder het getal der ge
wone Predikanten van •• Gun11o.i.GE werd gerekend. Io het jaar 1617, 
toen de scheuring tnsaehen de Rem onstranleo en Contraremon
stranten, openlijk uithantte, werd dit kerkje ook aan de arge1onderde 
gemeente overgegeven tot haar gebruik• onder belofte van geen afzonder
lijken kerkeraad te maken; maar ,ij, dea:e belofte in den wind slaande, 
verlieten welhaast dea:e vergaderplaats, en namen de kloosterkerk in. 
Ook verstrekte dit kerkje voormaala tot eene cateehfaeer- of oefenplaal.s 
'Voor de1Jenen , die 1ich in de grondeu van de Hervormde Godsdieust 
wilden laten onderrigten , hetgeen des Donderdags na den middag, bij 
'Viereodeeljarige beurten, door eenen van de vier jongste Nedcrduit
sebe Hervormde Predikanten, geseliiedde. Tweemaal des jaars ver
schenen daar. ook de Curatoren van de voormalige Latijnsche scholen, 
thans het Gymnasium , teo wier oveniaao alsdan de gewone prij,eo 
door den Rector werden uitgereikt. lo het jaar 1841 is dit kerkje 
,ran stadswege verkocht en in bija:onderen eigendom overgegaan, waarna 
het is afgebroken , en te dier plaatae een prachtif gebouw , tot eene 
doorloopende tentooostelling van schilderijen , gesticht. 

De Evangelisch-Luther■ ehen, die hier 3000 in getal a:ijn, 
maken eene gemeente uit , welke tot den rinir van 's GaA~ll'ID.1.H be
hoort, en door drie Predikanten bediend wordt. De eerste, welke ir. 
de:i:e gem. het leeraarambt heeft. waar,enomen, is geweest Du11L FBTT1us, 
die in 1611 bier kwam en in 16UJ overleed, na dat hem in zijnen 
ouderdom (1614) tol medehelper toegevoqrd was A.soaus P11nas u■ 
••• L111D1 , die om de veertien dageo dan to Delft en dan \e '• Gu
ffl'IBAGI predikte , zoo als FBTT1u1 1ulks vroeger gedaan bad. Sedert 
dieo tijcl heeft due gemeente twee Leeraren gehad, van welke de 
eeoe in de Hoogdnitsche , de andere in de Nederduitscbe taal pre
dikte, tot in het jaar 171S7, toen aldaar tot. derden Predikant. beroe
pen ia CASPA&III VAll uaa Hsmu, die er oolr. overleed , van do drie 
Predikanten moesten twee in de Nederdoitsche en ééne in de Boog
duitsebe taal prediken. In het jaar 1766 besloot men vier Predikan
ten bij de Haapcbe gemeente te hebben, waa"an lwea in d• Ne
derdoitsehe en twee in de Hoogduitsche taal aouden prediken. Tot 
in 1768 had men vier Predikanten , toen stierf 1. G. Loussna, de 
tweede Hoogdnitsche Predikant , t.erwljl J, lhAP naar Amsterdam be
roepen was. In beider plaats werd, den 16 .Maart 1769, de Predikant 
J. H. Voa1T1as beroepen van Alkmaar, waarna er de gemeente slechts 
door drie Predikanten bediend is. De laatste lloogduitsche Predikant 
hij de Evan3elisch-Luthenche gemeente te '11 G&AvEllll&GB , was Jo. 
••1111u HE111a1ca S,aö, die in hetJ"aar 1832 overleed, en in wiens plaats 
l,erocpen werd , om in het Neder 11itsch te prediken, R. T. F. REGn1.111, 
die io 1833 van Utrecl1t. herwaarts kwam. De kerk staat. op de Pa11il
joemgrac/,I, tuuchen de Boekborstslraat en de Znstcrsloot , welke gracht, 
sedert de stichting dei:er kerk, daarvan in hel gemeen den naam van 
de L11tlier1che-burgt1XJl heeft behouden. De eerste Lutbcrschc kerk, 
welke te 's Guv111SAG1 gestaan heeft, was voor een gedeelte in he& jaar 
1620 gesticht, en de grond daartoe het jaar te voren aa:1gek.ocht, 
ua dat de gemeente, welke in het begin niet groot was., ecr:1t hare 
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wrplerin,ren jn parlicollere huilen had rhouden , zoo In de Poolen en 
de l\aamstraat, als in de Sp11i1traat en an een buis , genaamd de Lom
bard, komende met eeneta gang uit in hei; Achterom ; als ook .in het 
Noordeinde, in het Vergulde Hoefijzer, op ecne zaal, hebbende het 
huis zijnen uitganrr met eene poort in de Molenstraat. In het ge
melde jaar 1620 de kerk voltrokken zijnde, is men daarin beginnen 
te prediken. Maar aangezien de kerk. te klein 11'erd, zoo door den 
1terken aanwas der gemeente als ook , en wel inzondfrheid , doordien 
de Afgezanten ·van gekroonde Hoofden er. andere Mogendheden van 
deze godldieust, met hun gevolg, d66r mede te kerk kwamen, is 
zU , omtrent het midden der zeventiende eeuw , aan de zuid1ijde voor 
de he)f\ \"ergroot; soodanig, dat de kerk van binnen toen vrij ruim, 
bijna vierkant, doch niet hoog van verdieping was, wordende de da
.ken , daar zij tegen elkander gevoegd waren , in het midden van de 
kerk. door vier pilaren of kolommen onderschraagd; doeh na het mid
den der vorige eeuw is dit gebouw voomame)ijk tot die grootte ,re
bragt , waarin men het thans ziet , na welke laatste vernieuwing de 
kerk, den 111 December 1761, weder is ingewijd. Ter ..-edenijde 
van den predikstoel , welke tegen den zoidmuur stond , ziet men 
een marmeren ,redenkteeken, belielzende het eene , ter rcgterhand, het 
pfsehrift van ilen Heer Baron Kun WaLLH Suu, in lenn Generaal 
in dienst der Vereenigde Nederlanden , die ook. aldaar beirraven ligt. 
Het andere, ter linkerzijde van den predikstoel, vervat het grafschrift 
an den Eerwaarden Heer Jou.t1111U ScaBtn.r.aH, tin 1699, in leven Be
dienàar des goddelijken woords , die, 1edert het jaar 16.tlS tot liet jaar 
16911, en dus den tijd van 48 jaren in deze iremeenle hel leetaaran1bt 
heeft waa!JCnOtnen , en ook de kerk '\'ele diensten bewezen, hetcecn 
zijnen neef bewoorr dit gedenkteeken ter zijner eere te doen oprigten. 
Het orgel, waarmede deze kerk , in het ,jaar 1648, is versierd, werd in 

.1888 vergroot, en in het jaar 1721S, uil den noord- naar den westhoek 
vèTlaatst , bij die geleirenbeid is het vernieuwd , en met beeld- en 
1niJwerlr., als andenins zeer fraai verrijkt. Dit welluidend orgel beert 
ooit in het jaar 1761 aanzienlijke verbeteriniren onderiraan , en is nor 
laatstelijk, in het jaar 18.TT, aanmerkelijk henteld en verbeterd, door 
de kundige Orgelmakers Bän 'H Co.,, te Ut.recht. Deze kerk beert 
twee ingangen , de eenen op den zoogenaamden Lul.herscbeia burgwal 
en de andere flan de oostzijde na de Boekhonlstraat, niet ver 'Van de 
Prinségraeht. 

De l\emonlltranlen, van welke men er hier 200 aantreft, maken 
eene ffem. nit, welke bediend wordt door eenen Predikant , die door 
den kerkeraad beroepen wordt. Sedert het jaar t80!S neemt de Pre
dikant der Remonstrantsehe aemeente te 's G11.tvonG1, ook, om de 
nertien dagen, de dienst in de gemeente te Del~ waar. De Pre
diken dezer gezindheid , te voren met vrouwen en kinderen , het 
land nilffedreven , moesten eenen ireroimen tijd op zolders en in par
ticuliere huizen , tuinen, schuren en elders hnnoe godsdienst met zeer 
veel bezwaar, waarnemen. Bovendien hadden aij veel te lijden, ter 
oonaak van de zamenzwerin3 legen frins MAURITS, "·aarvan men de 
Remonstranten hetigtte , boe onschuldig zij daaraan ook waren , ire
lijk in lateren tijd rrcblcken is. Onder het zachtere bestnur van Prins 
1''11110111,x H111oa11t, lwrronnen 1ij echter, in het jaar 1631, allencskens 
weder alhier bij een te komen en kothten derhalve zekere plaats • oni 
daa_rin hunne godsdienstige vel'lfaderinir te houden ; doch terwijl zij 
hcz,ll' waren met metselen en t.immeren , be(l'OI\ het acmcen , hct3eeu 
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llier ~ meer dau elders , op de Remonstrant.ea gebden was, 4aar merkelijk 
tegen aan te gaan. Ook werden zij 't'a& wep de HeeJ'en Geeom
miLtecrde Baden en het Hof van lloflantl bedreiirf , dat alles op beoir 
ge:i:ag weder om verre z:oude gehaald worden. Maar. de stedelijke Reee
riug terzelfder tijd van eenen bedaarder aard , niet wetende , hoe lieh 
hier in best. te tJedr&IJen , vervoe«de :i:ich aan gemeld hof en bekwam 
tot antwoord, daarin niets te doen vóór du deStadhoncler te'• Guwz11a&11a 
&oude zijn. Nadat D,11 liet werkbe:i:igtigd 'WU IJC!'fJOrden, lieten gemelde 
Beeren hei 1til:i:wijgead voortgaan, Deze alaeo vervaardigde vçrgaderplaa&s 
was klein en slecht, maar werd aiet~in zoodanig behouden • tot dat de 
Remonstranten , aieude dat het han porloofd werd , hunne godsdienst 
onbekommerd en openlijk te mogen uitoef.eaen , en dat hunne pmeeute 
bestond uit een groot aantal personen , onder ,relien vele aaaaiealijke (l'O- , 
idachten , vermaarde Ad\"okaten en aoderc deftige bargen ,reteld werden, 
besloten, in het laaLBt van het.jaar 163lS, aldaar eene geheel nieuwe kerk, 
aijnde de tegenwoordige , te bouwen , waarmede z~ •!Jf>Cdig werd voortp
fl'Un, dal de vermaarde Jo11A1111& Uin1111ounr, die te élier tijd weder open
lijk. t.c 's Guvanca en in zijn ei!J8D terorl,ekomen huu leefde, claar 
in.,, op den laatst.en November des J&an 1638, predikte. De kerk ataat 
op de Laan , binnenwaarts , tollCben de huisen in , zoo dat aij van. 
buiten weinig kan paieia worden. Hut ÎI een net, zindel.ijlt e.n bijna 
'fier.kant tJCbouw , doch aoo 1root en ruim niet al■ de Luthel'IChe ., 
111aar hooger vao verdiepinir en zeer luchtitJ, De prediutoel , die mim 
en met gesneden lofwerk "Versierd is , 1&aat niet op den grond , ma!II' 
hangt aan den Zuidmuur. In het midden wordt de k.erlt ondersten~ 
door twee zware steenen pilaren ; terwijl vier 't'ergulde kerkltroonen, mede 
tot sieraad no dat "Verwelfswij1e beschoten gebouw dienen, Daar de 
gemeente thans zoo· t.alrijk niet is, als &ij voorheen plagt te wezen, 
heelt zij niet meer, zoo als vroeger, twee Predikanten , doch slechts 
éénen , die 1ijne woninç heelt nevens eene der poorteo van de kerk , 
welke op de Laan tot 1Dgang dienen, -

Vroeger hadden de Doop s ges i n den hier mede eene vergaderplaaU, 
in de Henkr,traat, daar de rozenkram in steen is uillJehouwen en 
nog boven de deur a&aat , waaruit af te leiden is , dat zij destijds tal
rijk genoeg waren, om het noodig onderhoud van die plaats te kunnen 
bekostigen , doch doordien hun iretal allenp verminderde , is die cre-
meente te niet gegaan, · 

De lloomsc.h-Katholijk.en, welke hier 19,000 in 1Jetal zijn, 
hebben vier statiën, en vijf kerken. De Statie van den Heilige 
J&cosus, in de Oiule-llol,traat I de oudste dezer stad, telt ruim 1900 
Commuuikanten. Zij werd voormaals alleen bij het bestuur erkend, 
waarom aij oo\ neg de Pastoorskerk genoemd wordt. Onder 
de Pastoors , die haar na de Hervorming bediend hebben, verdient 
bijzonder vermeldinlJ Jouns vu 81un1J.T, te Utrecl1t, omstreeks 
1670 ceboren, die, den 2 October 1717 , tot Apostolischen Vicaris van 
de Hollandsche zending werd benoemd, maar, uit hoofde van vermeen
de overtreding van het Plakkaat der Staten -van Holland, van 17 Au-
fftlStus 1702, hij vonnis van het Hof van Holland nn 3 Mei 1718, 
voor 2000 golden beboet en uit het Land cehannen zijnde , na veel 
swervens en moeijelijkheden, den it Januarij 1727, te Brussel overle
den is. Delle kerk bezit fraaije schilderijen. In de Kerk op het Bin-
11e11hof, loehehoorende aan de gemeente in de Oude-Molstraat, zijn, 
in het jaar 1837, twee door den becldhou.wer Born. vervaardigilo stand
beelden gi,plutst, één nn den ll. J.1co1l.'s de,i llrtrdert, cu één van 
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den R. An ... u, terwijl boYeD het altaar bel standbeeld der H. llaag,l 
11.uu gevonden wordt. Hel onde gebouw dezer kapel wu reeds door 
Graaf Fuus V gest.icht en aeer vermaard onder den naam van Ka
pelle van. llaria ten. Hove of ook Maria ten Haa,e. Hierin 
beef'L Hertog Auuc:aT vu B111nn, io het jaar t:>67 , eeo kapit
tel opgerist, :,ao. eeoeo Deken en twaalf Kanunniken. De stiehliog 
van dit kapittel aoude , volpos he\. beweren Yan Yele onzer oude 
Schrijvers, _pschied sijn omdat Hertog Auaaçn , den Heer Z11a Yu 
.A.DllllBlf, nu Ea11J1u , te Xeioont; of Quesnoy ia Henegouwen , bacl 
doen oothalieo., .eo. dat de Hertog, .om ajcb met diens dapperen broe
der te venoeneo, YOor de rust der sàele des ootbalsdeo , tot zulk eene 
instelling werd gedwongen. Mma &o!Jde echter kannen zeggen , dat 
AuHGBT dit kapiltel eigenlijk maar vermeerderd beeh , naardien 

'men vindt, dat 1ijn broeder WILl,D• V, al vroeger, een collqrie van 
vier Prebenden in deze kapel had opgerigt , zeer waarschijnlijk voor de 
rast der siele VlUl G1uao v.ui W .UUl!IGU, dien hij met eigen ban
den bad omgebragt, De eerste st.icbtingsbrieveo van Hertog A.i.uacn 
aijn van den laatsten December des jaara 1367 ; in een daar\·an , in 
het Latijn gesch~'ffJD. , Yindt men , dat de Koning van Frank.rijk• l\.a,-

, as, V , een peelte van het H. kruis eo van de doornen krooa 
aan de. kapel nreerd bad. Paus Gsz50a1111 XII bevestigde dit kapittel , 
en ontlrok het venolpns aan de ooderhoorigheid un ileo Bisschop vaa 
Utrecht. Het vergaderde voor de eenle maal io het jaar t:J69. Niet 
~leen Auucu en sijoo echtgenoote, maar ook sijne opvolgen, begif
tiffdeo dit collegie met rijke goederen en inkomsten , benevens aanzien
liJke voorregten. Vele kerken , als de Nieuwe kerk te Delll , de kerk te 
Hoorn , en de Oude en Nieuwe kerken to Amsterdam , stonden ter be
geving van dit. kapittel. Zij hadden ook te Amsterdam het tetJ.l lot 
de Nieuwe kar1 of Heilige stede en den Heiligen weg, hetwelk •~ aan 
de regering dier stad verkocht en overgedragen heblien op St. Mathiu• 
dag van het jaar HtlS. De Dekens en de Kanunnillen waren bij de 
Graven in l(l'QOt aani.ien , ma vele beLben IJC"fe&tigde ambten bekleed. 
De laatste Deken van het. kapittel der Hofkapel is geweest. $ut0LDD1 

Vos•aa, den 13 lllaart 1U48 te Delf'L geboren, die, in 11SS:S, als 
eente Apostolische Vicaris van de Hollandsche sendiog is aangesteld 
en den 22 September 1602 Lol Aartsbisscbo.P van Pbilippi weid gewijd. 
Hij overleed te Keulen den :J Mei 1614. BiJ de ommekeer no '• Lands 
bestuur , toen ook andere ueestelijke Maatschappijen vernietigd werden , 
heet\ men, volgen• Resolutiën van de jaren Ui77, 11581 en 11S82, de 
l[Oedercn van dit kapittel aangeslagen, eo aan de grafelijkheid• do,. 
meineo van Noord-Holland toegevoegd, tot. betaling en ooderbo1td va■ 
de Predikanten. Even. als deze kapel eertijds alleen ten dienste vaa 
de Graven pscbikt wlls, soo hebben de Staten van Holland haar , na 
de tijden der llervorming 1 ook \ot hun bijionder gebruik , als eeoe 
hofkerk verkozen , en in het jaar 1lS80 gelast , dat er voor hun en de 
andere hooge collegiën in zoude irepredikt. worden , hetwelk in de Ne
derduilscbc taal geschiedde , lot m bel jaar 1 IS92, komende ondertus
schen de W nalscbe Predikant van Delh, P11u11 Moauv, in den jare 
11S89, deze kapel, bij leeoing bedienen, \"oor de Prinses Lo11111 DB 

Cot1G11T, weduwe van Prins W1LLU 1. lntusschen beefi de hofkapel 
ook eenigen tljd tot bergiuff van krijgsbeboefte11 gediend, en den 19 April 
11S94 , werd heslolen, die lot gehoor der Staten te openen. Van het. 
oude gebouw dezer kapel is 1ninig meer bekend, dan dat er onder
Jcbeidcue altaren Ïll gestaan hebben , en dat het niet min. vermaard 
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GR.l. -,ras , d .... d1 l,epufplaallen van VontelUle • allQNI ~ per-
10nen , als onder anderen van HerlolJ ALAIICIIT u■ Bm,au■ t.. met aijae 
eente palin Vrouwe llu.aHn.l, dochter de& Herlop van Bal&•, ge
lijk ook van V ronwe J.aceu Uit B1Nuu, wier treu-erbond- mei haren 
eenten man , BerlolJ J•• u■ Bl.lll.llD , in deae kapel mede 'Nltrolr.kea 
werd. Hier werd ook de vennaarde Staaudicnaar, 's Lands A:dvocaat 
J•11 u11 OLHllll.lftllffl!LD, begraven. la bel jaar 11594 oordeelde mea 
het gedeelte deaer kapel , dat tot de aodsdiea,t geschikt w•, reeds te
klein, waarom de Gecommitteerde Raden order stelden , om meer plaaw 
in te mimen. Naderhand, in het jaar 164i, is ·sij .erhramt, en op· 
dezelfde grondslagen weder opgebouwd (1). Het .ermeerderen der Praa
sehe vlugtelingen , in Let jaar 168lS , beeft op nieuw aanleiding gege
ven , om due kerk weder aanmerkelijk te vergrootea (i). Sedan i-& 
deze kerk , toL in het jaar 1807, steeds tot FranlCbo kerk gediend " 
toen •U aan de R. K. is afgestaan. 

De statie van den H. W 1r.r.zAOU111 , in de Álffflülft.trsal, telt 
ruim 1700 Commonikaoten. Deze 1ta&ie is hier, in of omatreeb 
1649 • opgerigt door den Pater C•.aa van den H. Boll•vznvH, aoon• 
van den , in de sesdaiedenis der Remonstranten , bekenden Leydscbea
Hoogleeraar Pn■vi 8uT1V1, en is tol in hei beirin dezer aaw door Pa• 
l.el'I Carmclieteo, uit het klooster Rw J. Y ar,girortl, bediend. De t.ega
woordige kerk , waanan de eente steen relegd is den lS April 18it e11 
welke ilen i7 November 18ü werd ingezegend, i, een uitwendig fraai 
rebouw, dat inwendig door eenvoudige netheid uitmunt, lerwijl het por
taal, waarvan. het gewelf op vier kolommen l'Olt, met dè beelden 'fan 
den H. Pnaus en den H. Pu1vs •enierd is. In het fries leest men: 
ad.l&loso •abCl,a a1LLI11l0 irLoUT, 1u.Cl1lqU1 Hon&IT DaU1. (d, i. 
onder eenen gouclieastigen Vont bloeit de Godsdienst en wordt het Rijk 
door God beschermd). Dae kerk heel een fraai orgel, venaardi!Jd 
door de orgelmaken L• en vu au llna t.e Rotterum en hier ge
plullt in het voorjau no 18'1. 

De statie no de H. T■a1111.l, in het H"uteû&tle, telt ruim lJSOO 
Communill.anten. Den kerk , venangt de kapel van den Amba.adear 
van Spanje , die , even als andere Gezanten , toen men de· nitoefeninr 
der R. K. rodsdiemt belemmerde of verbood , hunne kapellen voor 
hunne geloofsgenooten openstelde, waartegen dikwerf resolntiëa van de 
Staten aijn aitrevaardip en wel bepaaldelijk tegen deze. De kerk, 
waarvan de eerste steen gelegd werd den 31 llei 1839 , en die den 
13 October 1841, werd ingewijd , is eene der grootste, ia den laat
eten tijd ~bouwde R. K.. kerken. 

De stat.ie van den H. PauCIICIII , ia de Canarie-,tacat, telt SOOI) 
Communikaaten, Deae kerk, Frankrijks K_erk renaamd, wu 
vroeser de kapel no den Ambauadeur van Frankrijk ; doch aal -eer
lang vervangen worden door een fraai ruim gebouw , waanoor het plan 
reeds ontworpen is door den Arehitekt Waa. De voorgevel aal alsdan 
aan den Boschkaat worden geplaat.at, terwijl de kerk aan den H. A■-
n111v1 u11 P.lDV.l zal worden toegewijd.. Nevens de kerk aal de nieuwe 
Pastorij worden gnestigd. · 

(1) 11 -'alle der llata 'fU llollaad, na 10 llok .... HU, '11ft •1- , •bel . ......,._ 
•_._Capelle" lae&W doalna4 aerui-.t te lala, • dufoellio na de.,._ na nlrAIIII," 

~ 0nr ............ ._ bpol. •Ie ......._ • ...... llolln4 - ao ... • • ,_. 
utt; lt 11111 HIT•• ...... Hea. 
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. Vaa. 1808 tol 1708 • bier ia de .Ifolul,,,_, eà uiilomealle in de 
J"P"'11,w-J,la,..S1,.a,, ter plaatse, w"r tban, het Tbeatrum Anat.o
macum i1, eeoc kerk geweest t welke door Jesui&en bediend werd , doch 
plotem ia aeded deJesuiteo, door het Plakaat van 18 Februarij 1708, 
de Nederlanden moesten verlaten. V ciór de Reformatie beeft er mede eene 
Jaleiue ll. K. kerk gutaan in de St. PielerltNOt, de St. P ielerskerk 
genaamd, IJen llad dutijds de gewoonte, om, lan11 de 1lralen •an dit ge
deelte der slad de se•one proceaaiën vau en oaar de hoofdk.erk te geleidee; 
eo dit gebeele .kwartier, tot op den Visacbendijli, werd door GeeaLelijkea, 
door pel'IOllen , die 111111 de kerk ,rerboaden waren , of in dieo1t van het 
altaar &tonden , bewoond. Ook hadden de R. K. te dier tijd nog eenigu 
lapellen te 'a Gun11■A&&, van welke wij venneld · vinden : de J( a p e 1 
vaa be~ St. Nikolaas Gasthuis, thans de Vleeschbal; de 
Kapel van het Leproaeobui1 of St, Corneliskapel, later tot 
vergaderkamer der Regenten van dat huis ingerigt , ea no1 van eeo 
torentje voonieu; de Kapel van St. Anthoniua, thans het Ver
Jaeterhui1; de St. 1lariaka_pel, op de Spuilmlg, die daanao DOtJ 
deu naam dr81fft van do Kapelbnlf. , terwijl van èlie kapel niets daa 
u~euireniuver ia; St. Jacobskapelletje ia de St. Jatob,traat 1 
dal ~ afgebroken is, zijnde op den grond daanan, in het jaar 1649 ~ 
eeae R. K • .kerk gebouwd; het Kapelletje •an het Vrouwtje 
met de Kruiken, ÎII het JVoorJ.ink, vao hetwelk niell meer dau 
de naam overig ia• en de St. Ja Dl kap eJ , toegewijd aan de H. 
'lltlll(Jtl, die afgebroklm is , makende het IGOIJt!naamde 1Y ijtl AcAt.,.,,. 

. een pleelte van het voorplci11 uit, over het.welk men de kapel bia
u• trad .• 

Almede had men er eea mans- en vier vrouwenkloosters , ale : he& 
St. Vincent-k.10011.er, in het Yoorhout, waanande kerk., thaas bö 
de Ben. ia 1JCbruik,, neg de Klooslerkerk genoemd wordt ; het Be t h le
hem-Pr os tie-kon v eo t, in het 1Yatnntle, lhans door particuliere 
huizen venanireo;het St. Eliaabete-lLonunt in de Ylarningdraat 1 

dat in het jaar 1614 ten 8'ronde toe ploopt is, terwijl van den arond 
de nieuwe Groenmarkt aangelegd werd; het St. Agnu-konvent, 
thans hel Weeshuis, en St. llaria-in-Galilea-konvent., tban1 
gedeeltelijk door huiaen ve"anireu ; terwijl een gedeelte "fan den grond 
door de kalvermarkt, turf- en bou&mark.l wordt ingenomen. 

De R. K. van de Oude Cleren, gemeenlijk Jan ■eni1ten 1e
uoemd, maken hier mede eeue alalie ;it, die door eeneo Priester, zijnde 
de Bisschop van Deventer, en eenen Rapellaan bediend wordt. Zij telt 
120 leden , waaronder 80 Communlkanten. De .kerk, in de J-,.,,,,,.,,,_ 
lda,lraat 1 en uitkomende in de .flalmatmat, is in liet jaar 1t07 , in 
plaats van de bij de Reformatie reeds aanwezige tweede sucenrsale kerk 
gestiebt, en toegewijd aan den B, An1vn1!'101, wiens beeldtenis boven 
den inaang 1taat. Zij ia vrij groot en langwerpig, fraai gesLuc:adoord 
en heeft behalve een prachtig altaar, qebeeldhouwde oommuoicbank 
en fraai orgel , eeoen predikatoel , kunstig hewukt door deu beroem
den XnnY, 

De Portuacsehe Israëli ten, die er i:SO io iretal zijn, mak.en 
het Portuacesch Synagogaal ressort van 's Gravenhage uit en hebben 
l1ier ecru: Hoofd-synago(l"e, Vroeger hielden zij hunne bijeenkomst in 
een huis aan de Oostzijde van het Nieuw-Voorhout, digt bij het Bosch , 
hetwelk hun in hetjnar 1707, door Juo1 l1ARERA, werd iu 1rebruik 1rc
gc,cn , zoo lang iemand van zijne fowilic le 's Gan&H.lG& zoude wonen. 
l)och toen, in het jaar 17:H, het ,·ooriChrevcn hui~ verk.uchL was , 
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ltebl,ea cla Pol'lo,-che luaëlitea , in het 'VOlfaade jaar, eea ader he
rnoen te bouwen , -veel heerlijker, aaoaienlijker en fraaijer-, dan hel 
Yoriire en daartoe gekoHD een ledig liggend erf in de Ni_.,. Uit,.. 
gingtt, tusschen de MiddeJstraal en de· Nieuwe Prinsegraebt. Dit P" 
bouw is in allen deele inprigt naar de IJnllJOBe , welke de hraëlitea 
•an gemelde natie te Amsterdam beaitten, cfoch in verre na aoo grool 
niet, sijnde :binnen nûm 14 eU. laag en ruim 1i ell. breed; ilocla 
aij behoef& in pracht , 1ierad4111 en netheid "Voor de A1111terdamacba 
11iet Ie wijken. liet plicht i• bijna vier}Lant, heel\ in de aijgewà 
12 en in de voor en achtergevels 10, alaoo te aamen !151 groalo 
ramen, beneveu een vierkant raam boven de deur. Het dak ia 
schuim , doch "Van boven plat , op ieder der vier boeken , ·van het. 
lijstwerk , hetgeen rondom laet pboow beeneu loopt , staat een groale 
achoone "Vaas , en tu11cben de twee VOCll'Sle een aware ■teen , in het. 
frontupies, waarop het jaartal deaer stichting naar de joodache tijdre
kening , H86 pbouwea is. De deur, wurdoor men •an de voo!'flaa&a 
in het gebouw treedt , is fraai en met lijstwerken verrijkt. Van b,a_ 
aijn ter wedenijden , eenige •oeten hoog, gaanderijen "Voor de vroa
wen , met een lawerk afgeschut, soo dat ae ftn beneden niet ku-ea 
geaien worden. Iedere gaanderij wordt ondenteund door twee heele 
en twee halve steenen kolommen ; onder iedere gaanderij hangen drie 
koperen kroontjes en ia het midden van de kerk clrie groote lr.rooam. 
Aan het oosleiade elaat eene groote sakerdaanbouten kast, die met 
twee deuren openpat , met auilen , snijwerk als andenins heerlijk 
versierd, waana de hoeken Mo1es bewaard worden , ,en aan wel.ka 
rc11tenijde de plaats voor den Opper-Rabbijn bea&emd is. • V ~ de 
last is eene plaatl van eenilJC voeten breedte, met drie optreden t.ot. 
de kast, ómaet. met een bek •an eederlaout ; de plaats binnen dit hek 
wordt bij hun heilig gehoudea , en dient thans hoofdukelijk tot kan" 
ael voor de door den Opper-Rabbijn te bo11dene predikatiën. Op het 
bek aiet men vier (JroGte koperen kandelaan. Naar het einde toe , 
HO als men van de voorplaats door het pol'laal in de •Jnagoge komt, 
staat een vierkante sakerdaanhonten boeklessenaar • op eene verheven 
met een hek van cederhout omirevene plaats , daar men met. drie 
trappen opgaat, en waar de Voonaniren Jeaen. Op de vier hoeken 
nn dit bek aijn vier nare kandelaars; ter regterhaod is een geatoelte 
nor het kerkbestuur. te umenire5teld uit Voorzitter, Penningmeester 
en éénen Auessor. Verder ia de gebeele kerk met aitbanken en eluit
kasjca voorzien. Eer. men in de &JllaffOIJC komt, is er eene n1ime 
•oorplaata, met vier lindeboemen beplant, net bestraal en met eeneo 
m11ur omgeven, worde11de de inga, met een sierlijk ijaereo hek p
iloten. Achter de kerk, op de iea- Prinaegracht. staan twee 
huizen , het eene voor den Koster en het andere voor den Opper-B.abijn, 
tussehen deae buiaen ia een mime, poorllwijn i~ang , waardoor men 
op eene binnenplaats komt, welke nitgang meest ruikt wordt door de 
vrouwen , om dat aan 'die 1\jde de trappen sijn , ngs welke •ü naar de 
panderij moeten opgaan. Deae trappen komen van buiten, doch aijn 
met eenen halven koepel omvangen, die aoodanig is IJeschikt, dat aij 
aan dien kant het gebouw tot sieraad verstrekt. Be synalJOIJC . wercl 
den 9 Augustue 1726 voor de eenlc maal voor de godsdienat ireopcnd, 
en met vele ceremoniën , naar de gewoonte der Israëliten , ingewijd. 

De Nederl and1che Israëli ten, dieeronireveer 21SOO in getahijn, 
hebben er mede eene •Jnll(J(ige, Deae gem. is tevens de hoofd-synagoac 
•an het Nedarlandsch 8?DRB'81JU1 nsaort van •, 6ra11ffUUJ9e. Voorheen 
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hielden de NederlanWè llraëliten lullne pladiennstip vergadel'ingea 
in een particulier huis , doch sedert hot begin der zeveutiende eenw bouw
den zij eene synagop, op de 6HOltl,gradlt ot eigenlijk aan de B,__ 
t1111nloo,, hebbende door eene poort , op de pntelde gracht , haren in--
1rang , en 1ljnde aldaar zO"Odanig met hui1en omringd , dat. zij bijna 
niet. gezien kon worden, Dit gebouw was oek tamelijk fraai , ruim 
eo lindelijk, doch in pracht en sierlijke bo11wing als andemns pen
sin1 hlj de 1ynaff0ge der Portugescba lsraëliten te nrgelljken. Het 
'WIi meer langwerpig dan viorbnt, waardoor de kast, -waarin de boe. 
ken Mozes bewaard worden, meer. naar het Zuiden dan naar het Oos
ten stond. Dit gebouw , te bekrompeo en bouwvallig porden zijnde, 
ia.ia dit jur (18451) ploopt; terwijl de gemeente thaos eeae nieuwe 
9Jnagoge, in de T-á Il' agllft1lraal 1 .bouwt. Deae IJ1IIIBOUI! , welke 
in hel volpade jur YoltoeW. zal zijn , wordt op eene groote lebaal 
aangelegd, 100 dat zlj 800 mannen- en vroowenzitplut11en zal he
,rattea. Het gebouw, met. doelmatigheid eo e-len ,muk iageriirt , 
wordt naar de t.eekeniotr en onder op1igt van den· Archit.ect Roau
•ua opgetrollen, en zal den Nederlamlachen lsraëliten tot eeaen ge
schil.tea tempel en de reaidentie tot sieraad verstrekken. 

Tu1schen •• Gan111uu en Scheveningen liggen twee fraai ungelegde 
kerkhoven. Op het. eene, de borgerlijke begraafplaats, is een 1ierlijk 
pdenkteekeo , ter een, ,ran den , ten gevolge zljoer op de citadel ,,.. 
Antwerpen , hekomene wonden , den 29 December 18351 , overleden 
Zwitserschea Kolonel N. F. B. N Guoin, opgerigt, benevem een 
mooumeat voor den Heer Lü'I, Op het andere, voor Roomseh ICa
tholijken, is, den 11 September 1858, eene nienwe bpel pletftiginge
wijd, en ia 184i een naonameot voor den Schilder Wu11An Jou11-
:1111 Jou,aD1 vu Nuu111 geplaawt. Behalve deae beide kerkhoven heef\ 
men , even bniten het. SiiheYeaÎaB'Che tolhek, nog twee berraaf'plaat.Na 
,oor de Nederlaadsehe en de Por&ugache lsraëlitea, Vó6r dat de bur
prlijke begraafplaat■ tasschea '• Guv•■u1 en ScheveniDIJlln bettond, 
diende als aoodanig het. Noorderkerkhof, dat. zijnen ingang had op 
heL Ledig•Brf. Het was door de Heeten van de IOClieteit: '• ~ 
lage I ia het jaar 1711S , aangelegd, toen het kerk.bof der Nieuwe lr.erk 
liuiteo gebruik werd ge■teld, Het is een Yierkant plein , roradom met 
eeaea hoogen muur omirevea, en met. twee poorten voorzien ; clech er 
"Wordt &hans niet meer .begrHea, 

liet Henormde Burgenree1hui1 heet\ zijn he.taan te dan. 
ba aan de erfmakinir van C■IDUII Jan 'v.ur Boumau, ia leven A.1-
pmeea-Rentmeest.er van Zuid-Hollaad, en aijne hui■TIODW Atsll!R 
Pinan. Dae hadden hij haaoea uitenten wil tot hunne ert'gena
meo verklaard de Regte A.rmea. lapvolp van deae beechikkinr 
luiddea de uiLvoerd,ers ,ran dili te■t.ameat reed■ vele IJOllderen nit 
beider nalatenschap wegedeeld; doch , bemerkende , dat dele lief
degiften onnut werden verteerd, wnd mea geraden een weahuÎI t.e 
bouwen , hetwelk geschiedde me& toat.emming van den Hove na 
Holland en hcveatigintr van den Hove ,raa UI.recht.. Hiertoe werd, ia 
het jaar 1 IS63 , een huis in de N al,,latraot aangekocht en ingerigt. 
Dit buis, door den tijd te klein wordende, werd den Buiteova• 
deren, reeds in het jaar 11S76, het Agniet.enklooater toegestaan; doch, 
doordien de penningen nieL toereikend waren, om dit werk 1poedig te 
,·oltrekkeo, liep het aan t.ot in het jaar 11i97 • eer de kinderen hierin 
wcrtlcn overgcbragt. Later echter lijn de fondsen, dOCN' venchilleoda 
ll'@lltcn en,., Hrhc\crd. llaar ia het jaar 17H onnin1 het 8'uticht 
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een• nieuwe jit\ uit- de nalatensehap van lla,A Dvn'f nw VODHOUT. 
douairière van Fana,a:: ADatull Baron vu B101 , Vrijheer NH Rm1-
-ru1" eo BmmiÜOflffl, die den 26 April van dat jaar was oYerleden. 
Die gift was bestemd , om daarvoor een getal van 1i jttngelinrren 
in dit gesticht op te nemen , ten einde in wis-, teeken•, schilder- en 
heeldhouwk11111t te worden onderwezen; waarbij men naderhand noir 
het molenmaken , scbeepstimme~n , de heelkunde en de stnnrman11-
kan1t Yoegde. Deze jongelingen worden Renswoadera genoemd, 
en s\jn oo.k. door hunne kleeding ondcncbeiden vatl de andere w~ 
1en in dit gesticht. Het kapitaal van de S tic b tin 8' ·u n Ren 1-

w o ad e , door het verminderen der renten tot een derde en door 
eenige andere om■tandi8'heden, ten achteren geraakt sljnde, IOO worden · 
daanait thans no8' slechts •ijf jonge lieden Yenorgd , en in eene of ander" 
der ge1ei?tfe k~•ten nf welenscbappen ondenruen. ~ Dit hnit staat aan 
de Noord1ijde vaa het N' e,tfflllk. Boven de poort of in«ang leest men : 
Bnna W11aain1 all FuHATIB TAK Vaovn nll R1l11W01JDi, en behalve 
het jaartal van 11S6(, waarmede eigenlijk de eente oprigting van het 
huis in de ifok"""'°' wordt aangeduid, ziet men er de letten CV B en 
A P , als het ~• der namen van de eerste stichten, ter gedachtenis 
van welke alle· de kinderen, behal•e de Rennreuden, ook de letten C A op 
den bnkermonw van hun opperli.leed dragen. Lager ho•en de poort staat 
het jaartal 11597, wall'ih het leff'lnw~i«e hainolboawd werd. Van bin
nen is bot gehoa,r YOOnien van eene seer ruime plaats , rondom welke 
de uien , Tertrekkeo ea woningea •oor de kinderen , bianenvaden en 
hinnentnoeden geYonden worden. Ic dit Weeshuis worden soodaai«e kin• 
deren opgenomen, wier ouders tea rniaste 4 jaren voor bun overlijden 
lmarlieden , of na lie..-er burgen o ! suppoosten 'fan den BOYe geweest 
waren , en moelen de kinderen nies jonpr dan drie , noch ouder dan 
tien jaren wezen, om in het huis opgenomen te kannen worden. Onr 
den soberen staat en de gerinp inkomsten van dit huis , no al• die 
in het ,·aar 11J79 waren, te gemoet te komen, begit\igdeo de Staten 
Tin Ho land het te dier tijd met den eigendom van oenige landerijen , 
die aan het ki-ter der Dominikanen hadden toebehoord. lenigen tijd 
daarna Terlregen de Regenten van dit hui, de goederen van het · 
Apieteoklooster, ea in het jaar 11J99 •ergnnden de Staten , tot on
derhoud der WeeHD, eene loterij. Dit Weeshuis genoot ook •roeger 
1ijn aandeel in de ranlloenpenaingeo ..-an de ..-npaebûngen dèt pmeene 
n1iddelen , die er OYer '• Gt!Av111un en Ra■g-Ambaebt geschiedden ; 
behalve dat het self van die middelen vrij was. 

Het Her To rtnde-Diakon ie•O ad e•Vroawen-en-K i nderea
liais, aan het einde der Odsbijde van het Sp,,i, bij het Zieken, dat 
weleer de Zweedsche Afgennt , hcoa nw Dus , tot sija bijsonder •er--

. blijf had doen houwen, ie in het jaar 161ff) tot het bovengemelde• 
gebruik aanpkoebt en bekwaam gemaakt, doch aedert, tot Lwee malen 
toe, en bij1onder in het jaar 1687, aanmerkelijk vergroot. Het ï. 
een vierkant gebouw , .. n buiten vrij aaoaienlijk , met een torentje 
aan de we,tsijde , hebbende een ,lagklok en aurwijzen. &...en den 
gewonen ingang is in hardsteeft uitgehonwen een wapenschild, •astge
hoadea door twee Leeuwen , waarop de letten D A K, dat is Dauo ... 
AallB!I Huis, d'oor elkander RCYloebteo. Wat hooger op leest men, 
op eenen steen , het ..-ol«ende : · 

TwEB K10011u 1u TAS Gon mTM , 
Dn Aa■• nn Lnu,D1'n, 
Du llic:&11 ... llu..ADIM1ff, 
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faeD ho,en de l\jl& \18■ de.denr staat foT • Mn. Van M■aen beef& 
het ondencheidene fraalje kamers , welk een bekoorlijk uitzigt hebben , 
ruime uien en bekwaDIII vertrekken , geschikt voor oude vrouw.:11 
en arme wezen, beloopende het getal der daarin opgeoomene personen• 
aedert. eeaige jaren, ruim vierhonderd. De oude vrouwen, die hier 
geplaa\at. worden , moeLen vooraf cenigen onderstand \'au de Di
akonie genoten hebhfn , en van de Uervormde godsdienst aijn. De 
.kinderen , die hier worden ingebragt , 1ijn de 1oodanige , die tot de 
Diakonie behoorea , waaronder men ook te lellen beefi 1ulli.e , die in 
andere steden onder den naam van hui&1ittende or Aalmoezenien ar
men worden opll'ovoed. Zij pan allen in het. awart gekleed , en dra-

. gen , tot onderscheid van die nn het weeshuis , op den linkerarm een 
w-it biesje luuehen den naad vaa buo opperli.leed , en op den reg
&erarm een nommer. De «ewone iukom1len van dit huis moeten p-. 
vonden worden uit de ke,kkolleli.ten , welke door het lfl'OOt .kantoor 
der diakonie , bij het opmali.en der j81U'lijucbc bcgrooting , sedeellc
}ijk aan diL geslicht worden toegekend ; verder uit de arbeida.loonea 
der jongens, die op ambachten rraan , benevens de nrdiena&ea in de 
naai- en breikamen van dit ll'esticht ; uit oaderscbeidene busllCll , die 
des Zondaffs aan de HÎllell , bll de begrafl!llinen en andere gelegen
heden, "·orden aangeboden; uit de heli.en, "elke .bij het ll. Avond
maal wordca aeplaau& ; uit de alimentatiegeNeli , welke , 100 door 
de atedelijli.e rcffllring ala door perLikuliereu , voer ceaige ia dit ge
slicht beatede oude \'rouweu en kinderen worden betaald ; 11it eeae 
kleedinp-kollekte, welke jaarlijks, ten behoeve dier armen , zoo in 
de Her,ornule kerken , als met bussen aan de huiea , wordt. credaan ; 
uit lqratea , erfeniaea, vrijwillige ,rifl.ea, en uit de interemm Tau 
aodaaip kapi&alen , ala de mildadill'beid bereids beef\ 1Jescboakea , or 
QOg, bij uiten~ wilsbeschikkingen als aaderzins, aan dit godshuis 
mogt komen te schenken. Dit een en aader woel jaarlijks :aoo om
trent veertig duiJend gulden opbrenrn , ui mt1n de uitp"Wen van al 
heL beaoodigde un dit ireslicbt kunnen IJOed maken. 

Het Wilbtlmina•Hospitaal, ia de Hek~nlaan, geslicht in 
· het jaar 1830, door H. K. H. de PrillleS van OrllOje, thans onH 

geëerbicdiffde Koningin, alwaar de gewonden in den laatsten strijd me& 
België , door do woederlijke zortJ en op koste■ van ll. M.. zijn ver
pleegd. Bij den tegenwoordigen staat na Trede, en nu het hospitaal 
aau zijne 001-sproaulijke beatemmintJ niet moer kaa beantwoorden • 
beeft hare :MaJestcit ffC!wtld , dat het zoude 1Lrekkea tot verzacbting-
1'llD het lo, vaa oo\'em1ogende partikulierea , die deor awani kwel-
1111reu en \'erwondingen beiocht, eene 1eer zorgvuldiffC! behandelinlJ' 
'Vereisclten. 'l'ot dat einde moeten die ongelukkigen , niet alleen door 

"de Heerca Genees- en Heelk11ndigl!'n van het hospilaal worden ver
pleegd, maar hun ook nog daarenboven cle vereischtc medicamenten worden 
tÛlffC!reili.t. ll. M.. de Koningin heefi bonadien bevolen, dat eene der 
zalen van het Willems-Hospilaal derwije :aoa worden ingerigt, dat 
er rrelegenheid bestond eene kostelooae consultatie te geven , alwaar 
ieder persoon, 1oader eenige uitzondering, op gereireldc tijdstippen , 
geneeskundigen raad kan i11winnea , en , . bovendien, al de genees
kundige hulp ontvangen , ,velke voor zijne herstelling noodzakelijk 
moet zijn. 

Voorta beeft men er nog een Oadc-Mannen-Yrouwea-en
Kiudcrb11i1 van de W11,alscbe gemeente, onder de Uikboo-
11ie11 , boven welka inganll' wen leest : ,n ■IIIC DO■I (d. i. Vrede aij 
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deaeo btiko) ; terwijl mea, .om het jaar dee lliol11infr (17IO) aan to 
duiden, de woerden koos: aIC 1111l1 IT VIDVn l'als-rlsqV1 11n■fflaV11 
ouI "vxlLiun DIO 5018 DVu La:VATVa EGa:111. (d. i. Hier wonl, 
met God, hulp , het harde lot van de oude maaneo en weduwea , en · 
de van hunne ouders beroofde arme wezen verligt); een Evange-i 
liscb-Luiherseh Arm- en Weeshuis, achter het buit van 
burgerlijke en miliLaire venekering, op de Pri,,.9radl 1 • 1restich, 
in het jaar 1736; een lloomscli-KaLholijk A.rm- en Weeg. 
hui• , iu het Slob """ J, tin. Bun11 1 picht ia llllllt jaar 17 46 • 
waarin de aldaar Opffevoed wordende :wenen door ~De eip Poatoer 
bediend worden; een io 1841 gehoU1Jd Nederland 1ch-InaiiJi
tiach Oude-Maunen en Vrouwenhuis, op het Pt14N!-er 1 ter 
Terple11iog van een vecrtipl OJM1e lieden , yan beide 1-ëlitische IJOW 
meentoo; een Oude-Mannen• en Vrouwenhui,, vroeger het St. 
Nicolaas-Gasthui,, adler dl!fl n.,t:IJ,al, oorspronkelijk pticbt 
in het jaar 1Z77, door Herlofr Aual:Cllr n■ Bauzaa■ , en later to, hel 
legenwoordige gebruik iogerigt; het. Oude-Mannenhoi,, in de 
Oude-Jllol,traat, voorbeen heL Saeramen.h-Gae&hui1, hetwelk de 
H. Boaruc:1118 tot. Patrooo had, doc:b in het jaar 1733, 11i, de aala• 
tenscbap_ Tau den lleer laGOa Fasnu1a n11. B11aa1111 1'.lll Sc:■a.el:II', ,re
heel verbouwd is , wordcnde toen .daariG oude mannen en vrouwen 
OPffCnomen, welke Jiunoe kut .kochtea; het 1'.,anksiu nigen- ·of 
Verbeterhuis, in de St • .41&lorJie.. of o.,,,.,,_t, oudtijds eene 
kapel, aan den .H, Ano111us loegewijd, waarmede in het jaar 11549, 
een Ziekenhuis verbonden was, en hetwelk in 1607 toleeo Peat.·eo 
Dolla11i1 werd iugerigt; cloeh h..,.,ik, ia 161S6, na eene plaats ire
had behbende besmet.lelijke ziekte, en ook, oog eeos daama, a■nmer,. 
lelijk -vergroot, en met .onderaclieidene Tertrek.ken en ailplaataen -voor 
krankzinnigen ia vooraieo geworden ; terwijl het, sederl 1869, ook tot 
een Spin-, Wol-en Garenhereiding, en LinneDwHer,ij•is inge
rigt, ,waarin tevens aao de kinderen , die medewerken, een cloelmatill' 
derwijs wordt gege-ven; het Slad1-Burger-Gasthui1, op dea 
Z,n'du,al, gesticht in het jaar 1823, ter verpleging HD behoeftiire 
kranken, welker :&.iekteu of kwalen IJeneeslijk zijn, eo waarin , overi
ffeBI, elk , -.oor vier gulden '• weeka kan worden IJllplaatlt ! het Stad 1-

Zieken hui a, in de La,,ge-Lon,J,ardalraat; t,._ Beatedel-inghai
H n, het eene op de Brud,traal eo het andere in het lr.,:1t,i-.J., 
Bikoer-Cholim, zijnde eene hraëliti1che In1tellinr,, .waal'" 
vu de Regenten belast. zijn met de :&OrlJ -van alle hraëlitisc• aieken-, 
armen- en kr■amnonwen , binnen en bui&ea het Bul'ff'Cl'-tr••tb1ti1 , 
terwijl :&ij Yoor hunne verpleging zorgen , en de arme zieken- eli 
kraamvrouwen no alle behoefl.eo Tooraieo, en de Gára i 1oen1-
Ziekeoaaal, op den Flu.llMk-Burg•al • 

Ook heeft men nog de 'tolffende Lietiladige instcllin!feD , het Ge
nootschap van Moederlijke Liefdadigltied, onder de bescher-
1niog van H. ll. de Koaingin; de Maatschappij u n Weid a
d i gbei d, in het jaar 1817, voornamelijk door de liemoe!jingen 'fin den 
Generaal , thans Graaf l•un111 n11 Dllll Boua, ondèP aanmoedigende l,e. 
1obenni11g des KoninlJI en nn al de leden des koninklijken geslachts 
opfferigt, en thana onireveer 10.000 leden tellende; het Leen fonds: 
Jl'eldad.ig m Zorgouldig 1 strekkende om , onder borgtogt van eeniir-
zins gegoede incc•cleneo van '• G11u111■HII , renteloos voorschotten 
te VC!rlecnen , aan zoodanigc, · dio door toevallige oml\andigbedeo aicb 
Îtl geldgebrek hev~nden; re-AltrllllC'eDG• Armcn-lnrirt.ing, 
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tot het •enebalàa •111 werk, uitdeeU., _. spijs , laaonderlaeid TUI 
10ep , aan behoet'tigeo, gelijk mede tot het geven van onderwijs aaa 
ouden en jongen , die daar werken, en op welke inrigting, als op eeoe 
der weldadigste ia Nederland, geroemd IDlllJ worden. Te voren, en 
wel omstreeks het. ja■r 1690, werd dit gebouw , door de bewindheb
ben der Algemeeae 00111.indische .Maatschappij der N e
derlandea, aaapoeht tot hno verblijf of logement. in 's Gan11a
a.1H ; terwijl ook in ef'.ne der kamen van dit Ollfemeen groot gebouw de 
Bijbeh·erceaiging Vllll '• G■&vn11H11 hare vergadering houdt; de 
Jlaatschappij ter bevordering ua het. Godsdienstig On
derwije onder de Slaven en verdere lleidensehe bevol
king in de Kolonie Suriname, opgerigt. in J1et jaar 1828; 
eene Geoctroijeerde llaahchappij t.er Waarborging van 
Lijft.ogte·n; een in 1838 opgerigt.e V.oorschot en Admi n ie
tra tie Maatschappij, strekkende tot het geven van voorschot aan 
■annemers 'l'IID publieke werken, '• Rijks ambtenaren en gepension
oeerden; eene Afdeeling van het Nederlandsch Zendeling-
1enoot1chap, met iOO leden, welke afdeeling ook ooderscbeideoe 
plaatselijke inrigtingea telt, de 1lrekking hebbende, om le voonien 
IR· de pdldienatige behoeften Hn oovermeirerule geloofs.. en stadp
uolea. als: eeoe Lees- en Schrijfschool•, twee Catecbesa t.iëa 
-w-oor jongeliedea, drie voor bejaa11den, en één voor 
ledematen; eeue Afdeelins van het Nederlandach Bij
belsenoot.achap, fHllltÏgd den 10 Aupstus 1814; de ia het 
jaar 1816 door den lleer H111n11.111. u11 &ra.u.u opgerigte Bijbeher
eenigin1, welke· thaoe 1200 ledenO,elt • eo len doel beeft om bijbel,• 
pealm- ea gaang1-keo , aan behoeftigen uit ic reiken en uit hare 
1&.komsten, die uit vrij.-illise bijdragen der leden l,estaan , jaarlijks 
eene 1am aan hei bijbelgenootschap bij te dragen , welke aan haar de 
l,ijbela ter uitreiking verstrekt.; eene Afdediog van de llaat
■chappij tot ZedclijkeVerbetering derGevangenea, en een 
Departement van het Instituut van Doofstowmen te Gro
ningen, wet 170 leden. 

Aan het Stelle lijk Gy mnuium wordt, bebahe io de oude, 
ook ia. de nieuwe lalea onderwezen. Het. heel\ de Lat.ijnscho school 
vervangen , welke l.eo aaR:1ien van hare imtelliog van eeoe hoog• 
oudheid was. Uit eeneo brief ian Jlerto1 A1o■■lWIT ·u111 Bwuu van 
den jare 139:5, 1ien wij dat. er 1estien jaren te voren en vroeger 
eeoe sehePl in •' Gan111a&G1 geweest is , die aan het KapiLtel der .Ka
nunniken van Maria ten Hove behoorde, buiten hetwelk niemand 
aehool mogt houden , welk voorregt. a:eer lans ireduurd heeh, doch 
somtijds met verbetering van eenige wanorden. Ouden1111chen heef\ 
.het voordeel, dat hieruit. genoten werd ook anderen bewogea , om de 
jeugd te ood4!1'Wij1en , het geen bij het Hof van Holland , in het jau 
1ö31S , verhoden werd, · Evenwel vindt men , dat die andere scholea 
te •• Ga&vua.1111 niet geheel en al 1ijo wegrraakt, maar het Kapit
tel \en Don genoot no ieder kind , dat elden ter schole besteld 
werd , eene erkentenis. Naderhand ia het best.uur der scholen aan do 
Regering van '• Ga&nH&&a overgegaan. De:i:e school was eenit ia de 
Sclwolseraat 1 welke hierdoor van naam veranderde, a:ijodc in oude tijdea 
de Kerbtmat of St. Jalwb11traal geheel.co , later ia de Z11iling1traal 
en is thans in de R.aamstmat, 

De Anatomie of Ontleedkamer, ter oefenins vao de Heel
lDN9t.ers ea hunne leerlintfen, ia de voo.-malïae Jeauiteokerk, i■ 
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de Jufmn,,-.fla,traat, ftee~ van b11iten bQna niets merl:....ardip; al
leen fe~t men , op eenen steen hoven den ingang : Couu1v• C.1allll• 
c1cv■ IT T■1.1TRv■ .lll.1.T0■1ci:s, (d.i. ·Heelkundig collegie en ontleed
kamer) 1772. Van binnen bestaat het alleen uit drie of vier vertrekken. 
Het eerste , ter liakenijde van den ingang • is de kamer. der Commis
sie van het Geneeskundig Ondenoek en Toevoonil)'t , waarin ter we
denijden van den schoorsteen een kast hanl)'t, met allerhande werktuigen, 
ten dienste van Heelmeesters. Boven deze kamer ia de eigenlijke 011t,. 
leedplaals, daar de lessen, 100 over de heel- als outleedkunde, ala
mede voor de Vroedvrouwen geschieden. In den winter worden-hier de 
ontleedkundige lessen , 1igtbaar opgehelderd, Nog ia hier een klei11 
hoekvert.rck ten dienste der Heelmeesters , terwijl almede in dit 
gebouw de apotbekanleerlingen lessen in de achtilr.unde ontvangen , 
en er ook de kinderen uit den behoeftigen stand gratis woNlen gevao-
cincerd. • 

Verdere wetenschappelijke inrigtingen zijn: De Stads-Teeken
a kade mi e , ten gevolge van het besluit van den Stedelijken Raad 
van i Augustus 1839, op nieuw georganiseerd, met 6 Hciofd-Ond
wijzen en 7 Onderwijzen; het Teekeo-In1litunt: Ku,utoefaiag; 
de Koninklijke nlu1iJkscbool, geopend 1 Janaarij 18i1, aet 
13 Onderwijzers ; '• Rijk ■ Archiveo; het Genoot1chap ter 
verdediging en handhaving un de Chriatelijke godsdienat, 
tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders, in het jaar 1785 
opaerigt, hetwelk jaarlij1.ts prijsvraffl!D nitachrijf\ c11 eerepenningen uit
deelt; de Natuur- en Letterkundiire Maatschappij: Diligntio 
(Naarstigheid), welke in het jaa&- 1793, o.oder den naam van Geael
achap ter beoefeoin8' der Proelondenindelijke Wij1be-
8'eerte, werd opgerigt, doch door eenen spoedigen aanwas l'an leden, 
den vorm eeoer maatschappij , onder haren tegenwoordigeo titel , aan
nam , en hare werkzaamheden ook tot de letterkunde uitbreidde ; terwijl 
zij een eigen lokaal heeft, op de wijze van Feli:e •eriti,, te Am1lenlam, 
sehouwd , met eene ruime gehoorzaal , beneven11 een muaeum en kabi
netten nn natuurkundige zeldzaamheden , gelijk ook eene nal l'OOI' 
muzijkoefeniolJC!I, nu onlangs aangebonwd; het Letterkundig· Ge
n ootschap: Otfen,·ng irottlt lniai,, opfirigt den 28 Bebraarij 18H 
en ruim 140 leden tellende; het Lees- uaeam; eene Afdeeling 
der Hollandsche Maatschappij nn fraaije Kunsten en We
teoschlJ.pen, zijnde vroeger geweest het Diehtkonstig Genootschap: 
Kun,tUefde ,paart gtm eli_jt, hetwelk in het jaar 177i wa opgerigt, 
en zich, in het jaar 1809, met de Hollandsche llaatacbappij na 
fraaije Kunsten en Wetenschappen l'ereenigde; een Depar&e
meot der :Maatschappij: Tol Nut r,an 1t .Algnnet:n, opgerigtdea 
11 Augustus 1796, dat, even ala de Afdeeling der Rollaodsche 
Jf aa tschappij van fraaije Kon sten en Wetenschappen, 
zijne vergaderingen houdt in het lokaal van de .:Maatschappij : Dili• 
genlia , en onderscheidene nuttige iorictingen beeft daargeateld, all : 
eene Leesbibliotheek, opgerigt den i9 November 1798, een 'fee
ken-Ins.titnut, opgerigt in 1809 en eene Spa'arkanlr., opgerigt 
17 Jolij 1818; eene Afdeeling der Mlfatschappij ter bever
derina uo Nijverheid, die ruim ISO leden telt; eene Afduling 
der Maahchappij tot bevorderinir der Toonkunst, met 19 
honnoraire co ongeveer 160 cootribnercode leden , tePWljl •ü den Pnna 
.en de Priosea vu 01W111, benevens de Prinsen ALBlillDHen lhna111: ala 
Jedço 'dona\eun telt; he& Zangcollegie, onder cle1impreult: De. 
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et Ecclc1iu ,ae,,.. (na God en do Kerk rrewtd), opgcrillt ia 1811, met 
2,S leden ; het nu onlan{l'I oprrerigte Z an gg e ze I s c hap Cecilia 1 voor 
mannenkooren , met onge\'eer 2!J leden j het M II zijk gezel s-ch a p : 
Uit Lieftk let J.e T-kanat 1 opgerigt 8 Uctober 1813 , dat mede hare 
oeieniosen in liet locaal Difigentia houdt. 

De Hollandsche en Fransche Schouwburg, in het Kort~ 
T'aorhout, is een fraai gebouw, dat , hoezeer niet tot de RTOOtste bcboo
rende , een vrij bevallig aanzien beert. Het tooneel • hoewel niet bui
tCDIJemtcn ,rront, i1 echter ruim en breed genoeg. De voori;evel is van 
hardsteen opfl'etroklett , en beeft twee vleugeh, met een inwaarts mid
denrand. De Prins van NAsuu-WEtL9EIIG, iremaal van Princcs Cuo1.111.1. 
n11 Oau,■ • de zuster van Prins W1LLE• V, was begonnen, op het laaul 
der vori{l'C eeuw, zich te dier plaatse een geheel nieuw paleis te doen 
houwen , toen h\j door de tijdsomstandigheden in de voltooijinff daarrnn 
,·erhinderd werd. • Rij de komst der Fransehen in ·ons Vaderland, werd 
dit ffehouw tot eene kazerne rremaakt, waartoe het tot in 1804 ffcdicnd 
hee~, toen het tot eenen Franschen Schouwhur!r werd ingerigt; 
nadat de 011de Schouwburg in de Ctuuarieltraat 'Was afgebrand. Sedert. 
het jaar 1807 hebben ook de Nederduiuche tooneellislen aldaar hunne 
voorstellingen aer,even ; daar de voormat igc N e d e r d uit s c h e S c b o u w
b ara, m de Lorrt1- of A11entklf_tstraat, eensdeels te klein rrewordf'n 
was, en anderdeels door Koni"ir LoDEwus: tot eene kazerne ,·oor .tijne 
garde bestemd werd. · 

Vroeger waren te 'sGuuftnuiatweeDoelens, de St.Jorisdoelcn en 
cle St. Sehastiaans-of Kloveniersdoelen. De St. Jorisdoelen, 
op het Toumooir,eld, tnsschen den ~ijrerberg en de lloulstraat, is 
eene der oudate irebouwcn van 's GanEl'IBAGE, hetgeen men- 1rcnoc8' hc
spenren kan uit de oude bouworde en het achtkant torentje , dat hier 
uit het dak naar boven rijst, en niet zonder irrond mag men denken. 
dat het al vroeg in de veertiende eeuw ffC5tieht is. Dit rrchouw stond 
op gnfelijkbeids arond, en behoorde aan de Broederschap van Sr. 
Joa1s, -waa"an zich de leden Ridders noemden. Zij plagten van ouds 
ia groote achting te staan, hunne voorregten -waren zeer aanzienlijk , 
en 1ij hadden het regt van den scbnttap , eene belastio8' op den wijn 
der herbertJiers. Voorbeen was io?der Ridder gehouden , als cene dood
schuld aan de Broederschap, te betalen twee FilippusffUldens (2 guld. 
ISO cents) of de beste boog, waarmede bij maandschut plagt te houden. 
Hunne oefeningen bestonden in het schieten l!aar het wit, met de 
hand- of vletboog, en somtijds naar den papeffaai. Dit schieten is 
thans buiten gebruik. Men vond ondor deze Ridders van Sr. Jous 
vele lieden van aaniien. Van de instellinrr dezer Broederschap \\eet. 
men ireen zeker bescheid. Boven den inrrang no dezen Doelen wordt; 
Sr. Joa1s , op de gewone wijze, als terreo den Draak vechtende, afgebeeld. 
Yan binnen heel\ dit huis onderscheidene groote kamers en ..-ene grooto 
zaal, op -welke de nieuw verkoren ridders pletrli!f inrrehuldirrd werden. 
Hier hield de broederschap haren plcgli!fen maaltijd. Achter het buis is 
eene n1ime opene plaats , daar de oefoniog van het schieten pl:irrt te 
geschieden. Thans is deie Doelen een aanzienlijk Lorrcmcot, waar 
ook jaarlijks, op den tweeden Pinksterdarr, de r,roote of alr,cmccnc 
verrradcriog van de Afgcvaardirrdcn uit de Nederlandsche Vrijmetselaars
lorres , van welke 11rins Fnr.nEn11: nu N EDEBLA!IDEII Groolmcesler is, met 
Teel plerrtirrl1eden plaats heeft. 

De St. Sebastiaans• of Klovcnier~-Doclen, anders ook de 
Nicnwe•Doelen geheaten, op den noordcrbock van den Korten-
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Yijnlierg I tet' plaatse waar weleer een oude Doelen I van gemelde naam 
gevonden werd. Tot het stichten van dit oude gebouw, gaf gelegen
heid dat KAnEL V,. in het begin der zptiende eeuw gewild bad, dat. er 
een trild of broederschap van Kloveniers of Hamlbuaebschulters in 's Gu
TEIIBAH opgerigt zoude worden en , om deze te oefenen , beval bij in 
den jare 11S58, door zijnen Stadhoudea•, den Graaf Vil HooGSTBATEI, 
aan den Hove Tan lloUand, dat men aan de Regering van 's Guva11B~&e 
den grond tot cenen Doelen zoude aanwijzen, waartoe de gemelde plaaLs 
werd uitgekozen. Hier werd dan de oude St. Sebastiaans-Doelen IJC
houwd , doch met den voorgevel strekkende tegen he~ Y oorlwut. De 
nrnieuwintJ van dit gebouw f.e&chiedde in het jaar 1~56 , en werd 
krachtig bevorderd door de milde giften van F■11ou11: Hmrnn11:, Prins 
mn Oranje, wiens zoon W1LLu Il, daarvan den eersten steen gelegd 
heeft , waarvan de gedachtenis door een opschrift in de lijst van den 
voorgevel bewaard wordt. Men treedt tot dit gebouw langs steenen trap
pen, ter wedenijde opgaande. Boven den ingang is het bla10Cn van 
de Broederschap, vertoonende het Jeruzalemskruis. Hooger in den 
kap, boven de lijst ,taat het wapen van Holland in het midden , 
het wapen van Nus&u ter regter- en dat van 's Guvz11111,GB ter linker
sijde, met bijgevoegde sieraden van allerlei wapentuig en krijgstro
feen. De Lovcnste verdiepina van dit huis , onder de lijst , is nojr 
niet Jana geleden, met Engelsche ramen opuesierd. Van binnen 1a 

het zeer voortreffelijk , door de ruime vertrekken, waaronder drie bo
venal uitmunten, als! de Burgemr.eaterskamcr, de Eetzaal en voorna
melijk de schutlers1.41al , alle vroeger versierd met schilderijen, waarop de 
voornaamste bevelhebbers en 1chu111trs op het levendigst. voorgesteld wor
den , welke sehilderijen naar het stadhuis zijn overaevoerd. In deae 
laatste ual, ontvinlJ Prin1 WILl,U 111, bel burgerregt van '1Quu11-
B.t.CB en werd hem het gulden vlies, dal Keiier Kau. aan de burprs van 
'• Guvnuu had geschonken, om den bals·gehangen. Achter dezen 
Doelen werd voorheen, op zekere tijden, met een roer naar het wit IJC• 
■cholcn en de beste schutters door de Re6ering met eonen zilveren le
pel vereerd. Thans dient dit gebouw tot wapenplaats der '• Graven
haagsche 11chnlterij , terwijl ook de Raad dier schutterij aldaar ver
gadert. Tevens houden de Nola~n er hun■e verkoopingen van 
vaste goederen, en er worden ook dikwijls door verschillende colll!jJÎën 
groole maaltijden gehouden. 

Men heel't. te '1Guv11111&&1: 4 Stads-armenscholen, met ruim 
SOOO lcerlin1fen; 1 Stads-tuucben1chool, met 120 1-erlingen; 
Scholen in de godshuizen der verschillende IJe:&indten ea 
andere Bijzondere scholen der Eerste klaue. van soort.ge
llj ken aard, waaronder eene Israëlitische IJO d s.d ic n st i ge 
Armenschool, met n1im 900 leerlingen; 16 Bij1ondere scho
len der Tweede klasse voor jongens en meisjes, met ruim 
1600 leerlin:ren; 7 Dag- en Kostscholen voor meisjes, zijnde 
insselijks Bijzondere scholen der Tweede klas■ e, met 180 
kinderen; eéne Stads-bewaarschool, met 31,0 kinderen, oo eene 
B ü 10 nde re Bewaarschool, met iilS kinderen, behalve een groot. 
aantal zoogenaamde :Matressen,cholen, 

Onder de meniatc beroemde mannen, die in 's Ga.t.n1111u1 het eer
ste licht za:rcn, noemen wij W!Lu■ II, Prins """ Oranje, geb. 27 Mei 
1626, t 6 Nonruber 161S0; W1LLu llI, Prin1 """ Oranje en Koning 
mn Bngelanrl, geb.14 November 161S0, t 19 Maart 170i ei:i W11,Lu V, 
Prins wan Oranje I geb. 8 Maart 1748, t 9 April 1806. 
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De Godgeleerden: l,11111 DB u ToaBI, t 16 September 1061 • 
als Aartsbisschop van Ephese en Pamselijk Vicaris in de Nederlanden ; 
Ono V1!111nt:Gc1, t in 17 4!S, als Iloogleeraar in de godgeleerdheid e11 
OosLcrsche talen te Groninseo ; · Joau11BS ÎISHL, t in 1813 , na 2ä 
jaren Predikant bij de Evangelisch-Lutberscbe gemeente te Amsterdam 
te zijn geweest; Joan11E.~ Co11uoos A11011Es, geb. 8 Junij 1787, t IS 
Mei 1824, al» Evangclisch-Luthersch Predikant te Woerden; H1uuua 
Jou!ll\ES K11oa, Booglecraar en Predili.aot bij de llervonnde gemeente to 
lliddellmrg, en Gonn Ju n11 Bmw1a, geb. fä November 176(,. 
t 19 September 1838, als Leeraar onder de Doopsgcainden. 

De bekwame Kanselredenaar J.u Scan,, die tevens een liekwaam 
Dichter was, geb. 16 ~uguslns 1768, t i Haart 18.28 ab Predikant.. 
bij de Rer,·orrnden te Rotterdam. · 

De Regtsgeleerden: ABllotous V111111us, geh. in 11S88, t ia 16:>7, 
als lfooglcernar aan de Hoogcschool te Leydeo i Jllr. Jonllll n11 DB& 

LtSDllf, geb. in 1746, t 1 Augustus 1831S, als l'resideot vau de Rt'gt
bank un eersten aanleg te Amsterdam , .na zich door ondeneheideoe 
regtsgelecrde werken te hebben beroemd gemaakt. 

De Genees- en Heelli.undigen: Fuoun: RDTsca, geb. 23 Maart. 
1638, t 22 Februarij 1731, als Hoofflecraar in de ontleed-, heel- eu 
kruidkunde aan de doorluchtige school te Amsterdam.., onderscheidene 
ontleedkundige werken nalatende; Ano1111 Dl B.1.111, geh. in 1704 , t 
in 1776, als Hooll'lecraar te Weenen en Lijfarts van de Kei.ierin H.u1.1. 

Ta1usu; Aauu■ K.uc B0111a..n, geb. in 1711S, t in 171S3, ala Lijf
arts van den Kei.ier van Rusland, en Juoa V os■ .. ~a, geb. 21S Augustus 
1783, t 3 Februarij 1824, nis Hoogleeraar in de geneeskunde te Utrecht. 

De Wiskundigen: Caa11r1.u.11 Ruuali11s, geb. 1( April 1629, t 
8 Julij 1690, aan wien men de verbetering der telcskoop en de uit
vindinff der slingeruurwerken te danken beeft., terwijl hij tevens een 
goed Portretschilder was ; D1air. Kt1l11t1llllH , die in het laatst der 
achttiende eeuw leefde; J&11 Hzl1D11& n!f Sw111DE11, geb. den 8 JunU 
1746, t den 9 Maart 1823, ala Hoogleeraar in de wis-, natuur-, 
sterreknnde en wijsbeffCCrle aan de doorluchtige school te Amsterdam, 
en J"coa B.uu DE u F&1LLI, geb. iO Januarij 171S7, t 1 April 1823" 
als Hoogl~eraar in de wu-;natuur-en aterrekunde aau de Hoogeaehool 
te Groningen. 

De Oudheidkundigen: Ju Hn1u11s, tin 1640; Cu,u 1.aco■ 
Caa1n1.u1' R1unn, geb. den 22 Januarij 1793, t den 26 Julij 18:Jli, 
als Boogleeraar der Arcbaeologie aan de Boogeschool te Leyden , na 
te Harderwijk eenen leerstoel in de Grieksche taal en Letterkunde be
kleed te hebben. 

De Geschiedkundigen: ADIIAIIIIS 'sGanUA!IDBj JoUJl!ln Daaoc■a, 
geb. in 1740, t in 1787, en Jo■A!I MuuAN, geb. ÎD 171S3, t deo 
19 Augustus 1811S. 

De Oosterscbe Taalgeleerden: J&èoBUs GoL1os, geb. ia 11S96, 
t 28 September 1667, als llooll'leeraar in de Oostersche talen en. 
de ,·isli.unde, aan de Hooll'cschool te Leyden, en P,ana Go11us, t 
na 1671. 

De Lalijnsche Dichters: J,110s SEco11ocs, geb. in USll, tin 
11S36 j en diens broeders Aon1.u11 Mu1us en N1cou.u Gauo1os, t in 
11S71 j W1tLE■ G11uuuus, anders geuocrnd F11LLOl11US, eill'eolijk \V1LLEII 
DE YoLDER , Reclor der Latijnsche school in zijne geboortestad, ee11 
ljveritr voortplanter der Lutberschc leer in Holland. de vriend en le\'eos
beschrij,er vun Joa.\UIS P1noan1s (Ju DE B.t.u.o), Evangelisch-LulherscI. 
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Predikantte Woerden; dia den 111 September llSilS te 11Guvn■,a1 ,er
brand werd, en Couaus K11H1:■0T, gel,, in 16!illS, t in 161SO. 

De N ederduitsche Diehteu: Co1sn11T111 Hun111s, geb. den 
6 September 11196, t in 1687, na Secretaris van drie Stadhouden te 
&\jn geweest ; Jon■ Baron vu Aa1■1■ , Heer Nn Roundaal tot Har,
loo, geb. den 1 Mei 1656, t den li December 1717 ; Jo,11 Ju.os 
M,uamos, geb. in 1696, t den i8 Maart 1768; W1LLH Dili Euu, 
geb. in 1679, t den 4 Februarij 1705; P1nu Lzo11,aa ,,s Dft 
lhn111La, geh •. den 15 Anguslu11748, t den 7 April 1810, die teven1 
een niet onervaren Staatsman was; diens 1000 J, C. n■ DBB K.uT~n•, 
geb. den i6 Maart 1780, t den 1 Julij 18315, 

De Geleerde Boekenkenner: H111oa11t Jus••• geb. in 1741, 
t te Parijs in 1812,· na achtereen,olgene Boek.verkooper, Bibliothecaris 
Yan den Prins n1 BinnllT (TALLBTUIID) en keizerlijli Boekbeo,rdeelaar 
te zijn geweest, 

De Schilders: Jon1111u n11 Ruun111, geb. omlrenl 1IS80; P1tt&a 
Qu.uT , geb. in het laatst der aestiende eeuw ; ÄHOLDOS TAK Rnun111 , 
aoon van Jo■u11u, geb. in 16111, t ia 1676; B11a■1K CuTP, uit de 
aeventiende eeuw I Bul!'ID Ann■AK, ,rib. in 1600, t io 1686 ; ADu
A.lll HA11111■u, geb. in 1610 of 1611 ; Jo,■ B111toP, geb. in 1646, 
t in 1686; .lou11 Dusus, die in het midden der senntiende eeuw 
leefde ; Du111r. ll111na11, geb. in 16."HI, t 10 September 1688 ; JH 
LB Docq, geb. in 1636; WILLu DouD11ll1, geb. 31 December 1650-, 
t in 1697 ; KaBL CooDB, reboren omtrent. het jaar 1640, t io 
1698; N1couu W1auxo, die in Let laatet der aeventiende eeuw ge
pbloeid beeft; J,coa DB Bus, geb in 167:S, tin April 1700; TnlO
DOOR n11 DH Sca1111a, geb. in 16i8, tin 17O1S; Joa1111u B111.DuAJtu, 
geb. in 1656, t na 1710, en zijn 100n Fu111 B11.LDHHEI , geh. in 
1669, t in heL begin der yorige eeuw; Fa,H P11nas• Vu■1111K, geh. 
in 161S7, t 51:S September 1711; Caa11TOWl'IL P111101, geb. 19 Febro
arij 1651, t 11 AugusLns 1714, die te,ens de Nederland,che lier 
handteerde; Rn,uu DB u H.llB, die in 1662, op de rol der Haag
sche broedencbap werd opgeteekend ; Josu Buu~ooaw, die iu 1670 
leefde; Co■11EL111s Dl B1111T11, geb. in 161151, t in 1719 of 1720, die 

__ te!.en.!.::!l;.n be'?~ reizig11r ~••; Fu111 Anil.lll Caaai, geb. 11 Janu~ 
.• . ·- .• aJ'.l,t·."l,UM1· r•n 1721, en ZIJRe broeders A ....... C.ud, geb. 27 Mei 

1691, -t na 171S1; Huoa11: Cud, geb. 517 September 1696j J11au11u 
~i, geh. 3 December, 1698; Euu T1awasT1K, geh. in 1631, t na 
1724; Jo■uns Voun111s DB Jona, geh. in ,Februar\l 1661S; S1■011 
Sc111111TOIT, geb. in 16ä51, t !U October 17517 ; JoH■ Gao11svno, geb. 
in 1660; RoaHBT Do \' 1,1,; ·geb. in 16,14, t 22 Januarij 17551 ; P1E
Tlll n:1 CuL, geb. in 1688, t in 1757 f 1ijn broeder J.lll YA.lf CuL, 
geb. in 1689; Ko111SuD RoulL, geb. 6 NoYember 1678, 't 4 JanuartJ 
1748; MATTB1111 T1awasn1, geb. in 1670, tin 17lSl; ll111Du■: u11 

L1•ao1c■, IJeb. in 1680, t in of vóór 171S9; D1&1: K111T, IJCb. 6 Hr.
cember 1676, t 1 September 1766; P1nn n11 CDTc■:, geb. in 16!:-7; 
A■ToH Dl! W1,uT, geb. in 1689; Lw11un Fu11~1• Lous, geb. 25 :1l"i 
1698; Hza■.u Thu1111: Cu1Pus, geh.· i9 December 1707; AuGUSTnw:■ 
TaawaTn, geb. iu 1711; D1011Ts GoDm, geb. in het begin der achttiende 
eeaw; _P11Tu Gauaoua n11 On, geb. in 1776, t 28 llaarL 1859, en 
W1111un JoBA111u JounUI n1 Nut.JU, geb. 3 .Meart 1815, t 3 Junij 1830, 

De nrmaarde Teek.enaars en Plaatsnijden: Rmm• BI B00&u 
geb. in 1620, en J,co■ vu Du Gucu , geb. in het laatst der an
tiende of het begin der 1eunlicndc eeuw. 

IV. Dm., H 



118 GBA. 

~ Grnou.r■: P1rraNor.,a, geb. in 1801, cfiemens een belwaam 
Schllchir wu, ea ALU&■DD L1n■1111■, oeh, in 1769, t 1i0ctober 18111. 

De Staatamaoneo: P1uu1 CoBIIBLIS n11 B■EDaaooa, die in de 
jaren 11S80 ea 11S90 Afgezant der Vereenigde Nederlanden bij de Duit
labe Vonten wu ; Fauçc,11 n■ Auun , Heer •• s-i.tliji 1 die 
meermalen Gezant van deaea Staat aan onderscheidene Hoven wu, 
pb. ia 11S7!1, t !17 December 1641; Faa■ço11 FAGIL, geb. ia 16H9, 
t in 1748, na 48 jaren het ambt van Griffier der Algemeene Staten 
te hebben bekleed; Hanu. FHIL, geb. in 1706, t in 1790, ala 
Griffier der Al,remeene Staten; F1W1ço111 FAHL, geb. ia 1740, t i8 
April 1773, als Adjunct-Griffier der Algemeene Stalèn; Br. S1a.asT1u11 
Coa111L11 N11DU1aaa, geb. 7 Iaart 1762, t 3 Augustus 1811, alt 
Staatsraad in .gewone dienst en 1,irecteur van de_ publieke 1ehatkiat ; 
Jlr. P1Bnll JAC01 DB &11, geb. 11 December 1786, t 19 December 
1836 , ala Administrateur van het armwezen en de genngeoissen in 
het Konio~jk der Nederlanden. 

De Kr1j1r1lieden: Gu1L1,Hd An• Baron ColmT.lWT Bnacqn •• 
Vn.r.•u, ph, !14 April 17HO, t 1i Aogustua 1838; H1n111t Aunn 
Baron DB u M0tt■ _J'ouqui, ,rel,. in 1698, t i Mei 1774, als Lnite
.nant-Generaal in Pruiasisehe cfienst; Joau J&co■ Ro■n, geb. 1 Januarij 
1801S, t in 1840, au Lnitenant-Kolonel bij hel Oost-Indiaehe leger. 

Ook de beroemde Nederlandsehe Dichteres LnAa1iu. W1r.
DL1U11A B11,DBllDUlt, geb. Scawncs.uuaT, w.u den 3 Julij 1777 te 
•• GuHDA&& geboren, zij t den 16 April 1830. 

Onder de lotgevallen , die '• Guvz1111&11B betrefl'eo , vinden wij er 
geene vroeger aangeteekend dan van het jaar 1479, wanneer de twee
lJNllt tD1Sclten de Hoeksehen eri KaLeljaauwsehen geheel Holland beroer
de, en in '• Gauauu tot dadelijk beid kwam. Dit bei(on met de d• 
~ en huisgenooteo vy deii Stadhouder WoLPnT na Boanau, Beer 
NA Ter- JT UN, die den Hoeksehen niet. ongezind was , en met de d• 
naars na d~n Beer vil Wusa.ua, een der voornaamste Hoorden vn 
de KaLeljaauwsehen. Oiader het wroUen op elkander gebeurde hn, 
dat de Valkeniers van den Stadhouder, naar buis keerende , digt 'hU 
het Hof, door de dieaaan der Kabeljaanwsehe Heeren ovenallen .,.,... 
den ; toen zij echter binnen geraakt waren , schoten zij van daar op 
lannne tegenpartij en doodden er eeniiren. Dit brac& de Kabeljaanw
seheo, edelen en onedelen" op de heen , die, met bijstand oit de steden 
Delft, Leyden, Haarlem en .lmsterdam, het Hof belegerden en het rnet 
geweld overmeesterd zouden heLben , indien er door bemiddeling van 
Beer P1naa Lui.:aAJ.S, niet bij verdrag bedongen ware, dat de dienaafa 
van den Stadhouder en de andere Hoekschen vrij en veilig zouden mo
gen aftrekken. De Iabeljaauwscben op het Hof gekomen zijnde, 
baalden des Stadhouden hengsten uit den stal , sloegen kisten en kof
fers open, en bedreven allerlei moedwil. De Stadhouder, hiero..-er 
vergramd, versterkte zich met die van Dordrecht, Gouda en Schoon
hoven , en trok met eene sterke magt naar '• GannHGI, dat door de 
ICabeljaauwschen rernimd werd. De Hoekscheo sloegen in de huinn 

hunner vijanden de glazen in, ea riatten er door plundtring groote 
schade aan.- Toen later de Stadhouder zijn volk afgedankt had, en uit 
•• Guv■ll■HB vertrokken -was, kwamen er de Kabeljaauwschen weder 
in, en oefenden hnnne wraak tegen de h11i1en der Hoekseben. 

In het jaar 1489 werd 's GuvEN■AGI eo Haag-Ambacht, door de 
knechten van Keizer Mill■ILIA&N, die teaen Rolterdam optrokken , 
onder brandachattios acsteld. 
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Zelere aabau.i.,.. • IINmUIIWI • ia 1111 l4IOIIMf ... dellllele 
Wutïar op het hier, welke clo ~ van •• Gunn&ia, ledert 
liet. jaar 11127 tot. het jaar 1H4, der ,emeente had oppiep, i,...,.. 
ten, hoewel aulks volpn1 octrooi •• Xeiaer luur. v- geaclaied wu 1 

Let volk , in het. laautgenoemde jaar, aan het muiten ; 'f'OOl'llamelijk 
omdat. de Procureur-Generaal eenen achuilevoerder , die aan de gemeens. 
Lier bad gebragt 1ooder accijna le bebllen, in eene kerk, wurm hij gevlaa& 
was, wilde in hechten■ neG1e■,. De achuitevomler werd met p!1cl. 
ontzet, en de Procureur-Geuraal met 1iJne dieaaren , eeaen pbeelea 
nacht ' ÎD de aakriltij vaa de sroote kerk ' DU de kerkeraadsbua , 
oppilolen. Toen brak men de gevangenil open , en llaalde er de p
•angenei1 nit. , die ia vroegere oploop_eo waren in heelateaia genc,mea. 
Tot dempia1 van dit. eproer werd de Stadhomler genooduakt. omtrea& 
drie hon4erd aoldat.ea naar •• Gu-,11111U.• \e doen kouaen. Toen deae • 
een~e niuileliagea hadden ~tea, Till'IOGht de pmeeale " 
'Nl'B•ll'eoia , die &ij niet. anden verkreeg •an voor eene ~ vu 
Yijfiienhaaderd gulden, en eeae opeabare lloele van eere, door u1ae 
penooen, voor de geheele gemeente 'RB '• Gauua.a.u en Haai-Amllacbl, 
te duen. Om echter de oaheilen YOOr te komen , die ait. het. vlll"W'I& 
dezer straf souden kunaen ontataaa , gebeod l.eiaer luaa., dat nie
·maod, nitgeaooderd ',Graven Officieren, door 'sGuvua.t.111 Gf Baas
Ambacht aoudea mogen pan met degens of derplijk IJffNI'• 

WeinÏfejarea hier na, in 1H8, leed '1Guvuau1 fNIO'ten overlu& 
't'an M..aTu na R...., die eenen inval m Hollaad deed, met welkea 
tost Lij toonde, ut hij het voomamelijk op '• Gu.ftllb8a gemunt had, 
werwaaru hij van Utrecht den Jlijn a&akte ea voorbij ~eyden tGcllJ , 
met t.wee duiaend mannen voetvolk ea twee boaderd ruilen , of ~ 
anderen willen, ia Jaet geheel met dertien honde.d , of tm Loo,.._ 
vijftien boNenl maaaea, -die met kei•rlijJr.e vaandel, o~en , em 
po achtmdecht. Ie seven• Te RU••Ul en tot het Ha~ holdi p 
eaderd aijado ~ beval '1'.&ll Roun, 1chielijk do Geldènclao "t'aandela 
te ontrollen ea • Gelder ! Gelclor ! " uit to aalareenwen, Dit gen,op .b• ieder in· vea'ltaudlaeid • velen berrJen wat. aij kondea en .hot 
vlujteo was aJgeaup. Het Geldench krijpvolk, geen tegeulalld'vitt
dende, viel \erllond aan het plunderen ea verwoeaten , waardoor wei,. 
aip hoiun oqeschoaden bleven, en ook de Groot.e kerk in brand p
'91oba w..ct. l:ea fl"OOII .buit van pud , uiver, ltleederen • andere 
.aieraden, werd .- ,regpoerd" soodat de vederen uit de beddekoueat 

_ ....,_d werden , -om er de konbaarheden in te bergen. Het ,lot of W-
}lllleu werd aaa na Bauu, ,bU verdr-, , overgegeven , en hier liet hU 
aHe1 en1eachoadon. De plunderaan hieven hier evenwel niet lang, m.., 
•ertrollen , aoo .au eenipn willen , dos uderen daap, of, gelijk aa
de11en '!Brn , op de• derdeu dag met g\jaelaan en pandslieden , voer 
t.winligclwaen4 gulden , die de Geldenohea tot braadaebatting bedonp 
hadden, · 

In de Nederlandache beroerten , wu clo inlegering der Spanjaarden 
hier voor de ingesetenen nog vrij gevoeliger , en de verwoesting IN!f 
nim aoo .algemeen. Want, nadat aen ,in •• Guvna.1ca, in het jaar 
11568, door den overmoed en onveraagdheid · van twee lieden , -de 
melden uit de kerk ha4 weggenomen , meeat men dit in het jaar 11S7S 
beaoreu , door den eenten Îll'fal der Spanjaarden, die , te Delft niet. 
hfttbencle lr.unnea binnen praken , tien Bagenarcn noodaaakten , om 
lle11 te herbergen, Het selaijnt echter, dat de vijand naderhand '•G1.1-
v--... wederom verlam lleei\; al&oo men anders, in het iaar 11J71, 
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an .tè IIJde der Staten , niet zoude hebhen kuanea denken ~ om 
'• G11.nana t.e -.enterken, zoo als, -rolgens het nrhaal van den Ridder 
Hoon , op raad nn den Heer van ST. Ar,11&111111111, geschiedde, toen de 
Spanjaanlen , in de maaod Octoher,d,s gemelden jun , de stad w1dcn 
hadden ingesloten , doch hetwelk, om de aankomst nn lloaaao , met 
eenige benden , gestaakt. werd ; terwijl men de plaata ontruimde. In 
het volgende jaar, \oen B.u.Du ten tweeden male I,eyden belegerde, 
Jag er in '16uvnu11& slechts ttne kleine heaetting van het -vendel vaa 
Hopman B.1111t■un ; soodat. Doa Lo111s GA.JiTA.'I gelepheid vood , om bel 
vlek in \e nemen, mei het overschot. zijner, bende, waarvan hij een 
gedeelte te Soeterwoade en aan den Levdscbendem, alamede in eene der 
echanten om Leyden, uelaten had, ilij kwam evenwel niet. ia- '1Ga1-
ffll■AU , dan nadat. R111uun hem , aan de Geesthrug, aoo lang met 
aehennntselen had weten op \e houden , dat• de Hagenaan tij~ hadden 
om met bet beste hunner bue naar Delft te vl,gten. In het vlek ue
lomen bezette G,iTAII het Hof met Spanjaarden , in de hoop dat 1ij dur 
ten minst.e eenen aanval ac,nden afslaaa. De Boomsehg__.. ; aelfs 
.-.rouwen , daar gebleven, lenrden den Spanjaarden lijflogt, kruid, 
lood en lonten , met. epregte of uitwendige blijdschap, ca ta beu
scber hehandeld \e worden. Door het. w.ijken der voomaamste bun.
pn of rijkste ingesetenen , .ook van den Stadltouder, den Adtl , de 
onderhoorigen ·no den Ho'fe , en door het verplaatsen der heoge eolle
giëa naar Delft, ueraalr.te '• Gun11WAG11 ia eenen jammerlijken toe
atand , en scheen met eenen gebeelen oadergallfr bedreir,d te wor
den , als ter l:.:n gelat.en aan vrienden en vijanden , die het ~ 
namen , en de · en openbare gehouwen zoodanig beroofden , dat. het 
eeroaareeoen·deerniswaard~o puinhoop en een vuilnisnest, dan naar 
eene hewooohare plaata geleek, De stnten sag meo er overal .met 
fNll begroeid ; -.an vele heerlijke en schoooe haiaen waren de deuren, 
Tenaten, solden e~. al het houtwerk verbrand 1 ia de sierlijkste ka
men had men de paarden en beeateo gelegerd , en door het roovea 
van bet ijaerwerk en de aoken , scheen he&-, dat. de hmen niet kon
den staande blijven. In het jaar 11S76 waren de atrateo en •lep• 
ia •• Ga&TDUH nog zoo seer met. meslhoopen en wilnis l,uet , dat 
.Ie dorpen Tan Baag-Amhaeht, daartoe van deo Baljuw en de Wet
laouden gelat aijncle , onmogelijk alleen in ltllat waren , om deae 
plaata Tan de onninittbeden te zuiTuen , waarom het Hof aan de 
dorpen Tan l\ijawijk 1 \' oorburr , W asaenaar en Loosduinen hnel gaf, 
om clapliju , ieder met za hestannen wagens, die van •• Guns
••• ten dienste \e staan , om et Tlek scbooD te maken. Indien 
het voontel nn die Tan Delf\,. bij· den Pa1111 u11 Ou.11, inpag ge
'9onden had , aoude mogelijk deze aan1ienlijke plaats geheel en al 

· -verdelgd zijn geworden , want, hetalj dat eeoe welgegronde vrees voor 
. hunne stad hen hiertoe bewoog , of dat de Toortreffelijkheid ·wan 
'• Gum1■uz hun in het licht. stond, 1ij maakten in het jaar 11S71S 
den Stadhouder bekend , dat bnne ,chutltr1 Hr...oehten i,erldoamge 1 

ef mea dn HtMl.ge 1:ou dom ""'1randn; :oo eerre Je •ifand,m /,,rr,, 
naar 't 1Yeatedt.iartitr klmmen te begei,m; waarop bij deo Prins werd 
verstaan en Vt'lklaard, dat al:oo ,:onrkrlinge gren beestiaal omtrntt 
Jen Haage i,, m rk ~janden /um ook r/e, =o,,ien in tttiten kondm 
onthovden, daanmme met 9emdm -re dea HtuJge af9ebraad te "er. 
an; etrhoopte ni,t Ie min ·-:&ijne Doorlwgti9/wi1l, dot, zeo .erie Jllaa1-
landil11ü ,nogte -rden 1nhorcden , ,û njandea hm ;,. Jat J.-..nrtier •iet 
·~ be9e,;en, Het behoud no '• Guvuuu ging deo Prins niet alleen 
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1111, maar ook reeds •~ ter harte, daar hij, in hel jaar tff 4 , 
toen de Spanjaarden het·bllqf van Leydea opgebrolen en '• GaÁn1n11r 
verlaten hadden , bij een plakkaat , aan het Krljguolk verbood, dew 
plaats te berooveo , te plunderen or te verbtanden , or eenip brand• 
achatting te Tordereo , op straffe nn met den koorde of met den •ure· 
gestraft. le worden , · nur gelang der miedaad , verbiedende teven, dat 

· niemand de iaguelmen ao,tde vereogelijkeo aan bonne penonea of 
goederen, onder voorw•deel , dat aij , ,iedunnde het uawaen der vij• 
anden , aldaar IJd,levea .waren , maar dit onr te laten aan de Gema1-
tieJen ten dien einde flllleld. De Heereo · l\adea van den Hove en die 

· 'fan de Kamer van llekeninp , hoc.wel II08' te Delft zittende, hebben ook , 
in het jaar tlii IJ, .huooe llOl'fJ uogewend, tot het welaijn 'fan '• Ga,,.... 
lldll , ' en, ieder ee-. 6-tJtigde uit de hunnen derwaart.a gaoaden, 
em op• te nemen , hoeveel leeftogt. bier gevenden werd , en vao Bnr
lJ81Wltl1leren aldaar te nrnemen , wie den eed na getrouwheid DClf 
nie& geel- had , en .deae dan bij kloblag , of anders , te ontbieden , 
om ,dien te komen aOeggen ; wijders om den ongehoonamen en onwilli
,rea te belaat.en ,-bi■aen. vier en twinLig 11ren '• Gunaa.11111 te verlaten. 
De Staten van Holland waren mede aif4 nalatig in het aanwenden 
Yao alle mogelijli.e- vlijt ea moeite tot bewaring van het llorgebouw~ 
In · het laatst van het jaar 1IS74 hadden aij l:&&äs. Koaan tJemagtigd , 
om twinLig penoneo aa11 te aemen , en daarmede , als Kastelein , on
vena1inderd dea luL van den genen, die alvorens tot Kastelein wu ua
geatcld ~ liet.. Hof te helpco bewaren ; maar aaoguien er over deze .knech
ten -klaglen van waogedrag ea buiteosporigheden inkwamen, werden 
tie Burgeweeners van Deil\, in hel jaar 11ms , 1emagtigd, om den 
gemelden- luäk Konu., met aijne .lr.aecbt.ea, af te danlea; «elü.lr. sij 
ook,. na liet iale,eren 'Wan . enige bedenkingen ten •naien van eene 
Hdere scltikkiag tot bewaring van het horgeboaw gemaakt , gemagtigd 
werden om bel-te doen bewaren door dc.a Procureur-Generaal PAULUS na 
Ho't'I" eo. aulb hij voorraad voor een half jaar. Daar inmiddels '• Lands 
aaken een gunstiger keer namen , en de vrem voor overval van den 
vijand meer en meer begon te nrdwijnen, keerden de ia,roners allengs 
naar '• Gan1111uH terutr, IleL Hof baalde mede den Prins van Oranje 
over, om 1ija verblijf weder, al1 van ouds , in '• Gaav111111.M1B te nemen, 
Tolgen1 eenen brief TaD den Prim, gedagteekend uit lliddelharg , van 
den 13 Maart des jaars 1lS77; doch de Stalen van Holland en Zeeland 
'fonden 1eraden , voor ala .nog geene oude gedenkboeken en registers 
•an den Hove derwaarts te laten -overbrengen. Bij be&aell'de be11loit , 
dat kort na den brier van den 'Prins geteekend was , werd ook de Ka
mer 'UD Reke_aiog in Holland bevel gegeven , om aich weder te '• Gaa
't'IRB.IGI te vestigen , en desc .keerde, weinig later dan het Hof, derwaarts 
terng. Vervolgens vestifden aieh .bier ook weder de Staten vao Hol
land, de Algeweene Staten en andere hooge eollegiën. Tenn• gebood het 
Hor aau alle zijne onderhoarigen naar '1Gun11u.as te li.omeo, en deed 
dien1volge111 1\joe Deurwaarders aanschrijven , van zich derwaarts te be
seven , en er met der woon te blijven " op verlies van buo ambt. 

Na deze l1erstelling van '• GunHAGII, die de plaats Lol nieuwen bloei 
en luister bragt , heèft het. wezenlijk wel gce11ea aanval of last van 
'Wijandea treledea , maar de vrees daarvoor bragt te weeg , dat men 
onderscheidene malen in overweging geaomed beeft, het te nrsterken. 
IDllOnderheid heeft. Prins 11.r.vans , meer · dan eens, l'Oorgedragen • 
om '• Guuu&111 van grachlen e:i vestingwerk.en le vooniea ; vooral 
dronr hij bie.rop aan, ia het, jaar 1000, \oen de Spanjaarden VOOl'llemtlDI 
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'ldlftll; eai ,- aJa ... ZaJl.e.au.l SOllda OMI~ J,ehlMa , Îa 
he& lmt ••• Holland door Ie 4riap,_a. Bij acbreef selr lil dien eind. 
MD de Staten VH BollaN, en d-1 haa, doot d1 Societeit ,yan 
'• •••nllltAN, de aauipeid 'YBD dit •erk •oorstellen , wurdoor ook 
de uaà IOO "Yerre pbragt wei.,l , dat da Edelen ea alle de lledea , 
ai&paolNlercl Deia, lüeriD ~; doc:b da· ondernemiog moest 
ew.-1 acàlerWij,en., omdat da Staten aiet uaàn l,aluiten biert.oe 
~ . Olllllenlaad te. vert..._ Echter leeil 111d geen niatig jama , 
of mea aag clit 'flek ma paebt.ea ODlfeT• , • ia bel jaw 1829, 
tGl8 "mea• beduch, •• -..or eeDID UDval -.aa de Duiakerken , die 
'!_Ge11aTe11 laat te wiUeR pl■aderen , uw, da llepring beTel "an • 
6-óÏlaaiUemle Jladen , OID cle pachtea Uli de aooruijae te nrdie
Jla •• .Ie ·ven,ijclen. Dit weri IIÎet alleen. tentoml in het werk p
atolcl, maar 111811 begon daarealioven ene laonlwering op te werpea 
• dia met -ratelijaan • nelatlaaÏaell Ie dekken-. ~ laat.Ie, alhoe
wel .- keonia. 'ffll Pria1 Luna unpvanpn, Mhijnt eYnwel aiel 
••!_pa-,- 'ffll ,cle S&ateo p:lua ta aijn; soo ut ook, YOOrN
~ op . hot -.ooa&el ..-u à etad DeU\ , dia oaderaemiaf aiel 
WIN 'IIIIIOdlraet; ja lllá 'ININ bil •oltnkkea der werken! c1ciar d1 
StateD aildruUelijk. Terbodea. Eenip jarm lalar laebhea de Begeer
den ua DeU\, met paa minde, Unr, llich teren het ,-ent.erken ., .. 
"• Gau ... &a aanpkanl, lae&welk, den 1 Kei 16$15-, doQa- ee■ige Ge
~ipen uk de ~ ua cle Staen van Bolland ..-enocbt. wu, 
lllaubij "\'OGr nden , dat_ er 5uaah1ea ia omloop warea, als 
ol'. de Spaajaa.nlan ten oosmerk laaddea , ee■ea UD'fal op •• Gauu
- Ie doen , en die plaall ait Ie ploaderea , leD eiada den Stal 
ÜUlloel' 18111D ge•oelipa Mep ~ te bnageo. Mea beweerd& Hl6 
UI i&!.Ïu i-■-1& R1Da1&, del&ijda Stadhouder •• Bollaad, dau
GIDll'lllt ••n CIHIIIIIClieideae kao&en pwaanehawd ••· Het Khijlll 
eok, dat m• met clea werk• reed, - •a•aog ~t heel\, 
aau wat haluil hier oTer nrder geneman, .C, waarom dil aclater-
wege gebleven aU , 'Yilllllt meo oid opplflelencl. . · 

Toen Schealeaachau, ia hst laatat'fan JulU na dit aellde jaar, door 
de Spaajaudea wu ÎIIIJIBOIDC!D , liep ook het prucht ~ . dat de '\'ijaad 
TOll'INIDIIDI wu , '• G.Av1111uu 1'1lD dea INkaat te O'ferrompelen ; waar
om mea 111D11oad1 op allaa orde stelde; de oade,hooripn van den Hove, 
l,eae-,ea1 cle •rgerij , in cle wapenen bragt; twee of drie 1lompa1niën 
W ~era, aa11t1am, bebal" .:f. t.w• anderen van 1-matercJam ont.
hOllaa; ook tllied meo IIIIIÏp ,.. enr,ueo 1...- het. atrand in aee 
lrai11111 , om kondschap ia te wiaaen. 

Eeae de1191ijJl1 VOOl'llll'lf- vaa W aardgelden aan te oemen , tot bewa
ring "tao '16&An11■.a.H, werd er ook pruik&., ten tijde -.an clen oorlog 
mell Lau.11, Ioaiag - Bagelmul, en me& •n Biachop nn .M.wuter 
&.ID na Gua■, in het j..- 18, doch deae oorloir duurde niet 
*IJ - )MIi 'fflldes'lleldN,r me& tien Bil8cbop aeraakte aoo ru oie& 
ep eenen iroec1en Yael, of IDID daak&I da Waardjeld'" in i.et hegia 
des volpclen. jun af, Io het jaar 1667 wrerd ooi de ned1 met En
pland ploten. 
- Fellu oaweênba.ijen hingen '1Gunn&11a, 100 wel ala geheel Hol
land , bovea het hoofd in den oorlog , dien Koniog Lo_nw,,s den XIV 
den Vereenigden Nederlanden , in hu jaar 1672 aandeed; toen de Fru-
1chen io de lDaand December eeneo aanalatJ 1naeedden, om ui& Woel'
den , dat aij , in het i.t.st •an Septemlier, ia buit hadden genomen , 
dieper in Holland eenen togt te deen , Leyde• te everrompelen , ea 
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men, had de Hertog TU L11DD11aa de atad Woerden 'lllet memlw 
mansebep bezet en van krtignoorraad 'toornen , en h\l trok met om
trenl negen duizend man Toelvolk en twee duizend paarden ait, ne
ml'ode de gelegenheid waar, da, de wateren henoaen wuen, om k 
minder belemmerinir te ontmoeten. De tijding Taa di~ 'VOOfflelDl!II' 

kwam soo ru aiel in '• Guvnua■, af •\I baarde sulk eenea 11ehl'ik ; 
dat ieder om een roecl h• komen socbt, en -Une ~eren traehtte 
Ie bergen ; doch ile regering venoimde niet, om middelen aan te 
wenden , lot stuiting nn den· ~and , en tot behoud na dese 
aanaienlijke _plaats. Te dien einde kregen de Heeren ffll de Socie
teit van •• GL\TIIIIIAI• bevel, om, op alle toegangen derwurts, dit 
lJoomen om ver te houwen en bijeen te brengen, op dat de ..Uand hiel'
door ia zijnen aantogt zoude- belemmerd , en de anbmlt ongen•k• 
baar gemaakt worden. Al vroeger bad men er wederom twee kom
pagniën W aardgelden aangeuomen en , kort te voren, de AdYOkaten , 
Prokureun , Deurwaarden en indete onderboorigén Tan den JIO'Ye , 
onder ee■ vendel gebragt. Maar aanguien de vijand, door deft tloei , 
ia •tvol voeren van zijn Toornemen 'Verhinderd werd , bleef ook '• 6u
'nll■AGS van dezen ~reigdén Herval bevt'ijd. Dit echter· deed de 
'foorslag weder l_,.endig worden, om •• Gun■nH te •enterkén, 
doch dewijl de Prins 'fU Oa.11111, Wn.tu • 111, wiens goeddunken 
hierover werd ingewonnen , aalks ongeraden 'fond, soo omdát llet jaar
setljde te ver gevorderd was , om iets goeds Ie kunnen maken, als ui► 
'lioofde van het gerucht en de opspraak , welke dit baitén '• lalllft 
aoude geven , beet\ men dit plan niet alleen toen , maar ook seder& 
en tot nu toe, laten rusten. · -

Nadat men, den 9.7 April 1747, te'• Ga,.nnAn kenais bekomen 
had, dat Wn.r.n IV, · Prins "" Oro,ajtt 1 in de mee,te Zeeu1n1i,~• 
aceden , tot Stadhouder un Zeeland benoemd was , veneheoen dea 
'Volgenden dag aldaar 'Vele ingezetenen , met oranjestrikken -,p den, 
hoed. De groenwijnn plaatsten drie 'Vaandels Tan oranjepapier op 
de Grooternarlt , waarop geschrl'Ven 1tond : W. C. R. Pa1so , Priu 
•• Oranje, StaJAoutler ms., met bijvoeging un deze woorden : li11-
tun acht' dagt• MOet lij het Aier ooi tofffll. Doch dor 'Verliep soo 
Teel , tijd niet. or dit gewigtig werk WIi reeds voltrokken. Bed 
negen en twinlipteu , waren de AJgevaardigden van llotterdam , ve,-.. 

sierd met oranjestrikken, ter Dagvaart venchenen. Kierop wa• het 
graanw Tan '• Gu.YU■.lCI , waaronder een 'Vroawmentch , in 1lordi1r 
amazonen ge,Had , met 'fenehrikkelijke kneTels en • eene oranje
papieren pnadienmntl op het hoofd , uitmuntte, in srooten getale , 
geschoold naar het Binnenhof, 'Vreesselijk 1cbeldende op de Regering , 
en in het bijzonder op den l\aadpensionaris ; en daarna elk lid der 
nrgaderinr un Holland , die na den middag ten drie ure 1cheictde , 
afvragende : of Aij tleil Pn"ns lot StaJlouJer Hrilaord en ,ude gtttt
lentl Aad 1 bij welke gelegenheid , dil Pensionaris FHIIIJOIS Tnun:111 'fd 
B.u.-.w1n van Dordreclit en anderen aeer zwaar bedreigd werden , door 
eenisen uit het graaaw, doch -aij geraakten met den schrik 'Vrij. De 
Heer TAK Hu.11WU1, die, door eenen niet onbekenden Hagenaar, bij 
de keel gevat , en met een mes gedreigd was , werd door den klerk 
DaD11UC111 en eenige anderen beschermd en gered. Omtrent hon
derd en TijftilJ man van de lijfwacht , die op het Binn-enhof stond , 
geenen last hebbende om geweld te gebruik.en, zag alle de bewegingen 
aa■ IIODcler 'licb te roeren. De Heer Knu. LoDnru& uw W Assnua , 
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Heer - DM11enn en ~u• nn '• Gu"1111U1, pf zich •• nioeil• Ollf 
de gemeente tot geduld to vermanen , haar vorzekere■de, dat zij bioned 
drie of vier dagen baren wensch vervuld sou zien , doch, op het ernstig 
aanb1;1aden van het volk , moest men, nog dien zelf den avond, 't or:mja• 
Taaodel van het stadhuis van '• Ganlll■AGI laten waaijen, Ook werd, 
wat later , een ander vaandel , hetwelk men bij een kamerbebanger 
in de Spui,traat gehaald had , boven aan den voorgevel van het Hof
pbouw , naar den vijverkant , vaat gemaakt. Den volgenden daar 
werd de hoofdwacht op het Hof ventcrkt, en de toegangen naar 
'•Gu.vn■AH met eenig voetvolk bezet. Maar op den •eenten Mei p
nakte '• Ga.1nn&1& in opstand , ter gelegenheid van het valsch gen1cb& 
eener "°°rgenomena landing der Pranschcn. Het ruuw "Vloog &en Ro"Ve 
in , roepende , ,lat tnt• ki Land 1,1,rk«At Aa • De "Vinchen •an 
Scbevenintreo rokten , tegen den avond, met "Vliegend vaandel en slaande 
trom , doch sonder geweer , naar '• Ga,vHD.IGI , den Baljuw wapens 
ah•onlerende, om er de Pranschen mede te keer te gaan , welke Lewa• 
gingen , hoeseer ,zU naderhand blekèn, door valscbe tijdingen , nroor
zaakt te zijn geweest, 1111k eene onru1t1pellende gedaante pvea aan dea 
tqrenwoordigen staat •an aken , en 111lk eenen achrik door '• Gu.
v1111ua1 venpreidden, dat er het besluit tot '• Prinsen aanstelling , "fer

moedelijk niet weinig door bevorderd werd. De Baljuw bragt echter 
de onbesuisde meniste met woorden tot bedaren. Doch men bleef ia 
'1Gunn.tn zoo onrustig, dat de Gecommitteerde Raden pedvondeo, 
des anderen daar, te doen afkondigen , dat de Prins den derdea ta 
Stadhouder 1ton verkoren te worden , te gelijk de gemeente tot. rost. 
nrmanende. Dergelijke nrmaning deed haar ook wat later de 
Jleer PrBTn Y&W un K1.■n , Burgemeester van Haarlem , een eeo-cn
tachtigjariffO grijsaard , die , · nevens de andere Afgevaardigden dier 
plaat., teffOn den avond , in twee jalJlen , met oranjevlaggen ver-
1ierd, in de residentie was aangekomen. Het volk bleef nu in rust. 
In den loop Tin den volgenden dag , werd da Prins door de Staten van 
Holland lat. Stadhouder, Kapiwu-Generaal en Admiraal, v.erkoren. He& 
}lof was door de lijfwacht te paard en te "Voet, benevens door de schut
terij der stad , bij tijds belet, De oranjevaandels staken uit alle de lo
gementen van de stemmende steden, en alle de Leden der Hooge Regerintr 
"Verschenen met oranjestrikken ten Hove. Het liep tot elf ure aan , eer 
laet gemeen kennis kreeg un •• Prinsen •erkiezing , eerst uit den mond 
van den Baljuw, die verklaarde aich nu van aijn ridderlijk woord, du 
gemeente voor eenige dBIJen gegeven·, te kwijten, en daama door den Se
cretaris Bon, die het volgende den "Volke voorlu: • dat de Staten Yaa 
" Holland en West-Friesland, uit aanmerking •an den bekommerlijkea 
" toestand Yin tijden en zaken, en om, onder Gods zegen, den 1taat 
• dezer landen des te beter te kunnen redden uit de z.orgclijke en ge-
• vanrlijkc omstandigheden, waar in zU zich bevonden, met eenparige he-
• williging van alle leden, hunne vergadering uitmakende, verkoren en 
• aangesteld hadden Zijne Hoogheid, den Heere W1LLH Juan Hn11111t 
• Fa1so, Prinse mu Oranje en Na11ar., tot Stadhouder, Kapitein-Generaal 
" en Admiraal over de Krijgsmagt van deze provincie te water en ta 
• lande." Hetzelfde werd ook terstond hierna van het stadbuia van'• Gu• 
n11nc1 afirekom1,igd. Voorts werd de dag in algemecnc vreugde ge
sleten. 

Gedurende dcu aehc<"lrn dag van den 17 Junij 17 48, had men te 
'sGun11n.1,01 hoon-n mompelen, dat hrt huis van den Pachter n11 S,mt 
~tond rrcpland"r&I lc woa-den. Nogtaus schoolrlc het graaaw niet zamen , 

Diqiti::n~ 
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'JOOP •• avonc1s ten · nepn are ; doch liet 1icb, na eenipn tepnstand , 
door den Kolonel D1111Qn11s en eenige schutters, verdrijven. Het huis van 
den Pachter werd den geheelen nacht besch~nnd door de pwapende 
1chutterij. Des anderen daags besloot de Krijgsraad den Stadbo11der raad 
te Yragen, doch de Prins, onpasselijk 1ijnde , kon den af gezondenen geea 
gehoor verleenen. De Prinses 1eide hun echter, uit '11 Prinsen -naam, 
aan , dat 1ij het geweld , ten beste doenlijk , moesten trachten .t.e 
1tniten , zich , des noods, bedienende van de bezetting nn '• G■..
ffnA&B. De Wethouderschap deed hierop afkondigen, dat elk zieb 
had te wachten voor oproerigheid , aUoo men besloten had, geweld. 
met geweld te keeren. Maar kort hierop werd den aantal op het huia 
van TAll S•rn hervat , en de schutterij , die hier de wacht had, gedwon
gen te wijken Yoor eene hagelbui van steeneri, welke op haar afkwam. 
Door onderscheidene andere vaandels , aedert Ullferukt , werd er, 
na lang dreigen , · met scherp onder het gra.auw gest:holen , waar
door velen gekwetst en twee oC drie gedood werden. Toen verst.oTen 
de pluódcraars, en het huis werd wederom den gcheelen nacht• be
waakt. Op den 19, des morgens, werd, ingevolp het beslnit der 
Staten afgekondigd , dat de pachten ,tand zouden houden , hetgeen 
de woede, die , eeni1e~ tijd te Toren , aan het huis nn eenea ode-

. ren pachter , eenen aannng met plunderea gemaakt laad , verder 
scheen aan te 1clten. Twee huizen , eenen pachter toekomende , 
werden durna geweldialük aangevallen en ■waar besehadi,cl , naclal 
men eerst de huurderJ genooduakt had, hunne goederen te bergen. 
)(et den avond werd er nog een pachtershuis geplunderd. De schut
terij en het krijgsvolk boden nu geen den minsten tegenstand, alleen 
1org dragende, dat de buizen, waarvan de pacbtera eigenaars, doch pene 
bewoners , waren, voor Terder geweld bewaard bleven. Slechts een pach
ter , die bijzonder bemind was van het gçmeen, bleef •rij van de plun
derintr. Een der lijfwachten •an den Stadhouder, aioh min of meer 
in het oproer gestoken hebbende , werd, eenige dagen later , gevat en , 
'TOOI' het Hof te regt gesteld zijnde, ter 1alg verweze11. Naar de oTerip 
handdadigen werd geen onderzoek gedaan. Het graauw, uitphold heb
bende , kwam vau zelve tot bedaren. Doch terwijl de plunderinir 
noir donrde waren er ook briefjes gestrooid, waarbij het volk Toor de 
Jauizen ••n den Raadpensionaris Gm.u en den AdTocaat-Fiscaal A11no11T 
nir W11u1 genoodigd werd. Beide deze heeren werden Toor Landt-·· 
dieven uitgemaakt , en beschuldigd , als hadden 1\j vele dui1ende ge
trollen nn de pachten. De Raadpeusionaris gaf er de State-n kenni1 
van, die, hunne ai lente Yergenoeging betuigd hebbende over de dien1t, 
door hem , tot hiertoe, den lande sedaan en de uitatrooisel1 tegen hem· 
'Voor Taile lasteringen hebbende verklaard, op raad van 1ijne Hoogheid, 
hem en den AdTokaat-Fiskaal, eerlang, in hunne hooge hescherminr 
en In penoon , huis en goederen , kost en achadeloos beloofden te 101" 
Jen houden , daàrenboven tien duizend gul4en toezeggende aan hem, 
die de opstellers, drukkers of nrspreiders der gemelde acbriften wist 
aan te brengen, De Prins hadookachikkinpo gemaak.t 9 om de huiaen 
dezer twee Beeren , door het krijgsvolk van den Staat , te doen besclaer
men , doch mm deed hun geen verder leed. 

Ben deerlijke ramp trof de1e plaats. in bet jaar 171S8, of lieTer een 
aantal inboorlingen en ncemdelingen , op de gewone jaarmarkt urnen 
aevloeid. Op het buitenbofslonden, als naar ir:wooote, oeoe.meni;rte kra-
1nen in rijen gesch11ard, Omtrent op het 1mdden geraakte ttne kraam, 
waarin men. welr1ekcnde wateren en olie te koop veilde, d• morgens 
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tea Wf m DM, ia h•• De dl'OClfJ\.I • listJaeicl der llol'a ciao 
drupte wiokal1, bragt. t.e wees-, da, drie kramea weldra in vollen 
'Vlam a&onden. Eea sterke noordoo&le wind. l'oerde de hranilende 1lof met. 
snik eea geweld naar dé kramen , beoeden den wind. a&aaode , dat deae 
bijluim allen ia braad geraakten. Velen, die boven den wind stoo,
dea , krepn door dwai:liopn en terugkaa'6ingen , 100 vele ontatekende 
-vw1kea, dat aij - ielfde lot oadergin_gen, en io minder dan een half 
1111• t.ijds, -vertoonde sick het geheele Buitenhof als een vuurpoel. Onbe
lelarijfelijk. wu de Nhril door het geroep van brand, hetwelk, 100 noe1 in 
den IDlll'IJ-'Oad , de kramen ait hunoeu slaap wek.Le, Goed en levea 
lie, gevaa,; l'Uhijslering. en verwarring heerschte er onder de radeloozen ! 
elk aoelK 1ija lijf Ie l,ergen , en zoo veel van lijne gpederen als de nood 
toeliet. Alles ~raakte in' de llofplaats op de been , de schutterij en de 
militie haett.edeo du wegangen tot den brand. De brandspuiten werden 
aaapvoead , doel& Jwndeo , van eunige noodweodighedeo beroofd • de 
'9Cl'ew:h, wctrdende diea1t. niet doen , vóór dal het. grootste gedeelte der 
kramen, en wel de,kostbaant.e , ten getale van 60, in asch l'ert.etrd waren. 
Eiadelijk werd IIUlll mee1te.r van de woedende vlammen , die , door 
de boomen. af«e,weerd, de huiaen , rondom het Buitenhof staaade • 
oabesc~ lieten. 

Daar . vele ingeaelenen , Î,Q dè onrustige tijden , op het Juut der 
vorip eeuw , aieh meer en meer openlijk t.egen den Stadhouder be
pnaen t.e v:erklareo, aoch&en eeoige 1ij11er aanhangers , in het. jaar 
178i, daartep11 een teg.enwigt Ie mallen , door hem , uit. naam van 
borgen , schutLen e11 iogeaetenen van 's Guns■H&, een danbdres 
.. doen aaabieden , vol van bewiginsen van vertrouwen op, en er
Jien1enia voor aijoe posingen, ten dienste van het nderland. Twee 
Vuas11UU, vader en aoon" en G.usn•• U11DBB&, een Zweed, liepea. 
daarmale. in '• GuvulWl& bij de huiaen rood , doch het vond geen 
preeden ÏDlflUII.- Semmige Officieren toonden zelfs hun ongenoegen 
o-ter di, rondsaan, eo de Kolonel J •• SL1c11u , die 1ich beawaard vond 
om he, mede te \eelu:nen , en 1elfs daartoe niet besluiteo kon , nadat 
ia he, eent.e opstel eenige nrapderingen gemaakt waren , hield er 
een gesprek over met den Baljuw van '• Guvu■HI, hetwelk· ten 
9Polge had• dat dae, uit naam van den Stadhouder, aan de Regering 
-.erli.laude, dat de Stadhouder het aanbieden vao 1oodanig eeo adm 
wel alleen toeselaree( IIIUl eene11 goeden ijver voor hem en aijn Huia , 
maar echter niet. gaarne een dank.adres ontvan3en 100 , ten ware het 
alle de oaderLeekeuaars met genoegen en uit overt.uigi81J onderscbre
'Ven ; da, he, hem l!OOrl!I leed zou doen I wanneer, over 'het teekene11 
• iiie& teèkenen daarvan• ecnia; ongenoegen onder•de burgerij ont,.. 
stond ; en dat het . nemen van maatregelen , ter voorloming van dat. 
Oll(enaegea eo ter bewaring der rust, hem aangenaam 100 1ljn. De 
1legerio1 be&loot daarop het ter leekening leggen v.an, en het omloo
pen me&. het voorschreven adrea te verbieden ; doch Su.c■u ontwierp 
een ander, in al1emeener' bewoordingen begrepen, hetwelk, door de 
B.IIIJllriog goedgekeurd, op den SchuUersdoelen ter teekening gelegd, 
door omlreut 1100 leden der '• Graveohaagsehe schutterij geteekend 
en, den 18 December, door den Krijguaad, aan den Stadhouder overge
Jevc.Nl 11erd. Doch twaalf dagen te voren, zochten de voorstanders van 
het, eerst ontworpen ea door de Regering verboden, dank.adret, in '1Gu.
u11uG1 ecne beweging te -verwekken, die van schromelijke gevolgen 
bad kunnen aijn. Hen hoop -volks , voor een groot uedeelte uil bedien
den van den , Gesebutgieter van Holland en l'an den Boe.berkooper 
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Paau G.a bestaande, TOOl'IÏ• ..- ftaalieaWD en ....,. me1 
oraujelinten, swierf', onder -Yoorweaàel 'YaD het St. Nilol ... r...& te 
:vieren , laap de straten , oacler het. singen m IICbrNuwen -Yan ienff l 
tlÎNf Orflraje I Zij trac:ltüen een ieder, dien 11\j ontmeelten , te aood
saken, om sicb bij hen te "fl>e!Jl'D; dwongea de Olieieren der besel
tiag op bet Buitenhof, de kokarden -Yan de haeden te nemen , en 
oranjekokarden in de plaats te stellen , met hen te mpn , te dansen 
on boveagemeldcn kreet un te Weir; en pleegden meer de,,gelijke on
beschoftheden en 1traaudieuderijea. Dit Wrijf', door IOIIIIIIÎpn als 
eene on1ebuldi1e "frol\J"lbeid -Yenchoood , cleor anderea ai. begimele• 
Yan een seer strafwaardig oproer beschouwd, aeheea de werli ..... laeill 
der Justitie niet te heblien oppwekl. llea beàool àarom, Ier Yer
pdering van Holland , hel Hof te gelasl'e11 er e111 aaaawlleurÏf' on
aenoek naar te doen , 1111 •• cln uitslag durYm schrif\elijb berilt' 
ten te leveren , en "Toorts Geco111111iUNrde Baden te 'Yel'Nell.en , om , 
met kennis en o-Yerleg van- dea Stadboeder, de nootlip àikkinsen 
lot behoud -yan de opeobare veiliitbeid to make11. Van beWe dae 
lullle!J!ën kwamen wel •enachle• heripn iD , maar het oadeneek 
naar de aanvoerden vaar dit werk werd n-• · •ool'lpNI ea epge- · 
~ aan L. .L.a!laa Guuau l,oaau, die , bt onpuaellfkbeid 
•an den toenmaligeo Acl'voeaa&-Fi1CUI , lienoemd werd , om iar dese 
aak het ambt vaa Fltcaal waar te 11emen. Het bleek bij dit ONet-
-k volledig, da, het verwellen deaer bewefi•8' ÎII een nuaw '9e,.o 

band 1toad , met het teekenea · Yan het eerst ontworpen dllnladres. 
De Regeria1 vaB '• Ga.nldAR sar du• l•t' ORl het 081'9pl'Ollkelijk 
lltuk, waarnaecle de Vu■IIIJ.IIIS ea, U11nu Nndgeloopea hadden, op 
te halen. Doch deae, die het grootste audeel aaa hel bedrijf 'ftn 
dien oproerigea avond gehad haaden , waren reeds -..ertrokken , en 
mea kon dus_ h~. rzecbt.e 1tuk niet magti9 worden. Zit welr.ea op 
Cleefich grondtJebiecl ; een Deurwaarder van laet Bof werd met opene 
llrieven hea nasezondea , om hen te doen unhauden ; dach cle Cleef-
1ehe Regering weigerde aan den inbond dier briffen• te -voldeea , en 
de Kooiug HD Pruinen keurde naderhand die weigeriag goed. El' 
1ehoot d111 niet. anden .-,èr dan hen te doen indagen ; doclw 1ij -Yer-
1ehenen ot clie indaging niet , en het Hof werd daardoor belet , tot · 
de eente ron der gebeartenÎI op t.e klimmen. 

Den 4 September van het jaar 1'181l laad er te •• Ga•'flll■acir, b1J 
het atlooru der parade van hel genoo\lchap 'HD wapenhandel' waarhg 
sich een,ge Jeclea •an ge■ootechappen uit. naburige plaatsen ia uni
fonn bevonden , eene geweldige opichuddi■g plaats, wurbtf die leden 
aaa nle misbaooeliogen •aa ·het gemeea. ten doel ,tonden , en mei 
meeite door de krijgsmart uit de banden •an het gepeupel gered werden. 

Tqea in het jaar 1788 de Staten nn Holland besloten, dat dezoo
l"aamde 1tadhoudenpoort , niet meer alleen door den Stadhouder 10nd111 
phruikt worden , om naar het Binnenhof te rijden , maat' dat deze, 
ewen als alle andere t~ngen tot. het Binnenhof, gedurende hunne nr
pdwiag moest opeoblijven, om door de Staauledm rbruikt Ie worden; 
1tak dit het pmeea te seer in het ~, om het p111Mig toe t.e laten. 
Ter gelegenlieid , dat de Beeren G1uun en n Gu11Lu■ , van de 
Terpclering lerug keerende , door die poo,t reden , werden de paarden 
door Hkerea llova.1119 , een paruikmalier , Lij de te11gela ternJJ gehou
den, terwijl eene woedende menigte 'fan alle kant.ell aandrong, en 
niet onduidelijk de gevaarlijkste becloelinpn aan den dag legde. Al
leen de tijdip hulp •an den Drouaard met a\jne dienaon, en de 
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onversehrollenheid nn den Advocaat na Nrs,a, l>eveiligde de bedoelde 
1la(Jtolîers. 1louu11D, dadelijk gegrepen aijnde, •erd, na weinig tijd•• 
tot. de dood.tltraf veroordeeld , doch de edelmoedige tusschenkomat van 
de bedreigde Staatsleden , tot ooLfermiog bewogen door eene ,mee
.kende eehtgenoote , meeder van zes nog jonge kinderen , bewerkte do 
"Ver.&aehting no dit vonnis 1.ot eeae eeuwige gevangenis. Om eohLer 
den meesten indruk te geven, werd het schavot opgerigt en deze ver
andering van het vonnia in hetzelfde oogenblik, dat men er de uitvoering
no yerwacbtte , bekend gemaakt, .door welken maatregel, gevoegd bij 
de wijze dier aankondiging aelve ~ dse welgeplaatste uchtheid de 
heil&aamsle gevolgen voorlbragt. 

De woelingen in de hofplaata bleven onophoudelijk voortduren, zelfs meL 
verachting 'Van alle benlen 'Van den Souverein. Ook telde men aldaar Lwee 
Oranje-Societeiten, die groolen toeloop hadden •. Haarlem ea Dordrecht. 
drongen derhalve ten sterkste aan, om een gedeelte van het korps. WIII 

S.u• tot krijgi1lieseLting in '• Gun-■AGI te leggen, verklarende andf'lrs 
geene Afgevaardigden te aullen :&e11den. Het. besluit hierop marremle , 
bleven deze beide stedea , als ook de Afgevaardigden 'Van Amaterdam • 
den Pensionaris Bruu:1111, uitgezonderd, 'f811 de •ergadering afweaig. Zelr. 
de Frao1ehe Ambassadeur had reeds 'Verklaard, aiet gaarne in eeoe oa
veilige residentieplaats te 'ferblijveo. Dit, had· ten sevolge , dat de be
settins met eeoige maoachappeo no Uli Pu.-r en 'V.1■ B-n.un verst.er.ki 
werd en in den bijaooderen eed 'fan Holland senomen. Te meerdere ro
deo tot, deze toonorg ,af eeoe gebeurtenis , die ten bewljlll 1mkt van 
de verresaaode losbandigheid no die dagen. Op het. vaandel van het 
regement lijfsardes te 'Voet van Holland, waaronder de wacht, op 
deo 18 Februarij, wu opptrokken, vond men cene galg 'Verbeeld, ,·an 
welke eene alreep tot. aan den )f.op van den leeuw• een 11lrop voontelde. 
De vaandris nll nn Hoo• deswege verdacht, nam de vlngt, en op de in
daffing niet. verschenen aijnde. werd hij voor altijd ten lande uit. sebaoneo. 

Het vertrek. van het vorstelijk gezin in 1791S , hragt der atad eeoe 
aan~erkelijke schade toe, en bij vele ingezetenen ceue groote droef
heid te weeg. Van nu af aan- werd hier de selel van het nieuwe 
he.tuur pvesti(Jd , en de nderlijke sro11d door Franscbeo oventroomd. 
Ook "·erd het verbond met. Frankrijk geteekend , waarbij wij ouz;o 
onafhankelijkheid voor eene som van 100 millioen g11lden1, koopen 
moesteo. De leus 'fan vrijheid , gelijkheid en broedencl1ap, wisselde 
de oude oranjekrelerL af, en de stad dt.-elde , gelijk niet anders kon , 
in alle opvolgende rampen van eeo geduri,t 'Veranderd Staatsbestuur. 
RuTHB ,ha Sca1■HLP1.1111~c1 hield, sedert 1801S, als Raadpensionaris, 
alhier zijn verblijf; in 1806 • de Fransche Koning LoD1w111, en einde,. 
lijk de Fransche Prefect DIi StASSUT • wiens naam in onae geschiedenis 
gebrandmerkt slaat, Een geweldige slair tcof de stad , toen Koning Lo
nzw11a: het goed vond, den aetel der regering naar Utreclit, daarna 
naar Amsterdam te verplaatsen. Dit acmis beroofde .baar al dadelijk 
van alle voordeelcn , welke de hofhouding en het landsbestuur de "iad 
naobrairten. Doch deze ellendige toestand , werd nog vergroot door de 
inlijving van liet land (in 1810), bij het Fransehe Keizerrijk, waar
door een aantal andere rampen volgden , de tiërcering der renten ; de 
zwerm van hongerii;e Fransche ambtenarc:n, welke bier de aanzien
lijkste landsbetrekkmgen innamen; de zware belastingen , welke meo 
ons oplegde, ena. Allerjammerlijkst zag het er ook in de Hofstad ge
durende dien tijd , dat wij onder beL 1''ransche juk gehul.t ginacn , uit. 
De stad verarmde 1001ecr, dat 044 huizen, in drie jaren tijd. 1 gesloopt, 
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en 'Iele vtor eenen 1potpt1fs 'ftrkoeht werllen. No8' heeft men ledige 
plaatsen aan te wijzen , waar vroeirer fraaije gebouwen stonden , doch 
die onder de moker nn den slooper Tielen. Deze ,iamme"olle toestand 
nám ecbtel' eeoe gelukkige wetidinir, toen, in 1813 , de band der Voor
aienigheid den wereld~~inger in het hart van Frankrijk terng dreef. 
Geen wonder dat de Hall'enaan, bij de eente stralen der Yerlo1sing , die 
1:icb in de ,erte aan den staatkundigen hemel nrtoonden , door ~epaste 
ondel"Oemingen, het • geheele nderland Toorgingen , om het JUk der 
OYerbeenching weder af te werpen , hoewel ook deze omwenteling 
niet zonder eenige zeer bange oogenblikken werd tot stand ll'ebragt. 
Niets overtrof het Treugdegtijuich, waarmede Wm.z•, Pnns mra 
Oranje, die den 30 November 1813 , te ScheYeningen weder Toet aan 
den nderlandlchen wal gezet had , door de gansche bevolkinir, in 111 G■...
ft!IB&GI wetd binnen gehaald. Wel nimmer lnerde de· hoti!tad treC
fender blijken nn bare nrknochtheid aan het stamhuis VAK Oaunr , 
dn bij de afwerpioll' un het Franscbe juk der .oTerheencbing. Nadat 
de Prins van Oranje kort daama , in Amsterdam, tot Sonverein Vorst 
der Nederlanden was uitgeroepen, werd '1Gau111nt1, tot de residen
tiestad ,erbeven ; tel"Wijl ~IJ naderhand , toen ons land met België tot 
eeri Koninirrljk vereenigd werd, even als Brlissel , eene residentieplaats 
nn·dat rijk was, waarin alch beurtelings het Hof en de Staten liPvori
den , tot aaó de afscheiding van België en Noord-Nederland , in 1830, 
sedert welken tijd '• GnnH.ill , alleen met de residentie des Konings 
en het hooge land1bestaur is belJtlnstigd gebleven. · 

Het wapen van •• Gun■HH bestaat uit een veld van good , beladen 
met eenen ojevaar in n•tuurlijke kleur , met een gekronkeld aaltje of 
lllangetje in den rooden bek. Het zegel ten 1aken, gelijk men het noemt, 
dat bij de W etbeoders in gebruik was , had al nn het jaar 1386 ar• 
en heeft nu nog de afbeelding 'fan eenen burg , doch is ten allen tijd 
aiet e,eneen1 geweest. Dan weder wordt et de ojevaar in gezien, dan 
weder niet , gelijk ook nie~ in alle de zegels, daar hij gevonden wordt , 
op dezelfde plaats. · 
· GRAVENHAGE ('S), vert. plant. ia Nederla1trl,-6"iana, kol. Sr,

rëN,u, aaa de PeriWrerl,;, ter regtenijde in het afvaren; palende 
Jaovenwaarts aan de plant. Amsterdam , benedenwaart., aan de plul. 
Brouwershaven. Zij is thans vereenigd met de plant. -" lid a. 

GRA VENHOEK ('S), oudtijds H01u, heerl. in Noonl-Bnela11tl, prov • 
. Zeeland, arr. Goes 1 kant. Kortgene, gem. 1Pï11eierke-Oeu,dijk-'1 Gra,-. 
"""'8,l,;.,,._Kampm_,-1VinA111land; palende N. aan de Roompot, 0. en. 
Z. aan de heerl. Noord-Beveland, hel Gemeene Ambacht en de heerl. 
Geendijk en W issekerlae , W. aan de heerl, W eel-en-Vliele en Ouwelik. 

Deze .heer!. bevat gedeelten nn den 'Vlieten-polder en van den polder 
Nienw-Noord-Be,eland, al■mede de schorren van de ·voormalige polders 
Nieuw-'s Gravenboek en Ond-'1 Gravenboek. Men beeft er noeli dorp 
noch irehuebt. Dezu heerl. behoort kerkelijk tot. Wisse k e r k e , al
waar de kinderen ook ter school g11an. 

GRA VE~HOEK (NIEUW-'S), ,oorm. pold. in JVoo,,l,..Bertelan,l, prov: 
Zeeland; palende N. aan den Roompot, 0. aan Oud-11 GraTenboek en 
Nieuw-Noord-Beveland, z. enz. W. aan den Vliete-polder, W. aan Onwelik. 

Deze pold. is, in het jaar 17Si, ondergeYloeid en bestaat thans uit 
eenige schorren tegen den Roompot. 

GRA.V.l!.NHOEK (OUD-'S), voorm. pold. in Noo,,1,..BnelanJ, prov. 
Zeeland; palende N. aan den Roomr.t, Z. Z. 0. aan Oud-Noord-Beve
land, Z~ au Niepw-Noord-Bevelan , W. aan Nieuw-',Grannhoek. 

DT'9 L. ! ·: . 1 
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~ pold.ä, .in .het jur 1741, ~d" en hel'-l .&haDt ai1 
eemge sdaolND 141 MD &oempoi. , . , • 

GliVENBOI,T fS), .SC....11111or.T or Sw.11AJ10w, plaats ,-~b
m11114e io de ■aamlijst v• de ~ru der .Utreclataqbo kerk , tea 
tijde vaa ÜD11AL11V1 , d• . twaalfchia Biaaehop ~aa l,Jt,:eclit. Mea weet 
Lhans niet , wnr deae plaat.s gelesen was, . 

GR&VENINGUM, aaam, umeapstelcl uit. ,-..-en Ïflpaofirage, 
d.i. wWof ,.,.,,, àaeo ,-.1 beleelr.eaencleala '• ~wraseld of', tht,,
wa'-'l. Onder desea nnm .luimt Rker •lak 1teiI.Qd, buit.eo U&reclat, 
onder de '9ealen dier l&ad \IOOr , ia eenea ~ef YAD 72i, waarbU 
Lan MMTBL Hkere ,-eDeD ,cbuJi.t au W1r.r.1MOU• den een&m. 
Biachop va■ Utteoht. · , . 

GR.U'ENKEET ('S), .Loi1 or keet, ,pro.-. Zfflllnl, distr., arr. ea 
il a. Jtl. W.• qn O..., bat. ent u. N, W. vaa Kor1pe, pm. 
J/T~~•• ~11-L.-.:Nie-l,n,J. 

Dit ha lieei\ uren DUID -omJ.ud \\ID Ww.u V. Graaf' ... 
Hollarwl - Zeeltuul, 4ie, wa ie het,· nr tHi de Vlielell4lijk dOOl"w 
.brak ea WiMekerke .oa4ervloeide, sol in het eilud kwam,. en bij 
het werk 8lllle keet liet epalaasa , Îll 1u,Jle hij &ich lot. de YoltooiJiatr 
•aa het werk ophield. . 

GRAVENlREU ('S), ..... , oader welkea de Km6l,elcruk, P~"• z_,,,, tallchen J'ioln en PAilip,1-d. 1 wel een• uorkomt. Zie 
luaa11n. 

GRÄVENIIACBEll, 111, ia laet balj. fta Me111.-....-GreN11•_...., ~- lhff--. 1 groeth. Lu-'-f. Zie GaimaJ1Ac:aa. 
-GIIAVENIIIADE ('S), lmil. in Delflarwl, /'°,.· Z.ï4-llollatul, ur. 

ea l u. Z. •O. ,,.. 1, thwewlaag,, bot. ca a. Z.W. •1'• Y~, 
fPDl• o ½ •• Z. O. Ta■ llij"'1Îfl 1 ea 4en ttruLweg van '• Gra,,.... 
lage •ar Delft. 
, GBi VK!tiMABB '('S), tioe.enWllede, ,met eea llein liailen of u
.menerblijf daarun ,verbonden , -ia K"llflllllf'lalld, 'Jll'09. lf llM'fl,..lltll
larul, arr., kant.. en 1 .a. Z. van Baar• 1 gem. • 10 mia. 'W. •• ••ndrod I aaa •e trebnrt. 'fn -Haarlem op l.eydea. »- Wst.eè, wèll1e men wnaelll vindt ,in sekeien gumtbrief, ten 
jue 1478 , •oor Lar. Je &tnde •erie.«l, 1-lut, met het daarloe 
behooreade weiland , eene ~fllN'"'lakte 'YID 9 band. i9 "· ,. 801', .n., 
en wordt thaD1 in eirodom- lteaetea bij 1. l. Dne, Lopmentlaou
cler in het logement de Geileerde -ma•n, onder de paaeole Bea
■ebroek. 

GRAVENMOER ('S) , •eelttid• •••Gun••• , ook wel '• Moa geM!hre
.,ven, gem. bij de Langrtraol, prov. lfoord-Brahottd, Yieràdist.r., arr. 
Breda, kant. Oontrlimd (9 k. d., 14 111. :k.,9 1.d.); palende N. aan 
Raamadonk en Waspik, 0. weder aan Waspik, z. aan Doura, W. 
aan Oosterhout , dat daarvan door de Doop gescheiden wordt. 
· Deze gem., die vroeger tot Zuid-Hollarul behoorde, be1taat uit den 
Straahche-Bi noen polder, den Straahehe-Bu iten polder, 
.den Vaartsche-Binnenpolder en den Vaartsche-Buiten
•polder, benevens eenige onbedijli.te landerijen; bevat twee wijken, 
-het Dorp of de Straat eo de Vaart, beslaat eene oppenlak\e •an 
IS1S buad.i• telt 114 h., bewoond door 178 haiagea., uitmakende 
eene bevo king Tan SISO inw., die meest hun bestaan ,vinden in de 
scheepvaart, den landbouw en de kaalwerkerijen , welk laalste beroep 
-deor ut ,vrouwelijk geslacht der arbeidende klasse algemeen beoefend 
werclt. Ook wcmk mer jaarlijks veel iurf ptoka, 
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De BerY., die hier 890 ia getal •Un, maken eeae pm. ait, ,relb · 
tot de klaa. na Htflltlni, rinir na ~. 0-.U.ira-C.peU., behoort. 
De eerste, die zooveel bekend is, in dese gem. het leeraaramlt& heef\ 
waargenomen , is geweest Gosw1111 BanBDu& , die in het jaar 1810 
herwaarta kwam ea in het jaar 1818, naar Dirksland vertrok. Het 
heroep ~edt door den kerkenraad, na verkregen lumdopeaingTan 
den Beer , die oolL de agreatie bee~. 

De .B. K., ,an welke men hier ISO telt, behooren tot de par. 't'IIIII 

11' ~1. - lleo heef\ ia· dese oem, éêne sehoel. . · 
'• Gu,vmiana is eene hooge lieerl., welke hoog , ·laag en m~el-

1iaar regtsgebied plagt te hebben, en 'fermoedelijk tot het oude 
graaf,. Strijna behoort beet\, waaruit •IJ , onder de erts-feren der 
·Heeren van DurV1111Yoo1n1 en Pou1n, in de dertiende eeuw , aan Pan.1t1 
nw W AU1111.1n ia gekomen en venolgeo1, door eene erfdochter uit het 
Luis n11 Por..llfllll , ia dat T.llf S,u11n ove,uegaan ; 1ijnde echter Eon.na• 
n11 Suaau, die in H3i ourleed, de eente Tin dat gealacht, die be
paald ala Heer van '• Gs.1nnon nrmeld staat; de beerlijlr.beid is in 
ût geslacht gebleven tot op Pan.1P1 v.1w S•••GU, in 119i, -■ cle 

. inreetende siekte overleden , die 1e :,erkocbt had , 100 bet schijnt , UD 
Jaet geslacht YA■ B■n-; wa■t Aun.a n• B1n1 ... , Heer H■•IU 
~ocbter , bragt deae heer!. vóór of omtrent 11S80 , op haren man , 
N1cou.a1 v.111 As1111D■r.n onr. Zij lieten die na aan bannen 1100D 
N1c:D1.A.11 Y.111 Ä.11111Hr.n , die in 1601 onrleed -ea gebnwd WIII met 
P.111,- v.111 11A Dan, dese ünderlOOI oYerlijdende, deden cle heer
lijli.beid ·'OVll'ft'Hn op homaen -neef AN• vaw nu D111'11 Nic:a., daarmede 
'9erleid dea 4 Augus&ns 1601 ; 1edert is 1U meer dan t,ree eenwea 
doar dit aanzienlijk gealacht heaeten , lot dat AD.la ia.a11 J.1co1 Anuu11 
Grave 'VU •• Dun .,,.. •• Gufl!l■na -Ran■oa• n M.aua.111, Staatsraad, 
Gouverneur 'flD Zuid-Bolland en1,, die in 1823, bij openbare Tei
ling , •erkocht •n Joaklaeer Joa.anu n f.ouaT , wonade te Dordrecht, 
die ae nog beait. 

Het d. •ao. ....... li~ S n. W. 0 .... Breda, 1 u, .o. 'fllD Oos
,terheut , 1 u. Z. 0. van Geertrniclenber( , 4 •· ,z. W. •u Heuad•, 
-3! •· N. W • .,.a Til~~• _, be\öllllig un de Doop, -ea lewer& emir 
1Une dijken , lanp die rivier en eider. , aanpaame wandelingea op. 
Ket maakte met 1taaflltdow l, F ••pilt;, ca,e Zie, B e,oij•• en 
Sprang, de - Zuidhollandacbe dorpen in de Laagstrut ■it. 

De kerk, die vóór de -Reformatie vermoedelijk aan de H. JIGagtl 
IA.1.1 was toepijd , is een tamelijk groot en wel onderhoadea ge
hon,r, met eenen toren en in 1819 van eea orgel VOOl'lien. 

De dorps«:bool •ordt gemiddeld door een getal 'fan 81S leerlinpn beaocht. 
llea vindt in deae plaat, , welke eene bekwame hHen heeft. ea vrij 

,oed voor de ICbeepvaart r.lepa il , nle hooiäken , ook ,rel 'e Gra
Tenmoenahe allen genaam . 

De naam un '•GuvB1111eu i, ontleend "Van de moeren ol veenlan
de~ , waaruit de grond grootendeels bestaat , welke •toeger tot de de-
111e1nen der Gnwn na Holland behoorden. 

. Van de geacbiedenie dezer plaat. in vroepre dagen ie weinig be

. kend, lijnde cle meeste arcb1eYen bij den brand , in het jaar 1671, 
'ft!l'loren gegaan, In 1181S bad '1Ga.1n11ao1a reeds Landpoorten te 
DonlrechL In 1421 is het mede oventroomd , doch spoedig weer 
droog ~D 1 1onder clat de inwonen veel TaD den Tloed sullen r-

• leden n , clie wel aaMankelijk het pmeene land , in de JIOIIDf 
..om dea Groolea ...... Ie Wükea llelnalpaaam ftlllD, doch weldra, 
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blljkeo1 eenen brief nn Herto3 Ju YU B111nn, · van SM April 14U, 
benevens die nn Sp ra rt g en anderen , onwillilJ werden om daar aan 
te helpen. 

Deze plaats beeft veel door oorlogsrampen en lasten moeten lijden. 
In 1621' had de Graaf n11 MuunT, terwijl S,111ou Breda hield in,re
aloten, met zijn leger aldaar .kwartier. Den 20 Julij 16711, dea an,r
gens ten vijf ure, werd de Straat ofhet<iorp met kerk en toren, door 
de Fransehen afgebrand. In 1679 werd de kerk weder opgebouwd, 
waartoe Do. N. Sunoou vele collecten hèeft gedaan en moeite aan
gewend; het liep echter tot het jaar 168i aan , eer de toren weder 
werd opgebouwd. Van 1701-1707, ia 's Guu11■oaa ondergezet 
geweest, waardoor de landen voor nle jaren waren bedorven, Dit lot 
trof het andermaal in de oorlogen van 1746 en 1794, en hoewel 
de schade telkens vergoed is , zijn echter vele inwoners daardoor ge
durig zeer verarmd. (n de onlusten met België, na den opstand van 
1830, is 's Gunao1a op nieuw onder water gezet geworden. 

Den 18 Junij 1709 werd door de Staten un Holland aan 's Gu
n11ao1a octrooi verleend , om eene loterij van S00,000 gulden te laten 
trekken , hetwelk te Leyden heeft plaats gehad, ten einde zich uit de 
voordeelen daa"an eenigzins te herstellen , van de groote verarminir en 
schulden, waarin de inwoners door den brand van 16711 en de onder
watersetting van 1701-1707 gedompeld waren. In 17114 zijn de Heidens 
(Gyp1ie1, Zingani, Zincalies of Zigeuners), die zich in de bosscben 
en omstreken, ten Oosten van 'a Gun11ao1a, ophielden en aldaar en· 
in deu omtrek vele diefstallen pleegden , door militaire magt 't'erdre
ven. In 1724, 17311 en 174lS beerschte in deze gemeente ~met
telijke ziekten onder de paarden en het rundvee, In 1, 34 richtten de 
wilde varkens, die a:ich in het Ravensbosch, ten Z. 0. van het d., 
ophielden , a:oo veel schade aan , dat de regering verpligt was , eene 
premie van 12 gulden voor een groot en 6 gulden op het dooden vaa 
een klein zwijn te iietten. 

Het wapen van •• Gaana•on bestaat in een veld vaa azuur , be
laden met vijf tnrven 'l'an goud, itaande twee en drie; het sèhild 
gedekt met eene bertoglijke k.roon , en vastgehouden door twee klim
mende leeuwen, alles van goud, 

GRAVENMOER (HUlS-TE-), 't'oorm. adell. Luis in de Lang1traat, 
prov. Noord-Braband 1 Yierdedistr., arr. en 3 u. N. 0. vanBnJa, kant. 
en 1 u. O. van Oo,terhout, gem. 11 Grawnmoer. 

Van dit h., hetwelk men op sommige oude kaarten venneld vindt. 
ligt het al of niet bestaan , de juiste standplaats en tijd van verdwij
ning geheel in het onzekere. 

GRAVENMOER (STRAATSCRE-BINNENPOI,DER-TE-'S), pold. bij 
deLangdraat 1 prov. Noord-Braband, YierdedisLr, arr. Brtda. 1 kant. 
Oo,terhout 1 gem. •, Grar:enmoer; palende N. aan den Straatsche-Buiten
polder, 0. aan den Vaartscbe-Binnen-polder, Z. aan den Hoogendijk, 
W. aan den Dougcdijk. 

Deze pold. is vermoedelijk kort na de doorbraak nu 1421 van alle 
zijden door dijken omringd, waarnn de kruin i ell. 2 palm. tot 2 ell. 
4 palm. boven A P. ligt ; be&laat , Yolgens het kadaster, eene opper
vlakte van 100 bund. 9 v. r. 28 v. cll.; telt lSO h., waaronder een 
twaalftal boerderijen, de meeste slechts van weinig belang , en wordt 
door t\l'ee stecnen sluizen, de eene op de Oude-Vaart, dcaudere in deu 
Straatsche-Buiteupolder, van het overtollige water ontlast. Het land li~ 
7 pahu, bo,cn !, P. - In d~zen pold, list het dorp _'1 Graven moe~. 

Diqitized c:oogle 
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GH.VENIOER (S'UU.ATSCHE-BUITENPOLDB&-T~'S-), pold. hij 
de Langdraat, prov. Noortl-Bral>a,ul, Yiertle distr., arr. Breda, kant. 
Ooitn-Ao"t , gem. •, Grar,eamon-; palende N. aaa de •• Gravenmoerache
nart., O. aan de llolen- of Oudevaart , Z. aan den Straatache-Binnen
polder, W. aan de Donge. 

Deze pold. is in het. begin der achttiende eeuw bekaad , en bealaat, 
volgea• het kadaster, eene or.pervlakte van 149 hund. 88 v. r. 80 y. ell., 
en wordt door aes houten duikers, op de Vaart en verder op de Donge, 
van het. overtollige water ontlast. Het land. ligt 41S duim boven A. P. 

GRAVENMOER (V AAllTSCHE-BINNBNPOLDER-TE-'8-), pold. bij 
de Langrtraat, prov. Noord-Bral>and, J'ïmledittr., arr. Brerla, kant. 
Oollerlcout, gem. '1Gra11mffl0ff; palende N. aaD den Vaartsche-huiten
polder, O. aan de'• Gravenmoersche-vaari, Z. aan de limiet nn Dongen, 
W. aan den Straatsche-Binnen-polder. 

Deae pold. is slechts door eene kade beschut en loopt bij hooge 
vloeden onder, Hij beslaat., Yolgens. het kadaster, eene oppervlakte 
no 31' bund, 68 v. r. IS7 v. ell., telt 25 h., waaronder slechts 4 of 
IS boerderijen, en wordt door ééne sluis, op de l\lolenvaart, van het 
overtolli~e water t1ntlast. Het land ligt. 8 palm. boven A. P. 

GRA l ENMOER (VAAR.TSCRE-BUITENPOl,DER-TE-'S.), pold. in 
de Larrg,traat, prov. Noord-Braband, Fienk distr., arr. Brerla, kant. 
Ooltn-lumt, gem. •, Gra11enmoer; palende N. en O. aau de '• Graven
moersche-vaart, z. aan den V aart.scbc-Binnenpolder, W. aan de Oude
-0f Molenvaart. 

De1e pold., welke, in het begin der ar.httiende eeaw, door eene kade 
is afgesloten, beslaat, Tolgens heL kadaster, eene oppervlakte van 
70 bund. 30 v. r. 8 v. cll., telt 6 ll., waaronder i lioerderijeo, en 
wordt door eene sluis , in de vaart die hem omringt., van het over• 
tollige water ontlast. Het land ligt. ll of 4 palm. boven A. P, 

Alle deze polders of de gebeele gemeente (uitgezonderd de onbekade 
buitenlanden , als de bijstera of delleu en den Lageweg) , ,taan onder 
één beatuur van acht Leden, Tiea: met den Burgemeester uit het ge
meeatebestunr, en Tier uit de Buiten-Ingelanden. 

GRA VENMOERSCHE-STRAAT ('S), wijk der gem. '• Gra,enmoer, hij 
de Lang1tmal, prov. Noord-Brobond, die de kom nn het d. bevat. 
Zie '• Ga.nu•ou. · 

GB.AVENMOERSCHB-VAART ('S), buitendijks gelegen buurs., bij 
de Laag,traat, prov. lfOONl-B,al,and, Pierde dist., arr. en 3 u. N. 0. 
van Brerla, kant. en 1 n. 0. van Oo,terlund, gem, en 10 min. O. van 
'• Graflt!'llff!Off' 1 zich in de lengte uitstrekkende langs de '• Graven
moersche-vaarl; met IS7 h. en 430 inw, 

GRAVENMOERSCHE-VAART ('S), scheepvaart en waterleiding in 
de prov. Jfoord-Bral>and, gem. •, Graee11moer, die in de heide van 
Don3en ontstaat , en onder den naam van Dongm1c"'1-flaart (zie dat 
woord) die gemeente doorloopt • voorts in '• Gravenmoer nlt en aldaar 
van naam verwisselt, na eent 1de Oude-, ook wel Je Monnike-lei oF de, 
Kloo,ter1-i,an-Em1tein1-lei, en vervolgens Je Oude-Molen-lei en Klop
pe■-lti oprrenomen te hebben , deze gem. in eene noordelijke rigting door-

. loopt tot aan de Hooge-brug, waar aij aich westwaarts wendt en. a~n
merkelljk in breedte toeneemt, en , na de gem. verder in deze n3tmg 
doorsneden te hebben, aan de noordwestelijke punt, tegen Oosterhout, 
zich met. de Donge Tcreenigt, en onder de1en of baar eigen naam, 
voorbij Geertrnidenber3, naar den Biesbosch loopt. Van de Booge
brull' af aan, is deze vaart voor alle binnenlandsche schepen bevnarbaar; 

IV. Dsn. IS:i 
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terwijl ebk an Yloed ••i eea half uur Yerder gun,;, lloopr op 
plagt men ,1r ook onderscheidene schattingen of stouwea , aldaar 
•rijen gelll!t.md , in t.e 'Vinden , om het water op te keereu , waa"an 
1leehts enkelen meer onderhouden worden. - 'fot aan de Outk-lei 
is deze vurt door Prins W1uu I gqrraven, 100 als snik, breech!r op 
het artikel Do11Gu11C111-V .uBT vermeld ia. Het gedeelte tot aan de Hooge
brug schijnt mede wegraven te lijn , doch dit werk is nn oude en 
.onbekende dagteekening. 

GB.AVENPOLDBR ('S), heerl. in Z11id-Bet1~land, proY. Zeeland, arr. ao.,, kant. Heinlrnnand, gem. '• thaNnpolder-St.-JaftlJ'Older-Oo,t
n-MitldelsVIGR; palende N. aan de beerl. KJoetingen f N. 0. aan 
Everedijk, 0. aan de schorren ~n de Bonte, Z. 0. po de heerl • 
.St. Janspblder en de Zwake, Z. W. ea gedeeltelijk W. aan de heerl. 
van der "Nisse, voorts W. aan '• Heer-~bst.k.erke. . . 

Deze heerl,bestaatuit de pold. '•Graven-polder, den loren
polder, den Heer-Geen-polder en den Polder-We■ ter
Zwake, . Zij beYa, het d. '1Gravenpolder, beneYens eeoip ver
strooid liggende woninpn. 

De Hen., die hier ISOO in getal a\Jn, maken , met dia van de S ,. 
Jan1pold1r-e•-Z•a&:e, eene gom. -uit,, welke tot de klass. van 
6on , ring van· BOl'l#k , behoorl, en IS30 sielen telt. De eerste , 
die in deze pm, het leeraarambt heet\ waargenomen, ialgeweèst Gu1L1u.n 
N Sm ot Smn , die in Oc&ober tffl berwaarll beroepen werd en iu 
het jaar 1187 naar Ellewoutadijk vertrok. Het beroep geschiedt door 
den kerkeraad, me, medatemming van den Ambachtsheer. . 

De R. X. die men er aantreft, bebooren tot de stat. nn KIIIGdenJamme. 
· Men telt in de10 beert. ééne school te '• Gravenpolder. 
Aan de ecbeidiog der heerl. '• GHVDPOJ.D■a, en die nn '• Heer

Abt,kerko en Kloetingen, tegen den dijk van de Breede Watering, 
ruim lfle honderd en twinlif roeden benoorden het d, '• Gunt1l'OLDD, 
is de plaats, daar men met Tee waarschijnlijkheid ondenlelt, dat het oude 
·Pe.-ruta. of de Voannn plegen ,r11, waarvan in den gifthrief, we
pa de belendingen der Landen, door Lur. cln Kale aan Graaf 
.Dmt J, gemeld wordt. 

Het d. '• GA1"111Nr.11n, ligt ~im 1 u. ten z. W. van GOl!I, 1Ja. 
N. 0. vaa Heiken11BDd, vaawur men laog1 eenen goeden metboomea 
beplanten atnatweg naar het dorp komt. Het 11 een knap en verrna
kel(jk _dorp , met veel doortogt , in een be~oorlijk oord, waa1111an het 
waterlJe de Zwake eene pote aanpnaambead hij:a:et. · 

De kerk, is een bekwaam en lncbtig gebou.w, un een klein vierkan& 
torentje voorsien. In het jaar 1787 gaven de Heer A1110UT W ,u.u vu 
C1nma1 en Vrouwe IunLu Ju.ou vu C1TT11111, geb. Oca:■asa, Beer 
en V ronwe •• '• GaunfOLDD , aan de kerk deser plaats twee groote 
1il-,erea kannen , twee bakers en eenen schotel , ten .gebruike bij het 
H. AYondmaal, ten geschenke, na reeds korl te voren een silveren 
doopbekken· aan die kerk te hebben nreerd. 

De dorpachool wordt door eell gemiddeld getal van 80 leerlingen be1ocht. 
Kuu vu C01lss1LS s\ichUe in dit dorp het slot Poelmont, het-

geen echter ook weder verdwenen is. • 
· Dit dorp is de geboorteplaat&• Yan den Godgeleerde G1oa111111 n 
Run, t den 5 Julij 1671, all Predikant te Vlissingen. 

De hecrl. •• GuYJ111POLDu is eene grafelijke he1itting Jcblcvcn , tot 
dat J,coH 't'Al'I S.1aaa11, Grnin mn Holland en Zeela,a , in het jaar 
1430, haren Hofmeester W1LLIS Dl B111 daarmede beschonk. In het 
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laallt der· '90f_Î8o eeaw werd dele laeorl. baetu door deD Beer Aaaoar 
Wu,1.111 TAS C,rn11, Baad ea Secretaris der 1tad Goe,,, e• behoort 
thans aaa de Enen "fan llr. F. R. ll.u,1&1C111111, 

Het wapen deaer beerl. bestaat uit eea veld vaa uuar (hlaaaw) , 
'beladen met aeht ailveren bollea , in het middea eea schild vaa ail• 
ver , beladen met een,n dubbelen arend vm ul,el (awut), 

GRAVENPOLDER fS), pold. io. ZuitJ..Bnelaatl,. prov, Zei1-d, 
arr. Gon, bat. Beiaurmarul, trem• '• ~St.•JatuJJOlrle,,.. 
Ootl•n-.lliddehv,a}e; palende N. O., N. ea ~. W. aan de &reede
W ateriag , Z. W. aan tien Heer-Geenpolder, da. Korenpolder , den 
W ester-ZwakepoWer ea tien lliddel-Zwakepolder , Z. W. un het Lange-
•arke en bat Ronde-poldertje. . 

Dae pold., die in het jaar HUIS bedijkt il , werd eerat d• Gauu-
101.na-v.a1-V eoarunn, lat\!r eeaTondir •• Ga.an■NUII pheeLen, Zij 
wordt door euae 1luil, ep de Hout ot -W eller-Schelde, "fan be, over• 
tollige water ontlut, en maakt , met den Beer• Ge e rs polder en 
den Koreapolder, do 11'~'• ""'-po_lr/n uit, welke ouder 
het bestuur 1taat van eeaea Dijkpaaf, lwoe Gawonaen ea eeaen 

• PennilltJmeesler. · ' 
GllAV~POLDRB. rs), pold. in Stul•Yloowlne., in he Yn"je 

•• s,.,;,, pl'O'f. Znlarul, arr. MilltlMln,rg; km. 0....,.,, dia&r, 
Slr,i,, gem. Groeck. 

Dae pold. maakt eene aoort vu wiakelhaalr. of halve 1111111• , met 
ële binnenaijde naar het Zuiden en Ooaten pkeerd , ahrur bij, dOOI' 
de onrblijtiell 'fan het Zw~at , Tan dea PnuLpolder ea den Zoa
&enpolcler pebeidea il ; &ea z. W. lil(t de Lampsmapolder • &en W. 
de Baamtpolder; tea N. paalt hU pieel&elijl ua de Nooruee , .-. 
deelt.olijk aan den Clet.hemapolder; terwijl op de DIIONOGltelijk!t punt 
de Kleine-p0lder ligt. · 
. HU i■ gnot U band. h, r. 98v.ell., alle11elaot.1Niar laacl, lelti6 h., 
wuróader I boerderijen, ea il eea ia eado tijdea ....._ helabeou 
pelder, welb, ia de SpuDIChe ,..._ ~loeid lijnde, tea jue 1611 
m de dijbadje "flll Groede ,rerd ~- Dar hij dm ~ 11a waleliar 
"f8II . Groede behoort , heet\ hij _pen aáonclerlijk beatuar. , 

GR.I. VHNPOLDIR ( WATBIUNG-V .Uf.'S.), dijbad.t in be& eil. 
Ztwl-SnelMul, prov. Z-"'1, arr. Go., bat. Bn......_, gem. 
'• Gta~1 • ..JGfllfJOIJn-.O.,,..,..Jl~1 paluul, N.W., N. 
en N. O;aan de Breede \Vatering, 0, aan de achonea tegea ,de Honte, 
Z, 0. an de Watering 'fan Ooit- en Mid ... wale c. a,, W. aan de 
Buitenpolclen van Nille en1, 

Deze dijkaadje bestaahil den •• Gruenpolder, den Heer-Geert• 
polder en den Korenpolder, besliat, •oipns bat kad111er, eene 
oppervlakte 'fan S07 hand, iO 'f, r. 16 v. eU., en worclt door'* 1lui1 , 
op de Bonte of Wester.Schelde, 'fan het. GYertollige Wlller oqtlul, Het 
pold9!heatuur heataa& uit eeoen Dijkgraaf, twee Geaworenea ea eenen 
Penmngmeester. · 

GRAVENPOLDBR·BBBR.JANSPOLDEll.OOST,EN-IUDD.ELZW AD 
('S) , gem. in ZuitJ..Bet1elarul, proY, Znlacl I distr. en arr. Gou 1 

bat. HtmJnnarul (:S k. d., 8 m. i.,, 1 •• d.); palende N. W. aan 
de gem. Ni55e en •• Heer-Abtskerke•Sinoutskerke 10 Baandorp, N. 0. 
aan lapelle-Bieselinge.en-Evendijk, 0. 8IUI de 1c\lorre11 tepn de Bout, 
Z. aan Hoedekenskerke en Baarlaod.an•Bakendorp. 

Deze gem. bevat de heerl. 'sGruenpolder, Beer-lan~pol• 
der en Zwa ke, Zij beslaat een oppervlakte TaD 670 band,; telt 108 ~-• 
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bewoond door 1i9 hnisges., uitmakende eene bewoikmr TIID OIO inw.,. 
dio meest haa bestaan vinden in den landbouw. 

De Herv., die hier ISSO in getal •Un, maken de gem. van '• Gro
HnpoldM uit. 

De R. I., van welke men · er ODS"'N" 100 aantreft, worden tot 
de 1tat. van K-'nclutnw gèrekend. 

llen telt in deze gem, ééoe IChool te •,Gra•enpolder, 
Het wapen •an deze gem. ia heuelfde aJs dat •an de heerl. '• Gra-

~enpolder. , 
GRAVENPOLDER-VAN-VOORTRAPPEN ('S), oude naam van den 

'1Gun111POLJ1u, in het eil. Zuid-BeHlallll, proY. ZeeZ..tl. Zie Gaa-
v111,or.on ('•)• · • 

GRAVENSLOOT ('S) , geh. in het Jf~ der proY. U1rtdd. 
Zie Gaavur.OOT (',). •, 

GRAVENSTEIN ('S), oud gebouw telLef'-t pro•. z,,._Hollau. 
Zie het art, L1n111. 

GRA VENVEEN ('Sl, oude naam •n de heerl. Ii...,,._na , in 
Del/land, pro•• Z.id-Holla.d. Zie Nm1wa-naa. 

~RA VENW AARD ('S) of '• Gau1111w1uD , bours. op de Dt,ff.tl, 
prov. lhlderla11d, arr. en IS u. 0. ftn Ár•"-, kant, en 1i u. Z. '1. 0. 
,yan Znl!IIUr , gem. BenJH•n-Áartlt, 10 min. Z. no Lobith, 
waartoe het behoort ; met 49 h. en 490 inw. 

GRAVE'NWBG ('S), gedeelte nn den ltraatweg nn Rotterdam 
naar Gouda, in ScAielantl, pro•. Zuid-Holland 1 ! u. van eerstgemelde 
stad , loopende na de Hoflun eo llorlekade onder Krali11f1n , tot aa11 
den U11eldijk aan Kortenoord ; langs de gebeele uilgetlrektheid ffD 

·dien weg , •indl men buitenverblijven , hnismam- en arbeiderswonin
-sen en ee11e belangrijke katoendrukkerij. Aan de Ho0aan i1 zij het 
meeste bebouwd ; men Yind& aldaar het semeeotehoil 'VBO Kralingen , 
sedert vier jaren aldaar overgebra,rt, beneYens een aantal buitennrblij
nn en woonhuisen , welke dit gedeelte het aan11ien ·.an een aaaaienlijk 
geh. ·se-.en. Men telt aldaar SISOO inw .• en in het jaar 1840 i1 mea 
aldaar begonnen met het bouwen van eene nieuwe Ben. kerk. voor de 
gem, Kralingen , welke den 21 September 1841 ingewijd is ; terwijl 
reeds in 1839 de pastorie aldaar ia overgebl'llgt, Thans ia dae kerk 
voltooid en munt uit door prach, en eenvoud tffena •. 

GRAVENZANDE ('S), d, in Delfland, pro•. Zuitl-Hollau. Zie 
'• G1av•u11D1. • • 

GRAVBPOLDHR. ('S), d. en pold. ia Zwûl-Bn«.,.J, pro•. ZH
laH. Zie •• GuYIIIPOLDn. 

GRA VESANDB ('S) , oude naam no het d. '• Guvn.uDI , ia »~lf
fallll.l prov. Zuid-Holland. Zie '• GHYIUDI, 

GHAVESLOOT ('S), gem. in het Nedfr"-ortier der prov. Ulreeld, 
arr. Ut,wlt I kant. Maarum (IJ k, d., 3 m. k., i s. d.); palende 
f(. aan de gem. Kamerik-:Mijzijde, O. aan Kamerik-Houtdijkea en 
de Zuid-Hollandsche gem. W oerdeo, Z. weder aan W oerdea, W. 
aan de Znid-RollandlChe gem. Rietveld-en-de-Bree, N. W. aan de 
gem. Zegnld. 

Deze fP!m, he"8& het geh. '1Gruesloot; beslaat eene oppe"lakt.e 
van 3i3 bund. 39 v. r. 76 •• ell., en telt 18 h., waaronder i wa
termolen, , bewoond door ruim 20 b11isgoz., uitmakende eene bavolk.ing 
van 110 inw., die meest hun bestaan vinden in landbouw en veeteelt. 

De Hen-., die hier ongeveer 90 in gelal aijn, behooren tot de 
gem. •an Kamnil. - Do R. K. zijn er ongeveer 30 in gelal, -
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Xen beef\ in de&e gem, geen lklhool , doch de kiodcten 1enieten 
onderwU• te Karurii. . 

Het is eene heerlijkheid , 1relke Troepl' , wegen, het burgrraafs. 
no lloatfoort, leearoerig wu aan de prorincie Utrecht. In het jaar 
!71S1 is Heer ALaaT Couu, te Calandsoog , met deze beerl. beleend. 
Tbsos wordt •ü in eigendom bezeten door JODkheer L. Ar.uaT 
C01111u vu '• G.uvuLOOT, woonachtig te. Utrecht. 

Het leb. 'sGuvaUOT of '1Guva1LOOT ligt Il o. W. van Utrecht, 
iJ o. Z. W. TIID .llaaruen, 

GRAVESTEIN ('S), oud gebouw te Leyan, prov. Zwid,.Holla■i. 
Zie het art. Luon. 

GRA VESTEIN ( BUBCH-) of 8RC11-Ganun111, voorm. leea in 
het Oruk-Laatl-N1t-Klllhanl, in Staat,-Ylaand-, prov. Zeela■,11 
staande ouder het primeJUk leeobof de Barc,..,....Brugg,. Dit leen 
was hegil\igd , met het. regt tot de alluvie bewu&en den Mariawqr , 
en met" een aantal achterleeoeo.:. Doe Toon-e«ten werden vernietird 
bij den inval der Fraoscben in het jaar 1794. De laatste eigeqa
reue i1 geweest Jonkvrouw A. C. W. Baronesse "D'Au+1111e n11 6Ju1111-
B11a11 u11 Buac:a-Guvanns. De plek gronds, waaraan de voorreg~n 
verbonden waren, wordt thans in eigendom. bezeten door J4c:ou, 
Ouarv11Lar, geb lluuun, te Schoondijke. 

GRAVEVEEN ( S) , oade oum van de beerl. ·N1a11W1nn, in Delf-
land' prov. z.ül-HoUa.nd. Zie NlBUWIVBIII, . . 

GRA VBZA1'4D.E ('S), beerl. in bot aoogenoemdo 1'1,tla■,1·11r1n D1lf
lantl, prov. Zaid,..Holla■tl, arr. •, Gru-oe,J,age, bot . .Naaltl.ij1'1 gem. 
•, tJru17e::ande-en-ZanJaral,aoA,; palende van rondom aan de beerl. 
Zand-ambscht. 

De1e beerl. bestaat uit. laet. d. •• Graveaande en eeaig omliggend 
land , met daarop 1laande buiaeo, De oppe"lakte ia, volgen, de 
waancbijnlijke greoun, 68 bond., met omstreeks 1400 bewonen. 

De Herv., die bier wonen, maken, met die van de heerl. Zan,l.. 
4,n6cu:1,,t, het Hontlerdland en de Ora■jel.olJer, de gem. 
vao •, Gra11e:onde uit I welke tot de klus. -.an , Grawn,J,age, rior 
van Yoorl,,u,g, behoort. In het. jaar fä76 wu in deze gem. oen P~ 
dikant , van wieo niets n1eer bekend is, dan dat bij Pnaus genaamd 
was. AnH 811.L1C111111 kwam bier in 11S78 en vertrok naar Wieringen 
in 11S92. P1ra111 p._.. werd, in het jaar 172i, wegens ziekte van 
deu t.oeomaligen Leerur, aJa tweeden Predikant, -.an 't Woud ber
waart. beroepen; doch nadat bij in 1737 emeritus wu geworden, 
ia hier geen tweede Predikant weder aangesteld. De beroeping van 
eeneo Predikant. geichiedt hij collat.io op eeae TOOrdragt. van vier 
personen door den kerkeraad. 

De Prinsen vu Ou111a hebben langen tijd •• Guv11411nw· bezeten , 
met regt van hooge heerlijkheid. Na _het .o,erJUden van W1uu 111, 
Koning 11r1n Groot-Brittanje, is het door den Raad der domeinen van 
Zijne .llajesteit bestuurd geworden. Bij de verdeeling van dme domei
nen , in het jaar l 73i , t.usschen den Koning van Pruissen en den 
Prins van Oranje, is deae beerl. aan deo eent.e te beurt gevallen, doch 
in l71S4, door aankoop, bij de domeinen van Wu.Lu V, Prins -
Oranje, ingeJUfd , 100 ala zij ook t.bao1 nog tot '• riju domeinen 
behoort, 

Het dorp '• GuvllAIID& of •• Guna1uDB , in . het Latijn der mid
del eeuwen hu• Coanv Jenoemd, ligt 9 u. Z. Wr" van '• Grave~: 
Jaap, f u. W. van Naaldwijk IS5l° O' 18" N. B., !i1° 49 SO" 0. L., nabij 
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de duima aan het zeestrand en mei fll' •au \fen mond dier Baat, aan 
den hoek 1'BD Holland , tl!r plaatse , waar mea meeat , dat 'foorheea 
eene aeer bekwame haven geweest sou 1iju , doch welke met den tijd 
verland is. V roep werd tlese plaats , bij Terkortiug, Teelal Lna 
of SAnz genoemd. Ouder desen naam komt zij onder anderen voor 
in eenen giftbrief "1m 13 September t:Jt8, waatbij aan -die nn 's 6u
YIH!IDZ in eeuwigen pagt woi-dt uitgeire-tenlde molèns 'en · dea wind 'Yoor 
-dertig ponden "•jaars. Bet d. is <fO()r lieert.Ijle 'Wei- i!n bouwlanden, 
afgewisseld door onderscheidene landhoeven , omgeven. Jllen kan den 
naam •an 'sGu.♦u.uml'uiet ,evoegel\fker afleiden, dàa 'fan dè Terhtijr
plaats der Graven van Holland", die, •olgena het eenptttig ~uigènis der 
oude geschiedschrijvers, ook bier, zll?wel als op "SOmmige an~ere plaatsen · 
hun ·bof gehouden bebl,en, eer Koning Witt~ het 1fofpáleil to 's Gra-
Teohage b~n te bou'tl'Cn. Dlt wordt bewezen uit t!e ovemebleveue na
men -van de Koningstraat, •• Grnenhoek en de Hoflaau, welke 
-van 's GJt,nz•n• naar den Poelmoleu, aan de Vaart, tunchen dit dorp 
ea Poeldijk, loopen, gelijk er nog een stuk land, hieromtrent geleiren , 
het 'Il o fl a 11 d géheêten wordt. 'Krachtiger bewijs leveren deswege eenige 
oade brieven, i\oor de Graven nn Holland bier gegeven, en -voomame
lgk siet men dit in eeneu brief -va11 Gnrrinne IIAcnztD , wed, van Graaf 
Ft0a11 IV, _gedagteekcnd te '• Gunz•n• , op den voorucind -vau den 
Ar.stel en E-vangelist l11Ann1111, dea jaars 1266. In dezen bricF wordt 
n1tdrukkelljk nu het boF en de kapelle te '• GJtnn1n1 gewaagd. -waar
uit tevens blijkt, dat dit bof, nog na den dood -van Koning Wauu, 
die in bel jaar 12116 sneu-Yelde, in eland 'Was. Mogelijk hett\ hlj relf 
110g wel zijn -verblijF hier gebonden , omdat het hoF te •s Gravenhage , 
waarvan Graaf Ft0a11 V mede als Bouwheer gemeld -wordt, nog niet vol
tooid was. Anders 1011 men iusgelljb morren dl!'nkeo , dat het door 
den Kooing aan zijne moeder, V romr :M&CllTELD , ter woning gelaten is. 
Volgens de gcmeene overlevering zou het oude pástool'llhuis, _weleer de 
keuken vaa •• Gunno• geweest zijn. Dit bnis is nog in zeer goeden 
staat en was sedert de Hervorminir, tot Toor weinige jaren , door dea 
Predikant bewoond. Tot bevestiamg dezer overleverina wordt getuigd, 
dat men in het jaar tlS46 de grondslagen van dit Hof door het graven 
ontdekt heef\ , en dat bij die geleaenheid , aldaar verscheidene aarden 
-.aatjes , met verschillend huisraad , gevonden zijn , die 'foor overblijf
selen uit den Romeinscben tijd gehouden werden. Men kan met geen 
sekerheid melden , in welken tijd bei hof nn '• Can11u11»1 te niet 
gegaan zij , moaelijk zou men dit. kunnen bepalen in den tijd van den 
tweespah tnsscben J;icou 1'.111" Bmnn en haren oom JAJt UJI" Bl!UDn, 
toen die van Brielle , zijne sijde Tolgende , omtrent Sacramentsdag , in 
het jaar 1418, 's Gu'flli!lDB tot den grond toe aFaebrabd hebben. Som
migen 1iJn Tan gevoelen geweest , dat de oude Graven vau Maasland , 
hetwelk an de onde scbrit\en , zoowel als Texel en Kinheim , een graar
scbap genoemd wordt , hier hunne woonplaats gehad· hebben , ·waar
door de oudheid van '• Gu.-vnAIIDE nog klaarder zoude blijken. 

Wie bepaaldelijk -.oor den stichter der plaats te houden zij , wordt 
nergens aangelcek.end gevonden , en is ook uit gcene overblijfselen op 
te sporen. Waarschijnlijk ÎJ het zijnen oorspronr, verschuldigd aan 
dien Graaf, welke het oude hof aldaar beeft doen bouwen , ~ doch "ie 
zulks geweest zij, is onbekend. 

Gun:u."IDE was in vorige eeuwen veel arooter en aanzienlijker dan 
thans; liet "\\·as met muren omgeven, en werd met poorten afiresloten. 
De tegcnwo_ordice boerderijen en tuinen, Sandevcld, Vluglenburg, 



GJLA. -St.ell,edij.lr,, W ih\110(. Zuid.wiad, A.hemgoeal, Are_nd•
duia ea Oostduia, Too,heen V redeabureJt, aija- vroeger-sehoone 
hui&enverl,lijven IJeweest , welke fraaije \'ijVel'I en koepela hadden. 
Er was, 1100 als reed, geaesd ia, eene haven , die , nn de plaats 
af , in de llau liep, ea , :r;oo als wij reeds gemeld hebben , met 
der &ijd verlaad is , tea tr"NIJ8 "Waa het hedijkea 'YU onderscbci
deae r.olders, waudoor •• Gu't'IIUD■ -Yeel van 1ijnen luister, doch niet 
van 11jne laacltrijea nrlona heeft. Uit ,wee.brieven, uo Yan Auasc:■r 
als na Wu,.u 'YAII Bmuu, blijkt hel YOlkomea , dat '• Gu.nuos 
uoderdellelleDp&eld went, aeveu Boorle•, Delft, Leydea en 
uderea. Het i1 tbam .oog een ualieolijk dorp, telléncle, ia de kom 
der gmi.., ..• h., bewooad door i81 huusu., aitmakeade eeae 1-ol
kinlJ -vaq ,ruim 1300 iaw . 

.De plaab J-ai Le1Jeawoordi1 -voomamelijk ia eene brL-ede straat, 
die hijua AOOnl• ea suidwaarll lo1>pt, sijude seer net met ateeaen p
pla•eid , ea a• lleidc sijdeo D1et huisea behoawd en met hoornen 
LeplanL Tea Z. van de kerk i1 een ruim plein, waarop eeu!r r!kn 
boomen atau ea het.elk tot eea marktveld geachikt ÏI. Aan dit ~in 
is eeae YaUt , waarin de IChepea tigen kUD11811. : 

Het Stadhuis of lie-ver nu R~adlaui,, is een oud IJehouw. 
De kerk , welke met haar westelijk aedeel&e aan de straat staat , wa1 

-voor de Ileformatie aan dea H. Biuchop en llartelaar L.&UDTUI , be
neveos aan de AllerAeili§«e J/oaf'l, 1.clelJCwijd , de tijd van hare 1Licb• 
tin« is nerpm aaoretee'-end ; doch :r.eer waanchijnlijk wu •ü van boo
lJCD oudr.rdonr. Ool was •ü beroemd doo, het .LieYC V rouweobeeld , 
dat der kerke vereerd was , door V ro■we .11.&caT&Ut, «emaiin van Graaf 
fLDus IV. Dit_beeld zou oaderhaod op het Begijnhof te Delft sebragt 
en aldaar hewaanl ireworden sijo , hoewel er &hans niets meer nu 
bekend is, .Br was mede eeoe \'Ïkarij aan het altaar nn de H. Maagd 
MAau. «CII.Ïcbt. De Paatoors te '• GanUAIIDI werden uit de Abdij van 
11arienweenl genomeo en door den Abt aaDIJCltelcl. De koster werd door 
de Gruen aanpLeld eo had jaarlijks een inkomen Yan I pond Hol
landsch (715 ceots). De VJ'OCfPre kerk was een schoon , ruim en .luchtig 
gebouw, en bestoad ait drie nevens elkaoderen gevOCffde dalteo. Het 
middeldak, hetwelk boveo de twee anderen uitstak , drot!IJ op het mid•. · 
~en een 1ierlijk doorluehtÏfr zeskant toreotje , waarin eeo klokje hing , 
na bo'fea met eea laotareatje gedekt. Aan de noordaijde der kerk , 
wu nog een half luui,paacl uitgebouwd; lDUr de BUid:r.ijde scheen nn 
joqgereo tijd, la deze kerk. plalJt men , aoo vóór al■ na de Reformatie, 
als er •oe preek gedaan wu, aoo wel clea Zoodap als op Heilige daf.::..i:;.melinlJCD te doeo , tea dienste YaD de arme Leprmen te 
'• 1 doch dit is ■aderband bij Kerkmeesteren afgekocht, mel 
6 galdeo '• jaan , welk geld hij de Reetmeester■ no het pegde Lepro
senbais ontvanpn en veraatwoonl .wenl. Aaa het westeiode c\,:r kerk 
stond ecu fraaije toren, welke met zijn gemetselde spits :r.eer vermaard 
waa, door sijae laoo,rte, waarin sij alle dorptorens en die van vele sleden 
in Hollaod overtrof. De seelieden koodeo hem in ace op eeneo -wlJ
deo afstand ontdekken, en bij strekte te gelijk met den toren van de 
Nieuwe kerk. te Delft, tot een baken, om den mood der Maas te vinden. 
Wan& als de 1ehippen en loodsen de:r;e twee loreos in elkander seil- . 
ilen, 1leYenden -•Ü lijnregt de Maas in. De toren te '.Guvu.1■-1, die 
van ea ped uurwerk. en twee klokken -voonien was , is op den IS llei 
1809 OIIIYG' gevàllen ea de kerk d;tanloor soodanig bacbadigd , dat 
sU toen ._. de pWieollloefeninpa onbruiklsaar wu , ten ge,olp 
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waanaa de diaal eeaÏ"6 tijd llil 1tond; de cloop- ea t.roawpletJ'ipaleo 
werden ,errigt ten hma un den Predikant, en bel H. Avoadmaal 
werdt bediend io de kerk van het naburige' Ter--Heide. De Hen. 
~- klaagde haren nood aan d-. Hooge Overheid (waartoe te meer 
aanleiding wu , omdat de toren, welke door zijnen val au de kvk 
:no groole schade bad loet(ebragt ; in hoedanigheid nn ltakea dOOI' llel 
rijk. moeat worden onderaeuclea); doch mei· geen ander -polg, daa 
dat baar werd &oersta~D , om het koor, dat bel minst flllleden had ' 
tot de godadieusloefening bruikbaar te .maken. Dit 1radiiecLle d&D 
ook , en bet .werd op . den i8 November 1809 daartoe inpwijtl. 7.
en een . half jaar later ,rerd hel echter, wegens toegenomene bouwval
ligheid, Yerlaten. Toen eiadelijk, na de verdrijving der Franaehen ia 
181:i, de Priu nn Oranje, Sonvereia der NederlaadNi wa1 geworden, 
bood men hem , .ten 4 llaart 1814 , een yenoeksebriJ\ aan , laelwelk 
ten gevolge had , dat den 7 Augustus daaraanvoJpncle, 7000 pldea 
ter beschikking der sem. werden gateld. De tegenwOGl'dip kerk werd 
Yervolgens 11estichl , waartoe , mtt uit&ondering der bovenvermelde 
'7000 gulden, de kollen door de kerkelijke pmeente aijn geclrasen. 
De eente steen aan den kerk werd t!: den 1 Junij 18US , cloor 
den Heer Baron 't'd Lal'DBI 't'H Wur- &llc:IIT 1 als Gouverneur Yan 
Zuid-Holland en onder diens toaigt, 't'ID wege den ·KoniDIJ, Yollooid 
sijnde. werd zij , den 1 Decem1er 1816 , ingewijd. Het. i, een klein , 
doch fraai gebouw , met eenen Il.Jeinen toren midden O,P de koepelkerk , 
"t'oorzien van uurwerk en kloli.. In het jaar 1818, ia uit de milde IJÏften 
"t'an velen in deze gemeente en de edelmoedige bijdragen van eenip 
aanzienlijken , die op desa gem. betrelling hadden, een koat.bur orgel 
in deze kerlr. geplaatst. 

Voorheen heeft te 's Guvu,01 een Beg tJ ij n hof plaan • hetwelk 
helut was met eeoe jaarlijuche renLe Yan 10 groot. (IS a&uiven) , ten 
l>ehoeve nn het. St. Agnesk.looater l.e Delft. Ook i1 er eea Klooster 
van Reguliere Kanunaili.en geweest, hetwelk llaria-Hagda
leoa's-kloosler genoemd werd, Zie dat woord. 

Nog beeft men op het Hof te '• GunzurDI eene kapel gehad, blijkens 
de atichting van eene lr.apellanij aldaar • van den jare 1&, door IIÀIÏTKD 
weduwe no Graaf FJ.Onu IV. . 

Later bestond hier een Oudemannen-en-Vrouweabui1, dat 
oolr. wel het ProYeniershuis pnoemd word, om rede, daterniet 
alleen de bewonen van •• Guvsu11D1 maar ook die van andere plaatsen, 
voor een matig geld, hunnen kost konden koopen, en aldaar behalve een 
goed onthaal, ieder eene vrije woning hadden. Hd was een goed ge
bouw , en bad • behalve de al'aonderlijke woningen, voor de bewoners 
nog onderscheidene, zoo algemeene als .andere, vertrekken, doch sedert 
jaren is het vervallen en weggebroken. 

De dorpscbool wordt gemiddeld door een ptal na i60 leerlingen 
bezocht. · 

De kermis te '• Gunu11~• valt in op den tweeden Pinksterdag. 
In de Hoeksche en Kabeljaauwscbe vcrdecldheden beeft dse plaats . 

rijkelijk. haar deel gehad. Den 4 Julij 13151 viel, in de nabijheid, op de 
Maas, eene scheepstrijd voor, t.usschen \V1LLB■ V, Graaf wan Hol/,and, en 
sijne moeder Muouuu vu H1nooow111, waarin de laatste de neder
bag kreeg, waarop ir:lj genood:zaaltt werd naar Engeland te "lugten. 

lo de zcrnntiende eeuw liet de Heer Faus D1u1. M1uu1, in leven 
Bur:i-emeeslr.r der stad Delft, die te dezer plaatse veel eigendommen 
en gronden beiat, ten 1ijne kosten eenen berg opwerpen, om de 
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wer"lieden van '• Gu.nun1, die · dellijd, r.:" werl hadden en 
daardoor seer verarmd waren , gedurende eenen angdnrigen en strengen 
winter , kost en nooddrut\ te laten verdienen , 100 als hij dan ook be-
1tendig meer dan vljl\ilJ man in het wqk hield, · 

In Januarij van het Jaar 1761 , viel op de Noordsee , in het gl'lligt 
Yan dit dorp een geveeht voor, tUIIChen het Fransche fregat la Fel~ 
ali 1 gevoerd door Kapitein Dam , en het Bngelsch fregat tAe Ric1-
_, 1 Kapitein BLntn0n, bijgestaan door nog een 'Engelsch achip en 
•ne bombardeerpljoot. Daan, tegen de overmagt niet bestand, socht, 
al strijdende ardeinaende, eene haven te bereiken , en naderde, nabU 
•• Gu.n1&11111r, onse kuit. Het eehip geraakte aan den grond, een 
bnonakogel trof den Kapitein , ·velen der madlCbap aneuvelden of 
werden gekwetst door het onopboudel\ilr. voren der drie vijandelijke 
acbepen. Het scheeptYOllr. , bij het vallea des waters , aiende , dat er 
pen redden aan het achip was, bragt de 19kwetlten · aan den wal. 
De Engelsche Kapitein eischte de overgave , onder bedreiging , dat bij, 
indien zij niet oogenblikkelijlr. daartoe bealoten , hen allen over den kling 
uu laten springen , en het schip in brand doen nek.en. Deae bedreiging 
baarde onder de verdedinglooae manschap aoodanig eenen schrik , dat 
aij besloot de wijk naar den wal te nemen, en het 1ehip ten prooi 
nn den vijand t.e laten , niets mede nemende dan eenige kleederen. 
Zoo berooid , aelte dit ongelukkig scheepsvolk , bij '• Gunzuns, voet 
aan wal, latende de Franscbe vlag van het vutzittende fregat waaijen. 
De Engelacben, bij het wa11en Yaa het water naderende, stelden eene 
Bngebcbe vlag daanoor in de plaat■ , haalden soo vele levensmiddelen 
nit het schip , als hno mogelijk wu. Bene rijke lading , door de 
Engelschen zelve op 30,000 ponden 1terling begroot, weid venolgens 
door. ben met het echip •erbrand. 

Het wapen van '• Gu.nu11H bestaat nit een veld van aaaur (blaauw), 
heladen met eenen klimmenden leeuw van goud. 

GRAVEZANDE-BINNEN ('S), pold. in ·het soogènaamde Fntlarul 
•• Delfland, pro.-. Zuitl-Hollanrl, Zie '• Gu.n11&11D~D-Z.1110-A■-
-.u:n-B1111n. 

GRAVEZANDB-BUITBN ('S) , 'POld. in het 100genaamde .,,..,nlanfl 
•• Delfhmrl 1 prov. Zuiil-Hollan~. Zie Z.U11-A■■.1CBT, 

GRAVEZANDE-BN-ZAND-AMBACHT ('S), gem. in Delf(ar,tl1 pro.-. 
Znifl.Hollar,d, arr. •, GraNnAage, kant. NaaldlDijfc (3 Ir.. d., 23 m. k., 
9· •• d.); palende N. aan de gem. llon1ter-Ter-Heyden-Poeldijlr.-en
Oaiotsbeul, 0. aan Naaldwijk-Hond1holredijk-en-Oranjepolder, z. aan · 
de llaas , W. aan de Noordzee. 

Deze gem. bevat de beerl. 'sGraYeunde en Zand-Ambacht, 
benevens het noordoostelijke iredeelte van den Poelpolder en oog 
eeni:re stukken land , niet tot die heerl. behooreode. Zij beslaat eene 
oppervlakte van 3890 bond. H4 Y, r. ISIS v. ell., telt 374 b., bewoond 
door 386 hnisgcz., uitmakende eene bevolking van ongeveer 2100 inw., 
die meest bun beataan •inden in den land- en tuinbouw. De grond ia 
hier zandig, doch de landstreek bekoorlijk door hare zaai-, wei- eq 
teellanden. Men heeft er van rondom fraai beplante wandel- en rijwe
,en, aan welke onderscheidene 1indelljke en bevallige hofsteden en 
landhoeven gelegen zijn, waaronder de buitenplaauen Dijkerwaal, 
Oudendijk, gewoonlijk genoemd Ouwendljk en Vreeburg. 
Vroeger lagen hier nog vele andere bnitenplaatsen , welke echter thans 
gesloopt or, zoo als wij boven gezien hebben, in boerenhofsteden ver
anderd aijn. Tea W. beeft het den Nieuwlaod1che-polder, die 



84i. GIU .• 

oa~er Zand-Ama.chi baltoert, e■ ien ZmNIIIUk •• be& NOOftllud 
wet deo aeedijk, die voorbeen alleen no und wa,, daoh na woor Lel 
ffl'IIIOI.IU ,redee11e meL klei 1Nide1L1.i1, wautepa de plaataadjca Yaa 
Àrendsduia .en Wildlu,f JJeheel.·--~•a. 

'• Gu,u...aa ia reeds 'f8D CIIIM YenDa door hare welige liouw-
laaden, iie be.lijke. ea, aaar mea sei,t, de wibte tarwe in rfieel 
Holland voorlbrenpa. Joao■derbeid wa het beroemd d_. de 111111• 
lr.elijk.e groene ldlapubu, dia hier pmaakt wenl. De llaadel cl.... 
in eo in &uit, aaräppelen, tarwe en Ylu, •OffU hier ffelal hu 
beataan aan de inwoaen ; ook plaglto lij wel te, varen YU Ale& werk• 
aan den Z.oddijk, bat belcnpla-■ , eLrGoplankD en het zelt.ea YD 

rietschuLLÎnlJeii ; doch &àaa1 vak MD het werken op bet 1trand aoo 
nul ,iiet weer Ie verdienea ale veolheeo. 

De Herv., die hier o .. _. 1900 in getal aiju , maku , met die 
va~ hel lloaderfll••fl en den ·Oraajepol&er, welke, ofschooa 
burgerlijk oader de gem. Natlld.ijk-HortdJ&olredijlt.-na-0.-jrp,ltl,er 

, heboureiade , echter kerkelijk tot de sezo. '• 6~ piekend 
word!lQ, de gem. na 'tG.raYesande uil, 

De R. K., vaa welke lllfl1 er 180 aaat.relt, onder welkea ongeveer 
80 Co111muaibal.ell. werden •roerr tot da dat. van PHWij'I,; prekend J 
doch eedert het jaar 1780 maken ,ij met de R. K. van Na.old.w,ij/i 
te aamea eene ataûe uit. De kerk is ia dat. jaar te Na•lil•ijl. ge
aLicbt en gewijd. Hor aoo nrre lij de R. 1.. na /f Hlil•#I: aan
gaat, aan den H. ANU11111, en voor IN nrre '1GuvDADa betreft, 
aan den H. Lu.al'ua, 

. · De Isr., \eJI ge&ale •an ,ledatt 1ö, babooam tot. de rinpynasoue 
nu .lfaaldrllÎjlt. • 

.Men heeft ia deae sezo. liéae school, welke gemiddeld door eea 
getal na i60 leerlingen beaocbt. wordt. 

Het. wapen deaer gem. ia hetaelfde all dat van de heerl. '• Graft-
aaade. • 

GB.A.VEZANDE-EN-ZAND-AMBACHT•BINNEN ('S), meestal, hoe
wel verkeerdelijk, '• Guv1&.lllD11-Bu11u genoemd , amb. in heL uoge
uaamde lf'·e,tla..,..n-lhlfl-tl, prov. Z•"'-Hollnd, arr. '• 0.-... 
Aa.ge, kant • .lfuldwiji, pm. '• Gnm!so---Zaml-.4""""1l; ~ende 
N. aan •oost.er, N. 0, aan tien Poelpolcler. 0. en z. UD Zand. 
Ambacht-Buiten, Z. W. aan bet Noordland, W .{aan tie llapiueldaioea. 

Dit. amb. bent. ook het d. '• Gruesaade, eo .balaat. eeae oppe11-
•lakte van IS09 buad. ät •· r. 4IS T. ell. aelaolibaar land, tel1 i7t h., 
waaronder 14 boerderijen , ea wordt Taa het. o,11\ollige water oat.lut 
door de pwone aluiaea Tao DeUlaad. llet. ambacbubestatn' bestaat 
uit Schout en Secretarit, Amhacbubewaarder ea twee :lrooaheemradea. 

GRAVINNE-WEG, hijbae ijaerharde _saadplaat, p...,.. l<'rie,lau1 
kw. IY utngoo, welu nabij het d. Saad&rde in ene -telijke rigt.iog, 
op ecne,breed&e van 11½ tot. 11S Ned. ell, door de Brekkea loopt, aoo 
ook door de landen bij het dorp Oudega (de Baadt. genaamd) , ia de rig
t.ing op Sneek voortloopt,_ gelijlr. dan ook dae aandplaat in het Snee
lermeer gevonden wordt. Van deen weg lomt bel zeer oude Fries&che 
spreek.woord : . • 

89 1ttrtna lurtt 
flint utnr flue; in ftlttt. 

(d • i. : De grnen we, loopt over 1lui1 en klei, hetwelk zou moeten 
beduiden , dat, enn alt dae oude w grafelijke weg over hOOtf en laag 
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liep, ook '• memelaen ..-. 1.....,. den ,,._... Die& -altijd etne 
6 baan opleftl'l (1)). 

GREB (DB) of• Gum, 1'. in het 0..1i9M.,,. der pnw. UINdtl, 
• arr. en 8 u. Z. 0. Taa 4-•-r:-c, kant., gem. en i u. O. Tan 

.Rlw,,m, un _den. v~ ,. ... ,cleu ~berg' op den •~raatwer van 
lllaeaen aur •W•s-•gen, waardae11 ·Juer ne) doer&egt 11. • Vruepr 
hielden de )Jllll88Îen der diligeace, welke ftD Utreebt ep Amhem rijdt , 
hier het aûidaiimaal• .)la, lelt • 8 lt. en .to inw. · 

Hier Tindt . ae Geld.enobe-weterior ~ deor mWde.l .,.. eeae .tai, ' 
eeae aitwldmi■f __ in ,den llija. De.. •luis wu OOl\proakelijk aange-, 
lep , om het l\ija,..._ ; bij laoopa rivie~nd , uit d.e binnenlanden 
te keerea ·, gelijk dan ook ~e achatdearen a" den builellkant , ~ 
dra het water in den Rijn tot ... el'II peil lleilOD Ie rij1e11, na aelven 
temelen ; clocla sedert het jaar 17 4i is sU oo\ ingel'Ïft, - , door het 
1laiten der andeN 1cbulcleuren IIUl"deo hinneabnt , het water der Gel
denehe-wetcrintr en der BillChope-gril\, die, uil de Rheaensche-nenen 
komende , aieh bij de Grebbe met haar wreenigt , op te houden en 
al het lage )and , lell Oosten Tan den Heimeoberg , in tijden nn OOl'

log, onder water te setten, Het water deur oventroomingen wordt 
opgehoeden 4loor onderscheidene d11111111n , welke Tl■ hel eene hoop 
land tot het andere, door de veenen en andere lage landen, Joopen. 
Zij 1ijn ,llOOO of 3400 ell. lang, en·getlekt door llteenen redooten, voor 
welke urden retranchementen lagen. Oolr. is er, voor elke redout, eene 
1teenen duis gemaakt , om het waler der O'ftlntrooming van tien eenen 
hoogen grond op den anderen te brengen en te houden. 

GREB (DE) of G.-, ook G.an genaamd, m. ia het Ollel'lwar
tin der prov. Utred&l. 

Zij oatataat in de Rheoea!IOhe-veenen , •loeit 1oidwaarts lanp de 
pnaen van Utrecht en Gelderland, TereeDÏft lich met de Bisselaopa
grift en de Gelclenche wetering, later mei de kromme Bem • en oot
last aieh, tosschen Wageningen en Rhenen, in deo Rijn. Deze ri~. 
i1· 'l'iln groot belang voor den torfhandel, en ·plaf. eene dur langs ~ 
legde linie \e dellen, mur ÎI hiertoe venolgeos aap hoe meer buil.en 
at.aat geraakt, In ·het jaar 1'793 beeA men heraadllaagd, om deze linie 
weder te 'ffnterken. V olgem Olllrl8f ••o den Generaal uv Mo111.111 moest 
1ij met ae1 zestien- of ar.latlienpoii.Ien, nepn en dettilJ 1e1po11den, nven
tien korte dricpoaders, vier 1■911" drieponden en tlertien 100 hoo•it
sen al1 mortierea , met dea vereisehlen bijptoorrud en alle verdere 
henoodigdhedea , bezet w,rden. Dit is ecb1er nimmer ten uitvoer gele,rd. 

- De streek lallU a.uehea de Greb en de Zaidenee biedt , volgen, be& 
medegedeelde Taa D.SwA&fl (i), aanmerkelijke 'toordeelen un, om er 
eene belangrijke afdeelinir des Bijnwaten tot wering Tan overstroomin'
geo dear te stellen , waanloor dae plaeele llreelt in Truehtbaarbeicl. 

• eetae aanmerkelijke verhetèring sou kannen ondergaan. · 
GREB (NIEUWE-), pold. in t1mtnwr--J"'1aelt, pro•. Noord-Ho'I,. 

land, arr • ..4Uniaar, bot. &lu,,ge•, pm. 1'afflWllln,ima; palende 
N. aan Warmeohoisen , 0. aan de gem. Oudkarspel, z. en z. W. aaD 
de Oude-Greb, W. un ScLoorldam. 

Deae pold. 1 welke geheel uit rietland bestaat , beslaat, Tolgeos he& 
bduter, eene oppervlakte vllll Si Lnad. 70 v. r. 60 v. ell., waaronder 

(l) Door dit ut. Tetnll bá miader Jall& ""'81,do arL G••-··· op ....... 711. 

(1) a-...... .,_~ ... ....,.,,.., ........,.. .. ,.._ .... a(j11, .. """"' ,.., 

ü-' - c.r•• of u•, ,. •• Ullli,jMGAta Rii•• 
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3~ bund. 8S v. r. achothur land, en wordt doorêénenmolen, op Geest• 
merambacht van het overtollige water ontlut. Het polderliestaor bestaat 
uit drie Molenmeesters en eenen PenoÏDpleel\er of Seerelaria. 

GREB (OUDE-), pold. in Gtufflter-.4mbod,l,· pNn'. Noord-Hollarul, 
arr. A.llmaaar, kant. Scl,agea, gem. 'IYart11.olauiNfl; palende N. en 
N. O. aan de Nieuwe-Grebbe, O. MD de gem. Oodbnpel, z. en W. 
aan Schoorldam. 

Deze pold. beslaat. volgens het kadaater, eene oppervlakte •an 69 
bund. 12 v. r. 40 v. ell., waaronder IS9 bund. :n v. r. 30 v. ell. schot
baar land. en wordt door eenen molen , op Geeatmerambacht, no be& 
c,vertollige water ontlaat. Het polderbealullt' bestaat uis drie Molea
meestera en eenen Penninpee1ter. 

GREBBE, verdronken at., van welke Dwt Bvaen v.u &.-r. in 
zijne kronijk aanteekent, dat zij in Noord-Holland, aan het B~
Zcin, gelegen wa1, omLrent 1 u. pan1 Z. Z. 0. nn het. lfint« Diep 1 
doch waanan men deo lijd vao 1tichting noch nrpao met zekerheid 
weet te bepalen , alleen weet men , dat zij langzamerhand , en 11el reeds 
voor de vierde eeuw , door de jaarlijuche oventoomiogen ÎI le gronde 
segaan. 

GREBBE (DE), b. en riv. in het 0--ffl'er der pro•. Utredar. 
Zie G111. 

GREBBE (NIEUWE-), pold. in Geulrller-4mbailal, pl'01'. N,_. 
Bolland. Zie G■u (N11Uwa-). 

Gl\EBBE (OUDE-), pold. in G,.,_.4mbadal 1 pro•. lfoard-HollaruL 
Zie Gau (OUDE•). · 

GREBMEER • voorm. meer in Gtemner-A.nJJat:lac, pro•. NoorJ
Bolland, dat thans twee polden uitmaakt, de Oude-Grebbe en d• 
Nieuwe-Grebbe geheeten. Zie Gaa1u (NIBUWII•) en G1u11 (Oun-). 

GRECHT (DE), riviertje, dat door de Blokhuilbrug , ongeveer iO min. 
W. van de stad Woerden, prov. Zuitl-Hollau, 11it den Oódeo Rijn 
zijnen oorserong neemt , met eene noordelijke rigliog tot aan de RieL• 
veldsche kade voortloopt, en kronkelende 1ijne11 loop Yoortnt lot aan 
de Mijzljdernolen , waarna het sijneo loop lunchen Kamerik-Mijzijde en 
den Zcgvelder-polder, vervolgende, naar Achtienbuven loopt., alwaar 
dit riviertje door eene 1lui1, bet W oerdsche verlaat genaamd, zijn water 
met het Amatelwaler vereeoigt, 

De pold. van Kamerik-Mij&ijde, mitsgaders die van Zeirveld, loozeo 
het overtollige water door middel van molen, op dit riviertje en laten 
bij groote druogte des zomers door middel van duikers van dit buiten
water in hunne polders. 

GREDEN (DE), beenlerijen in Huiingo 1 prov. Groningera. Zie 
G11zuz (D1), 

Gl\EDENWEG, lange regte rijweg op de buitenlanden ·achter Uit-
1,uiitermeden in Huuingo, prov. Groningen, strekkende zich van het 
N. W. naar het Z. 0. uit , nemende nabij de Tja-Rijt eeue oostelijke 
rigting tot aan het Otuk &Aip. 

GREEDEN (DE) of Dl G111DEN, twee buenlerljen in Humingo, prov. 
6ro11ingen I arr. en IS{- u. W. N, W. van 4pping,da,11, kant. en i u. 
N. W. van Omlerdendafll, gem. e.u 10 min. teJl Z. W, van Bmrufll I op 
hel A.ayt, waartoe zij behooren. 

Zij wurden onderscheiden in de Groote-Greedc en de Kleiue
G.reede, van welke de eerste, met de daartoe behoorende gronden, 
eene oppenlakte beslaat van 68 band. 4i v. r. 10 v. ell., en de lul• 
••• eeu■ oppervlakte Yan :Si hand. 8 •• r. 70 eU. 
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Gl'RBNFIKLD , nrl. plant. in Nedmo--6-ia•, lol Si,,;_.,, 
aan de B~, ter linltenijde in het afvaren; palende 
fleYenwaarts aan de verl. plant. Barelay, benedenwaarts aan den mi
litairen post Nuaan ;-1000 aUen groot. 

GREENTB , eene der -gemeene weide in het Baatlud, in Zallanl, 
prov. Owrij,nl 1 arr. z-11e, ltant. en gem • .Kamper,, waarvan ooit 
de buitenburgers mogen gebruik malten, 

GREEVELING-"EB, oude naam van deGaanr.mc• ofB1n111s11, welke 
een gedeelte van de penucheidingen t11ueben de preTincien Zuid-Hol
,.-" en Zttlt1nd nitmaaltt. Zie Gnv11.111111, 

GREEVEN (DE), water, prov. Friulawd, lw. Znenwovtkn, griet. 
Ba,,-,.,_d I dat met. -è nclordoostelijke llrelling uit het Groou
H.,.,..,._,,., naar het Dtel loopt. 

GRBFFELING, geh. in het Land-1.,_._•aa,-na-H'aal, prov. 
Oelderlllwd I llw., arr., distr., en 6½ u. W. ten Z. van lfij1Mgffl, kant. 
en S u. z. W. van .Drute11, • gem. en i u. nn .4,rltm 1 10 min. 
0. van .4l,,Mn1 waartee het behoort; met 40 h. en 200 inw. 

GREFFlLKEMP of Ga11n11.UJ1P, huun. in het graaf,. Bergh, prov, 
OelJnlan,l I distr. Doe,~A-n,..ZfffWNr, ltw., arr. en IS n. Z. van 
Z•tpliew, kant. en i u. Z. van Doe,l,org/a I gem. en 10 min. W. van 
DidMn; met 78 h. en tse0 inw. 

GREGIAGENG-BAAI, baai in Oo,t-lrulil, aan de 1uidku1t nn het 
S.•dau'- eil. Jna. 

GREGORIUS-IN-EMll!US (ST.), naam, onder welken het reguliere 
Kanunniken ltloost. E••.ui,., aan de westaijde -van den Raam, over de 
Lange 'Il' illenute~ , te Gowla I wel eens voorkomt. Zie E■■.urs. 

GRBGORIUS-llONVENT , klooit. van de Broeden nn het gemeene 
leven te Dr,enter, in de Pontltttg, Zie Fr.oa11■vis. 

GREGORIUS-KLOOSTEB., voorm. ldoost. te Harurwijl: 1 hetwelt 
bewoond werd door Broederen -van het gemeene leYen. · 

Gl\EGORIUS-KLOOSTKB. , Gnam111-Kr.oorra of H1oo!ffllus-Ko11-
v-■T , voorm. klooit. te •• Bmoge_n/,!J,c/a 1 in de Bir,tltammflf'llraat. 

Het wa1 geslicht in ·het jaar 14ilS, door de Broeden van het· ge
meene leven , afkomende 'fan de 1eholen un Zwollè en DeYenter, on• 
dentennd door de mildadigheid van de regerin1 der llad , en had tol 
opschrift : · · 

,. 1T I.IU 1-CilS ftllD ut m DIU IT.ID · 

011DD H ■IIIC■IUIIHI■ 
VAR DU B. P.1111 Gasao■1111, TOT ID 

Ko■VllllT n• Baonumr ONDlc:u, 
Da u••• •11 111: Tooa 111n sn.naT ; 
••• 'T l■T.U.LU ■OITIII vooa GILD, 

Dil klOOlter had een ,rehouw 'fan baitenpwone ruimte, en daarbU 
eene Latijn■che ■chool, clie door geheel Nederland vermaard was; met 
vele hulpmiddelen -voor de 11.Udenten, die in drie klassen •erdeeld waren, 
van rijken, middelmatigen en armen. · De1e sebool heen. 130 jaren 
lang 1oodanig gebloeid, dat er 11omtijda 1200 studenten geteld werden 
en l.an getuigen, dat dese studenten, hoven die van andere seholen, 
uitgemunt hebben ; 1ijnde daaruit vele groote mannen, bijzonder ia 
.kerkelijke wetenschappen en waardigheden, Toortgekomen. Uit deze 
■chool 11jn naderhand wederom de sehole11 -van Nijmegen en Luik ge
sproten. De Fraten uitgestorven 1ijndc, aoo werden de goederen der 
1tiehting I in het jaar 1617 , au het seminarie 'fltn het bisdom van 
•• Hertogenhoach toegevoegd. la .te aeventiende eeuw ia dit konveot. 
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den Norherlöaer Kanaooiken Tan Bern ia bezit gegnea , maar de 
school aan de lesuiteo ingeruimd. Sedert het jaar 1629, toen de 
slad in banden der Staten is gevallen , zijn de eersten 100 wel als 
de laat.sten , uit het bezit gezet. · De geboawen , later de G&111DOOa-r 
genoemd , 1\jo afgebroken en de grond is tot tuinen aangelegd. 

GREGORIUS-KONVENT , eigenlijk het l\aas-Funuvu genaamd, 
klooat.. te ZIIIOlk, in de Prou..,.,,raac. 

Het werd bewoond door broeders van het gemeene leTCD. ILOau L
D1Wu11 had se, in het jaar 1386 , ia dat huis te Deventer Tupderd ; 
daar de oude inwoners, niet lang geleden uj1getrokken waren, om St. 
Agnesberir, ter woonplaata te nemen. Maar aboo de Raad niet be
geerde , dat de nieuwe kweekerij daar Termenigvuldigeo BOllde, zUa 
aiJ. 1oet gt,edkeuring van het Deventersche kapit.tel eo op ailo-. 
d1ging van Rmun TAS Duuu , i>utoor te Z•lk I in den bof nn 
zijne kerk ove~iraan. In den brief, welke oog voorhanden is, staat 
dat zolb geschied is op St. llauritiusdag van het Jur 1394, In den 
gemelden hof heeft IIEl!fAJ.D Til W111Dan111a, die 10 de oude gedenk
brieven een rijk en lllllflÏI man wordt genoemd , het huis of konveot , 
op aijne kosten, Toor de broederen oJIICbo1iwd. Die Jlms.wa TU 
Wuu,anma was aan het hof no Fi.oats n• Wirnucnon•, dea vijf
tipten Bisschop van Utrecht , opgevoed , en had, nadat hij lijnen 
Patroon verloren had , eenige onaangenaamheden · ondcnonden van 
personen , van welke hij dankbaarheid verwacht had ; weshalve Lij , 
om niet langer ondankbare lieden te dieoeo , met sijoeD broeder W n:o 
uch selve met al wat hij had , ia het jaar 1:597 , aan de Broeders 
heeft overgegeven. 

De gebouwen van di, klooster, welke nog sporen \'an de oode her
komst dragen, sii:,,!:ler door de 1lads R;r;_rinr gebruikt tot eeac 
Staduebool, ad door den atads ter. Zij dieaca tbana 
tot Kaserne. 

GR:EIDE (IIEEDSTEJL.) t pb. ia Fm"lfo, ,,. •• a,....,... Zie 
Jbmna-G■IIDI. ' 

GRKINDHAUSEN, geb. ia het balj. Taa Dwlcitcl, pth. Lusna
hrg. Zie GalDIWIDS. 

GBEIJEN, geh. ia Oppn--GeW., prov. Li,,J,r,,,g I arr., kant. en 
ruim i u. N. 'l'lD Roer.ollcle, gem. en 11S min. N. van Jfen-. 

GBEIONTERP, d., prov. Fria1-d 1 kw. IYutergoo, griet. Fon
lfflUlnl. Zie Guonau. 

GRKISCH , een do?r vier meijerijen , waarin de heerl. Hollnfoll: 1 in 
het grooth. ·L.ze.Jn.rg, weleer 'l'erdeeld was. · 

_Het bevatte het geh. Greisch, eu een gedeelte van het d. Fen-
t1ngen. . 

GBEl~CH, geh. ia de heerl. HoUerifelts, arr. en Sj u. N. W. 
van Luemburg 1 kant. en 11 u. N. O. van Steinfort , gem. co i u. 
N. 0. van Siebeabornen. 

GBEIVELDANGE, Fr. naam \'an het d. GanaLD1nn, in het balj. 
van R1tnie/&-en-6reftn1t1GClaer 1 regtsgeb. R.mie/a, groolh. Lvzemburg. 
Zie G11nELD1l'tiB. 

GRENDALL, geh. ia het balj. van Bastogne 1 groolh. Lu.remb11rg. 
Zie C11E11nltt. 

GRENSFOORT, adell. b. op den Yeluwenzoom, prov. Gelderlan,l. 
Zie G11E:,svoonT. · 

GRENSINGEN , geh. in de bnlj. van Dfrkirch, groolh. Luxnnb,u-g. 
Zie Gn111n1l'lt.E11:, 
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' Gll.BNSVOOllT, GamneH .or Ganna,, adell. h. op den .,,,.~~ / 
IHIISOOlll 1 pro•. Geldffland, distr. '1'ellAllll1 kw., arr. en il u. ten~~ ,,/<.• 
ftD 4,.,_, kant. ea i u. ten N. 0. van 1Page11i,,gera, pn. Rn~. , · . , 

Het oude gebouw, hetwelk door het geslacht n.11 Ln11M plicht ,17:•r••,,. 
w11, ia afareb,olco, doch kort na het midden der vorige eeuw, heel\ -1.'., ,_.,,,:~ /;", 
ETDT J.lll 1luu111a Baron na Gor.111H1s , Blll'lfllmeeater van Zutpben , / • 
een nieuw gebouw in de plaata geaet, dat roadom met eene gracht 4 · " '·,. ··: : · 
.......,.,en wu , in het -1......mte stond en zich det\ig voordeed ,· doch /,1, · ~ , 
--..- a-d •'-•. /~"'/ mede reeds in het begin e&er eeuw verdwenen ia. .,,, 

De plaata waar dit gebouw 1tond, is een door de oade irrachten [ .,., ..,/~ •. , 
OIDIJC'N!D akker, groot 5 bond. :n v. r., en wordt thans in eigen• 
dom be1eten door W. Ar.nu.n , woooachtitr te Arnhem. · ;.É t / ~ L-' 

~~ENTZINGEN, GA0111n1nu or Gu11111GD; geh. in het balj. van 
Die.lar,:,\ 1 grooth. L.ze,,,1,arg I kw., arr.,· kant. en 11 u. z. W. van 
Die.lircA, gem. en i u. Z. tea W. van Ett.U,rw.1, aan de Alzelte. De 
inw. vinden in den landbouw en den arbeid in de ijaermijnen een bestaan. 

GREONTERP, Gaaouu•, Gaaounu, Gann■u, Gaon••• , Gau
llllTIU, GaounH, GJUOnzu, G11onnH, G11011nHn, Gaonno" or 
Gaionnu, d., prov. FrinlanJ, kw. 11'ntugoo, IJl'Îct. 1YOllffl'fJflHl1 

arr. en i u. W. van. Sftff.11 kant. co. 1 u. Z. nn Boln,arJ, even. tea 
Zuiden van den Sen1meenlerdijk. Men telt er 19 h. en 109 inw., die 
meeat huo be1taan "Vinden in den landbouw. Binnen den geaegden dijk 
heeft men enkele pereeeleu hoog or oud land, doch het overige laad oa
der dit dorp ÛI r.teodeel1 laag, als uit een inlfdijkt meer beataaude. 

De Hen,, die hier •roeger waren, behoorden tot de gem. ''8D Pwr
rega-Hi,1111.m-era•Greonterp. De kerk is in 1780 afgebroken en ve"angen 
door eenea llollentoren. De inw. bestaan than1 allen -uit R. K.., clie 
parochiëeren onder de 1tat. van het BlanNNÎI te Tl' e.,,,._ , griet. 
ll'i·~,l. • 

ien heef\ te Ga•IITDI' geen. IC!bool, maar de liaderen genieten oade11io 
wi~ te~ ~ 

GBBSSIB, ada. reaid., reg. en at. in Ood-luil1 op het Sn.,._ 
eil. Ja.a. Zie Ga111t1. . . ' 

GBESSOX, kaap ·ia Oad-luil, op het· S,.,,._,,. eil. Bawgi,,,. 
Zie Kon&ol!IDO (Tàatae.). . 

GRETI'INGA, veorm, 1tat., pro•. Frialaatl I Jnr. 1P'ai.rg,,,,, griet. 
-Bor,a,le,l. Zie GuT11ea. 

GRETI'INGA-BUURT of Gaffrl!llilllUII, b., prov. FrinlMttl 1 kw. 
Tl' ,mrgoo, griet. BarratlHL Zie G■•'l'IIIUIHB'r, 

GRElJNERIJB, voorm. adell. h. in Rifal-4, proT. Ztwl-HollanJ, 
arr. en 1 u. N. W. "fBD LeyJn, kant. en 1! u. z. W. TU Noord
wijk, gem. 0~1l!JHll•e.-Poilg1111. 

Dit det\ige gebouW', in het midden •Uner ,raeht.e■ gelegen , met 
torens en andere sterkten voonien , wa1 gebouwd door den Heer J.11 
lluucnT , nit. Vlaanderen gevlugt. Tbao1 il het afgebroken. Ter 
plaatse , waar het gestaan heel\ , aiet mea een net heerenbnia. 

GREUNINGEN , oude naam vu de at. Gao1111H1, Zie dat woord. , 
GREONTERP, d., proT. Frinlau I l:.w. 'Il' utrrgoo I griet. IP OMI• 

ntlffl. Zie Ga10J1ua•. 
GREVEB, voorm. riv. or stroom in de prov. Zeeland, ten N. van 

Pliilipslantl, thans in dat eil. ingedJJlt. · • 
GREVELDANGE, Fr. naam van het d. Guvu»111a11, in het balj. van 

Remicli-fln-Grummailc,r I regtsg. &.iel, grooth. L1",,,.,,_rg, Zie het 
Tolgende art.. 
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GBIVKLDINGBN ·or Gaaw1t11111H11, in het Fraaaela Garnr.uwn, 
d. in het balj. vaa Reûi-n-Gm,nMttJeAff, relJbl. Rerr.la, gn,odl. 
Lazer,,.l,•rg, arr. en Si u. 0. ten Z. van L~, kw. en~ a. 
Z. teo W. van Grnnmadaer, kant. en 1 a. N. ten W. Tan ll.naidr 
,em. en i n. N. tea W. nn SttJtl..Brniau, i u. W. TH de •
ul, van welke riv. hel door bosehrijk& hoogten gacheideo ia. • 

De inw., die hier allen R. K. aijn, hehooren tot de stat. nn SIMI-. 
BnJ,"mu , die hier eeoe kapel heel\ , welke door eenen a&onderlijken 
Kapellaan bediend wordt. · 

Uit den naam van dit d., als samengesteld nit 6reflf!, Grave, ea 
i,,ge, weidenvelden of land, ab:oo '• Gra-venweiden , 's Gra.neldea , 
'• Gravenveld of '• Graveland beteekenende, maden wij meenen te moe
ten opmaken , dat dit d. vroeger een bij1oader eipdom yao de Gra
nn nn Lu1embnrg ge,reest 1ij. 

GREVELDUIN - CA.PELLB ('S), kerk. rintr , pnv. /Voonl- B,.,. 
NIUI, kla11. van Hdlfkn. 

llen telt er de tien Tolgende pm.: Baardwijk-en-Bl■ hont, Be-
1oijen, Drnnen-en-Nieuwkuik, '• Gravenmoer, '1GreTel
doio-eo-Vrijboeve-Capelle, Loon-op-Zand, Raamsdoak, 
Sprang, Waalwijk en Waspik; met 10 kerken, die door eTm 
no veel Predikanten bediend worden , en ruim 4400 1ielcn. 

GRHVBLDUIN-CAPBLLE ('S), heerl. in de 1.flng,t,aat1 pl'crt', iVIHIN• 
Brahnd, TttJeede distr., arr. '• Hmor:n6olcl, kant. ll'eoleijl, 
,em. CapeUe; palende N. aan de beerl. Neder-veen-Capelle, en Zai

. dewijn-Capelle, O. aan Vrijhonen-Capelle Z. aan Loon-op-Zand en 
Dongen, W. aan W upik. 

Jlen vindt den naam deaer beerl. doorgaans '• GIIHL811111 ppeld, 
nogtbans bestaan er venehillende redenen om te geloo-vea , dat bel 
'• Ganit11uu111 lijn moet. Zij is wel in het geslacht van ScaUYa, p
weest, doch dit geeft geen grond om daanan den naam te ontleenen. 

De hecrl. •• GaznLD1111'1-C&PBLLI , bent he\ d. '• GuTa.D11111-C...PILIII 
meestal Cnnn genoemd en op dat art. beschreven , benevens eenip 
ventrooid liggende h. Zij beslaat eene oppenlak.te Tao 97 4 bllOcl. 
i8 "· r. 16 v. ell. 

De inw. vinden meest hun bestaan in den hooibouw en den handel 
in runderen en paarden. 

De Herv., die er wonen, bebooren tot de ,em. ', Gm,eU.ia-ea
y rijlone-Capelle. 

De R. K., ,rorden tot de stat. van F ~I ,erekend. 
llen heeJ\ er ééne school , welke gemiddeld door een ptal Tan 

1ilS leerlingen bezocht wordt. 
Deze heerlijkheid wordt thans in ei,endom bezeten door de erven 

'fan wijlen den Baron Dl Sn1■1un IT BLnBD111111, 1ijode de Graaf 
BuiuaD Dl Bn111111, de Baron M. F. X. Dl Jo1011T Dl Poans, gehn,rd 
met de Gravin DB Sn111■n1, wonende te Doornik , en de Graaf 
Avous-, 01 Bn■un • gehu,rd me\ de Baronesse Vac:TollH Dl Sr11nns, 
wonende te Brussel. . 

Het wapen van Gasnr.011111-CAPILLI bestaat. in een schild van 1iher 
beladen met eenen berg , waarop een kapelletje, alles in natuurlijke 
kleur. 

GREVELDUIN-CAPELLE ('S), d. in de Langnraat, prov. lfoor-. 
Braband. Zie Cn1LLI. 

GREVELJ)UIN-EN-VRIJHOEVB--CAPBLLE, kerk. gem., prov. 
NoorJ-Brabantl, klas,. van Hnuden, ring van '• Ornelilui11-Capelk. 
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Deupm. telt iOOO sieleo, en h.i& 18D8brk te •,Grtneltl,,•o,,. 
peU.. De een&e, die hier het leeraarambt. heeft; waargenomen is se
weest C.a11u.1vs FuH. Por.an, die in bei jaar 1610 hier alond ea ia 
het jar 1679, naar de Z.walawe vertrok. Het beroep geac:hiedt. door 
dea 11.erkeraad, onder agreatie van den Aml,achtaheer. 

GREVELINGEN er GaàHI.UIIU' gedeelte van dea atroom, die de 
pro,. Zai.J.Hollan,l en Zularul van elkander aeheidt. De aeearm, 
die tutacben het Zui,J;.Holla,ul,die eil. O-tlaün ea NoorJ.BrtJMJnd. 
eerst den naam heeft. van Vou.1a.u:, westelijker t.iwcheo Over-Flak
kee en de Zeeuwache eil. Duiveland ea Ph~ipsland, die.n nn hei 
Kuu1a aaaoeeml, bekomt wuchen Goeree en Schouwen, den· naam 
van de B1uaa11u of Ga1va1,111ou , en 11.0rt. ai.eb door het. Broa..,.,J,a.. 
ffll#Ae-Gal in de Noorcbee. .Deae stroom ia 'foor redelijk diePIJaande. 
schepen bevaarbaar en bevat onderscheidene banken en plaLen , waar
onder de Paarde plaat, Dwars-in-den-Weg, de Springer, de 
Jliddelplaat, de Schaar ·van Reneue ena., de v-naams&e 
zijn. T1111ehea de beide laatstgenoemde loopt het groote · vaarwater. 
Op dese banken vindt men _mouden , die voo~ de bewoners van het d. · 

· Bruiniue (1ie dat art.) eene bron van bestaan opleveren. Ten .dioolte der 
aeheep•aart ia het vaarwaLer in de Gunwau naauwkeurig afget.ond. 

Sommigea meenen , dat. de naam GunL11111111 zamengesteld 11J ui~ 
!JrtN (grue) en i,,gen (velden), en alzoo '• Gu..-uHLIIIIII of 's Gu.n
J.UD soude heLeekenea , welk. land door st.orm en wäervloed verdron
ken, tot. eencu zeehoaem zoude sij11 geworden ; daar de Ga1va.111111a 
echter ia do oudste charters als. water ~ niet als lai;id. vobrkomt. • 
1&) , on1es eracht.ens , de p_aam eigenlijk Ga1nL11Q-u (het grievend lange 
water) moeten aijn , ,relkea naam het aal gekregen hehbe11 , omd,.t, het 
door de plaat Dwau-in-den-\1eg verstopt wu • .Men ba even•• 
wel opmakeo , welke verwoeatiog ,de see hier gemaakt. heet't., ui& de 
overblijfsele,o 'fall de oucle IJre&S tuachen Holland ea Zeeland ; zoo be
hoorde Sommelsdijk, ofschoon thans op Flakk.ee gelegen , lot Zeelaad • 
en 1ammige andere dorpen., op ditzelfde eiland• tot. de ruwaardij na 
Potten. De stroom de Bieningen liep vroeger van do Borniue af we~ 
waart.& , en scheidde Putten vau Voorne. 

GREVELINGS-.K.ANAAL, kanaal in het Oa1ecrmomlerJin9,pil, pro,. 
Drenthe. Zie .à.JIIB&VIEKSTE■-usilL, · 

GREV iL8, G■1YftLIIIOH , Ganuaa.• of Guvuaou, groote pacht
hoeve, in de heer). Bertringen, grooth. Luzemhurg, kw,, arr., kant. 
en 1! u. W. tea Z. van L,u'eml,urg, IJ8Dl• en iO min. W. vao 
BetlNJ!lfn , op eeneo kleioe11 afslaod van den grootea weg vaa Luem
burg naar Lonpy. 

GREVELSCHEUR, ireh. i11 het. balj. van Lunal,"'9, .arr., kant. 
en 1 11. 0. Yao LuzemTi"'9, gem. Sa»dtHiler. · 

GREVELSHOF • IJlllOle pacht.hoeve ia de h~rl. B,rtringen, grooth. 
L,u;,emburg. Zie GaavBLs. . . 

GllEVELSHOFF, groote Plicht.hoeve in de heerl. B11tringea, grooth. 
Luzemburg. · Zie GaaV&u. 

Gl\EVEMACHER, st. in het halj. van Rerniela-en-GreH11mader, 
regtsçcl,. Grne•tn1.1t:her, groot.h. !.uz11,,J,Kry. Zie Guv11u1Acnu •. 

GRE\"ENBERG, hoogte in hel diugspil van Zuiden1JelJ, pro,. 
DrmlAe , · 8rcnze11de aan den weg van Uale■ naar Oosterhesselen , en 
bestaande uit eeoen tumulus , die het ei.ode va11 het . zoogenaande , 
Hunnenlterilof -.orml • .lleo vermoedt. dat dis Da.alll atkomsûg •il VaQ 

het woord GBftaHJ&berg. 
DDL IV. ., 



Gil& 

GBlfiNBICHT, gem., norlaeen tot bet 'beli. O.lit be'boorende, 
tban1 prov. Limburg, arr. Jlaottritht, kant.Sittard(? k.d., 6111.k., is.d.); 
op den boord nn den linker ·llaasoe'fer. · 

Deze gem. ligt , cim zoo te zeml'en , op N!n ·èilond, ~Is züi!èl,e tea 
W. N. en Z. door de Maas omge,en, die ·bwar van Bet:i-1sch Lnnbnrg 
scheidt , terwijl •U O •. door de Kinsbeek vaa Obbigt~èn-Papenh'o,en 
pa,c,heiden wordt. · 

ZU bent het d: Grennbich\ en het lntls Dni'elswir\t, dat 
er onlangs b\jgevoe1rd is. Vroeger behoorde er ook toe het ireh. 
Boijen, hètwelk er vollJlnS het scheidinirs-traktaat met Beftrië af
pscheide11 is , omdat het. op den linkt'r Maasoever lag, en · diMsrol
gens aan Belgisch Limburg ffl"Oe:fd is. Toen dit IJeb; ·norr \ot d"e 
gem. behoorde, was zU ISIS7 bund. groot , ·thans echter ~laat zij eene 
oppervlakte nn 418 bond. 91 v. r. 41S v. ell., telt 189 b., bewoond 
door- 189 huisire1., uitmakende eene bevolking van ruim 900 inw., die 
meest hun beslaan vinden ia den landbonw en scheep,aarl op de ..... 

De R. K., die bier 1·uim 800 in getal •zUn·, •bèbooi-cn tot ·de par, 
'HD Pope,tiwn,m, welke in het d. Gunn,cnT ook cene' kapel beeft • ...;.. 
De Herv., van welke men er rnnn 90 11011tref't, worden tot ·de fft'!Dl· 
van UrtltOfUl.e11•6rttJfflbitAt gen!kend. - De 111';1 wier getal slPl"hts 
10 beloopt, behooren tot de boofd-nna(l'O:re wrt •aarlrirAt. - Mea 
heeft in deze gem. ééoe school. • · · · 

Het d. Gnn11a1cn ligt 'u, N. Yan Maastricht, 1½ à'. N.'W, da 
Sittard. Men telt er in de kom 'Vllll het d. · 18811. en 81()'-in,r. 

De kapel, wellr.e 8110 het' ll.· Kmi, is 'toegewijd 9 ·staat HIJ lrt!t lmid
einde van het d. eo is een zeer ·oad gefronw·, op ·welks midden· èea 
tonmtje Nat. llen hëeft in de%e kapel geen ·otgel. . 
· De kennis valt fo den Zondag h-St. M.&attinr1. 
· Dit d, .heef\ ia den watenlotid wn 18SO nel geleden. ·Er is alstoen 
een-tfUk doorgebrokea en er •ijn drie halzen rrebeel WPll'ff"9poeld Htl 
pheele d, 11.ond onder 'Wllter , atteen · de kerk én ' de dorpi;ehool oit
paonderd. De Tronwen en.kinderen'WDrcn in de school ff'!"lairt, t.erwijl 
men ia de kerk de levensmiddelen ·had gcbor:i-en , mke Tan alle 
de o,:nliggende sem, derwaarts waren ll"'bralfl, Door ·de· Z011f ·van den 
GoaTerneur der proTincie, die zich, TP-rgezeld un Jonkheer P. Pn1'l', 
Lid der provinc11le Staten , onmiddellijk derwaarts begaf, t~n einde 
alle maatre;rclen tot 'foorkoming ,an verdere ongeloklr.en In het ·werk 
te stellen•, en de ijTerige werkzaamheid der ingezetenen;· zoo' van· deze 
als Yan de naburige gem., werd men ·weldra meester no· het -water , 
zoodat do schade slechts op 12,000 gold. begroot werd; tenrijl er 
irelukkig niemand bij die overstrooming is omgPkomen. Déze ll"m. 
heeft overigens bij hoog winternter, veel door de op ·dit· punt StPrk 
stroomende rivier te lijden , bij berl111lin:r 1ijn er voor het· bebond der 
Maasdijken te Grer,enbicl,1 aanzienlijke sommen te kosten gele:rd, waarin, 
d_:1a~ de gem. zelve O'eene middelen bezat, door het Rijk en de Pro-
TJocie , telkens werd to hulp gekomen. · 

Hrt wapen Tim GRnE11■1caT bestaat uit· een crusi6x. 
GREVENICH, geh. ia de beert. Berburg, irrootb, L11:remb1trg. Zie 

GBVE~ICII, 

GREVENHOFF, geh. in het halj. van Arlon, meijerij nn &A,reiei, 
·groot.h. Luxemburg, voorm. kw. en 4 u. N.N. 0, nn Arlon, ar1·. en 
3¾ u. W. ten Z, van D~kirr:lt, kant. en it u. N. van Ospnen, 
gcm, '1Yahl, , 
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GBBVBNHOFP of GafflNQU, grooto ,_.__ 1v delaeerl. a" 
lri11gm, grooth. ~rr,. Zie Gaav1u. , 

GREVENINGB, pold. ia Slclau-Y•ntle,w•, in Le& 'l'ri]f •an Sluil, 
prov. ZnlaiuJ, arr. JlilJ..lhlP'g, ka11t. en di•tr. Sfui,1 gem. St • ..t"na
(er-llKûle.,, doch groolealleels ja België gelegen. 

Dae pold, maakt ee• voornaam gedeelte ui, van de IY aterir,g -
Gm,eni119e-n-Klei11-Reigenr1li11l 1 en paalt N. aaa Kleia-Rei:ersvliet., 
N.O. e, O. ·aan den Bri&as-polder, den Ianachijn-polder en den Brug
sche-polder • Z, aaa dea . Zoulepanne-poldv en den Zandbaai-polder ;
ook aan de W a.lel'.i~« vao GrooL-Bei3t!rsvlieL, W. aao den Baes-polder .
het Nieuw.land ~D 4,e Scbelleh..o.k, behootende meestendeels mede tot 
gewelde waterins, Op de oosLelij!te punt· van deaen polder las vaa 
ouds de ~""d. Jlliiiden, waarvan het dorp St.•Aoaa-ter•lluide11 eeR 
overhlijfs_el ia. Ofscboqa de liedijkiDtr der walering, eerst. no 1!:!ü 
dagtee)lent, IIMNIL echter reeds vroe;ier een gedeelte .bewoond en tege11 
de woede der ace lieveilig\i 1ija ge•eest. , ·omdat de slad llniden va11 
oudere tijden be.Lood. Dae polder is groo& 3lSi bood. 80 v. r. 17 v. ell., 
het dorp St. Aoaa niet. medegerekend ; doe.la hiervaa liggen , . IOO als 
de gre11sscbeidiog thans ia, op Nederlandsch gebied oin meer daa 
20 bund .• 30 v. r. 87 v, ell. en bet gemelde dorp. Men 1ie nopoaa 
het bestuur , de lotgevallen en mh1alerieg 't'erder bel. 't'olpade ut. 

GREVEtilNGE-EN-IlLEIN-1\ElGERSVLIET ( W ATERlNG-VAN- )., 
vereeniging van polders onder éè11 dijlr.sbeûuQr , gedeeltelijk io Sl114U-
1'1aflltderen, in bet Ynj• Nll Slu.ü, pror. Zeel"d, arr. Mûlclelhu.rgp 
kaoL ea dis~r. SIMia, gem. S1 •• A. .. ••ler•MNid .. , voor een gl'OQt 
gedeellt .- /Jelg,ii, prov, 1f'est.Ylaa111Urm 1 gem. ll'e,t•Kapelle e11 
Hoeke. iu pa,lt N. aao de W ateriair van Volkaert.sgote , om11.reeks 
daar, W;llll' de st,raaL)'ef ~•o Bragp aaar het Buegras laf; 0. met 

· eeo _kleine puol. .teglll den , o~ deo il Maa" 1~ gevloeiden en 1incls · 
niet Lerdijk.~11 , LÏPJ>'Da•polder; voons tegea den Burkel-polder, de11 
Çodef.-oi~poldu, .JP den Gouvemeurs-polder; z. tegea.dea Bobbemo· 
reel•polder en d.en ia11dbaai•polder ; W. tegeo de W aleriog na G~ 
Reigenvliet ep voor een klein gedeelte tegea die nn •,Heer-Baseli1. 

De. w11wiog be,ti,at uit Greveoin.ge en Kleiri•Reigern-liei 
en .oader~od aan!Jl!dijkte polders. Zij wordt' alzoo ...erdecl!l ia Gre
venioge, groot 3üi buod. 80 v. r. t7 ,. ell., Tan welke op Neder
laodscbeo bodem iO b11nil. 30 v.r. 87 v.ell.; deo Zoatepannepol
der, 3root 19 wnd. 15 ,. r. 518 v. eU., -wao welkfl op Nederlands arond
pbiecl tl ,bood. 69 v. r. 91 "• ell.; den Bri1u1polder, groot 
S3 bqod. 43 v. r. 4i v-. ell., v110 welke tot Nederland beliooren 14 bulMI. 
H7 v. r. "3 v.1111.; den Brugscbe-polder, groot i3 bond. 78 v. r. 
78 v. ell.; den Jlanescbij o•polder, groot 23 band. SIS v. r. 8t v.ell., 
welk.e, beide .laaLsten gebeel ~ederla11dscb lijn • uit K. Ie i n - Il ei ge ra
v l ie.t, in de polderregiJters q1eestal Reigaarnliet genoemd, groot 
11S8 bund. 91 v. r. 95 v. ell.; het eerste dee 1 van den -B ruffsche
polder, meest pnoe111d de Noord-polder, groot ilS bood. 98 v. r. 
i v. ell. (1); den Vereenigde St. Jacob■- en•Tand1•polder • 
poot 14 bund. 7i v. r. 64T. ell,; den Baespelder, groot 31 bund. 
7 v. r.. 78 v. ell,; hel Nieuwla.ad, uroot 33 buad. S:S v. r,; da 

(1) Dete polder h<ell niet, _. - doll llllDOIICBI-PoLD .. , dill op IC<derl••·· arond;•'bie4 
ligt ; •aar hel twttde dffl Il~ b niet s>bleleo, Dtakelllt, 111 ••polder, u p,loeitl p,o•I Ie 1ija • 

plellttllJlt...., - ...._ uam toaedQtt.- ,._ ...... -·• .._ ,.._ .._ .. 
- ... -..na lllln. VAK - llnnHla~-
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Schellehank, atlnde volgerland van GreYenlngen, groot i( hand. 
fJ.7 v. r. IS6 v. ell., welke zes laatstgenoemden in België liggen• 
en aboo niet afzonderlijk in bijzonderheden zullen behand"ld worden. 
De watering is dus groot 741 bund, 76 v. r. 42 ·v. ell. Hiervan 
zijn thans ruim 94 bund. Nederlandsch , zijnde al het overige Bel
gisch. De groott;e is overgenomen uit de polderregisters , en beva, 
dus evenmin de dijken als het dorp St. Anna. Omstreeks het jaar 
16ii werd de beruchte versterkte linie midden door deze waterinB' • 
gelegd, die, ten gevolge van den mislukten aanslag van Don A11oai 
DB ÛIITBL•o , in 1640 , de linie nn Cunuo wordt geheeten. Deze 
was verdedigd , behalve door het fort van St. Donaaa, door nog drie 
andere, St. Frederik, St. Anna of het Sterrefort en lzabelle, met eene 
sroote uitwatering&- en inundatiesluis in het Zwin. Van welk belang 
deze werken waren, kan blijken uit hetseen daaro.er in H1111111111, Zeeu.v,
«Ae buüe 1 bladz. 1Si-6i sevonden wordt. Na den Munstenchen vrede 
zijn deze werken weder grootendeels geslecht, echter is de slllis als uit
watering gebleven , zijnde die bij het Haaegraa. De boogswijze lijn • 
die· deze linie beschreef, wordt op vele kaarten aangewer.cn, en is ook. 
allezins belangrijk. De grens toch welke, ten gevolge van den Mun
sterschen vrede, in 1664, te Brussel werd vastgesteld , kwam nagenoeu 
met de tegenwoordiffe overeen ; doch bij het gewijzigd barrière--traclaat, 
werd, ten jare 1718, eene nieuwe limiet bepaald, waardoor het geheele 
Zwin aan de Staten kwam, en die voorts de linie van C1.nn•o volgde. 
Al wat tusschen deze en de vorige gren1 gelegen was, droeg den naam 
van St. Anna-ten-Vrije. Door de tegenstribbelingen der V lamingeo , 
kon evenwel de Staat van Nederland niet in het volle be1it komen • 
Loeveel moeite de regering van St. Anna-ter-Muiden , toen met stad1-
resten begiJ\igd , daartoe a11n"enddc, BOodat alle acten betrekkelijk 
St. ,lnna-ten-Vrije •oor het Vrije van Brugge, in plaats van voor het 
V rlje tan Sluis , gepaueerd werden , en er ,eel hupelarij nopens de 
dienst der tolbeambten plaats had. De Herv. SodsdiensL werd er echter 
gehandhaafd, en de inwoners, die haar bijna allen toegedaan waren , 
behoorden tot .«Ie kerk va11 St. Anna-ter-Muiden , zijnde tevens door 
kleeding, tongval en gebruiken 1111 de Vlamingen onderscheiden. Bij 
het eindigen der laatste onlusten t11sschen de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden en Oostenr~k, werd dit gedeelle bij acte van 8 November 
178H, weder aan laatstgenoemde Mogendheid afgestaan. 

Toen tien jaren later Staat■-Vlaanderen door de Franschen was ver
meesterd , werd St. Anna-ten-Vrije met St. Anna-ter-Muiden, to& ééne 
burgerlijke gemeente vereenigd, en kwam alr.oo niet, gelijk het overille 
der watering, bij het Departement der Leije, maar tot dat der Schelde. 
Bij de kerkelijke organisatie, onder NnoLE01', bleven de Herv. hij 
St.-Anna-ter-Mniden, en de B. K. werden tot de kerk van Sluis ge
hragL Toen behoorde dus tot Sint Anna , een grooter deel van eiffen
Jijk Greveninge en bijna de helft van Klein-Reir,ersvliel , de geheele 
Briims-polder en de Zoutepanne-polder, als ook de St. Jacobs-en
Tands-polrler en de Noord-polder; doch daar huilen viel nog ver het 
grootste deel van Greveninge en van Klcin-lleiirersvliet, geheel de 
Baespolder, de Schellebank en het Nieuwland. Het grondgebied van St. 
Anna-ter-Muiden in de Watering besloeir toen , zonder de dijken en het 
dorp. 260 l,und, 99 v. r. 71 v. ell. Dit is de grootte op de kaart 
'fan P.i.ow bedorld, -"·elke kaart met de linie nu CuuL■o eindiirt, 
waarbij liij denkelijk. het dorp en de dijkeu genomen , en aboo 646 
semeten (2811 bund.) verkre11en heeft j doch er 1ijn DOIJ ruim 480 bond. 
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der walerÎnf, die nooit tot ons Vaderland behoord badclen, door hem 
niet medegerekend ,reworden. Toen Nederland in 1815 hersteld werd, 
moest volgens de uitspraak der Geallieerden de limiet van 1794 wor
den aangenomen , maar die limiet is te St. Anna gelijk Aan die van 
1664, aoodat St.-Anna-ten-V rije aan de Vlaamsehe zijde viel, zoo alt 
zulks ook hij de laatste achikkingen met België gebleven ia. Wat he& 
kerkelijke betreft behooren de Hervormden, die nog steeds het notabel
■te gedeehe der or.geaetenen uitmaken , tot de gemeente van St. Anna~ 
ter-Muiden , en aû worden in den kerkeraad en andere kerkelijke col
legiën geko:sen. De R. K. aijn eerst , door de oolanf' tot si.and ge• 
lomene schikkingen , van Sluis gescheiden en met Belgische gemeenten 
vereenigd. Voorts 11ijn de deftigste opgezetenen 'Van het voormalige 
St. Anne-ten-Vrije in kleeding, spraak, manieren en geaindheid; Noord-
Nederlandsch. · 

Vele dijken, die in oode tijden de venchillende polders scheidden , 
zijn van over lang geslecht; aij zijn thans landwegen , worden bezaaid 
of liggen met de weiden ,remeen , aoodat alj sleclits door. personen , 
der aaak knndi,r, kunnen aanirewezen worden, welk laatste het geul 
is met een groot gedeelte van den dijk rond den Brixos-polder en de 
dijken tnsschen Sluis eli het d. St.. Anna. De oostelijke dijk echter 
ia bewaard gebleven en wordt in de polderregisters Graaf-Jan1dljk 
genoemd ; doch is in de wandeling bekend onder den naam van 
D i k ken d ij k , en was aulks ook in de Jlelgisehe onlusten bij de 
krU,plieden , dewijl de grens nit den Gouverneurs-polder in den Brixus
polder vallende , over deaen dijk loopt , en de vijandelijke voorpost.en 
hier tegen elkander stonden. De straatweg van Sluis op Brugge loopt 
door deze watering , bepdlldelijk door den Brugsche-polder en door 
G.reveninge. De Brugsche polder en de Zoutepanne-polder hebben in 
de Belgische onlusten veel door onderwatenetling geleden. 

De eerste bedijking is geachied bij octrooi van 1282 (1); doch onder 
de reirering van Ju , :r;o,uler Y ree,, Graaf n111 Ylaanderen 1 in het 
begin der vtjl'liende eeuw , heeft êene ·nieuwe bedijking plaats gehad, 
waarvan de dijk den naam ontleent. Ook deze watering leed door ver
■cbillende watervloeden en werd door den vloed van 1 en 2 November 
11S70 geheel overstroomd (i). De herdljking moet echter •poediff gevolgd 
:1ijn, alzoo in het jaar 1601, volgens aanteekening in den omloopt:r, 
de watering geheel hermeten is, waarbij geen gewag gemaakt wordt 
nn overstrooming, maar wel • Deraijl er "°" Gre,,eninge nr,eheidene 

. • (niet overeenstemmende) omloorr• '1erto111k11 1 en er fflll Klei11-Rn
• grur111l1'et geene te 11i"nden IIIOI; terwijl de omlooper van 11S10 daarbij 
tot grondslag genomen werd. Misschien was Reigernli et eerst korte
linirs met G re v en i n ge vereenigd, Dikwijls leed de watering door latere 
overstroomingen , zoo als ·door die van 1621. Ook vindt men , in 
de kerkelijke rekeningen , posten in uitgaaf gebragt wegens reparatie 
van dén vloer des gebouws, die door de overstroomins van 1681 in
gestort was. De kerk slaat op het hoogste 1rOOeelte van Greveninge. 

In de Wnn.11111 v.i.11 G111n11111&1-n-Ku,11-R11c111s,..t11T staan, behalYe 
het dorp Sint - Anna-ter-Muiden , :ss· woningen, waaronder 11S 
hofsteden , doch daarnn op. N ederlandsch gebied , 100 al■ het than■ 

Il) Zie bol belalll'Qt ..... ... - 1eleerdq ...... rbelder J • .AJI UnllCff DHIHL■llll t 

au-z .. ,.,... 111. "· 

(1) Zie lalero" meda llll 'lffflt ,u ............... 8chrQ,..r , &'tllel4: 1M ~ ..... , .............. . 
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ia , · ,leelita. 1 woàlagèii , 1ra1roncler tl hàfsteden, tleó'evelli gemeJa d.. 
De uitwatering is in het Zwin , op twee plaatsen. De eente op Ne
derlandsch gebied, door de gtoote Passl,1is, bij de stad Sluis. De 
andere , door eene slids in België, b\j het fort Haiegras, door -welke 
laatste tegenwoordig -wel het meeste water ontlast wordt, Het bestuur 
hestiat uit twee Directeuren en eerlen Pennin3ineester en is in België 
gnesti"d. 

GREVENISSE, oude naam der gronden 'fan het eil. ST; Pamnuwa, 
~v. z,,lanrl. Zie P■tLIHUIID (Sr.). 

GB.BVENMACBAREl'f, stadje in. het balj. no. Rnnicl1-en-thnnuna
der, reg~if· Grn,nmaclt,r1 g;-ooth. Luz,mburg. · Zie G11n111■a.cwn. 

GRBV.Erdl!CBER, lw. in het grooth. L11nmburg; palende N. aan 
de Sure , 0. aan de Sure en de :Moezel , welke het "an de Pruissische 
prov. Rijnland scheiden, Z, aan F1-ankrijk, W. aan de Ji.w. Luxemburg 
en Diek1reb. 

Het bevat drie steden: Grevenblacber, Echternach en Re
mich; benevens de drie en twintil volgende (;èm,: Beaurort, Becb, 
Berdorf, Betadorf, Biwer, 0111, Burmeringen,Consdorf, 
Dalheim, Flaxweiler, Lennin1en, .Manternach, Jlertert, 
Jllompach, llondorf, Remerschen, Rodenburir, l\osport, 
Stadtbredimus, Waldbillig, Waldbredimus, Wellenslein 
en Wormeldi ngeo; bevalteode eene bevolkingvan ruim :s&,000 inw., 
die meest hun bestaan vinden in den landbouw. 

Bij de opn3ting nn dit b·artier in de jaren 18ii en 18!!3, lelde het 
24 plattelands gem., dan ib het jaar 18~ 'is de 1rem. llorn, deels lot 
de rrem. llo~port , deels tot de gem. Mompach "ebra:rt, Tijdens het 
Nederlandscbe bestuur over het «ro01hertogd~m, &;noemde ellr. der drie 
•teden van dit kwartier een lid tot de Provinciale Staten; terwijl het 
platte land twee leden lot die vergadering- zond. Gedurende liet Bclsi
sche bewind, benoemde be\ geheele l•artier een lid tot de kamers 
der 11f::-enartli:rden, en. gezamenlijk met de districten D,ekireh en Ar
lon, een lid van den Sl'naat, wo1deode een tweede lid nn den Se
naat , door deze districten, beurt om beurt met de distt·ic,en Basto:i-n• 
·en }larche, en NeufchAleau en Virton, aF::-evann:H3-d. 

GREVENMJ\CHEn, kant., ffl'Ooth. Lu.Temb11r:1 I RIT. Lu:mn'l,,trg; 
palende N. aon het J..ant. Echternach, 0. aan de Sure en de Moezel, 
die het van de Proissi~cbe prov. llijnland scheiden, Z. en W. aan het 
kant. Betzdorf. · 

Dit kant. bent dè vier volgende gem.: Grévenmacber, Biwer, 
Manternach en Mertert; bevattende eene bernlkin!( TaD roim 
ll!SOO inir., die meest hnn bestaan vind"-n in den akkerbouw m het 
aanlwl'eken van -vruchten. 

G IIEVENMACHER, dek., grootb. Lu:nm&,n-g, apost. vic. T.tt:rnnhrg. 
Het br.l'aL de volrrende zes parochiën, Grevenmaeher, Ber

bnrg, lliwer, Machtum, llanternaeb en Wasserbillig. 
. Men telt er ruim !S!SOO zielen ; l'r zijn zes kerken , in ieder der 
ger.r;rde par. ééne, en drie kapellen, als: ééne te Grevenmaeber, 
ëénc te Le 11 i g , en ééne le M er l e rt , die door zes Pastoors en drie 
Kapell:tnl'n bediend worden. 

GRR\'EN:MACHER, voorm. regtsg. in hel halj. vnn Remich-f!n-Gre
'l!f!11marl1er, arooth. Luxemburg_; palende _N. aan de hecrl. Berbnrg 
en het balj. van Echternach, N. 0. aan bct kl'nrvorstendom Trier, 
0. aan dl' l1eerl. Irrel, het keurvorstendom Trier, de beert. Wiltin
gen , en de lt..:erl. Wiukringen , Z. aan het keurvorstendom Tricr, het 
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Gl\E. -~lsf• î~II ~-ich,, W. UD het halJ .... LIIU!Qhur«, de beerl. 
Kuus,er eo de h~l'i. Linstcr. · 

lleL I.ey111te de uavolgeode 19 dorpen: Bet1dorf, Beuren oî 
Bciren, Ca n.1ch, Ehnen, Esch weiler, Fellerich, Fasenich., 
Gos tingc n, Langs ure. Leo ai ogen, llesenic h, N ieder-Don• 
ven, Oliugen, Omsdor.f, Rehlingen, Tawern, Temmeh, 
Wellen co Wormeldingen, beneiens ceu_gedeclto van hei dorp 
Roodt, alsm~e de geb. Ahq, Cölli,r, Hagebdorf, Obe1·
Donven en Scharthof. HeL d. Niuel, binnen den omtrek vaa 
diL re3Lsgebitd e11 slccbLs ½ u. ""11 de st. GreventUacher, aan de lloe
sel r,ele:Ien , ~n tot Lotb:11·ingen behoord hebbe,ode , werd bij het trak
taat un Vcr~illes, ·van den 16 Mei 1769, md .al betgeoe er toe 
heboorde, door den Kooiog van Frankrijk aan de Keizerin un 001-

'!!'rijk , als H~rlo3io un J.uxcmburg, ar.1·estaan , onder beding, dat 
su • noeh le N,uel, necb eltlen1 aan de Moezel. de tolregten zou doen 
lae0èn, die de Koning van Frankrijk toL dien tijd toe , ia zijne hoe
dani3bcid als Herlog van Lo,liarinacn, le Niuel had doen in,orderen. 
Van de boveni:enoemde plaai~en bebooren lbans slechts tot het groot,. 
l1erlo5dw11: Àbn ~ Be La dorf, Beuren, Canach, E boen, Esc b
weil er, Go1Lingen, Hagelsdoa·f, Lenningen, Nieder-Don• 
ven, Ober-Donven, Olingen e11 Wormeldingeo• terwijl de 
o~eriic !e~ ged~lle vari de Prni~~:sclie pro,incie Rijnland, re3eriup 
d,slr,kt îner, mi.maken. 

Het aandeel dat. heL a-c:;L~aeb. van Ga1va11■.&c■ea, ouder hel Ooi• 
lenrijksehe bestuur , no elke 1000 ilo1·. betaalde , bedroeg !il:S flor. 
1lS st. 8 deo., 11aanao IS ftor. en 11 st., alleeo teu laste der at.ad 
Greveomacber Il.wamen. 

GllEVKN.MA.COEB., r,em. en balj. van Renticla-e11-0rne,J.1110CAn, 
regl•;r. C1·nr11macbir, ti'OOtb. T.11.,·einlmrg; palende N. aan de gem. 
Manlernach en lllel'Lert, 0. aan de Mociel , die haar van de Proissiscb11 
('rov. Rijnlaml scheidt., Z. aan Wurmeldiugen, W, aan Biwer, 

Deze r,e1n. wordt, behalve dopr de Moezel, ook door ,ijf kleine 
Leli.en, de .Jobannesbacb, de Kebbaeh, de Laufbaeh, do 
Leitsenbacb en de Roderbach besproeid. Zü bevat alleen de 

. stad Gre,enmaeber, benevens eenige ,erstrooid li:nrende huizen, 
waa,·onder de groole hoeve F1·oney; bevattende eeoe bevolking ,ao 
iliOO inw., die meest hun beJtaan \linden in den handel in "ee, moe• 
r.eh,·ijnen en graan ; terwijl men er S faba·ijken wan 1peelkaarlen, 1 l'Dn-
en 1 oliemolen l,een. · 

De 1remrente Ganr.u•caH bren:;t '• jaadijk1 , dooreen genomen , 
voo1·t.: !illSO zaUen tarwe, 1070 1.ak.ken masteluin, 380 iakken haver• 
290 µki.en garsl en 6000 iali.li.eo aardappelen. De wijnbouw neemt 
met elk jaar in nitbrc:ding toe; de jaarlijksche opbrenll'st bedraagt 
lbao1 gewoonlijk 4000 of óOOO nlen •. De veestapel rekent men op 
90 paarden, 4:iO 1·0,1deren en 800 varkens. Benige ingezetenen hou
den iich met de bijenteelt bezig. 

De inw., die allen R. K. zijn, maken eene par. uit, welke to& 
het vic. apost. · van Luremburg I dek. van Gre-,;enmacher 1 behoort, 
en door eenen Pastoor en eenen Kapellaan bediend wordt. 

Hel stadje Guvtaucasa, Ga&\'HACBH 1 ook wel Gaänt1•.lcnu, GR.l
\YIH.&CDH , GBEVEH&cuzns11 ofGuu11■&CRHEl'I gespeld, in hel Lat. CoatTII 
MAcnsa&, ligt IS n, 0. N. 0. ,an Luxemburg, 3 .u. Z. van Echternacb, 
3½ u. W. ten Z. van Trier , aan de .Mouel en aan den voet van cenen 
berg, die met wijnstokken beplant is. 



- GRB. 

. Deu stad, wunu «ueird wordt, dat lij 09Cldjclt • heolldad soa 
geweest zijn van een a&onderlijk graafiebap, behoorde in het midden 
der twaalfde eeow aan het bitdom van Trier, doch werd, in liet jaar 
111S7, onder den naam van M:.1cau.1, door den Aartabiuclaop H1LL1a, 
aan liERDBllt I of dn Blinde,. Graar .,. • .i-•• ,, n N...,,, ûge-
1taan. Graaf Hnaa11t Il Terpligtte, in het Jaar 1i49, de ingaeteaeu 
aan zich, door hen Je vrijen en met 1tedel1jke·regten te be8c:henkeo. 
Keizer Hnaaas Til , de vierde Graaf 'fan Lusembul'f ftn dien naun, 
deed, in het. jur 1304, de plaata bevatigen en achonk haat den uam 
Tan Gauuucna, hetren aoo· veel ~ wil ala. GaAWDuac <sr-1-
1ehapsgren1). In het Jaar 131SIS ICbon.k Berto, Wuca.u,1 l de mul 
eene weekmarkt I t.n einde Dit de opbl"llllpten de-Tervallene mama op 
te bouwen. 

Behalve de R. :1. kerk, aan den H. LA111111m1S toere,rUd , aan de 
•ar1't, heet\ men er nog eene kapel, even builen de -,tad , op eene 
■teile hoogte gelegen. · 

Het 1taabui1, aan de -rif, is een seer doelmatig ingerigt gebouw. 
llen heet\ er ook eene sebool. • 

Gun111UCBn werd, benevens Be•ieA en Bitll,urg, omstreek• het 
jaar 131SO, door Keizer Kou. IV, voogd nn den onmondige Wna
r..1111 I, Graar ean Lru:n,Jn,rg, aan Trier •erpand, doeb ieu later we
der ingelost. De Markgraaf ALBHCBT vu Ba&IIDl!IIIIH _ plnndèrde het 
■tadje ÎD 11SISi ~heel uit. Hare muren werden, in 1688, op last 'l'BD 
LoDBw1a XIV, afgebroken , en de plaatuelf, op den t September t701S, 
door de Bondgenooten verbrand. 

Toen de ootlog t.ussehen de Pruissen ,n de Fransche Repnblielt uit
sebroken was , 1111g G11vaaaacna , den 4. Augu1t111 t79i , het lepr ftD 

eerstgenoemde Mogendheid doortrekken ; sij was l.evens de eerste plaata 
da lands, die, in het jaar 1814, aan het. Fransebe geweld wenl ont
lCbeurd , daar zij reeds den 7 : anuarij door Duiucbe troepen bezet werd. 

Door eenen brand , die, in ,820, dit stadje teisterde, werd , Tan de 
51SO h., waaruit het. deal.ijds bestond, ruim een derde ·gedeelte aan 
lolen gelegd. De klokken der parochiale kerk waren ge11Dolten ea 
de toren wu geheel uitgebrand. 

Men -heet\ er 6 jaarmarkten, waarvan de eerst.e invalt. den eersten 
Maandag van de vasten • de tweede, den eersten Maandag in April ; 
de derde, den eersten Maandag in Junij ; de vierde, den eenten .Maan
dag in Auguslos ; de vijfde , den eersten Maandag in October , eo da 
zesde , den eersten Maanda1 na St. Maarten. Voorts heet\ men er eeoe 
weekmarkt, die des Donderdags gehouden wordt. 

Het wapen nn GanEH.ICB&a bestaat uit een schild met \Ïen dwara
li1mende strepen no 1ilver en azuur (blnuw), met eeuen lèeuw met 
dubbele kruislings liggende staart van keel (rood) , beladen met. eenen 
sleutel van zilver, geplaatst. in de strekking no den linker bo'ND, 
naar den regt.er onderboek des 1ebild1. ·· 

GREVENJ\IACUEREN , stadje in het balj. •an Rfffliclwn-Grnn
marl,er, regtsg. Ort!flenmacher I grooth. LuzenJJ1,rg, Zie het vorige art. 

GllEVESTEIN (BURCH-), voorm. leen in het OuJe-LanJ..Nn.-Ktul
sand 1 in Staat1-Ylaa11deren, pro'f. Zeeland. Zie G11uasn11 (B11ae11). 

GREVINGA, geb. in f'i~elgo 1 prov. Groninge11, arr., knot. en 
1} "• N. ten W. van .Appingedam, gem. en ½ u. Z. ten W. '1'8n 
't Zaml, i 11. N. van Leennem, waartoe het behoort-• 

. Het ontleent zijn' naam van eenen bul'f 'flbl deoaelfdea uam, welke 
bier gestaan lu:eft. 



C,l\ 1. 

'GRIVINGl, •oonn. lm'II' In Fwelgo I prov. Oronl,,gne, arr., lant. 
en½ a. N. tea W. 'fin .AppingeJam 1 gem. rn ½ u. Z. ten W. na 
~, Z1nd, i u. N, qn Lnrmnu in het geh. 6l'tflin911. 

GREWEJ,DANGE, Fr. naam nn het d. GuuLD111cn, in het balj. 
-.an Rt!fllich•en-Grt!ffffflladiw, reirtsff, Rmaich, grooth, Luznnb■rg, 
Zie G11nLD111H11. 

GREWELDINGEN • d. iit het balj. -.an R,micTt-n,.Grn,m111Ml.er, 
restsll'• Rffllt'tA, P,J'OOtb. L'Uffllhrg. Zie G■-vl!I.DQIGU. 

· Gl\EYWELDAÎ'iGK , Pr, naam •an het d. Gun1.anan, in het 
•Ij. t'ID RnaW--en-°"'""'-•-, repgeb. Rnnid I groot.h. 1,u,_ 
hrg. Zie G■1fft.D1Hn, · 

GRIBBENVORST, d. in Opper-Geltl.r, in het Lorult1t1n Ke11el, prOY. 
Limburg. Zie Gau•H~YOBIT, . 

GRIIIBENVORST (KASTEEL-TE-) , kast. in Opper-G,ld,r, in het 
Lawd Nn K,,el, pro•. Limb■rg. Zie GannnoasT (KAnllL-H-). 

GRIE (HET), pold. op het eil. T,zel, prov. Noonl-Holla~1 arr • 
.AUmaa,, kant. fÜ Htttkr, gem. Te.rel, palende N. en W. aan 
Texel, 0. en Z. aan de Zee of den verdronken polder Hoornenburg. 

Hij beslaat , Yolgens het kadaster eene oppervlakte van ruim !U bund. 
1chotbaar land. · 

In dezen pold. worden geene boerderijen gevonden , als 'Wordende uit
•loitend tot hooila!!d gebrnikt. Door de lage Iimring worden de lan
den in dezen polder meeriendeels , gedurende den wintertijd , door het 
regenwater overstroomd • nn welk overtollig water dit poldertje zich 
door eenen kleinen duiker naar binnf!n in de Te:i:elsehe r.lden ontlast. 

Tot het jaar 1821S was deze poldc~ onder eiB'en admmistratie, doch 
nadat óp den• i en S Februarij van dat jaar, bijna den ffeheelen dijk 
der Te,relscbe polders door de hooge Tloeden heaweken , en het poldertje 
selF, 11100 geheel onder water gezet was , is het onder de algemeene 
administratie ••n het dijksbestuar -van Te1el 0Jltrenomen en sedert 
'ferbleven. 

GRIEDE (IIEEDSTER-), geb. Fittlgo, pro•. Groaingnt~ Zie llua-
1Tn-Ga1H1. 

GRIEND, seeplaat op de Fn"t:1clw, 1'atltlen, N, W. 't'an de Friesebe 
lust. Zie Ga111D. 

GRIEND-POLDERTJE (HET) or het GBJIIIÎIPOLDnn-Zma-n11-n11-PosT
•LGOT, onbehuisd poldertje in den Bieibo,cA, pro• • .Iroortl-Braband, 
T111ttd1 distrikt, arr. •, Hertogen6o,c1', kant. Beruden, gem. D.,,,m. 
Jlsn1ter-e11-Jlsilkerk; palende N. en 0. aan de Postsloot, Z. aan den 
Nathalspolder, W. aan de Bleekkil. 

Dit poldertje beslaat , 't'olgens het kadaster , eene opperdalr.te 'fan 
1 band. 70 .., • r. 70 ,. . ell. Het wordt door ttpeo houten duiker op 
tie Postsloot Yin het O'fertollige water ontlast. De soinerpijl is 3 palm 
hoven A.P., de lloogte der kade 1 el 8 palm. bo't'en A.P. Het 1taat 
onder het beheer t'Rn het polderbestuur van Nieuw-Dussen. 

GRIENDPOLBERTJB (HET-), onbehnisde pold. in dea Bu,bo,ilt, 
· pro• • .Iroonl-Brabantl, Tfl!fflle distrikt, arr. •, Hertogenbod, kant. 

Herutlrn, gem. 1' erkentfam; palende N. en 0. aan de Japesloot, z. 
en W. aan de grienden Tin den Kooi waard. 

Deze pold. beslaat, "Volgens het kadaster, eene oppe"lakte nn 
10 band. ·24 •• r., en wordt door eenen houten duiker op de Japesloot 
'fan het overtollige water ontlast. De 1omerpeil is 1 el boYeD A. P., 
en de booste der kade i ell. 1 palm. 11 duim. henen A. P. ». pol, 
tier nrdt door den eipiaar ~emf. . 



- GRI.:. 

GBIENDPOLDBRTJB..ZUID-VAN.D&-P<BTSLOOT, poLL iD clea 
Binboiela, prov. lf~Bl'IIINN. Zie Gai'1QIPOr.DDTD. 

GRIESSIE, resid., reg. en ■t. in Oou-lndii, op hel ~ eil. 
Ja,,a. Zie Galff■ •. 

GRIESSIE (&EEDE-VAN-), 1·eede in Ot11t-l11rlii, op de bat van 
heL Sundo.,rlie eil. Ja11t1. Zie Gn,ssJi (RliEDl•U:\~). 

GRIET of 61mm, b11ur1. in de LiJmer,, prov. G,lia~nl, dislr. 
Doe16org-tn-ZerH!11apr, a1T. CD 3 u. 0. 'VAD .,1,.,.1,,,,., 1,.aot., iem. ea 
li min. N. van Zewnaar; met. 71 b. ell :no inw. 

GRIETENIJ (DE KLEINE-), naam, welke11 men wel eeqa pfi aan do 
griel. lE1'iow1aoE!I, p1'0V. Frie,lan,l, kw. Z1111enV1011de11. Zie 1':!IGW1BD111. 

GRIETENIJEN-EN-STAD-SLOOTEN (DIJKSBESTUUR-VAN-DE
ZEVEN-), dijksbestuur, prQv. Frie.,la,ul, aieh, uiLstrekkeode owel' de 
grietenijen: Do oiawan tal, Gaast er land, Lemat.erland, Bas
kerla nd, Scboterlaud, Opst.erlaad ea ..Engwil'dea, alSJ11ede 
over de st. Sloot.en. 

Het ve,y.adel't heurteliDIJI le Lemmer, te Tacoaijl en op Huis-tcr
beide ·, en bestaat uit drie Dijkgruen , eeoen Sec1·elaris , ccnen O11t
van3er, twee Volma3·ten uit Doniawa,-slal, t.wee ui~ Gaallerlaod, 
twee uit Lemsterland , twee uit Jla1li.erlaud, twee uit. Scholerland • 
l'ftee uit Op■t.erlaod, t.wee uit JEnri1deu en tue uit Sloeten. 

Dit dijksbest.imr beeft ,edert eeni3·e ja1-en aanmerkelijke 'ferbelerin
Bea aan de seedijkea , onder baar ~heer, te weeg gehragt. 

GRIETH , bnurs. op de Lij,aer,, proY. Gelderland. Zie Gun. 
. GRIETJAN, d. in Oosf•lnoii, op het Sa1ulaac/14 eil. Jaa I resid. 
Soernkarto. · 

In dit d. hadden zich de m11itelingea, ia Noumber 1827 , onder 
ecnen neef vaa K.u.-r-MooJo , verzameld. De RiLmeesler. DB Sr1111na 
dit vernomen hebbende, begaf zich , als lommandant der 'vierde mo
biele kolonne, in 4en morgen van den 29, met 1ij11e Infanterie du
waarl• en bad het n-eluk ben te Qvervallen. Vijftien muitelin:r,u bleven 
op. de plaa'I lilJgen , en de ove,ia-e namen de vlugt, i7 atub vee, 
1 paa1-d en eemge krissen aan de Qnaen achterlatende: 

GRIETMANSRAK, water, prov. FriedonJ I kw. OQ1tergoo I c-riet. 
S1l'laUi11gtrlnntl, dat uit de 11' ijdt-B11 ,o'ort.komt, en 1ich, met eeneo 
westelijken loop , in de Kt'f11Mlle-Be verliest. 

·. GRIETPOLDER, pold. in Rijnland, prov. Noord-Holland, 111n·. 
Ámiterdam, kant. JVieulff'l'-Ámllel 1 3em. LeymuiJen-1111-Yrtt1tioop; 
palende N. aan de Ringvaart. vau het droog te mak.en Haarlemmer
meer• O. aan den Vriesckoopscbe-polder, Z. aan de Drecbt, W. aan 
de Oudewet.ering en het 1003enaamde Mui1engat. _ 

Deae pold., welke in het jaar 1741 bedijkt is, beslaat, aan wei-, 
hooi- of bQuwlaod, eene oppervlakte van 96 bood. 40 ,-. r. fY/ v. ell., 
eu bevat eene ooerenwoning j de overige landerijen 1ijn io kleinere 
partijen in handen en gebruik un onderscheidene penoncn. De pol
i:ler wordt bemalen door eenen watermolen , uitmalcnde Qp de Drecht 
en is IJCCOmhineèrd met den naastgelegen Y rieul.:oop1cAe-polJer 1 
heli.end onder den naam van Griet- en Vriesekoopache-polder, 
wordende ook aboo bestuurd en geadministreerd. 

GRffFIOEN, buit. op het eil. lf'alcheren., prov. Zeeland, arr., 
kant., ffem. en N. W. van Middelburg I aan den Singel, builen de 
Seispoort. 

De1e buitenpl. Loslaat mcL de daartoe behoorende _fl'ronden , eene 
oppenlaktie van 51 bund. i v. r. 80 "• ell. ea wordt. t.hans in eigen• 



GBI. -dom meten door· Jm'heer H. E. ·uw V■111nmca , Blaatsraad , 
Gouverneur van de prov. Zeeland, te Middelburg. 

GUTF'f (DE), riv. op de Y~uu,e 1 prov. Oelderlan,l. 
Zij ooislaat uit onde1"Scheidene, onder .,/rldoom zamen:revloeide, bcek

jr1, \\l'll.e in die zelrde gemeente, en voornamelijk onder Btekbergcn I ui& 
de Velowscbe be1·gen o:1t~p1in:;eo; zij ,1001-snijdt n"olgeos, van het 
Zuiden naar hrt Noorden, de geme~nte EJle en Hurtle 1 en neemt 
onder het stad,aehied van Hattem de vereeni:rde Groote Wetering 
en Kleine Wetering op, met -welke zich rreds vroeger de Nieuwe 
We tering en vele andere weterin:ren en leigraveo verceoigen. Dos 
aangegroeid draast zij den naam van ,k Streng en stort zich beneden 
Jlallem in den IJssel. 

Dit riviertje vo1·mt, met de zich daarin ontlastende weteringen • 
de wa!erlozin:r van den Veluwscben polder, en verstrelt aboo, aan
nczien deze waterleidingen steeds in (rOl'den staat onderhouden worden, 
reeds uit dit ooirpunt beschouwd, tot aanmerkelijk voordeel. 

Tot in het jaar 1829 -was dit riviertje niet bevaarbaar, maar steeds 
\lerd de bevaarbaarheid voor de Veluwe in het algemeen, ter bevordering 
van landbouw en fabrijken, ieer 'llenscbelijlt 1reacht. Reeds omnreelr.1 het 
midden der 1.eveotiende eeuw werd hierovel' geraadpleegd; onder de rege
rin1r van Koning Loo1w1a is deze zaak verleçendigd, maar den t Oc
tober des jaars 1824 werd, bij een L.ooioklijlt besluit, vastgesteld, dat 
de GatrT , van Apeldoorn ar tot aan haren uitloop in den IJssel, zoude 
worden bevaarbaar gemaal~t. Onder de zwariglieden, "Welke daaraan 
in den '"'8' stonden , behoorde vooral het aanwezen va~ verschillende 
papier- en andere molens, welke door de Ga,n in beweging gebragt 
vordeu, en, bij afleiding l-an "·ater, noodwendig te nid zonden moe
ten gaan. Bij het ontwerp , hetwel~. in hel jaar 1829 ten uitvoer is 
gebrast, is deze zwarig!ieid uit den weg geruimd; Diensvolgens zijn 
tegen de hoogten nabij Beekhel'g·en nieuwe bronnen of watérsprongen. 
creopend , -wier water door eeoe beek. op een , lan:15 de oostzijde der 
G111n , nieuw gegraven kanaal gl'!eid. wordt , hetwelk aan den steen• 
weg bij Apeldoorn . eeoen aaovan:r neemt en zich eerst tegen over de 
kerk van Heerde beneden den laa3Jtli3;:enden molen , met de Gn1n 
'fereenigt; vau dit punt af is deels de taa,n zelve uitgediept. en ver
breed, deels hare kronkelingen door een nieuw kanaal ar;esoeden, en 
\'erder ar de StrenJ op de vereisebte breedte en diepte aebragt. Door 
vijf schu\sluizen, die op het kanaal gelegd zijn , kunnen dagelijks meer 
dan biotig schepen op- en af,dren; lao;rs de oostzijde is een jaagpad 
en cenen rijweg aangelegd , en door ii nieuwe ophaalbruggen voor de 
c,emeeosehap der wedenijdsche oelers gezorad, 

,Algemeen klaagt men over de ondiepte op het. Ga1nuiu.u van den 
IJssel af tot aan de eerste ~luis, hetwelk des zomers veel belemme
ring en oponthoud veroorzaakt , maar door eene zesde ,tuis op den 
IJssel zeer goed te verhelpen -w~s. 

Door elkander kan men berekenen , dat. jaarlijks meer dan 700 sche
pen het Griflkanaal bevaren. Er zijn twee vaste .beurtschepen, die van 
Apeldoorn op Am.terdam, en çén dat. vandaar op Rotterdam vaart. Ook 
ia er eene trekschuit, voor passa:;iers en goederen , tus,chen Apeldoorn 
en Zwolle. De talrijke papiermolens en de aanzienlijke koperplctfa
hrijken dezer alrel.en, verzenden meest alle bonne goederen langs deze 
Taart. Ooit wordt de landbouw hierdoor seer bevordert , door hft 
ve"oe,en van hout , hooi , mest, koren , boter , eoz. 
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GRIFT (DE) , water in de Or,er-Bd..,., prov. Oelkrlanfl. . 
Het. is een o"rerblijFsel na eene noegere nart. , welke "rolgen• 

S■l!TI~ (1), reeds ia 1310, met. toestemming van Keh:er Buaus. VII, 
1101idc gegraven zijn, met eenca boogen grindweg daar langs, zijnde de 
groote rijweg· tusscben Arnhem en Nijmegen ; 'doch eerst in 1608 ia 
men begonnen, -van de Waal bij Nijmegen tot in den Rijn bij Ambem 1 

op kosten der beide sleden , door de dorpen Lent , Elst en Elden • 
eene grilt of trekvaart te graven , welke Gril\ en Gril\dijk ,- met den 
tol en het weggdd, waanan die van Over-Betuwe nijdom genoten , 
in het jaar 1741, aan de Provinciale Rekenkamer, later un de Do
meinen is overgegaan, 

Deze G11n moet te Lent, door eeoe groote steenen sluis, nn ae 
Waal zijn gescheiden geweest , welke 1lui1, volgens S■ITllls, in Janu
arij 1631S, l>ij eene doorbraak. is weggespoeld. De vaart. i1 op 1om
mige plaatsen oog bruili.baar, maar op andere droog of toegegroeid. 

GRIFT (DE), ri"r., welke een gedeelte -vau de gre11ssclieiding lus
achen de prov. Geldn-'4nd en Utrecht uilmaakt. Zie Gu1 (Da). 

GRIFT (DE-BIL'fSCHE-EN-ZEYSTER-) , vaart. in het OnmtJartier 
der prov. Utrecht, iïe 81,nc■1-KK-ZEY1T11-Ga1n (01), 

GIUFT (DE COTIIER-), water in het Or,erktOGrtitr der proY. 
lltrecht, Zie Cot■1a-&a1n, 

GlUFT (DE-RUGENIAANSCHE-), be!fOnnen, doch later gestaakt 
kanaal in Opper-Gelder, prov. Limb11rg. Zie Eua111'1.u11scaa-Gun, 

GRIFT (KOLDER VEENSCIIE-OOSTl5R-), kanaaltje bij Meppel in 
de prov. Drent/,,, hetwelk h4:t dorp ::o:dcrveen en omstreken, ge
meenschap gr.cl'l-met het Meppe!erdiep, 

GRlFf (KOLDERVERNSCIIK-WESTER-), kanaaltje, prov, D~, 
in de nabijheid -vao en loopende evenwijdig met het laatstgenóemde, 
en tot Ç,elijk doel aanwezig. 

GRlFf (DE NIEUWE-), vaart ia het O.erlr111Grtierder pro"• lltrttlat. 
Zie B1LTsc■1-z11-Z1nT1a-Ga1PT (01). 

GRIFT (DE NlEUWVEENSCHE-), kanaaltje nabij Meppel in de 
pro-v, Drent/,,, dat het dorp Nieuwveen en omstreken io g~eenschap 
stelt met de hoofdvaart van Assen naar Meppel. 

GRIFT (DB OUDE-), -voorm. vaart of grift, prov. 6rom'ngen. Zie 
Fossuu■-V ETus. 

GRIFT (OVER DE), buur1. op de Mitldel-Yeluu,1, prov. GelJn-
lanJ, distr. 1' eluw, arr. en 8 u. N. van .lrnhem, kant. en 21 n. 
N. van .lpeldoom, gem. en 1 u. ten Z. 0. van Bpe; met 21S h. eo 
ruim 140 inw. 

GRIFTDIJK (DE), dijk in de Ooer-Betuw, prov. G,lJerlaal, langs 
de Grift loopende. Zie dat woord. 

GRU'TKANAAL (HET), kanaal op de Peluw, prov. G,lJerlaal. 
Zie Ga1rT (DE). . 

GRIGA., d. in Oo,t-Indii, op het Sunda«lie eil. JatJG I resid. Katloe, 
ads. res. Ma9ela119. · 

GRIJP, voorm. slot of burg, in het 11' 11terk1DOrti°er, proY. Gro
r,i11gen 1 arr. en 3 u. W. van Gro,,ingen, kant. en 1! n. N. 0. van 
Zuidhorn, even ten Z. van Grijpskerke, op de 11' aard, 

Vermoedelijk heen N1c0Lus Gam, de slicliler der kerk of kapel va11 
Grijpskerk, van dit kast, zijnen naam ontleend. 

(IJ (",\r~t - cl, .... k .......... ,. W. lt. 
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GRIJPESTEIN, buit. in Rijnla~d, prov. Zuid-Hollunà, arr. en 
3 u. 0 • .an Leyden, kant. en IS min. W. van ·Alphen, gem. Al,, 
phen-en-Riel11eld; thans in eigendom bezeten wordende door den Heer 
8. A. IIBBnoaa, ·te Leyden, 

GRIJPSKERK, gem. in het JY ellerk'IDGrtier, prov; Groninge,i, · arr. 
Groningen, kant. Zuidhorn (1 k. d., 3 m. k., 1 •• d.); palende N. 
aan de gem. Oldehove, 0. aan Zuidhorn, Z. aan OJdekerk en Groole
Gast, W. aan de p1·ov. Friesland, 

Deze gem. bevat de dorpen Grijpskerk, Niezijl en. Vis
Tliet, met de daartoe behoorendc rreh. Westerwaard, Noorder
waard, Middelwaard, Zuiderwaard, Oosterwaard, Kom
meraijl (westelijk gedeelte) Juursemakluft, Gaarkeuken, de 
Westerborn, Hillemabuis en Pieterzijl. Zij beslaat eene 
oppervlakte no :si16 bund. 22 v. r. 7 v. ell., waaronder 3173 bund. 
68 v. r. SOY. ell. belastbare grond; telt 428 h., bewoonddoor!SOlS buisrrei:., 
uitmakende eene bevolking van ruim 2700 inw., die mees\ bun bestaan vin
den in landbouw en veeteelt. Ook beeft men er eenen pelmolen en eenen 
schorsmolen. De grond is meestal zware klei, In den Westerhorn 
is hij doorgaans bard en i:waar, doch op de Waard en, naar den 
kant van den Waarddijk, eenigzina zachter en meer vruchtbaar. In 
het oude land (aldaa genuemd, in tegenoverstelling van de later inge
dijkte Waarden) beslaat de ondergrond uit knipklei. T~n Zuiden beeft 
men laaa land , dat door · watermolens wordt bovengehouden, De 
Ooster-, Middel- en Westerwaard bestaan uit eene reeks uit
muntende boerderijen, welke· zich langs den provincialen zeedijk van 
Kommerzijl tot aan Munnekezijl uitstrekken, de Zuiderwaard ligt 
lanirs de Zuidwaardster-Rijt en den Lage weg, en de Noorderwaard, 
ook het ·Waard ster-U iterdljk en Rui gewaard genaamd, langs 
den Kadijk , huilen welken de voormalige kwelden liggen, welke aan
geslijkte landen nn de heerlijkste soort zijn. 

De inw., die hier meest alle He". zijn, · m11ken de gem. van 
Ort"jpskerk I lfie:ijl en Y inliet uit, - De Doopsgezinden bebooren 
tot de gem. Pieter:ijl. 
· De R. K.-, die hier 3 in getal zijn ; worden tot de 1tal. van Oro-
11ingen gerekend. -· De Isr., van welke men er 20 aantreft, be
hooren tot de hoofdsynagoge van Groningen, 

·Men beeft in deze gem. 4 scholen, als: ééne te Grljpalr.e_rk, 
ééne te Niezijl, ééne te Visvliet en éène te Kommerzijl. 

Het d. Giunu1H lirrt 3½ u, W. N. W. van Groniniten, 1½ u. N.W. 
TDD Zuidhorn, op -tien ouden we,r van den overoaden zeedijk. Het is 
redelijk rrroot en fraai en van wcge den doortogt naar Friesland ,teer 
;.,olijk; heefl eene breede ruime straat, welke uit eene lange rij ·van 
digt bebouwde buizen beslaat, en zich sluit aan den straatweg -van 
Groningen naar de Friescbe gren;,cen. Deze weg werd in 1842 aange-
ll'gd en voltooid. · · 

Op de lijst van den jaartaks van 11SOO leest men Runw11n alias 
G111JPsu11u; in de hulle van Paus P1os V, van IIS61 , EirGllWIIIDT 
alias G11uPSuu1; doch op het register dèr grastallen , van 1!S36, 
komen S ebalde6 uren-beneden, G111ns.u:iu, de Uiterdijke11, 
het R119e1ant enz. onderscheidenlijk voor. Deze geheele streek, 
behalve een gedeelte der waarden , behoorde tot het uitrrPstrekte ker
•pel Sebaldeburen, en noemde men eertijds St11tnnu11z11-111irnll. 
Omstreeks het midden der zestiende eeuw, werd het· echter van 8e
baldcburen argetcheideo, ea bekwam .een 1elfstaodig bestaan. 



- G ar~ 
De Dulsewaard W eea eigen dUkrest, dat reecli Wit ftD H18 

op ,into Joannu d«ollotionia 1 hetwelk. mede vergezeld werd door dea 
P1·oost no Kusemer en Joull Ga1a , die di.1 toen reeds onder de 
voornumste bewoners die1· laodst1·eek "foo1·koml. 

De Herv., welke hier 1100 ÏII «etal zijn, roakeli, niet die na de 
geh. de Gaarkeuken, Juuraemakluh. Wuterhorn, de 
11iddelwaarden en .eeu gedeelte vau Kommerzijl, eeue gen1. uit, 
welke tot de klass. van Grcmfog~n 1 rin3 van Zuid/111ra, behoort. Deze 
gem. we1·d van 1602 tot 160lS bediend door den PredikanL van Sebal
deburen, doch was nrvolgens zonder Lccraar t.ot in het ja;"• 1607 • 
toen zij eeuen eilieD Pa-edikaut bekwam, -die de gem. un 1'iiezijl mede 
bediende, zijnde die beide aem, allOO vereeuigd seblewcn tot ia 
het jaar 161St. De eerste, die in deze gem. het leeraarambt beef& 
waargenomen, i, geweest Jo■uu, S1atra1eus Conaus, die .in laet laauL 
vao 1607 van Jarsuw in Ooat-F,·iesland herwaa1·ls werd beroepen ea 
wegens cal•mnie in het jaaa- 1610 wea-d aliJe1.et. Toen in het jaar 
16:Sl de gem. N ie..ijl van G■UPHEH «escbeiden werd, a;toud al
daar Enaw111us W .a.ss11uEDG , die nrvolgen~ alleen de gem. na Ga,~K
K.&n. bleef bcdieueu. Het collatiere3t is hier iu banden "fDD oude~ 
acheidene eïaeuareo, de Heer van N ie noord .bezit eeoige 111.em~o. 
Nas.oLus Ga1a, wiens nakomelingen bier 110tf .Jans woonde, eo wieu 
burg of· slot op de Waard Z. van hel dorp geslaau heeft, slicbue er i11 
zijnen lijd eene kapel, die in t:SS2 geheel verwoest en in 161:l onder 
het beleid van de11 · Honliug E. uw AK■EUOat, door de kluften , do 
Waard, Wuterdijk en Juursemakh,ft ".ader benLeld. werd, 
om t.ot Herv. kerk le dienen, f;OO als-aij thans nog doet. Deze Ul'k., 
welke op eene hoogte ligt en in de laatste jaren zeer verfraaid werd , 
is klein en beefL tea W. eene11 restopgaaoden geîel al front., . waaria 
tie hoofddeur , hoven 'll'elke men leest: • DIR Kneu nN HN Eowi 
• NICOl,AS GRYP &u11■o111■T, as a10111a1111DB »u1 N11D&nl.'-"lo11c;■ a ..,._ 
• ~- IN 'T 1ua tli8i C.HEEL G&llVl!IIEH Ell 1JEDll&O• Ol'IGEBOVll&'r "' H 
• TIDT Jl■s liTILUSUI\TII V.lll WAPIUIEl'f, A0 • 161i, l)Ot:a;IIIU1D■ DU EDELLIII 
" J111cBE1■ EVERHARDT VAN · ACHENDORP Hon1L111c A1.11u11 111 

• auosTl&&T u11 Dl u■ 11 C,.vnE11, ·WAERT. WESTERD.):C 111 J.UllSEJIA, 
~ CORNELIS JANSEN, JACOB CLAESSEN K11cuo1Go," De kerk 
is op het we,teinde voorzien vau eeneo hollen spi4seo, zes.kanten lonin, 
In het jau 18;;1 werd ,ij . hei.riftigd met een nieuw orgel meL Lw~ h,nd
klaviereu , en eeu aas1bansend pedaal , grooteodet:ls bckoll.i:r.d , uit. 
een legaat groot 3300 gold.~ daartoe ll'emaak.t deor Au.ta T11os•s W1~a
S■A, die te G11usU111. gewoond had, terwijl het te l,.ort ~oor de ,ge
meenteleden, elk. naar vermoaen , is aangevuld" Op . i:eoen i;teen, 
in deo gevel van des Predikant,&huis, leesL .men, .ter lijde van ~ 
borstbeeld, me&. eene star er onder : D•• G1aa.ao111 Jlvnl.'lc;a.. VT ,H 

01.011 M.i.acu Pa01111n -ro K11&E11n 11':SG. 
Gn11Ps1.1111. beeft ecne eigene nart, het Pocldiep genaallld, ui

lende bij de Gaarkeuken in het. Hoendicp , beLwelk , ,an Groningen 
naar Stroobos loopt. .Aan de westzijde van het Poeldiep lis·t de P.oel
weg , bestaande uiL a.ware eu bij de JaerfsL diepe klei. W. easehelijk 
ware het, .. dat de&e weg hcpuind werd. lulU&scheo i, G.11utu,1u: 
aanruerk.elijk. vervrolijkt door den in 1842 nieuw gell•gdeu sll·aal..weg van 
Gronincen naar de Friescbe grenzen. Ook heeft Gauesuaa eene eiuene 
-_schuit, welke drie da3en in de \teek. 111ar Groningen en vice versa 
vaart, en ruim en zindelijk. is. 

Sedert 16 Januarij 184:S ia er ook een distributiekan\oor van den 
brievenpotl. te G1111n1.1:111. , en wordt d~ 1Lraatweg bereden door den 



G R 1. -poll en eeaea 1ttelwa~ (ditlgeaee), o&choo de tolbootneo nog unt-
1,,eken, ea er das nog 'trljdom no tol is. · 

Mea had hier woeser twee bul'fflen , de eene stond bij G1uPR1ac aa11 
de Jonkerlaaa, en heette Reit se ma, de andere stond op de Waard, 
geheeten A.ikema. 

Te GaJJNKIH wordt des voerjaars eene vee111arkt gehouden , en 
wel den ~ten DinlJldatr ia Mei. -De kermis valt in den 99 en 50 
Aagustus. 

Het wapen Yan deze gem, hestat uit eenen roof,ogel (1). 
GIUJPSKERKE, norm. af1oaderlijke heerl. op het eil. lf'altlitrert, 

proY, Zerlantl I arr. en kant. Mitldrl6urg I gem. IJrijp,krrlrr--Popprn
Ja.mmr-Bultingr-Zs,1ftHHYrt'-rR-Hoogelande; thans met Poppendamme 
de heerl. tlnjp,knk.-en-Popprndamme uitmakende. 

Dae heerl. grensde N. aan de heerl. Oo,tkapelle, 0. aan St. Lau
rens , z. aan .Poppendamme en Mariënkerke, W. aan St. Aa:rtekerke , 
en beratte het ·d. Grijp1kerke, benenin, eeni:re verstrooid Ji:rgeacle 
huizen. · 

Het d. G■IJPIUBltB .r. GalPl>CEIIU. lifft 11 a: N.' W. 1'110 lti(ldel
hurg, 1½ n. · Z. W. van -Veere. Het is een vrij goed d., met een 
weltrehonwde kerk,· welke Yóár de ReFol'll19tie ■an On-:e IAt!ff Yt'OUe, 
was toege"ijcl , en met een klein spits torentje prijkt. 

De. dorrchool woNk ào• eèn · gemiddeld getal van 70 leerlingen 
Lezocht. - De kermis Yalt ia op den derden Pinulerdag • 
. · Ia deze,heerl. ligt het bnit. Jloleabaix. · 

Ga1JPS1UIIIH , wu de gel,oorttplaata nn dea Godgeleerde Gurr.r.rEr.■es 
w.aw A1S11r.&E11. , geb. -i8 h. 1633 , t 14 Jallj 1894 , als Predikant te 
Amsterdam; van den lleirtsfreleerde, :Nrco1,.tus EYIIIA&Dr (Kr.ua Ena,,:)1 P• in 148i, t .9, ,ba; 11311·, ale P'residea& van den Hoogen Baad 
te Meehelea, en seer -,nkelljk ook .aa.Joakhl!er J,cow v.u Gau,ss■u1, 
Bar Yan •Ga11111tun., Schrij'fel' van hel Grwf•llap """ Zeelo"tl, 't::..':'' NfmmtMlie · N11 · de, &gH'l'ing Nn ·Ztfltuetl, ontlff' lutere 
· n ·tol ,h,a jtHrtJ 11S79 , 6elael"mle 1#ff' om1!,miig• ,In ,toet e11 

,wilt .,.,. Je Ritldewtllup • · Bikkn ftln Ztilnt, · volgens den Hoog
Jeeràal' • •• · W ATIII · bet uit.muutend1te werk · over de eude historie · tan 
Zeelaaêl. Bij onrleed te Ga11P1nM1 4ea i1 Ort.ober 1683. De Pre
dikant W. TIi Wnn, heet\ een aedeelte van het pejfde werk· nit' 
1-en•in· 6wt, Boog Jtld.liju "" ~ie/rijk Zie"nt • .,.ltk"-g 1761. 
· Deze lieerl. bthootde eodtijëls •n- · het edel geslàèht na G11mu11u. 
Zij is 1in-,het jaar·-1670, voor, een gedeelte verheven ·op . Jonker JJu 
H1111111W, ·•Het arunr gedeelte, werd ia he& ·jur 1674, opgedragen-aaa 
.ltmkvronw · Er.t:ullll'nl lla11o. 01 .hcar., Ia het midden der vorige 
eeaw, behoorde ·au ,aan Mr. Jonl c,au n11 CATnnllBG■, · Later was 
■ij h8' eigeadom •an .het geslacht SnuaaAGBT en op . het einde vaa 
gemelde eeuw Yan Purrn Du1to· -Thans wordt aij, vereeoigd met 
Poppen«a•m•, in eigendom .bezeten door .J®kheer llr. lluu,111 
Co1111r.11 Pül'CIOIT VAi Ga1ns1taau, Burgemeester van Biddelharg. 
. Het •wapen· Yan ·G■rnsiton, • bataat uit een veld \fan "hel (*wart), 
beladen- met IIOIJ4!D • leliën ·•an. 1ilver. . ·. 
. GRIJPSKERKE oua-u1ms, kerk. gem., prov. · Zeelmid, k1u■~ 
MültûU-, , ring · ,y UN, · Men telt er ·660 aielen en IMeA ei: ééue 

(t) Zie onr GUINHH: l'I. WUDIIDOaP •• ,.,. 'im,.,,1, ,...,,.,,_ .. .. ·-, , ..... 
S'6aU.h,n•, · ,i,,. tt NONahr '807, ""f· 1W ~• .. f.809 i !111 IIL Jl. Q, l'lml, - .. 
.l'llnp,llillffll NII G,fp,tnt, 11tOllfllfttl ·n••• ' . ' ' . , 
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kerk te Gr\jp1lerle. De eente, die ie den gem.· het leeraar
ambt heel\ waargenomen , is geweest J'ounss Boan,, die Ïll het jaar 
11S71S herwaarts kwam, en in het jaar 11S78 naar Middelburg 'fertrok. 
Het beroep geschiedt door den kerkeraad , met medestemmin,r ·""an 
den Ambachtsheer. · . 

GRIJPSKERKE-EN-POPPENDAMME, beert. op het eil. 1Yalt:1-n, 
prov. Zeeland, dist., arr. en koot. Jlitltlelburg, gem. Grijpdwl.
Poppenrlamme-B,dting~Zantr,oort-en-Hoogelande; palende N. aan de 
heerl. Oostkapelle, 0. aan St. Laurens en Serooskerke, Z. aan But
tioge-eo-Zantvoort en Hoogelande. 

Deze brerl. bevat de voorm. afzonderlijke heerl. Grijpskerke en 
Poppe11damme; beslaat ee11e oppervlakte van 756 hnud. 1Sl 1'. r. 
78 v. ell. ; telt 60 h., bewoond door 90 huis1re1., oitmakt'Dde eene 
bevolking van 4lf0 inw., die meed bun bestaan vinden in den landbouw. 

De inw., die allen Herv. zijn, bebooren tet de gem. Grijp,m-iec. o. 
Omtrent den tegeowoordigen eigenaar en het wapen zie men he& 

·roor1raande art. 
GRIJPSKERKE -POPPENDAMME-BUTTINGE- ZANTVOORT -EN -

HOOGELANDE, gem. op het eil. ll'alcMrm, prov. Z-l11111l, distr., 
arr. en kant. 1/iddelburg (1 k. d., 3 m. k., 1 s. d ) ; palende N aaa 
de gem. Oostkapelle, 0. aan SerOO!kerke-Rijnsburg-en-Hoadegena-Am
hacht St. Laurens-en-Brigt!amme , Z. aan .Middelburg en Koudekerke, 
W. aan Melis-eo-Jlarieokerke, Aagtekerke en Biggekerke. 

Deze gem. beval de heerl. Grijpskerke-en-Poppeadamme, 
Buuioge-en-Z•ntvoort !ID Hoogelande. 

Zij beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte nn 1310 bond.., 
waaronder 1M bund. 47 ,. r. 20 v. ell. belastbaar land, telt 96 h., 
bewoond door 129 .buisge1., uitmakende eene he-volking 'fan ongeveer 
100 inw., die meest bun bestaan vinden in den landhou•• 

De inw., die bier , op 1 na , allen ÜP.l'V. .zijn , maken de gem. 
ua Grijp,'1&11ri11 e.a. 11it. - De enkele R. K., dia hier woont, behoorl 
&at de stat. 'fan 1/iddell>urg. - .Men heel\ in deze gem. ééne school. 

Het wapen dezer gem. is het 1elfde als dat 'farr de heerl. Grijpskerke. 
GRIJPSKERKERWAARDEN, landstreek in het IYe,terltaJrmr, prov. 

Groningen, arr. Groniagea, bot. ZuiJAora, N. O., N. en N.: W. 
nn Grijpskerk. · 

Zij worden thans verdeeld in Oosterwaard•, Middelwaard, 
Westerwaard, Zuiderwaard en Noorderwaard, welke heide 
laatsten men vroeger de Waardsteruiterdljken of Waardster
kweldera noemde, makende de drie eerstgenoemden eigenlijk de 
W uaou uit. Deze gezamenlijke waarden bestaan uit 1eer vruchtbare 
kleilanden, JDel sehoone bloeijeode boerderijen ; grenzende N. aan het 
l\uige&and, 0. aan de Kommerzijlster-Rijt, Z. aan Grijp■kerk en den 
straat~eg, W. aan de Lauwers en de Muotjezijlster-Rijt. 

GRIJSCHELOO, oude naam van het s-eh. GauttooT, ia Hunringo, 
prov. Gronit1gen. · Zie het volirende art. 

GRUSLOOT of Ga1JssLOOT, eertijds GnmcBBLoo, ireh. ia Hunnago, 
prov. Grq11i11gen, arr. Appi119erlan1, kant. Onderderidam, gem. en½ u. 
N. O. van Leem; bestaande uit 7 boerderijen en i daglooners woningen, 
1lrekkemle zich in eene streek van het ,resten naar hel 0011len uit, 
en tellende 60 inw. 

Dit ceh., hetwelk tusscben de dorpen Leens , Kloosterburen en 
W ebe lifft, beslaat uit een zavelachtiire ligLc klei met zand, dat niet 
nuchlbaar is. Men wil, dat de naam afkolWt.ÎIJ zij HD 6rij=c-JIK1u•i-



G&I. -~. MIIW8Q willea, ~t de DUID VID "6 Onï1 alol .t• 
komsLÎi, zij, welk laatste onaannemelijk is. Bij de eerstgemelde aftei
ding ataat !Ie naam in verband met de kle11r der Jdeeèleren van de 
Monnilï.en , die hier eene kapel hadden , welke moet gestaan hebhea 
waar nu de boerderij van S11G1a T.a.••u• u11 StooTBII staal. N"g ia 
het jaar 1787 vond men hier in de wooinf cellen of niuea in aware 
muren, welke echter later door vertimmermg weggebroken :iijn. Do 
weg, die van Ga1.11LOOT lanr de Lange-Akli.er naar de Volse, ten O. 
Leens, l()opl , wordt de Sebapenweg genaamd. 

GRIJSOORD, heerl. in het eil. 01111r/laklee, prov. ZuiJ..HoÜmul, 
•rr. Briell#, kant. So"mel,dijk; palende N. W. aan de heerl. Soai-
1nelsdijk, N. aan de beerl. St. ltiehiel-in-Pulten, 0. aan de heerL 
St. Adolpbualand , Z. aan de ri\"ier het Krammer eo de Bieningen of 
Greveni11gen, W. aan de heerl. Melissant. . 

DeH heerl. bevat da gem. Oude-Tonge en Nienwe•'l'onge, 
waaronder behooren de polders: Batten oord, Duiven waard• 
Heeren-polder, Magdalena -polder, lllolen-'polder, het Noord
land, het Oudeland, den Suis-polder, hetZuiderland, alsm• 
de navolffeode 1emieene dijkaadjen, als: Lode wij ks-polder, Oude
Tong,che-gro nd ,gemeen met An na-Wilhelmina-polder, Bom
ff!elscpc-1rond, de Thille-ofSt. Sebutiaan-polder, Oude
Tongsche-grond, gemern met 'fhille, Bommelsche-grond, 
Klinkerland of den St. Pieter-polder, Nieuwe-Tongscho
grond, gemeen met de Herkingsche• en Melisaantache-groD
den. W ellestrijpe ,- Nieuwe-To ngsche-grond I gemeen me& 
de Oude-PlaLe, Sommeladijksche- en Melissanllcbe-groo
de n. Zü beslaat eene oppervlakte van 346lS bund. 86 v. r. IS1 v. ell., 
lelt 431 hui&en , bewoond door 704 huisge,inneo, uitmakende eeno 
bevolli.ing van 3ZOO io.woDers, ,die meeat ·b11n bestaan vinden in ~ 
lao.dhouw. 1 . 

llet de beverscllmg der polders, in dea:e heerl. gelegen , is eeD aan• 
vanlJ ge,uaakL in het jaar 1420, als wanneer Hertog J.a.x u11 Bau
a111, Heer "" Y ""'71«, voor :iich en zijne enen en nakomelingen 
lie!!f'L vcrli.ocht aau P11T11 vu .Sn1uu1s BuT1t■11us etc., hunne enen 
en nakomelilJllln • tot eenen eygen ,. vryen, erliclyk ende eeuwelyk te 
• hebben ente besiuen alle 111lke gorssen, landen en alikken, geheeten 
• Ga1~1oou, D"i"e,u~aarde, die Toage, llu.ygnliet1 Bel-
• leire,a,1g_at ende Baltucoord, en alle boe die genoemt mop 
• wee.en, als gelegen a:ijn tnsschen deze bepalingen en merken , te 
• weeten : Hontslee , Noordoostwaard , of dat Heydiep van Boomen • 
• Zuid,raard af, W elledyet ende die van Vieren Noordwaard, met anders 
• allen haaren toebehooren al 100 groot en al soo kleyne als die daar 
• DU ,elegen 1ijn of bier namaals worden moogen , om Jaar af C. 
• 6edijkn al, 't /wm genngt of :roo •tel al, latna nutte ea oorbaar ml 
• ,ludn, tot eenen Coorenlanile ende tot eenen Moerlande tot :iijnen 
• oorbaar en _ _profyte, met regt van Ambacht, en Ambachts gevol,r, 
• Tienden' JlooLsn, Vweryen' Vogell'e)'en' giften nn Kerken ea a •. 
• met anders alle 1yne toehehooren I boe dat genoemt mag wee1111 , met 
• alle boeten tot Zeven Schellingen toe, en van alle breuken en Cor-
• faiten daarboven ,oor de laelft aan P1nza voorschreve, onder voor-
• waarde van eenen jaarlijkscben erfpacht van honderd drie en seven-
• lilJ Engelache nobelen à zes en dertig stukli.en in het mark , of vier 
• ,g!lldeo vijfûg centen het 1tuk , bedragende alsoo zeven honderd ...., 
• 1_en en Lwinti1 gulden ,ur en tachtig centen." 

Dar. IV. IIS 



-· De eigenaren dezer hl!ffl. 1Un-: 1°. Lzo11aa· Bnir, •. Vu,nm. ••-· 
'Dende te Breda, uit eigen hqofde; 2°. L110iuu Huat.s VnsnCJt 
voornoemd; A11u TnEonou E11suET11 Vusnçit, ecbt~t Tan den 
Heer N1co1.us G1011G M1cnnus • wone.nde te KerkracJe; A1ua-,. Cu111>aa 
Ju V•as,Ycit, 11011ende te 's Hertouenbosch; Cun1011T1 Ea'1,JA V1asne1t. 
ethtgenoot van den Heer J■All N1cou.u DB V 111ns Dl Touall!AV, wonende 
te Mons; A11To11111 PJr11wPE V n1ne1t, wonende te Yperen ; Cl.urlllld 
l1111uu Vaasncs, echtgenoot nn den Heer Fn.La Ea1L■ D11uos, :wonende 
te Nijmegen , benevens Aootl'11111: Muu C111ot11u.. FHl'IÇOIH BDTQIClt en 
tuvn111A Mnu CoanttA BnTtnCJt, minderjariff') kinderen van den Heer 
W11LH Baron B1111T1nc1t, wonende te Dordrecht, en wijhm aijae echt,Ienoot 
Scmru. lluG&11lt11A V 11asnc1t , te ~men eenige erfgena,uen tan V ronwe 
lluuan■A CutJDru 8.1.1110, wednwe na den Heer J,111 ST11vn VUSP'lc:&, 
GYerleden te Breda; 3°. P11n111s losn1101 Cunns, wonl!'nd~ te Bergen
ep-Zoom ; 4°. M"111.t. E11u11:ta Hl!l'111nn Bàroanèsse RoEST na A.i.itnAD■ • 
jouairière van den Heer Juli Baron H Tnnz Dli Cnaan1t, woaenclo 
te '• G.ravenhage i IS0 • Mu'l.i. Cua1snn Jun• Coust:1.lllT TAI W .u,111: 9 

dquairière van den Heer Ju11 Louis LioR DB Fon.t.1111:1 DIi Losiau 9 
1tonende te Àrgeolières; 1'h■11: E11u1na Ea1L11 Dl Fo11utnaDt: (,0Gi:a1:1" 
wonende te Argentières; JosEP■ Lo111s AauLts DB Fo11tAIIU DE LOGi■a 9 

wonende te Argentières, en lb1n G111u1u M.1111ll V1ao11111 DB Fo11u1su 
•• LoGÈaEs, echtgenoot l'ID den IIPCr P1EHE losEP■ Nun Bu.t.11■1111, 
wonende te Nismes. allen in het konin.grijk Frankrijk. • 

GRIJSSEGRUBBE ofG11aEGa111n, geh. in betLo11cleon Ya~,. ''°"· Limburg. distr., arr. en IJ q. N. 0. ,an lla,utrieAt, kaot.. ,en 1! u. 
N.W. van Heerlen, gem. /fut'!.. 

GRUSSl,OOT, geh. in Hu1m·ngo 1 prov. 6roningttt. Zie G.usJ.OOT. 
GRIJZEGRUBBE, neb. in het La•J. mn Yalkenburg, proY. Li,a.. 

hr,. Zie G■JUSEGRITIBI. . 
GRIJZE-llONNIKKN-KLOOSTER, of het. Ki.ooma-MuT1an, Toorm. 

lloost. in het.. Klei-OJda,nbt, prov. 6roni119en 1 gr.m.en 11Sm~. Z.W. 
van Te"nunt1111, even ten Z. van Le1l•rhuû. 

Vóór den aanleg van dit klooster stond niet 1eer ver van dur 
een oud klooster, waarvan de tijd der bouwing onbekend is. .llen 
noemde de plaats of de omtrek MnTEBIII , zijnde de Yorige num Tell 
Termunten. Het nieuwe klooster was vaµ de Cist.ereiënseronle, en p
stieht in het jaar 12:SS, misschien omdat de Dollart, boe langs hoe 
meer grond wegoemende, andere kloosters ook spoedig scheen te mllen 
1'enwelrren, Het ,l'erd gebouwd door de vermaarde abdij van Aduard , 
ender EP1'0, den zesden Aht. Het droeir onderscheidene namen, ab dien 
"Yin ST. Bna:n1cn;siu.oostE'B, het klooster der Dnn:•HRGER (Ta111• ao11nva), 
en naar de grijze kappen, welke de Monnil.en droegen, ook het Gau
H■o11R111E11noosun. Aan het klooster onder Termunten , Toegde de abdU 
van Aduard de volgende mannen ter bezitneming en besturing toe, als: 
EttuE$ ·, aan welke de post rnn Abt werd opgc-dragen ; Yoorls als Kloos
terbroedns: EPPo, een geboren Menstcrwalder; TsuaD; W1&110LD; Hznur, 

. •ls Onder-Prior; LunoLP, als Opper-Keldermeester; Hnu, de tweede 
Zanp,-c-r; 8unDu,, als Pri(!r; FnJDEBERT, aan welkeo de schatten, ja-

. 'lteleu en slaatsiel..lccdcren we11len toevertrouwd; E■tno, als Voorzan
ger ; LunoLr, als Ondc-rwijzcr der nieuwe aankomelingen, en Sru.o, 
a~s' Diukcn. Toen rinddijk ook de losse en moerassige grond nn het 
~ntg~strektc _J\l"nternoldc de plaals voor het wegkahbelende zeewater 
1nr111_mde, ;;;r,•:cn de Nouncn of Grijze-vrouwen, in 1i99, van haar 

. wegzmkc11d klooster naar dit meer sterke en groote nieuwe kloo,terover, 

' 

Coo~k c. 
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........,, • •61\f, 'lil 'meenlere hewlllnr, oel ae;· unilen .ar
beeg, 'Wo~de·daarin soo wel Monniken als 'Nonnen opgenome11. 

·· 'l'eèta· in ·Mil ~ .-1414 het l1t1g gesmeolde misnoegen, omtrent de 
~einende 1'l'Dkkellde lasten en besnoeijingen , in de nog overgeblevene 
-wl!'iftig11••r\fh•ha11 -flen ffflleenen man , eent te LoppemJm , onder het 
-delUmstlurp \'an den heerscbmc:htigen J1co11b1111i,beg00 uit te brelen, 
Wt llliffl de gtmoe~ weder tot bedaren te rengen , door eenige · 
lfötde mannen te l,e11eemen , · well.e liet onhinijke, 100 van het eeno 
alt "f;■n het andere, uit den weg zouden ruimen. Men nam daarin 
~frt!à. Be Oàèflnna•"t11-ffllltl, 100 als die ~nocmd werd, bestond 
uit Bolo·; ·Al,t no 'het Gti11n-ll011lllm-ztoostn., BABTHLD, Pastoor un 
-de St. !lnrtenstèt'k'teGNnmgtw ,· benevens B1111ó lb,1H, B1:1t1111& B111e11, 
•Drtft,à· iln11l!Jlu •e11 BGT1tD -!llllfflG.1., alle Ticr Hoofdmannen. · Deze 
Afgezante~ hadden slechts ééne cod(erentie noodig, om de hooggaande 
-twisten 'ie stilten , ·e'II hl!t 'toffleoiend gezag te fnuiken. In Yehrna,U 
· HH wérd .le acte •an llevrediging, · m de pai-lijen YOorgele3d, weder
•~ds aangenomm. · Regten en pligten werden duidelijk voorgeschreven j 
in ·het -bijzon~ 1lffl woel.ermdit p8'en gt!Zel en middelen aangewezen, 
·om den ondttlmgen wede te bewaren. Dezetrlle Bo10 was ool, door 
·het A1gt!illeen ·Kapittel, tot ~Commiuaris over al de 1Jernardijner-lloos
-tet9 'in Vried!wnt aangesteld, 'Welk aml,t· hij voorlreffelij\ Hat·nam. 

· A:ls · in het ber,in der zestiende eeuw Groningerland , door gedurige 
1111hten en ·wot!liniren , bijna was · uit(l'emergeld- en het algemeene ge
~ ··a11n gt!ld , -tOó wel ah aan ·mondbehoeften , schier was t~n top P:'. 
-,tegeh ; zocht"lnetl hier zich an 'Graaf Eouan aan te 1l1iiten ; terwijl 
1,et ·Ga11n-1101t11ti'.llt•l.toOSTm werd Toorgcsla3en a'ls de plaats, waar 
men zonde vergaderen, om de voorwaarden \e bepalen. In 11S06 werd 
-llil!t dnn ook de HO Teel··beteekenende ~rzegt!lde brief opgemaakt" 
-en in de 'St; 'Walhnrgikerk te Groningen 'bezworen, waarvan in der 
·tUd een klein. r,elieókpenningje is geslasen. 

!>e lahtste Abt 'VIII dit klooster 'is geweest Î l•!f0t1nrs Xnnn, ee~ 
,rboren Osnabromrer. 'Bij wordt 'beschreven a s een mensch -ran groole 
·gest11l1e , kloèkmoetlig-, vast van ·karàkttr t vlug in zUn oordeel, voor
-zigtig in zijn doen, e?J no boog en 'laag bemind. 

fn · IJtit · h~slc der Spaan9cbe onlusten werd c1it klooster door de 
Watergeu1en aangevallen en zoodanig geteisterd, dat men het verlaten 
moest. 'De 'Monniken 'Tettroklen toen naar Ailuard. Het werd in 

11et jnr 11S78 llfgebroken ; het voornaamste aan de Zeeweeringen be-
1teed, en het overblijfsel llls een gedenkzuil nu verwoesting nog lanr 
aàn het nag-etilacbt overgëlaten. ·Ter -plaatse, •aur het gestaan heeft_, 
-si« nicn tbans"rier aanzienlUke boerenplaatsen, alle 'bin11en het vier-
kant door de oude en nog zeer • goed kenbare singels en grachten om
ringd, waarin mede nog begrepen s\fn , ~e tuinen en boven un deae 
·;taatsen, te umerr bestaande eene oppe"lalr.te van ongeveer 19 deimteo 
(IJ lmnd. 90 v. r. 10 T. ell.,), welke hoerenplaat$eD nog bij den 
·Jandma'D ile G•uza 1fo111usn ge~d worden. · 

Het zegel van dit klooster bestQnd in het beeld nn de moeder 11&
-au, in ecne ~ittende · houding , met ·het kind op 'bare schoot, onder 
een -rerhemelte ; aan wederzljden een knielénde Monnik, met Let óm-
lèbrlft : s Co~nnts sa Bmo,cn 11, )banu11.,. · 
· GRIJZE-VROOWE-KhOOSTER, 'Voorm. kl. in het Klei-Oltlafl&bt, 

ptov. ··oronin9en ', IS min. ten N. van JJidwolJe. 
-Het Wèrd l>ew-oond door Nonnen Tan 'de ·Bernardinerorde, waarschijn

lijk ter Termijdiog ·van ergerni1 11it het Gama-'Jl-on1KD•U001ra , · bij 



' 
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•rermûlltell dernartt ve,platat, en .Ge, ~ .. -. ........ 
het regt zouden gehad lleLben, om drieërhande 119W,t.ei1S..o .. -, • · I 

De plaall , waar het klooster gestaan beeft, .. wofd1.~1 9'braill 
-tot bouwland , en hoewel het grootete gedeelte , poin, NIIIII, .ia,..,....,. 
voerd en verbruikt , is ook nog eene aanaiealijke lieeveel.lNid, aan•elllf• 
De boerenhofsteden • ~ .dit land behooreade, welke ., -met.• de,...,. 
toe gerekend wordende gronden , eene !IPP9"1Ülo ,.._ ~--
180 bond., en waa"811 de ltad Groningen het'eipmloaa bee&,j,daa&l 
in de kom der gemeente. . , -· " , , , 

GRIMBBRG, voorm. adell. huil in de llcijmj, MW·•~·-•,, 
kw. Pnlland, prov, lfoord-Brs6a,,à 1 ½ u. N. wu s...,_. · 

Dit adell. h. ia afgebroken, en de plaats , waar•-' plMII heea 9 

alleen kenbaar aan de grachten die baar ompea, helilieo•, a,aaa.dlll 
steenpuin welke er gevonden wordt. · , . . , , 

GRIIIBERGEN, -Yoor,n. have:a. in -Zollt.ad, pnnr. ~, -ur. 
kant. en 1½ u. Z.W. van 4lrulo 1 ruim 1 u .. Z. W ...... n gr__,._ 

Het huis is in het jaar 1821 ffffloopt. Ter plaatse, wur,Jas ptaaa 
heeft. ziet men thans niets anden dan eene g..ht •1111 in, de• ~•j
heid be\ nog aanwezige boowhnis. De daartoe behOONI. lacbbeade g,.._. 
dt>n • beslaande eene oppenlakte van 1J band, 6' •• r. 60, -. ... eU., 
worden thans in eigendom bezeten doór"den Beu, eu-u..., Hun, 
woonachtig te Velp. · ,,. •,., . 

GRI.MHUIZEN, voorm. adell. hui~ in de bar. ftll,B,_, Jlll'OY• 
lfoord-Braband, Yierde diltr., arr. en 1 11. Z,. '18D BNff., kut.. .a 
J u. z. van OinMm I gem. 6imae--•Ba111l, in het.. ..... cu.,,._ 
Aoat, tegenover het Uh•enboutacbe·bolch, aaa de Weahijtle Hll dien 
·weg van Breda naar Hoogstraten. . , , , , • • , , . 1 

Het was gestitbt bij de Heereo uit het onde getlaebt '91D1Ga ... nsD, 
waarwn het ook den naam behouden beeft., hoewd,Jaet•aueràuNI be
zeten en hertimmerd werd door Ju1nn1 v.111 NAU.w, 6-llel'IMIII' •111 
Breda, -.an wien het in venolg van tijd gekomen il op .Jas /DB• Wua, 
-voornaam Koopman te Breda. J11 het jaar 17~ ia dit ha, be&wlelk, 
met de daartoe behoorende gronden. eene oppervlakt,e lleslOlf -.•.1 huad. 
3 v, r. Il v. ell. aangekocht door de R. K. gemeeate 'fan lJ--,._,, 
welke het tot eene 1'erk ea pulorij hee&. inFJ'Ïfrt, . --- Jat$ .ool 
thans oog dient. , 

GRIMMENESSE, oudtijds GnHl!IUIB,, beoamiar .... Ml Zllidelijb 
deel der lft11, in ..immllarul, prov. JYOOJ'fl.Hollau, ûa de atait4'as,,,._ 
dam en wel binnen bare eerste nitgestrektbeid, 

GRIMMENESSEBURGWAL, gracht in .;Jm,tm/11•, pande ffll de 
Grimmenesser-sluis tot aan de Oude-Zijds-Voorburgwal of ,rel tut _. 
het Gasthuis. · 

GRIMMENESSERSLUIS of Gau111us111uv1s, ateenen brag en wa
terkeering in .4fflltellarul, prov, lfoord-Holt..tl, in de iïad. . ..4.,. 
1tmlam. , 

Deze brug is in het jaar 1 IS49 aangelegd, en dient tot overpng ft& 
de Oude-Turfmarkt naar• de Nes. 

GRIMMIRIG , voorm. vallei in Oosi-Indië, op het S .... t:le eiL 
Jam, resid. Kadoe. 

Deze vallei, welke bij de 300 vademen diep wu , werd bij de 
uitbantinB' van de Merapie, in December 18!ili en Japaarij 185!3, ÜI 
eene ro!shoogte herschapen , die door de hitte der opgeworpen• stee,. 
11en , en den daar tusscben braodendeo 1wnel , i■ den beginne laogeo 
tijd ooloegankeliJk bleef. . 



Gal. -,,.._.,b6t..., ef'··Gam, ·ood'lfds Gau•,· eil. ia de ~Me, 

lt. W. nu· .. Frieillae kut en Harderwijk , Z. •u het eil. Tenchel
lMJ nrrenlellde 1N, •-aan• de, Wes&-lleep met nel ICbelpen, 0. aan de 
~ll'eep, z. 1aa141e Oiule-Jettiog, eo W. UD de-Nieuwe-.Jet.tin1,ea 
_. ~lieltNaM1 -11111. beh..de •~r un- be& klooater ,•an Litll,,., 
•• 111en• bad'1er eeae, baan; fimntI pheeteit, welke mea wil, dat als 
... .._.,...,.tàt,,wu. . . 

.. lf,dat dit eia.nd, dooi het ialnleo ••n de Noerdaee, héi, wegspoe
len van de- omgeleg,ne landen en be& oo&ataan. 'NB de Heidensee of 
Zuidel'lll9. 'hlwesllen• de l'riesche lriutt, als door eeoe eeuipina hooflet• 
ligilljf lleftlÎlip, alleeitoverpblevea. wu, oatlrwam. het ech&er het p, 
••., det•ftl'flie•r-•iet. Het. .we.,. , eenip jaren later, door den ••ter
"'-·• 14,,Dea,..., 1i87 •••jaa, pheel ver-wout, Het rees echie&' 
daarna •el •eder ho,en de golven , IDll8r steed1 un de meer en meer uit• 
llfoollNllllie·w"t.ern,~loe&ges&elcl, duurde het, zoo. het aehijnt; tol i11 
4e ·zestiende •eeuw , •óor dat het, door de besteodige afspoeling I op
Meld e• belaopijl11 aantal stuka fl8 te '9Cleden , nn hetwelk mm de 
tfflijda beroemil. ~Qri■daelae kaas• _.k.Nlef• In het begin der TOrÏIJ9 
..,, llco■d - •aor,een bau en werd er hooi gewoonen' doch na ia het 
aaewoood • • echter DOg IOO J100tr, dat. het aiet dan bij buiteagewone 
lloe«e 'floed ... ...., loopt~· "·Er liggen kleine zandheuvell op , ia welke 
de r..tate komjn1111 in 18il verdronken· sijn. Bij den aomer i1 er veel 
pat J 111111 wint, el" •eillig hooi .en laat. er ook wel acliapen weiden. 
hu-rijk•·aab•eijell!n •aa zeemeeuwen ea andere ·vogell, welke door 
•~uche,., die.slab hier in 4e aabajbeid in de 1uoomea .op• 

--. •T,uldir,o,rraapt worde11. 
- GB.IND, liilanr of Gar• , -.oonn. h" prov. Frialarttl, op het. eil. 
,,,,,_,,,., __ .41e; lritpngea• vu taet Vlie~ · 
, Veipae.11Jade boaijkea· deed .Sun Snuö, de vierde ~t vara 

Lidlam, laar, Ja·,be1 jaar 1iii, 'Dili& graelll&ea en wallen, even als 
eiaé' llad ,..-.terlr.ea; hier was ook.··eene aehool , door die van L11dia• 
pluwli.:,...,h1,.,om'tle je11ed-io kullltea en ~eleasehappen, .aelf ia de 
19drel..-.llltlill·-4p te;·k..ken," Bij den gedachten watervloed van 14 
-Iteeimlaer---· '1i&7 ,·leal -oolr. deu plaats aoo uamerli.elijk., dat er geen 
liea,,.._• •11 ovethleTea. De ·kerk met. het koor, zoowel all laet 
achoolpbeew ·or eollegie,. tan.Tens de wallen ea buiteawerluw-, werden 
alle emverpWOIJlel' · en ,vernield. · · . 
, •GAIID,· (BUITKN-►, voorm. eil., . _prav, .Noord-Hollau, voor het. 
Bijrrlotttl#l&eoop1. Zie Euur.u111e■11-Gao111,a1. 

GRINDEN, Nl'f in Oo,t-Inllii, op het Surttla,dv eil. Jo•, re1id. 
MeNi, ·· . 

GRINDERWAARD, plaat. ia de Zaitlnwe, ten Z. ,aa he\. eil. 
T-1aeUi,,g, tet' plailtae, ,waa• vrGeger het. eil. Grlllfl gelepn heeft. , 
ea _,,._.._. averblij6el tha• vaa roadom.dOGI' dese plaat ompveu is. ·' 

.GB.INDIU.USBN of Ga111a■,ma■, geh. in de beerl. Clerff, grooth. 
L""""1_,.,, kw., arr. ea IS o. N. N. W. van Diekirc1, kant. en 1 u. 
N. 0. van Clrrff, gem. ent n. W. z •. W.-van Hei~,! o. N.W. 
•n• Filc""'1.da, waartoe het behoort. 

GRINDING , landg. ia Oo,t-laáii, op het. S.IUMICM eil. JaN, 
relid. BmtaN, , 

GRUINEi. plull, welke op denieka■rt ftll Pnnuu en bij T.M:lraa (1) 
TOOrkomt, ea OYW wier juiste lioinir de Geleerden het ai1t UDS. aija, 

,.•• . 
Cl) .,_., 'f, c. u. 
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r....... (1)., k, 8-11 Cl), Yn 8tAU (l)•• .. 1oa. a...~~ ......... 
er Baan YOff; .... h1111• (i), aa"-r,. hiJ ....... ; ... Loo1, (6)' 
ea llmcB&u (7). · Goa1••n1 •'Amr.r.a (8), Tmu.;. w • .,... .. ~8), -
JbvuH (IO), B.Msu of Sr.,Aaaiaf Jl.uua-r (1'1>, D .... ., io MIi• 
Lud \aucbe• w ....... w •• 1. ,Zeer ooiup ecMer ia dtH etmllf ~ 
-..no Oaöeidlluadip met. ftOL pleerdlaeicl oewee,id ea,,d"r •oe .._. , 
aaascbouwelijk pmaût., -dat. laet. bij liet. dorp S...., i••d•.6--. 
~. 11111ft pao1lat. ...... (J~ • . ,, '" ,._ 

GRINT• 'IOGIIII. eil. • 11., ptOY •. FtialotMI. Zie G•••· 
. GlU~ZENPOLLB, een der .,..,. palleD, waaruit ba. d.,.oli■•-.. 

flNY. Frialorul, kw • .,,.,,.,,_, -griel. B..,._,..(!l«t.te,,.,_ 
JrOOfflaolill, hest.u,. ' .... ' . ' 

. GRIOENT.U.P of Guwnu, d.,. P'"• lrin1-, •k• .. F...,_, 
grie&. ,,....,.,.,..,_ · Zie GalN'IIU• . • • ·· . 

GRIPSKBUE, d. op laet. til. F--., fl"" z.,r.rd . 1.ia 
Ga""issl'· · . , . . · ,. · .• 

G.ll , Ga1111s, c .... , ......_ of Gu .... , •--.. ia,O..,.., 
lfliii, op Jaet Su4illcM eil. Ja.,., rllid. StNMNïja,.paloade N. ea. 
0. au de Zee, Z. ua de ada. rllid. ioenl,eija en w"aan.~ 

Den ads. ~•• maakte Yoerheen een af&oQderlijke. NIMI. uit., ~ 
~• besluat.. 'Van !il S.p1eaher 18i8, &et.. die ftlil ............... 
eeDigd is. Zij lteslaat. eeae uitpa&reliilaeitl 'Mil napllOf/8' 11SOO palea" 
en wordt. •erdeeld ÎD drie Nlf•• ~•ties Griué,: Sid.aijoe •• 
I,amoagaag, -11,.e DapMetJ 111-S deua'a.of dmpa kllen, • ia 
18111 - heirolkior •aa i4i,QOO sielen •---•• , iir •. .,.. 
afdeelinpn •oor de opzieaen der laaàl\lu ial&CJlll!ltela,, als e-. tia 
Sidaijoe en •. andere t.e Lamongaaf- De-landstnek,i1 ..,.,,Dl& 
algemeen vlak en Nader herpo,, eerst •. ha cliaw. Lw•~· 
dat. bel. 'flflt. ..... W'tl ia .•• ,.~ de .... •sen-• 
e11 hmnlaclalig t. wo...._ De "up J.n,arlta,e,,ririer •i»:de -Solo~, 
welke ia be, B'et.rst.e ••11 dien naam bue11 ,oort,...ineeaat.1' •· l,t 
Sidaijoe ia aee val,. Ook heeh dit. pen poe .•cleni·-.pn"',._ 
de gl'IIOle peltftf •aa R.mhaag naar s-haija,. ftlke-eMllér, ~ 
tencl oaderlaoedea wol'lk, en waa,op men eea aaa&al paellltalionsaaln&. 

Ket. la il :&eer 'f.Um&bau, - geaeeptua· plmel ··- _ ........... 
bloot., er word, hiel- alaoo io evenredÏIJ-1 llleljr. laad..,l>eliiNnnl daa 
io eenip andere naburige residentie. llea tel, er·19;iMli--111....W- # 

i876 teplffldea met. ugenoeg Si,000 laaöoa•1. . ;'\JaiNu, breekt. 
.· ,'.\ 

' .. 
fl) a.,_. ......... L. 8. 1811, 1111, u ..... '" C &71, , "· 

. flll • ...,,. ........................ lf'lo. ' ' ' ., .,., ' 
• 111 0o,,,,,._,...,..,.,,. .......... _.,.......,,., m.. ... ..,. · .. · 

,., JIIII, Gt.vtaa, ...,__ .................... .......,. 11•· .,.._ ~ --.. . 
(111 ~_.,_ .... ..._.,..,..,_.,,,_., _...,._ ....... ., ..... . 

,la&.""• N• '° 
· •Il) Mo,,ü ~ MICIN, ••- i71♦, D. 1, llL lU, 

('IJ Onü lffra,_ ..., .. _, lforlall. UH, 

• •(I) NolilO • ,.........., GAg, l'uil noo. 11111. 111. , 

(t) 6-io•cl-..-ur.Weim. Uli. , 1 

~10) lllijl- lfJne ............. , ·pbnalb d- da a. 1-,. .... .._..._;..,_, ....... 
llUlda -", ,111. 1111 •.lH. 

(U) ~ clor G---..,_r, .. 
(10 Z• Dr, C. I.UaAIII, .loNi,11cA• Oud/1•~ ,. ... _, &.IJ ... li4J, 
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.... , .. wa;.,., .......... ,· peper. JIIJOÖIJ •• 41Jinü·, ûrie , .... ,, 
llappel'IIO,olea .eu .._.aàe. Door . bore aatau.lijke lillJing, aan dit 
Sofuaebe,riffe,., .flij11e11det 1eed voor den ha11del gaebikt, en liinneaa 
laue 1ft'dlllell 143 .marklplaalltlll .oî.balMI tellend&, atrekt Ga1m tea 
•rtewt• ·ftiNI MB ,.-w.• re-leren aaar de ,l,iaeealamlea. De ~ 
--.ae: aniulea vaa iatoer, aijn: •~erijen, w111lelboat, ura, -IP.a
;..p..tie-elie, . ~ (M1Sl11U.e11) • vogelneateD ·, ,waa, -~rr-ap 3 
diogilllf (lfedroogd vleeiieb) + lutpM;, IMfiden, thee, m- l(tcle ,, . ...,.. 
tfOUd, d~...._. ~ • visoblmil • 11lanlJÏe, ~lie , . ....,ier I hanif, 
par;.np, càmme,., fiian) , IIWjang·+ ...Uing ,. Jdeedjea van Saleijer; 
Nllllel..-y •f'lll•lil parw\i ... ls, llemoïa, kamfer, eblienhoal --. 
V oem heeft dae resid. nel k111\.aarl, en worden er jamlijb een aaa.__...n._.boaiM, wall'OlldenemmitJea nn aaomerke\ijkegrootte. 

GlUSSÉ, G■11s■11, G■IIIEB, G■-- ef "8111M111, rer,, in Ooif.l·rulië, 
ep• bet·....,_Ji,, eil. ,/,ae; ns,· Griai, wellts regent. à litel vaa 
ll.111111 An, Pn1a voert. • 

"" •·De pond 11 .; llóllllllÏp ?lntlen; wel eeaipna moerauig, en op an-
den, ·uotlÏ'!f, ,dd -"111' het al,gemee,t ·vruc:ètbaar. Mea beeft in dit 
·ätr. 6115 • •wavelden , • tegal'l't!hlen ~ met eageYeer U,880 lanct:. •wen . , .... , . . , . 
. ••·GllliSSÉl Gama, Ganaaa, Gnssa, of Gamu, •· in Oa,t.,J"Q; · 
•rflet BM,,dtJIIM. ail·. J-,. l'l!lid., Soen,1,aija , áda. res. Griaé, 11111111· 
•• ... te lfedeelte vni de 8tnat YIID' .Madura. · 
•• liet i• eeit• vaa ·cte ·ood11e 1te&!11 op JaM, elt· wa• ia 11S1G· reed, 
.........._ ••'l'hafl i• hel-•aot eeoe· l.,.emlige, vrelijM eo aaneename 
·Mepleats ·, van••aar men de -,bepe~ de reecle ftll Soerabaija · ziei. 
••·' -lij ligt•op eenea· uidalek,;t en IÏa Biet zeel' i,nond; ook heet\ 
._. •er ·•ren goed drinkwater.' Bit straat, well• Madtlnà van Java• 
ICfflClidt 1 "bi1Mk-"Gtlts1i; ·Nhe- -eena goede. en ,r11ime laaven aan , 'Welke· 
de Ttffli(t91e-tigplaats voor schepen langrde tp1heelie .kus, van Jln'II is., 
De alàd •ia··_. •fllkrijk.; , en e. "8rdli, veel, t..Wel géd.reveo. De 
ffOl'lllltllDllle illwoners wonen••ls lange het •aeestraud, en cleels- op, 
NIJ•irtoet· plein, 1111r ·aangenn• door, 1ware tamariodeboomen be
Nhaàwd.· · •tllieP- ·il ook het- rendeni;eb■is, een ruin fraai geboo• ,' 
11181 881111ft tftin. •-Het. ioland.ohe, en., Chineeseh eedeelte Tan de stad, 
Îli 1eer•11ittJ'ebreîw ea •fllkrijkl; doch -bel getal Baropeaneo is er ,re-
•Df•in •~"Il' nn de. inlanders• en Chinezen t welke laatste hiel" 
MDew.fna\pn tempel laellhetr. · · 

Ondér de pleinen munt de Passer of Marktplaats uit, die al
tooa un Nne ove"loedige menigte van allerlei lnensmiddelen voor
aien is. In de nabijheid deaer lltad sijn véle graven , die fflffl heilig 
ácht, zoo als dat v1.1n deo •Sultan G11111-R1011111-Pa1111, zooa 'TIID: 

Snca 1111'01 M01u1u , te Cberit.n'\ als· een Hefürre begrHen- en 6e• 
eeNl-, ll'ls··od. et!l'lte' grondh!ff!Jff van, de, Mahomedaansche god9diemt. 
Het. waritie" te Ga.6, llat die· eerste ,pegÎDften tot uitbreiding van· 
het lslarniam111 werden aangewend, toen het. Rijk van Madj1.1pabit in' 
TOiien bloei wu. De trome Mahomedanen beNeken hier ook het 
trnF van N1:191 Gnt PEtun•, eene ,Tuuw uil· Kamboya, uithoofde 
nn ·tooTerij, Tan ·daar op Java IJ8ba11nen. 811' Voedstermoeder van 
den heililJ8D Sultan van Giri. Het is eene zeer eenvoudige irraftombe, 
met twee ·oveteitNt , ... nde 1\eenen, · ltllleds me\ 'ferscbe bloemkrausen 
omhangen, die alle dagen met eenen heiligen eerbied çerwisseld wor
clen, Ben l\jkboom kumbang kambodja• (rlrffllfria · ·olmua} overscha
duwt._. ·JDtl lijn1-tna,ipbladen en-liefelijk riekellft bloemtl'OIRII. 
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Out lle& ..,.., ftll B01r.&11A l■um•, · een •1111AUftttPdeltel' ~•!t; 11óht 
sijne urdlp poort en verdere bodwvallen opmerkenswlial'llitr· · ; 

Ben heef\ m de nabijheid van Ga111t goede· tclleepttimmfll'Wrren, 
,narop 1oowel oorlogs als koopnar,aardijtaigen gebutlwd wordea. :0., 
l'federlandsche Oost-Iadi,cbe bodems te bui, beh001ende te ·Gamt; • 
llondea op 1 Janaarij 18'1 uit 8 fregatten, 1i barbcbepen , ffne brik 
en I ecboeners , te zemen i6 bodem■ , behalve de kleine luuma'rtuigje,. 
Ook worden bij dese plaa\s vele zoutpannen ft'eY4W!den ; !!Il in llet p,-, 
~• wordt salpeter gemultt. Een onnoemelijk aantal vlederm11isea • 
ä in de holen liaisvesten, le\'eren door bare ttitwerpeelen er <de·ft'l'Otld
atof toe. In een dezer spelonken wordt een atalnetiet • ~n .,.. ... 
eene somlerlinge gedaante, ale die 'Hn eene Tl'IU•ebortl. ·Jlft· ••ki' 
dat er uit •!li>t!lt , wordt om die reden aier soesoe · •f illelt genaamd. 

Het kleine fortje, dat weleer diende tot beschermin1r Taa cle ieede , 
ÎI thans onder den digten lommer -van boo, onaande·boalllell, hijná 
oa1igtbaar. - · · 

GIUSSÉ (REBDB-VAN-), R11111 't&a Gansd, •••· ••• Gamn ,• 
Bm1 nw Ga11111 of R1n1 ·nw 61111111, reede ie O,,,,..t.tfil·, aan de 
lfoortloodn,t van bel s-tiafflte eil. Ja•. 

Het i, eigenlijk dat gedeelte van de Straat van 11a11111'11 , hetweHr 
sieh langs de stad Grissé uitstrekt, en de uiligste le«plaats ~r tche-,1 

pen, langs de gebeele kmt nn het eil. Java, anb~. · •· •' · ~ , 
GRISSEE, ad,. res., reg. en at. in Oo,t-lndil, op het..._,, 

ell. JCN. 1..ie G1111t. • . · · 1w 

GRISSBE (REIDE VAN) , reede in Ood-ltulil, ·op het A1•r " 
eil. JaN. Zie G1111t (Bnu■ ••->• ' ' · " · · · ··• 

GRISSEH • ad,. ,es., reg. eo it. ia Oort-lrulil, op··bet ._.,_ 
ei). JOfla. Zie Ga1qt. · , , • , , 1, 

GRISSEH (REEDE-VAN-), reede in Oelr-1.SI, t,p'iler at 'lfÀ.-
ell. Jna. Zie Ga••• (RDD"nw-). • · , · ·• 1 

GROBBEJAK, plaats in Oo,t-lntlil, c.p het...,,_ '8il. •/llflG; 
nsid., ad,. res., reg. en 1½ n. nn B•ta•; • ' •· · ' · 

In het laatst. der 't'OrÎlf8 eeow , 1toncl bier een oud , · 'Yidrtant 1111 _, 
'"'"allen gebouw, op een vierkant stok laad, ·omtrent ''rijf ol ._ 
mergen groot , en ,-an een breed water omringd , wnrovel' eeaw lnèt 
lag" van welke de overblijfsels nog in het watel' te· tden · waren. Uir 
,rnes voor de kaaimans en krokodillen, die zich in •het •walffl- oat•• 
Jûelde11, kwam er niemand meer op deze plaats. · De inwonel'f ffè· 
loofden , dat geen mensch in dit · gebouw zonde kanoen verbJijven · ,· 
,regens de kwade geesten, die zich aldaar ophielden. Wunebijnlljk 
,ras het een overblijfsel van de Portugezen. Wanneer lben op een klein 
liergje , daartegen over, za,, was er een echo, die de wl'Orden "Vijf 
al zes malen 1eer duidelijk, herbalde. '· 

GROBBENDONK of T,uoae, poltl. in den Bin'6osdt, P'°"· ~ril,. 
Holland, arr. ltorinclwt11, kant. en gem. SliNrwltr palende N. 0., 
N. en W. aan de Merwede , 0. aan Colstenreer, z. aan Aart-.Eloijen
:boach en Engelbreehts-plekske. 

Deze pold., die in het jaar 180-I omkaad i■ , en alleen uit boo:rc, 
,reilanden bestaat, wordt door duiken, op de llerweda en de HoolJkil, 
-van het overtollige water ontlast. 

GROBBENVORST, d, in Op,--GeW.r, in het J,,affll - Ku.l, 
P'°"• Li,nbtirg.· Zie GnuBBBNYORIT. 

GROBBBNVORST (KASTEEL-TE-), kan. in Opper~GetJ.r, in het 
LrMUI •• Ke11rl, prov. Li,,.i,,,,.,. Zie Gav■nsvoan (KA1n11,-n-). 



cao. ., 
GB.GIOCB, · Nf• üa a,,,..1,,,1;6, op ·het S.""",rAe eil. Jflllll, .,_., 

&,,,na,,onq, in liet OClllelijke l'an die resident.ie: 
Betiu11 de clistrikten Por'lt'odadie, Wiuosarie, G robosan, 

Xudinan en loe'lt'oe nnleeld, heel\ eenen bergacbtigen, doek 
..., yrachtbarea grond, en bnat oader udere wlkanen den Pa .. 

d~ ii!~ , laeel\ ., in Let jaar 1836 kleine waterleidingen aangelegd • 
waard.oer eea. aaoaiealljlr. pleelte pnds Toor de natte rijstteelt. is 
phikt gemaakt, De llepnt Toert •~ den titel van Tomongoos. 

GROBOGAN, dÏltl'. in Oflll-J,,Jii, op. het S■na,c/w eil. Ja•a., 
Nllid. s._,,.,.,, .... ~·-

Dit dilt,ilr.t NTat wijd uitptnkte liouehen, welke eenen nervloed 
'Qn hout tol allerlei doeleinden oplneren. 

ID Aup1tt11 na.het jaar 18211 Tiel een getal 'l'aa tiea--of t'lt'aalf
duizeod man moitelinpn , onder aan•oering no den Regent ,an be, 
nabijgelegen Djocjokartasche distrikt Seran, in het distrikt GaolOOH. 
Bierop wercl de Kapitein B111e111:n1 , -met een detachement, bestunde 
àl honderd maa lolandsche soldaten , een vijf\igtal Eoropesche ma.i 
trozen , hennen• uertig man Djaljang-Sekan te paard , en achtlie• 
&nnaraol(IObe ",Uwilligen, mede te purd , derwaarts gezonden • om 
he& docmlringen deser bende te beletten. Dit -detachement werd de• 
1 September door den ,ijand , te Gombogan , ontmoet , d11eb 11ict be
lllud· tepn het 1J100t ptal maitelilllJOn , aagen de on:sen , na' het af-
1laan \'aD eenen eenten aan'l'al , welke door onireYeer Yij~en honderd; 
man paan werd , aiela pnoodaaakt af te trekken. Aan•aakelijk 
pchiedde de terugtogt ~d, doala door het aandringen der ma•• 
.,_ Tijanen , moesten de- N_,laaders, door de lnlandsebe troeren me-· 
jeges)eept , die het grootste gede~lte \'ID het detachement u,&maak-
1111 ; ,'Dit, o'MfhMltioS op Samara::g terug treilen , met achterlating 
'Yan de beide bij sicla hebbende e: - oaden, welk~ men echter DDf 
eeflt'fernageldhad. 

GROBOGAN , d. in 0011-lflflil, op het S•ada•lw eil. Ja.•, resid. 
S..,,""'!I, Hl, ree.,- reg. en di•tr. 6niogan, aan de aamenTloeiji■g 
ftn de·Tjidoeriaa met·de Tjib811mm 6° 411' Z. B., 109" O. L. 

GROK (DK) • n•m , ,reiken de landliede11 meestal geTen aan Let. 
4. Gaou■, in S,,,.,._Yi-Jr,p, in bd Yrifa •• Sl11û, pro•. Zte
,_,,_ Zie-G-■• -

GROB•(Dit, geh. -op- heteil. Z11il-B~la.•l, pro". ZHla.ntl, arr., 
bat. en fa. Z; Yan 6iwr, gem. en½ u. Z.. W. \'an Kloetitt9e11, aan den 
llnatWftJ wn •• Grnenpolder naar Goes. 
- Vneger· tt.ond- bier een kapelletje, aan ST. KAHTlw toegewijd,. 

waarom het geh: ook wel onder den naam nn ST, Muuzll'-TB-Gaos 
-norkomt, Dit luipelletje·is ecltter ,iade lang afgebnken en de plaau, 
wur ilet gestun hNA 1 kent IDl!n - &baas niet meer. · N11 is er eene 
lreeg TOOI' fle pauaalelt'. • - · 

GROB ~ST.-IUARTE~TI-), naam, ~ader -welken het Jeh, D■ 
G.01 , in Zaid-Bfftla.itil, pro•. ZHla.""; op sommip kaarten wel 
•• Yoorkomt.' lie IN!t 'fOri~ art. , 

-GROEDE, -pot. -in &.a.11-Yla.a...,_, in het Yrij• •n SI,,;,,. 
meestal tot het Laratl-Nn"Kaáantl gerekend , oficboon eigenlijk ge-

. .nomeo niet daari11 ligeacle, pte•. Zeela..d, arr. llûltlt!llnuy, bat. 
(!wllw.-,g, distr. Sl•i~ (& k, d., 10 m. lt., 4 ,. d.); pale• N. aan 
de Noord•, N. en N. 0. aan Bresken,, 0. aan c1e Schelde, z. O._ 
en Z. na SahOflldijb, z •. w, aan Ooa&burs, W. ua N-.allet. 
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Dti. ~• bent ~ve het.d. Groede ea bel ,.i..· ~.aitcltf~ f 
al de pold. der Watering van Baar:r.ande,,behalve het.11oordelijk 
deel van den El inb!'t.h polder, al do pold. der eigealijk.e Wa t.~rin 8' 
o! Dljkaadjc nu .Groed~, met de lat.çreaanpwaueue Corueli.,_ 
polders, van det Linae'spolder, en de helft. vaa .ten Hu.r" 
sronjepolder (Baánst-polder is echter onder Nieuwvliet). Zij beslaG, 
Tolge■s het kadaster eeue oppenlakte van 2903 bwad. 70.~ •. r. 27 .-. 
ell.t telt. 41SS h-, ~et. ongevtier 2li00 i11,r,,,dio moat .hua ---
't'Înden in den landbouw. . 

De Herv., die h.ier ruim' 2100 jn gelal zijn, ~1111 lmO ,.... 

uit., welke tot. de klass. en ring van IJ:;.entlipe _beboon,. Ofac;booahel 
aker ~ , c4t. de Reformatie hier tijdens den religioanredo •aelaeacle 
werd I zijn er geene bijiondere bescheiden van dieq tij!i, bekend , de 
inwoners staken , bi; de naderi"S der Spanjaa,den I in. 1~ de dij
ken door en vertrpUen naar elders. Na de herwjkiag. WIi& de eerste 
Predikant P1n111 1111 Lv11t, die in 161:S ia. h!idieai.og ; kwam. V IIOf"o 
heen be,stond hier .ook eene aan&ieolijlr.e Waalaobe. 1em,,a,te, . wellMf 
echter verminderde, naarm~le de laadlieden, die uit_ Frwrijk 1ew._ 
•aren • de landt.a.il 1Dilfti1 werden. lJe elJ&lle llNl~ bij. ~-
1I_em. trad ongeveer 1619 m dienst. De Synode le Leydea vaa 16l8, laad 
D.u111L DE Cof.oiln I Regent. van liet. Fr.._scbe Collegi.e. te Leyden., Dll&f' 

Zc,Iand gezoudcn, om. aldaar met d, Heeren. lllUI dea;.V.rjo k,Slaw 
~ me~ de. inge1eten6'1 vao Kadiand \e 11verlegpn., hoe beat. 4e ,aoodip 
seldeo te vinden lilt he.t owierbowi ~ ~ Jir&a1cll . PffCli.uaL-.. 
GaoiDJ, 1111 deze volbr,g\ 1ijpe eomlDiuie aoo wel ;. dat. .eerlaog J-. 
Dl Pan , . ,Idaar al,a zo°'ania ~er4. IINIJ8'teld •; 41e. laata&e Predikaa\ 
aldaar. was Jua ~AcquuBouauuv, q),. bij den inval.d4:f. J1usc:bea.,.i9 
1794, ~eaen" ge)mik aan be~inrt , uqr. elden 'lle~~ :., Seder\ ,.,.... 
de gemeente -van lijd tot t.ijd bed:cJd .door Ds •. LMIIL 'H~ $ui&,. ..., 
Û, in het jaar 1818 met. de N~erduitsdut _ve4'(!eaïcd. .. . 

Het getal der E\'aogeliseh-Lutberschen onder . 4elll! ~• ~ 
ruim 100, zij JDaken eene gcm. uit •. dia. \K.cleo, l'.Ïgg nP ~ 
behoort, eu eencn eigenen Pre1bkaot hevft, .. ,Tot.4ez•aem-tllelaCIGl'U ... 
hunne gelo,ifsa~uooteo ui\ de overige ~ben v4a ~ d.ïinrikl., •~ 
zij, iµ het gebeel ongev~ 130 zieh:n telL .P•1,1114esle 1-D'81' zija 
nog afslammelingen der, in het jaar.· 17:52, •ea,mi,i,ne. &W.w
gers. Op verzcocl no Burgemeesteren en Schepeoça -..aa wit V rijo.11 
h11dden de Stalen-Geoeraal uo ~nnen • lle,,ide111. ... te l\ct_,.rr, 
den Heer G.u,L1iaz1, last. gegeu:11 .. OR& . 700 ... of iOO \ deaer~ .oap,, 
lukki1ren herwaarts te ,enden. D.n 9 ~lei 17:W ,&,QQI' ee,a, ptal qa. 
ruim 700 cehuwden met. de uouwc.a e.o Jr.iadereo., :eia.,,Mim .80 ooge
huwden alhier aan. Zij wer~en ga5.hriJ o.nl'll'WJlfCD ,,., ee~, ti~" 
op koslen ,an gemeld collegie, \l~ll lu1,.s,,~Df . .- hctt. Q,Pd.ip _... 
11eu ; evenwel konden de, rueçst,n, deiier, 1-rgl-.w~n~•. Jic1 io, cl,i.., 
lagere landen niet gewoon worden ; maar keerd,ta a,poedi11 ~• V.
lijd tot. tijd ~erwinderde de gemee""e QOJ , ~ , . )lij . gemeqgc:l,e,bawe
lljken, de kinderen nclal tot, dit, lle".,FDeente o!HJ,ging,n. Er llijJll 
ecl1ler nog notabele fawilië11 , welk11 t.ot, tie .i.taue, ~u~ •. paaeeate
behooreo. h1 den be1rinne geacbiedde do gocbdie111ilclefc1Hng in de 
Hoo3duilscbe taal, m.iar 1ulu. heef&.. opoebouden, .Q•aJ)ANlttt èe l~ 
de laodlaal lllalJlÏg "crdca. D~. eente Pnidikaoli }tij,. cleie (lellleeD&o• 
"as Jou11.. Goxw1 Fissa1a ~ .di~ er: in beli jaar. ,1733 · J,....-a.lD. liet. 
l>eroep geschiedt. dour den, kerkenraad , uit eeae nominat.iei, die Le 
AmsterdiQa wordt 1aiqc11gealeld door Heerea Kom~iuar• vaa de 
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Le ... ._... la .het~ an Kadaani•, ·• o~ 'fan•k c:qn
lÏl&orie Ie Amsterdam én Heeren KommiMariueo van bet Liefdefonds; 

Het .ptal Afgescbeideneo beloopt hie.r 31S. Zij sljn bij Koninklijk 
J.lui& van 16 Oc&ober 1841, -no. 80, alt gemeente erkend, en tQ 
den .1,e~reA- ook die der overÏfre plaatsen van dit di1trict , waardoor 
het •getal oogeHer ISO wordt, Zij hebben nog geen_ Predikant , m•11 
het. herderlijk werk is ~edragen aan dea Predikant van 6011, die 
wa. ~ IH-,tijd over.umt om te prediken, en de liGodzegelea te be-
~ML , • 

Bet .,..i R. L bedraagt raim iOO 11ielea, onde, welke ,USO Com" 
mwiwuttea, bij besluit vaa Z. ll., un den i8 September 18'1 , no. 
7i, ,ala eene par, erkoad, die tot het vie. gen, van Breda, dek •. vali 
B.ut , behoort . ea lot welke ook gebrairt, is, N ie uw v 1 ie 1, B ru"'. 
kens en het. ooatelijk deel vu Schoond:ijke, waardoor 1lj op ruiai 
ISOO aielea , onder welke 300 Commonikanteo , gerekend worden. Bet 
1lija bija, .... Ue lieden of familiëu 1 die 1inda eenige jaren uit Vlaaade
no Lerwaatl pemea -11ijn- en-1ree&endeel,.arme werklieden of weillif 
8f8Glde paehkn, De ~, · die tot Putoor of Diuervant ia lleze 
gemeente ••• aangesteld, ÎI •geweest JolU.llm Wausuva VG19, ,die at 
ihans DOf ll88', . . .. 

Te voren bestond bier ook eene gem. van Doopttflll-, die , uit Vlaa11-t 
...,_ TeJCl~eq, bU het, be(iijken ·d• pelden henrurts waren geko
••• Zij waren gecombineerd me, dat van Nieww,,lid, .en werdeá 
hldieG.i 41,oer dea PredibnJ, vaa _.,.,,,_,. De kerk. stond te Nieuw
~. . Het voelpalll ~ da,, clerwaarts looP', draegt nog den naam ..... 
•JLmóist.epa4. Tlians ü i~.tlae beide a,emeent.e geeae enkele Yan dia 
paindte meer aanwe1ig. • . . . · 

••n-tel& ia. deae IJ8lllee.Qf.e slechts. é6a. laraê"lin , die t.ol. de rinpy
-,eg., .._.., lltJMllnwg, bnoo,t. . , ,·, ' : 
. ~~ d., .Gao.itl, lÏft ~ u •. z. · W. Yaa )liddelhurr; ·11 u. ll. ,, •• 
Oueûtarg, ,il u. N. 0. van Sloi1. Het lielaoerl tot de ondst.e plaat1e11 
~•· ••· 4i•trikL . Op ,.ucle ka•rt,ea vin4t me11 het ouder dea naam . 'v.aq 
--....., op •re• ,indt men,, Ar...auu ~ . welke naun m•ohi• 
ü,-ar ·te :}eidoa na de III08l'eD of. moerat11m ,' die Jûer gevonden werdenii 
~ indieta, . .llet,pea door •elepeerden, nietsander,g'l'OH, ge,teld irotdt;, 
ü"Jlori~ iR.dea st.\!ekea h"•· ,·ublijt'. haddea, dan köode llr. wel 
'-•d·IMl&aaa•:· ta,cla,en dim 04Mlea ,n,um •• ·lliea vaa dllt··•olk~ 
Qp ...,_ kaarte■ •laat Jlooa&SII& 1 WIIMND 116.lauoigea ciao, naam · atLii" 
dea.,YU:,aek.erea G111Aanlloull, clie ia de deitiende eeuw, hier.beait.. 
lia)po. bad.-. ·Naderbaad viaclt ,rnen na. Gaoaw.a i1); vool'b de·Gao• 
q. ao, rwilnl'- .i11, .4e" · wandelintr bi dea .._ ·dmet plua ;: mliel&:: i.,a 
bepalead lidWOOl'd pnaikt. . . . ,' 
• ,».a ..-. ••b.eerl· h8'• .,....._Me-·IIIOIIIJI mstler, het. Vrije·, er. ween

_., v«,e '-i•ljjH fa•lii•• )lij 9"18r ftll belegerins ,Jd. sta& 
Sluit.,, •tïtd&,...,.1 . .b,t,•cou.,ïe vaa den '\T,te, 1icla tijdelijk,allal& 
De gewone_,.., .. :a..lwas op ~•• liep ·door deae- plaati, Nbg ia 
lift.:fllfll·1J,_t _derp. •• ,0114-ncheidoa lketen ,: 1tedwijle · gebao-1; 
-~-«. in-....ndige iàri,&iag- vae. vele hQÎlell no votige wel'fllar&, 
k -.ertnk v• .. ..,. .. Jauicalijke !Ümlliën.; het•, verJei\mn' ,vani deo 
....,_,,ve,o,irer ,Seho,taulijke 'eo- Oo•&btarr, gepard .met ~de. alp111181111 
.,...~ .. .der lancllëedea~ iµ,. •'. ,oor4:,. ,laeeA, het echter, ia veldl 
pJ,,act, · Ia .d,q"JiebouwdM ~.llija·167 b.,lllèti9QO ~-~-: · ! ·. 1 

• • ' ' j, " : • . > ' • ,. • . 1 • , ~ ! .. 

· .. i: ..... 
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BehaJiè. tene kleine ·•tUfselmakerU , bestaan er· In 01001· pellé• f,,.:. 
brljken. Er zijn vier windkorenmolens, ·twee daàrnn bij het dorp. 
een op het geh. Kruisdijk, en een aàn Scherbier·, zijnde eea oud 
Yet-r op Oostburg , waarbij een klein fort •nn dien 'Daam lag; 
· De kerk der Herv. is een oud gebouw, maàr slnig, tuim·en groot, 

l'bet eenen frnaijen , vrij hoogen spitsen toren ; doch zonder cwgel. De&,s 
l.crk is voorzeker VOCK' de R. K. eeredienst gebouwd gewc,rden , doch 
men weet niet aan welken Heilige zij toegewijd. was. O&choon dit dorp 
Yan 1"86 tot 1616 oabedljk~ eo ontvolkt gelegen _heeft, is echter de 
kerk in stand gebleven. Bij de l1erdijking w11 :iij evenwel onbruikbaar• 
en moest men zich derhalve tijdelijk van eene halpkerk bedienen. De 
kerk is een gebouw met drie buiken, de middel en noordelijke· bni
ken worden voor de godsdienst gebruikt. D11arin is een net lfd,eeld
houwdeo predikstoel eo doophek , eene bank , eertijds voor de Heeren 
Yan hel Vrije, maar die thans door de Regering gebruikt wordt, 
ook toont men er oog de bank •an de bedijkers der polders, deo 
beroemden J•co• C&n en diens broeder. . De zuidelijke btiit, diende 
Toor W aals.-be kerk , zoo lang die gemeente ·bestond , maar is thans 
10nder bestemming ; bij het steeds toenemend aantal HervoMDden , 
zal het welligt noodig worden, die weder met de overige gedèellen der 
kerk te vereenigen. · · · • · 

De Afgescheidenen hebben een klein, mur net, opzettelijk geboawd, 
kerkgebouw , zonder toren of klok. · · · · · 

De 'E•ang. Luth. kerk, welke ten jare 1740 op koiten TIID lleler # 

te Amsterdam bettaand- food• Yoor de Lntb. io Wuod gebotnnt' 
werd, is een ruim, net en sterk gebouw , 'YOorzien van e11n orgel, 
maar zonder toren. 

Het gebouw , waaffli ·de l\; r. · eeredienit tijdl!ll\f\ "t"l!rrigt. wordt, 
is een daartoe ingeriffle schuur, ,:P ~ l'OJ' een klokje ire,laatsl' il. ZV 
werd daartoe ingewlja .op den fi J'ebruarlJ 18.fi, en- de een&ie dienst 
In 1elfden dage daarin n,rigt. • 

Er lijn twee openbaré aeholen , ééne zoogenaamde Gereformeerde-, 
en ééne Luthencbe , die. e•enwel door kinderen '1"at1· beide- en- •aa 
andere gezindten door elkander bezocht worden , afteen • nirge:aoa
derd de scholieren , die Yoor rekeoin:r der· kerkelijke fondsen onder
wezen · worden. In heide scholen kaa bel middel getal der· leerlin
tr,:n op SIS worden gesteld, doch door de li1ming der ffl'm. pan onder
aébeide11e kinderen te llre1un1 1 te '&1ioondijke en te Nie••lifll ter 
achool. Op het geh. 1l r u is cl ij k , i, ook · onlanp t!enll hijlondere 
ildlool · der tweede klasse, ats bijschool , -opgerigt , · die door elkander
~ 30 lee~lmgen aal mogen geschat •orden.- .... Bij Gaou1:ligt Ga1.1-
Loc" c (11e dat art.). · · · ., · 

• De kermis te G110111a valt in op· den •tweedeil'Paascbdll!f, ètl tlaurt. 
Arie dagea 1 ook is er nor eene kleine kermis, dea eet'Slel'I Wèensdi3' 
in· Octolier, • waarop echter geene vreemde kramers meer komen , doch 
die door de ia-wonen als aitspanningstljd best.eed- wOt'dt. 
. Gaoua bad te voren , even min al, eenig ander dorp , dat volstrekc 
onder het Vrije stond·, een eigen wapen, Er· bestaat echter eene 
overlnering van een •oormalig aloud wapen ; dat een groene boom 
sonde geweest zijn. Doch in 1817 is door den Raad van Adel "a 
èleze «em., als de voornaamste dergencn I die onder het collegie va11 
liet V rijc ·gehoord· hadden 7 het alo!!de wapen daanan volledi8' , _ mei 
al de versierselen, verleend. Het is een scbaa nn zilver, heladea 
meL een ba11d van atoor , va1tgebo11den , _ter regtenljd1 door eenea. 
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'WiWemiua • tedi~Ucle dOQr )uit heeLI der ~jgh!,!id.. He& -.,. 
i, gekroond met eenen distel. , 

GRQBDE (DIJKAADJE-V AN-) or, W .l.TIIU!IQ-:V.111-GIOIDB, dijkaadje 
ia Staat,-Ylaoadpen~ in het. Yrije-,,a-Sl'IU, prov. $eelanJ, arr~ 
Mid,Jelhurg, kant. Oo,thurg, distr. Sluil, gedeeltelijk gem. Groede, 
1edeel1.elijk (PIDI• lffflWJl?lict; palende N. aan de Noordzee, N.O. 410 
Oud-Bresk.eD1, 0. aan.de Watering van Baauande, Z.O. en Z. aa1,1. 
de poleien in het voormalig kauaal , dat nn het Zwin door de haven 
van Baarzande naar de Schelde liep, zijnde nu de Groote-Co,aelia
polder, de Kleine-Cornelia-~lder en de flw-gror,je-polder; W. aan de11 
troote-St.. Anna-polder, de11 Lamp1in1•polder en den Adoroe-polder •. 
. Zij bataat uit deJJ Polder-van-Groede, waario ook het. dorp 

'Ril dien uaam ligt, den Zouten-polder,den Proost-polder, deo 
Baaut-po.lder, den.te Graven-polder, den Cle thema-polder, 
den K.lein.e-polder, den llloors-p,older, den Blok1-polder, 
.c1eu Iaen-polder m htlt deel der Oude-Uvewatering, waaria. 
oudtijds het. dorp N~çuwkerk lag, ook wel de Nieuwe-polder
"fan-Groede tJenoemd. Deze polders •areo . vóór or tijdem de 
Spaamche onluslen gevloeid, en. werden ,allen, de Baanst-polder alleen 
aiatgeaonderd, . door . de trebroeders J..,co, en Lw1uaou1 Cns , in eeno 
becfijking begrern, welke ten jare 16H geechiedde • en over welb 
ader&, diea &ij een aJ«emeeo polderbeatnur staat. Naderhand llÜD, 
door aanwu, er bij bedijkt de Parochie-polder, de Groote• 
Cornelia-polder, «Ie Khine-Couelia-polder, de van der 
Lin1Je1-polder. en de Jlu rgi:onje- polder, alle welke polders milt 
regtstreeks opder de directie ,-an, Gaoapa staan , als behoorende niet 

· tot de eerste dijkaadje, maar di'e toch., als tot. de W at.erin1 behoo
rende, )µwuen beschouw4.w1,1rclen. D~ Beanat-polder is eerst in 

,li!,t laa"-t: der vorige ecu.w, als deel der W .l.'l'&alllli-V.111-Gao1pa, aango
no.meu. Deze is ook de eeoiire polder, die onder de gemeente lfie11...
•liet ligt.. De aanleiding was het ,loeijeo van Wulpen ; hierdoor 
werd. fe:&llfd.e Baan1 t-po lder, te voren een biuueupolder, aaa _de 

,woede aer zee blo11tpteld. Te klein eo te arm :i:ijnde, om zich zelwi 
.ie belchermeo, terwijl de reirJell)enten omtrent calamilell$e polders nos 
niet )lestondeo, wierp men. :uch ia den schoot der W u11111111-u1-Gao101, 
Due. was te hereidwilliger • om dien polder aan te nemen, QIDilat 
.hei hehtud "IUl den Baanst-polder" voor haar van het g.-oot.1te ~ 
lang .was. Jijua 4e heli\ van .het jaarlijksch inkomen der waterins 
.moet au het behoud van den ;Bunst-polder besteed worden. Geea 
, wonder dm dat men , daar er nu betere reglementen cmtrent nood.
lijdende .polders bestaan, 1inds eeni_ge jareo ijverÏIJ sewerkt beet\, om 
weder -van den gemelden _r.lder ontslagen te raken. Dit is echter 
•• aiet gelql.t , ozadat .bij • . tijdens het. tet 1taud ILomeia van die 

.. ft1Jlemeuten, reeds .geheel ia de W .l.T&al!IG v.t.1 Gaoua ingelijfd wu . 
. De D1,1~+4oa vu Gaoaoa wordt. verdeeld in letters , loopende van 

A tot. Z, beginnende in het noordwestelijke deel met. den '• .Gi:avea
. polder en eindÏIJeod11 tegen den Grooten-Coroelia-rolder. De Baaost-pol
,.der ÎI in deze. verdeeling niet begrepeu. Aboo II de. '1Graveo-pol
_d.er, zijnde letter A, .g~ot 87 bund. IS8 v. r. 78 v. ell.; de ei.., 
thems-polder, aijnde letter B, groot 17 Luod. ISIS v. r. 63 v. ell,'; 
·de IUe iue-polder, llijnde letter C, groot 34 huod.19 v. r. 47 v. ell.'; 
Jie .Moors-polder, zijnde letter D, groot 117 bund. 9.7 v. t. 9.2 y, el~; 

. de Proos,t•poJder, aijnde lelt.er E ,.sroot.179 bund. li3 v. r. 61h. ell.,; 
4leZoute-po~d er, .•üncJe .letter F, groot Ut bund. Ai v. i;. ~6v •. t;ll.j 



aao. 
d1, Blob-,elder, alJnlle létter 11, n af\rek '1'1111 r.1 en 1, fP'OOI 
St band. 20 v. r. 21 v. ell,; de Isen•polder, 1\jnde letter l'f, 
groot il buod. 87 v, r • .f8 v. ell._i. de Onde-poldel!•Ull•Groecle, 
sijndo letter G , N°. 1 ea i van Ji, f-N , R e°n 8, gw,ot l:Si bunll. 
t( v. r. 91S v. ell., en de N ie11 we-pelder-van-Gtoede, zijnde 
letter 0-Q, T en V-Z, groot 711 bond. 7S v. r. tJ9 .._ dl., zoo 
dat de gebeele watering groot is 1841f bond. '13 •. r. 14 v. ell., en 
als men de polders de Groote-Goreelia, de IUeine-Çornelia, 
den •nn-der•l,inge-polder, den Hurgronje-polder en den 
P·arochie-polder mederekeftt', volgen• ltet kadaster, i011J bond. 
97 v. r. 81 v. ell. In het Zuidwesten 'van den Oude-polder-van
G roede, tegen elft S1. Baafs-dijk, vindt men nog twee naast elkan
der li1mende poldertjes vermeld, namelijk de,dlliddel-polder, tegen 
clen Zoute-polder, dese is N°. t van let.~r G, greot 8 hund. 66 v. r., 
en den J uin-polder, tegen den lttn-polder, zijnde N°. 4 'YBD letterG, 
,rool 6 bonll. 82 T. r. i7 T. ell. Dei,, llijn, al• ooderdeelen van den 
Oude-polder-van-Groede aangemerkt, in de groott.e Tan die11 
begrepen, en alsoo bierbo-ren ooit niet a6onderlijk vermeld. la eerst
genoemde dijklr.aadje 9taaft, behalve het d. Groede, nor 28S woon
huizen, onder welke SIS hofsteden ; doeb in 4e ses laatstgenoemde pol
ders nog 10 b., -•ronder S groote hoerder\jen. In de D1.ru•1111-ns
,Gao1011 liggen drie groole kreken, de Nieuwkerksche-kreel, de 
Oude.haven-van-Groede en een overblijfsel Tan bel Zwarteg:at. 
Krachtens ftn tijd tot tijd geslotene va-biadtenissen "hebben , door cfeze 
watering ook uitlozing, de Hen ric111-polder, den Veerh oei
polder, de Brugsche-Taart•pci1der en de Au1ter1it1-polder~ 
benevens bel Zoetwater of de Oude-'haven-van-Oostbu rg; 
.,oorts het 1uidelljk deel van den Groole-St.-Anna-polder; als
mede Oad-Brealr.eH en Jong-Breakeo•; gaande het kanaal van 
'IIÏhrat.ering door heide laaLstgeaoemde polders, naar de Nieuwe sluis, 
waar achter nog eeoe coo1etVatie- af" mligheidsslui, ligt. Dit is thaas, 
'ffOr al die polders , de eenige áitwatering, daar al de Troeger bestaan 
llebbende verland zijn. 

:Het bestuur over do dijkaadje , bestaat nit éénen Dijkgraaf, twee 
Gezworenen en éé~en PennDÏftmeesler of Ontvanger-Griflier. 

GROEDE (NIEUWE-POLDER-VAN-), pold. in Staat,-~, 
in bel Y"ïe Nn Sl,m 1 prov. Zeeland, arr. llitlditlbarg, lant. Oo,t
hrg , distr. Slui,, gem, thotde; palende N. aan den Oude-fOlder
'tan-Groede, van ,i,elken bij door den IJTendijk geseheiden is, 0. aan 
den Parochie-polder en den Kleine-Cornelia-polder, Z. aan den Groote-
Cornelia-polder en tien van-der-Linges-polder, W. aan den Groole
St.-Annn-polder. 

Deze pold. is een deel der dijlaadje van Groede , hie"oren gemeld, 
en beslaat, -volgens hel kadaster, eene oppervlakte van 712 bund. 
15 v. T, 19 v. ell, scbotbaar land. Daarin zijn 110 h., onder welke 
1i hofsteden In dit gedeelte der watering van Groede kronkelt zich 
in vele rigtingen de Nienwkerk1che-kreek (zie dal woord). 

GROEDE (OUDE-POLDER-VA.N-), puld. in Staat,-Ylaonderen , in 
'het Yrije NR Sluis, prov, Zeeland 1 arr. J/iddellmrg, kant. -Oost
lntrg, distr. Slui, 1 gem. Groed~; palende N. aan den Zoute-polder, 
den Proost-polder, den Bloks-polderen den Zuidwesthoek van Baanande, 
O. aan Groot-Baanande, Kleio-Baanande en Jong-Baanande, z. aan 
den Bazen-dijk of IJve-dijk, die hem Tan den Nieuwe-polder-van
Groede acheidt , W. uo den Groote~St.-Anoa-polder en den Iaea-polder. 
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-' • 'M •pêld. ,Is frl'OOt. Ut-band~ t4 •• r.' 91 •. ell., en daarib 1taat 
liet aanziehlijke d. Groede. Het is een zeer ,oude polder, die gcdureade 
-dé Spaansche onlusten, in 11S86, tegen het indrin(l'en -.an P~H&, up
zettelijk werd doorgestoken, eQ 11erst in het jaar 1612 herdijk.t werd, 
mak.ende bij deel van de groote Dijkaadje van Groede, van welke bij 
het middelpunt is , en die naar hem gcnoemd wordt. Hij heel\, als 
deel van gemelde waterinr,, geen afzonderlijk polderbestuur. Daarin, 
Haan, behal'fe het d., 70 wooobnizeu, onder welke 16 hofsteden. 
· GROEDE (POLDER-VAN-), voorm. pold. in Staat,-Ylaan,l.,.en, 

prov. Zeeland 1 welke reeds van over oude tijden bestond eu in: 
.,elk.en bel dorp ,van dien naam, vroeger Moerkerke or Almoer
k er r genaamd. lag. ,De Oude-polder-van-Groede, hierboven gemeld" 
1al. nagenoeg dezelfde 1m:en. Reeds in de twaalfde en dertiende 
eeuwe~ leest men , over bedijkingen van aanwassen of buitendijks lig
gende gronden en schorren bij en ten zuiden nn Ter Grouwe, waaruit. 
l,lijkt dat toen reeds een oudere polder Tan dien naam bestond, en 
het is vrij zeker , dat het Land-van-Groede door deze bedijkingen met· 
Oostburger-ambacht, waarin Gaternisse en Schooodijke lagen, vereenigd 
ü geweest, doch door de •foeden van 1377 en latere, het laatstgenoemd 
lilDl,acltt bijna geheel oventroomd zijnde , zoo zijn daardoor kanalen 
bntstaan, Het is moeijelljk juist op te geven , hoe de ligging der 

fronden en der wateren io dien tijd geweest zij , we3cns het ge!Jrelt
ige der oude kaarten en ook , omdat nienwe watervloeden en her

nieuwde lledijkiogeu telkens nieuwe veranderingen baarden. 
De overblijfsels echter van den IJve-clljk or Bazen-dijk, welke de 

noordelijke gren• uitmaakte der, na gemelde oventrooming van 1377, 
ontstane IJve-watering, toonen aan, dat .het zuidelijke deel der tegen
~ige watering Groede in oude tijden tot gemelde IJve-watering be
hoorde, -hetgeen ook uit het octrooi nn bedijking blijkt (1). De sporen 
'ffll het- in de zestiende eeuw venlronken dorp Nieuwkerk, liggen bijna 
een half uur auidelijker, en bewijzen dat dit dorp in de IJve-watering 
lag. Het ,rater dat het Land-van-Groede van gemelde watering scheidde, 
moet laop dien dijk geloopea hebben. 
· GllOEDO, berg in Orn,-Jntlil, op het Slllll1Mclv eil. JaN, nllid. 
en reg. Penlo,,gMrg1 distr. B-o6o, 30 palen van Peblongang. 

Deze berg is niet zeer hoog , en er loopen voetpaden over" waar
door de semeenschap tuuehen Peli.alongang en Baojoemas onderbon
den wOl'dt. Hij is enkel aan deq vqet bebonwd , men vindt er op de 
dessa Goemelem. 

GROEOO, bosdt in Oo,t-lntlil I op het Santliuc'Jie eil. J-,., resid. 
en .reg. Peka.1"nga"f, distr. Bono106o, 30 palen Tin Peltalongang~ 
Bet levert toeren- , poeloe- , sempoe- en waroehout op. 

GROEN DAAL, kast. in de Jleijerij Nn •, Hertogert6o,ela, kw. 
0..tfflln.Jk-, prov. Noonl-Braband. Zie GaolnllDilL, . 
· G&OENDAL , naam, onder welke het voorm. landb. GaonUDu, 
ptov. Frie,lmul, kw. Znmto1111M71, op 1ommi1e kaarten verkeerdelijk 
-.oorkomt. ~e Gaouno.1L. 

GROENDIJK, 1eh. in de heerl. Hooge- en Lage-Z111GL"oe, p.rov. 
JfoorJ..Brahanrl. Zie Gao11111101J1t. 

GROENDIJK, GaoEHIIDlllt, Gaolll.lUUlt or Ga.uuwa-B1001JIIIIHLOOSTD, 
worm. kloost., prov. Frie,lanJ, kw. IYe,tergoo, griet. IYymbritle
'f'fJfkel, O. N. 0. en niet Terre vaa Sneek. 

(1) lil 8-, •-'- ..... , 11Wr. tL 
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Dit lloost., hetwelk bewoond wenl daor 1'0DDeD, die DMl' à ..._ 
regel van den H. Fa.t.11crscus leerden , of 1oogenaamde Graauwe-Beggijnen, 
i• in het jaar 1'63 ge11ticht. Thans is daarvan niel meer dan cle -naam 
en de 1tandplaats overgebleven. 

GROEN-DIJK (DE), dijk, prov. Frie,larul, b. 'fl'e,tergoo. 
Hij sluit zich aan den Steenendijk ten 0. un Sneek, loopt Jaar 

Offingawier 1oidoo1lwaarts , ontvangt nabij Boowke-sloot een Logt , en 
rigt zich naar het N. O.; wordt vervolgens Hz•nra genaamd, en ia 
dczelrde rigting het 111idelijke ge_deelte van Rauwerdcrhem doorloopen
de, beet hij beurteliugs Gaoz11-11ull en Hz••»ra. 

GROEN-DIJK (DE), dus noemt men ook dat gedeelte van den 
Hnndijk, prov. Fritslantl, kw. Il' edergoo, dat Noordwaarts. door 
W onseradeel loopt, en 1ich ten W. van het d. Arum , mel dea Slagte
dijk vereenigt. 

GROENE-BEDOE (DE), pold. in de bar. van Breda, prov. "Jroonl,. 
Braband, arr. Breda, kant. en gem. Oo,terlumt; palende N. aaa be& 

· Steelhovenschc-vaartje, O. aan het Sasse-gat, Z. aan de Lage-landen, 
W. aan het fort Stcelhoven. 

Deze pold., beslaat, volgen; hel kadaster, eene oppervlakte van i3 bund. 
23 ,-, r. Het zomerpeil is 4 palm oovcn A. P.; de dijk ligt 1 el 7 palm. 
IS duim. boven A. P. Hij wordt door eenen houten doill.er, eerst op de 
Stcelhovensehe vaart en voorts op de Donge , van het overtollige wal.er 
ontlast, en staat onder het bestuur der eigenaren. 

GROENE-DEKEN (DE), water, prov. Frie,larul, kw. Oo,ûrgoo, 
griet. Tietjerk,teraáe,l 1 Z. van Berner,,oude. 

Hot staat door de Folkerts-slooL met het H a'lllt•rruer, door de Beer
sloot met de Sa y Ier, door den 011de-weg met he& R om• er l 1:.. "'e e,r, 
en door de Lange-sloot en de Hooidam-sloot met. het K rai,dob6e ia 
verbinding. · 

GROENEDUK, voorm. kloast., prov. Frie,larul1 lw. Fmergoo. 
Zie GaoE1'D1a. 

GROENEDIJK,. geh. in de heerl. Hooge-m-Lage-ZnlatH, proY. 
Noord-Braband, Yiiráe distr., arr. en il u. ll. van Breia1 bni. ea 
i o. N. 0. van Znenberge,, 1 gem. Hooge-en-Lage-z-z..,, greoaeade 
le!f1!n het d. Lage-Zu,aluu,e1 waartoe het behoort; met !Si h. en SISO inw. 

GROENE-DIJK (DE), dijk. ia de prov. Jroord,..Brabaritl. Zie Gu" 
IIB!IDUllo 

GROENEDIJK (DE), voorm. linie van communicatie, op het. eil. Z■ï. 
Bet1elaad, proY, Zeeland, van de Westerschans, bij dea mond der 
Nieuwe haven vao Goes een begin nemende en nabij de Jioofdpoort 
uitkomende. Zie daaromtrent voorts op bet art. Gou. 

GROENE-GEMEENTE, zekere gronden in de ••ijerij NR '• B~ 
gnibo,ch 1 prov. 1Toord-Braband, k.w. Peellarul, Z. van Bel11Joad, 
"N. 0. \'ID Mierlo, en N. van Lierop, onder welke laatste rm· 1ij liggea. 

In het jaar 1300, werden de;i:e gl'ODden door Ju 1 , Hertog -
BrabanJ 1 aan de abdij van Postel en den ingezetenen van Mi~lo oii
gegeven , waardoor YaD tijd tot tijd geschillen en regts1Jediogen 1ijn ge-
vallen. . 

GROENE-HEUVEL (DE) of VaiJT-PLUTI, plaats op de o-rez,,., 
prov. Gelderland 1 3erri. Doon11pijk 1 N. 0. van het buis Old-Putten. 

Van deze plaats , waarop een oude lindeboom , de V rijboom genaamd, 
geplant was, konden vlo:relingen, om de eene of andere misda;td ver
volird , niet met gewei weggehaald worden ; lerwijl zij er veerti( 
dagen van lijfsbehoud nrzekera waren. 
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GltO'ENEHOUT, naam, onder welken het geh. V ao111■0UT • in het 
markgr. vnn Bergen-op-ZOOffl1 prov. Noord-Brabantl, op sommige 
laarlen "el eens verkeerdelijk voorkomt. · Zie V101uoUT, , . 

GROENEKAN (DE), veelal verli.eerdelijk D11 Gao111HAIIT genoemd, 
geh. in het lfederkwartin der prov. Utreclil, arr. en 1 u, N. van 
Utrecht, kant. en 2 u. 0. van Jllaor11en, sem. en f u. Z. van Jloar
·w11dijk, met i30 inw. ~et is eigenlijk eene streek van den Mac
Adamsweg naar den Tolali.li.er 1ich uitstrekkende. Er ia hier een 
herberaie , waar de Groenela,a uithangt. Dit is in het jaar 18451 
afgebrand, doch sedert herbouwd. - Men heeft hier eene kermia, welke 
den laatsten Diugsdag in Junij invalt. 

GROENEN BERG, Ga0Eiu111uao of Gaonnvao, vóorm. kut. in het 
Goore9t 1 prov. Groninqen, arr., kant. ent u. 0. van de stad Groningen, 
gem. Jlliddelhert, op' de Bu11elgunne 1 aan den voonnaligen oever der 
llunse, ,·óór dal die rivier naar Gronin1ren was afgeleid.· 

Dit kast. schijnt bel stamhuis der Gao1n111uon te 1ijn geweest, welke 
edele ridders , •,aarsehijnlijk , daarvan hunnen naam ontleenden , ten 
minste woonden 1ij aldaar 1redurende Utrecbts-Bisseboppelijke regering 
over het Gooregt, in welk t~dvak zij de Praefeetuur, of, wil men liever, 
het ambt van Burggraaf bmnen de stad jaren lang hebben heli.leed. 
Nadat het kasteel in het jaar 12U geheel was afgebroken, was het 
naau\\·lijks herbou"d , toen hel in de tweespalt , tusseben de Gelkin
gen en Groenenbcrgen (1), in het jaar 12ä0, door de Gelkingen, tot 
op den grond toe werd geslecht. 

De plaats, waar dit kasteel heeft sestaan , is door hoogten en laag• 
ten nog heden duidelijk. zigtbaar, hoezeer allea , met den daarbij lig- · 
senden grond , weideland is. Hoe groot de omtrek -4er gror.deo, tot 
het kasteel hebbende behoord, is geweest, ~an niemand meer bepalen. 

GROE?lENBERG, heu,el in Rijnland, prov. Zuitl-llollantl, m een 
atuk weiland , aem. '1f' 011enaar-en-Zttidwijl: , nabij het d. Wassenaar, 
zijnde een overblijfsel van de plaats gehad hebbende afzanding dier 
landen. 

GROENENDAAL, Gao111n.uL of GaoBRE~DAL, kasL in de JJleijerij-.. 
'• Hertogenbosch, kw. OillerfDtJk, prov. l.'oortl-B:·.~bantl, Ihrth distr., 
arr. en IS u. W. ten N. van Bindliot1cn, l;a:it en~ u, W. ten Z. van 
Oir1chot, gem. en IS min. Z. 0. van Hifrcre11beek, :!an de Hilver. 

Dit kast. is eçn fraai naar den nie1men t~ant gebawd hui,, met 
dubbele grachten omgeven. De boschjes en tuinen , welke sierlijk 
aangelegd zijn, leveren aangename wandelwegen op. Het werd vroeger 
in eigendom bezeten door het adellijk geslacht van Bazcar, en in het 
midden der vorige eeuw, door den Heer Po1L1P W1LLH DB Scaan.11101, 
Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen van Braband. 

GROENENDAAL ~ buit. in den Tieltn1JGOrd, prov. Celderlanl, Be
,aeJentlûtrikt 1 arr., kant. enf u. N.W. van Tiel, gem. en 1 u, N.O. 
-van '1f' odenoijen 1 !S min. N. 0. no Dmmpt, waarloe het behoort. 

Door de ligging van dit goed , aan de zandwegen van Tiel op Zoelen 
en dien , welke van dezen weg op Drumpt loopt, levert de wandeling langs 
dit huis , beiitaande uit eene laan van opgaande populieren en ljpenlioomen 
en wandelbosehje, digt bewassen. met hakhout, eene zeer aangename 

(1) Kea •Ie orer den oo,wproag ea de poolgen HD deze i-w ... pa1, de lrorfo S•""" - .r. """" 
C"°°°""' Otn ÛI howCla geboM10111 g won•" "' "" dnnlter oerr3a111 ,OC ,tafflftl wonittgtw, 'DOOr 

......i41a "' Gn>nin,.,.. ... -· geleerden medwbelder ••• u. o. Fs1TK • medegedeeld ID " 

llijd- -• Vadorla...i.eA. 6t,eMfclft1à " OMd/lcidluRclf, nnamel4 en uilpp,ca daor 1, J.. 
lfu-, D. 1, bi, H0-14" 
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uitspanning -.oor do inwonen un Tiel opt welke waadeliDIJ aij Dnnnpt
om-gaar& 11oemen. Dit buit., voor welks huis men eene breede «racht 
heeft, beslaat eeoe oppervlakte vau 10 bund. 30 v. r. 20 v. ell., en 
wordt thans in eigendom be1etcn door Mej. de weduwe J. Hmun Sz., 
te Tiel. 

GROENENDAAL, buit. in het lfeJerk111artier der prov. Utrw'/at, 
arr. ea 11 n. z. van Utrecht, kant. co 1t u. 0. N. 0. van JJ"el
,tn'n, gem. en 7 min.· N. 0. van Jutphaas. 

Dit buit., hetwelk met de daartoe beboorende gronden eene opper
vlakte beslaat van 48 bund. 42 v. r., wordt than1 in eigendom beaeten 
door Mevrouw de Douairière Juo1 ll.1.11a1n Can Baron v..11 Uruaou 
Y.1■ HEE•snoz. 

GROENENDAAL, voorm. 1cban1 in de heerl. Bol/unen , prov. 
JYoortl-Brabantl I aan de Maas, 1i u. 0. van Hev,den I even zoo ,·er 
W. nn Cre11eeoevr. 

Deie schans is geslecht, zoodat men er thans niets meer un ziet, 
dan een perceel hooiland. 

GROENENDAAL, voorm. buit. in het lfederkwartier van de prov. 
Vtm:1,t, arr. en i u. N. W. van Utrecht, kant. en 11 u. Z. 0. ·vaa 
Maarssen , r,em. en ½ u. Z. · 0. van Zuilen. 

GROENENDAEL, ,·oorm. naam van het buit. Gao111nn111, in het 
Gooregt, proY, Groningen (Zie Gaoansr1iu11) , welke naam in het laatst 
der voriire eeuw door Mr. hnus Duo Qo111Tus op het ·BLuuW1101s of 
Bu.1.t1w-1uu1a, werd overgehragt, door den steen met het opsclirift , 
Hoa.• Gaoi.11E11DlBL, welke vroeirer -voor het tegen'1·oordige, zeer nabij 
1Jelc3en GaoE11BSTUII' gevonden werd, in den gevel van bel Bu.1.vwauu 
te laten metselen, waar hij nog boven de deur gevonden wordt. 

De sage aegt, dat in 1672 uit Groniniren, op den Bisschop Tao 
Kunster, die met Officieren op de tweede verdiepinir -van het Bu.1.u
JIUIS of, aoo als men toen spelde , Buuau1s , 's avond bij kaarslicht 
aan tafel zat , een kanon is gerigt en afgeschoten , die hem een be
ker uit de hand, en tegen over hem eenen Officier het hoofd weg
nam, zoodat daardoor het maal in -vcrwarrintr kwam, en men in 
overhaasting vlurrtte , m1àr het toenmalig nu af1resletcn buis Hemmen, 
waar de Bisschop gedurende het beleg YaD Groningen, zijn -.erder 
-verblijf schijnt r,ehouden te hebben. 

GROENENDAL, ook wel eens verkeerdelijk onder den naain Tan 
Gaounu voorkomende, voorm. landb., prov. Fri'eslantl, kw. Ze11e•
to0uden, griet. Doniawarstal, i a. Z. Z. \V. van St. lfieolatuga, 
waartoe het behoorde. 

Ter plaatse , waar het gestaan heeft , ziet men thans twee hoeren
huizingen , welke , met de daartoe bcbooreode gronden , eene opper
vlakte beslaande van 28 hund. 28 v. r. 90 v. ell., in eigendom be:r:dco 
worden door S1nu Tm:TZES LtHSTBA , die er een van bewoont, en 
door anderen. 

GROENENDAL, kast. in de Meijerij tian '• Hertogenbosch, Jnr. 
Oi,terwijk, prov. lfoord-Brabantl. Zie GaoEIIEIIDAAL. 

GROENENDAL, verl. kostgr. in Nederla11d1-Guiana, kol. Suri11a11u-, 
aan de Bo11e11-Co,nmewij11e, ter liukerzijdc in hcL af\'areu; palende 
bovenwaarts aan den ,·erl. kost:rrond llust\'cld , benedenwaarts aan 
den ,·erlatcn kosti;rond EJcmhurir; 2ü0 akk. groot. 

GllOENE!SUIJ K, d. in Staats-P laamleren, in ll11lster-.timbacl,t, 
prov. Zeeland, arr. cu l; u. Z. 0. van Goe1, kilnt., distr. en lil u. N. 
Tan Hul:,t, gcm. llo11teniste. ' 
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Jlen tel1 er, in de iom van het dorp , 68 Luizen en 160 inwo
nen , en met de daartoe behoorende woningen, 107 huizen, en on
geveer 600 inwoners, die meest hun bestaan vinden in den laodbou,r. 

De Herv., die hier ruim iO in getal zijn, behooren tot de kerkelijke 
gein. van Honteni11e. 

De R. K., waarvan men er IS70 aantreft, worden tot de stat. van 
Ht1Rtemi1e gerekend, welke hier eene fraaije kerk en pastorij heeft, 
zijnde de kerk aan den H. M.uT1Hs toegewijd en van een orgel , toren 
en uurwerk voorzien. 

Dit d. heeft geene school; de kinderen genieten onderwijs in het 
naburige d. Kloostenande. 

GROENENDIJK, ook wel onder den naam van Z111101a vc:,orkomeode, 
dijk, prov. Jfoord-Braband, die de grensscheiding tusschen den polder 
'• Lands van Raveslein len 0., en den polder '• Lands un Megen ten 
W. uitmaakt, en door welks ligging, wanneer ·de Maas aan de stad 
Gravo 3 ell. 4 palm. IS duim. boven het O peil staat,,_ en de sluizen 
alsdan r,esloten zijn, bij afkomend Peel- en kwelwater, verscheidene 
honderd bonden land, in den polder 's Lands van Ravestein, over• 
ltroomd worden. 

Merkwaardig is omtrent dezen dijk een besluit van J"" II, Her
tog 1'GR Br<1band, Lotrijk enz., geteekend te Brussel, op St. Maar
tensavond van het jaar 1326, ho11dende verordeningen omtrent den 
waterloop in de Maas, van den Gaonnomt lot aan de sluis te Ge
wande , waaruit men kan aOeiden , dat die dijk toen eene waterkee
ring, bijzonder voor het kwartier Maasland, ressort 's Hertogenbosch, 
was , zoodat bij een gelijk besluit van WENCELAU& n11 BoBEBEN , Hertog 
tra11 Braband en11., van het jaar 1361S, den Schollus van 's Bossche 
gelast werd, om dien dijk onnrwijld I hooger en breeder, dan de Maas
dijk was, te doen hersLellcn , welk voorschrift van ordonnantie aan
leiding geeft te denken , dat de Maasdijk , welke in het jaar 1843 de 
maat van 6 ell. 6 palm. beeft bereikt, toen slechts 3 ell. 8 palm. 
IS duim. boven het O peil gelegen was. Deze onnatuurlijke ligging was 
dan ook oorzaak dat de landzaten van Ravestein de GaoHE11Du11: door
staken, zoo als blijkt uit eene overeenkomst tusschen die van Megen 
en die van het kwartier Maasland , den 1 Mei 11S61S , ffesloten , hou
dende verordeoiniren om de doortrestot.ene galen te dialcn. Toen vier 
jaren later , en dus in 11S69 , de fl'ednchle magt van de Hertouen 
nn Braband begon te verzwakken , kwamen die van Mer,en en Rave
atein overeen om eene over• en doorvaart in den dijk te maken, waarvan 
de peilshoogte door arbiters, uit den Lande tusscben Maas-en-Waal , 
bepaald werd, zoo als blijkt uit eene akte un het j:iar 1lS97. Die 
Tan het kwartier Maasland , als eerste belang- en retrtbehbenden, stem
den echter in deze overeenkomst niet toe, en zochlen hierover regt; 
doch de onzekerheid, welke er van ht>t jaar 11S97 tot het jaar 1638 
heersehte, wie de oppermagt in de Nederlanden zoude behouden , 
1chijot oorzaak te zijn ffeweest, dat den dijk toen is opengebleven, aan
gezien de Staten-Generaal dei· Vereenigde Nederlanden, bij een besluit 
Tan den 14 Auirustns 1638, gelastten, dat de dijk zoude worden di3t
gemaakt. De landzaten van Ravestein , toen ondl'r de beschermin:r. 
,.an den Keurvorst nn Beijeren , Graaf van den I•allz , Heer van Ra
vestein enz., staande , behoefden de besluiten van de Staten Generaal 
niet te eerbiedigen, en slaken dan ook, zoo dikwijls hnn belang dit vor
.derde, den dijk door, zoo als uit onderscheidene besluiten van gtlzer,de 
Staten Generaal "an dien tijd blijkt, maar bijzonder uit dat van den 
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i8 December 1697 1 waarin gezegd wordt, dat de dijk, niettegenstaande 
den tegenstand van de soldaten \'ID den Staat, die daarop de wacht 
hadden , echter, op twee plaatsea , door gewapende lieden was doorge
stoken, en, ten uevolge daan•ao, meer dan 14,000 morgen land, in 
het kwartier Maasland gelegen, overstroomd waren, met last aan de 
Gecommilleerden van den GaoE111111D1a, om de Y-eroonaakle schade, door 
parate executie, op die no Ravesteio te verhalen , enz. Dae magt
epreuk en Terdere bedreigincren geen invloed hebbende, besloten de Sla
ten Generaal, den !U September 1734, ter vervanging nn den dijk, 
op het grondgebied van de Geoeralileita-landen , beneden het graaf
schap Megen, alwaar zij den magtigen Vorst van Ravesteiu niet le 
duchten hadden, den Sebietlakenscbeo dam te leggen; Dat de \'eron
derstellintr van de Staten Generaal, dat dei.en nieuwe dam bestand zoude 
sijn om bel opper-, peel- en kwelwater, uit het. kwartier nn llaaslàad 
te weren , geen Toldoende sterkte had , bewijst. een besluit van ·gemelde 
Heeren, van den 17 lunij 1778, waarin, onder anderen, wordt. ver
llaard : dai de Drossaard 's Land• van Rnestein , wergei.eld van acht. 
honderd gewapende boeren , den GaOE11Z11n1a had doorgestoken , dat 
die reeds van de vroegste tijden ar, tot aCwNlring zoo niet no het 
winter•, dan toch no .het zomerwater had gediend , dat. die van Rave-
1teio zich tegen bet digten van den GaozNDDIJI. in regteo konden 
'\'Oonien , en dat de Sclmt.lakenschen dam niet bestand was , om het af
komende water te weren enz. Dae , bij natte jaren , 'loor den polder 
'• Lands van Megen 100 nadeeliren toestand• bleef dezelfde, tot dat 
de Fransche omwenteling• •oor die van Megen• een relulr.kig ge
volg had , dootdien de Schutlakensche dam geopend , en de polder 
Yan llegen hierdoor Îll al aijn oud regt van uiLwaterior benleld 
werd. 

Het nalte aomersai,oen no het jaar 1816 • deed de Ingelanden der 
\'enchillende polden naar eene verbeterde waterloozing verlangen. He& 
door de Reirering ont,Torpen plan un alrremeene uitwatering, door de 
Ingelan:!~n •an de hand ge,;-:eaen zijnde, werd in het jaar 18it • den 
Scbutla:.er!~~ben dam en , in het jaar 18ii , ingevolge besluit uo 
Heeren Gedepnt~erde fäaten , van :51 Octohcr 18l!1 , lelt. T, deu 
G110C!IE110111. gedifît. ,;-elke dig'.ing dan ook ten gevolge had, dat de 
"ode dril\ van d:: ze&Liende , zenn\Îende en achttiende eeuw , om den 
dijk door le steken , weder· op nieuw in de borst der laudz.at.en va11 
l\avestein ontgloeide, zoo als zij dan ook, na het jaar 18::!i, jaar
lijks, en nog laalstelijk in den nacht van den 13 Januarij 1843 • 
hebben ten uitvoer gebragt, Lenaij den dij.k door de soldaten bewaak.\ 
vcrd, die tot dat einde in den i.omcrtijd, door de booge magt, :r.ijn 
cei.011de11 gewcPst, Om aan deae Groenendijksche oorlog, welke reeds 
van het. jaar 11S6ä bad voo1tgedu11rd, een einde te maken, 1ijn dan 
eindelijk de Gcde;mteerde Staten 'Van Noord-Braband in zoo verre ge
slaagd , dat., met goedkeuring der lnr,elanden , door de Genie en door 
de Waterstaat , in het jaar 1840, een i:,lan van kanaal is opgemaali.t, 
aanvang nemende e,·cn L~neden de vesting Grave, en schietende te \Vu
pik in het Oude-~laa.,_ic; bebhcnde de graving van dit kanaal twee 
oogmerken : 1°. 0111 de landen, in tijd van oorlog, onder water te 
zetten, en i 0 • om het overvloedine water uit de polders te lozen. De 
kosten van dit kanaal zijn berrroot op ecne som van 3,968,000 1rul
den, welk plan , naar men \'erneeml, reeds door den Koning is goed
r,ekenrd. Hit kannal lot stand gebragt "01·dc11de, zal de Groeneudijk• 
aehe vrrde 1fP.n111akt en 11nbreekbaar uevestigd blijven. 

DiginzerJ by Google 
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GROENENDIJK, TOOJ'IIJ, Uoost., prov. Frinland, kw. ,nt,rgoo. 
Zie G1inE:tD111t. 

GROENEN DIJK• geh. in Rijnlallfl, prov. Z•il-Hollallfl, arr. L,y
tlen, kant. nn Ä.lplim, gem. Haur,~. 

Er is bier eene R. K. kerk, aan den H. M11:nu. gewijd, behoorende 
tot de stat. van Koutkmlr, 1ijnde een gebouw, 1onder toren, doch na 
een orgel voonien. 

GROENENDIJK, geh. in Rijnland, prov. Z11id-R0Uand, arr., kant. 
en½ 11. Z. W. van L,ytkn, gem. ea f u. N. nn Soelfftllo•tk, aaa 
den llijn. 

De R. K. nn dit· geb. hebooren tot de stat. Tin Leydenlorp-na
Soetnwo11Je, welke hier eene kerk hebben , die door eenen Pastoor 
bediend wordt. Het is een gebouw, 1onder toren, doch met een orgel. 

GROENEN DIJK (DE), platte rijweir in de bar. van Breda, prov. 
lfoonl-Braband, in den Yugtpakkr, onder Tetering,n, zich -uitstrek
kende van het midden van den gezegden polder , naar den straatweg Taa 
Breda op den Moerdijk. 

GROBNENDIJK (DE), weg of dijk in FiHlgo, prov, Groningen, tm
scben Schildwolde en Scharmer. 

GROENEN DIJK (DE), dijk in de heerl. Stffllbtr9t11, proT. Noortl
llrabantl, N. 0. van de polders Ond-Cromwiel en Nieuw-Cromwiel , in 
de gem. Stentl,nyen , zich uitstrekkende vaa de Welberg naar de 
Boomdijk. 

Gf\OENENDIJK (DEN), geli. in de bar, Taa Brerla, prov. lfoorJ
BmlH,nd, arr. en il u. N. 0. van Breda, kant., gem. en 1 u, 0. vaa 
OUllerl,out, 1 c. W. Tan 's Gravenmoer; met 7 of 8 h. om de kom 
'Van de haven , n:1 cfari1e!fcle11 naam. 

De inw., wier !fetal 40 of ISO kan bedragen, hestaaa m.eeat Tan sch~ 
Tllllrt en handel. 

(iROENENDIJK-BN-LAGEN-DIJK (BINNlif-Gfü,EGEN-), dijk ia 
het halj. van Blou, prov. lfOffrtl-HoUarul. Zie Ass11:a1tvn-Zaao111t. 

(iROENENDIJKSCH3-HAVEN, nart ia de bar. nn Brecla,!proY • 
./f oord-·Braban,l, 

J)cze haven begint een nur Oost TaD en onder de pneimle Oo,ler
/.,n,t I aan ~et «eh. tk11 Oroenmdijlr, en loopt bijna ten volle noord
waarts tot aan het fort en veer Bor,tlappe, alwaar zij zich met de 
Donge of '• 6ra11enmoer1c.'1e-ea111rt Tereenigd. - Deze haven is TOOI" 
rekeninir Tan de gem. Dongen , oP het grondgebied van Oosterhout , 
omtrent of even na de helft der vorige eeuw aangele:rd, kost veel aan 
onderhoud en is zeer aan opslil-,bing onderhevig , waarom de regering 
Tan Uongen , in het jaar 1840, heeft ondernomen om een gedeelte 
'Van het water der rivier de Donge, door een kanaal , af te leiden e11 
in het bo•eneinde der baven te spuijen, welk kanaal echter , na het 
Teroonaken van groote kosten , werd bevonden , 100 al geen nadeel 
door het vormen nn zandplaten , te doen, echter geen nut te bewer
ken en veel kwelwater in den polder te brengen. 

GROENENDIJKSCHE-POLDER(NIEUWE), pold. in Rij11la11J, prov. 
Zuitl-llolland, arr. Ltytlen, kant. Ä.lphe11, gem, Hazer11f/tn1M. 

GROENENDIJKSCHEPOLDKR (OUDK-), pold. in ltij11land, prov. 
Zuid-llolland, arr. L,yden, kant. Ä.lplaen_, gem. H,ue,•lffloude. 

Gl\OENENPOLDKR, pold. in het JVederill'llrtier der prov. Utrecht, 
arr. UtrteAt, kant. Loenen, irem, 46coutk-Baambrugge. 

GROENENSTEIN, buit. 10 het 011er"-artitr der prov. UtrttAI, 
Zie Gao111111111. · 
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GROENENWOUD (HET) of H1T Gaomwon, geh. ill de •eijerij 
"°" '1 Hertogenba,ch1 kw. Peellantl1 prov. NOOrtl-Bra6and1 Derde distr., 
arr. en :i u. N. 0, van Bindliown, kant. en 1 u. N. van Helm.oad, 
gem. Àarle-Ri.rtel, 1lS min. N. van Àarl, 1 waartoe heL behoort j me& 
4 b. en 20 inw. - Dit geb. is zeer aangenaam. gelegen. 

GROENESTEIN, buit. in Delfland, arr., kant., gcm. en½ u. Z. W. 
van '• Gra11tRlaage, in het Yeentje 1 aan den Loosduio'°be-weg. 

Dit buit. beslaat , met de daartoe beboorende bouwmanswoning en 
weidengrondeo, eeoe oppenlakte van 13 band. 43 v. r. 80 v. ell. 

GROENESTEIN of G110E!IIHT1111 , buit. io het Ottrlmrtin- der 
prov. Utrecht I arr. en 4 u. z. van Amer1foort I kant. en 1 o. N. 
van TF'ijk-bij-Duur,t,rk, gem. · 0wr- '" Nerkr-Langbro111', ½ a. 0. 
van Neder-Langbroek, waartoe het behoort. 

Dit buit., 1.-onlt onder den naam van G111111sn111, op de lijst der 
riddermatill'e hofsteden gevonden, doch was bij de Staten als zoodanig 
niet erkend of aangenomen. Het is een vrij aan1ienlijk oud gebouw• 
lim;ende in eenen vijver , met eenen steenen muur besloten; beslaat, 
met zijne tuinperken, te midden. van heerlijke boschpartijen gelegen , 
cene oppervlakLe van 38 bund. 11S v. r. 70 v. cll., en wordt thans ia 
eigendom bezeten door Jonkvrouwe A. W. n11 Lu11DE11. 

GROENESTEIN , voorbeen G1101111110AEL , buit. te II11lpm I prov. 
Cronin9en, arr., kant. en ½ u. Z. van Groningen I gem. en i u. N. 
-van Haren I waartoe Helpen behoort. 

Deze buit. beslaat eene oppervlakte van ruim :S bood. en wordt thaoa 
in eigendom bezeten door den Heer Mr. J. H. Q1111m11, Rentmees
ter der Stadsveeneo, te Groningen, door wiens overgrootvader, Lv
c.11 ALT111&, het in 1679 werd aangekocht, zijnde sedert dien tijcl 
steeds van ouders op kinderen vererfd en oyergegaan. Door des te
arenwoordige bezitters vader werd het , in de laatste helft der vorige 
eeuw, herdoopt -van Gao111111nnL in G10E1111T1111. Zie Gao111Hnur.. 

GROENEVECHT, buit. in het Jferkrklllflrtierder proY. Utrttltl 1 arr. 
en 5 u. N. N. W. van U tr«ht 1 kant. en 1 u. Z. van Lotnura , gem. 
'1 Pieter,-Breukelen, 10 min. N. van het d. Breukelen, aan de VechL 

Deze buit. beslaat, met de daartoe beboorende gronden, eene op
penlakte van IS bund. 79 v. r. 16 v. ell., en wordt thans in eiareodom 
bezeten door den Heer BHEND Dmt , woonachtig te Amsterdam. 

GROENEVEEN (HET-HUIS-TE-), voorm. adell. h. in .Kea._ 
land, prov, Noortl-Hollantl, gem. Yelun 1 7 min. N. ·van de Zo,ul.. 
poort. . 

Dit h, werd in het jaar 11S61S door A11111u11 n11 Gaonnn11, Vroed
schap van Haarlem, gesticht, en op de wijze van een slot met breede 
grachten omsingeld. Deze A 0111ua n11 GaoE11E'fE111, is in het jaar 11S73, 
toen Haarlem door D011 F11101111., zoon van den Hertog van ALn, be
legerd, en bij in dienst van den Spanjaard, in eene schermutseling, 
den 20 Januarij (l'evangen was, nevens Mr. Qu11u11 D1uszoo11 en Mr. 
LA■IEBT hco1szoo11 1 beide Oud-Burgemeesters, lot weerwraak, op den 
wal aan eencn galg gehangen , met de beenen omboog, en d111 ge
weldig om het leven gebragt. Op de honwvallen van het verwoestll 
en vervallen slot , beeft Coa11EL11 't'U D111 .M,a, in het jaar 1633 een 
schoon vierkant huis gebouwd, en het·, nog niet voltooid zijnde, in 
het jaar 1643 verkocht en opgedragen aan den Heer Guuo YU 
PAPE11B11011., Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie ter kamer 
van Amsterdam, die het genaamd heeft, het huis te Pape nburgb. 
Zie voorts PAPBIIBUBGB (HOIS·TI•), 
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GRORNEVELD, ook. wel L.ue-WollD genoemd, gem. in lhl/11,,ul, 
prOY. Z■itl-Holla11J, arr. '• Graemllllg11, kant. JfaalJ.iji, (4 k. d,, 
517 m. k., 9 •· d.) ; palende N. aan de gem. Hot'..van-Delft, 0. aan 
Hodenpijl en de Lier, Z. aan de Lier, W. aan Wateringen. 

Deze gem. beslaat, volgens het Ji.adaster, eene oppenlakte T8ll 
i33 hund, ti v. r. 46 v. ell., waaronder llt3ibnnd. 73 v.r. 76v.ell., 
acholb:iar land ; telt 6 h., bewoond door 6 huisge1., uilmakeude eene 
bevolking van ISO inw.; die meest hun bestaan vinden in den landbouw. 

De Hcrv., die er 30 in gelal 1ijn , behooreo onder het ,r orul. 
De R.K., van welke men er 20 aantreft, onder welke tlS ComDla

nicanten , worden tot de 1tat. van Schipluiden gerekend 
Er is in deze gem. geene school, maar de kinderen genieten onder

wijs of in het IY oud oC te Lin. 
Deze gem. is eene heerl., welke vroeger een oud onsterfelijk leen. 

Tan den hui1e van W •1111.ua was. Aan wie zij het eent werd oitge
ffeven , is onbekend, Het i1 1ekerlijk van hoogen ouderdom, wan& 
op de geslachtlijst van W us111ua .-inden wij Pa1t1PS , Burrrgraaf van. 
I.eyden -vermeld op het jaar 1305 , als toen bezittende de goedere11 
van Voorburg, Voorschoten, Katwijk, Zandhorst, Groe
ne veld en anderen. In 1261 werd Aa1a n.11 W•s•111•u, 'Verleid 
met eene hofstede en 2:S morgen lands , aenaamd Gao1111nu , gelegea 
omtrent het Woud bij Delft. Dese nam ingevolge het verleiden dea 
naam no Gao1Hvna aan , uit wien derhalve de Gao11nv1tD111 gespro
ten aijn ; hij liet den naam van W ASSEIIAH aan zijnen ouderen broe
der. Zijn zoon Dia& nw Gao:::111,nt.D werd in 1lll6i md de heerl. Yall 
dien naam verleid. In het mic!cien der Yorige eeuw werd deze beert. 
in eir,endom bezden door den Heer Mr. Fu1ço11 Doni.1T■, Heer 
ea11 JJ,'jn,he11r,,nlonJ..a•-Jlonk,rie, en in het laatst der vorige eeuw 
door den Heer G1:a■1T nw DIR POT, Koopman te Rotterdam. Thau 
behoort sij aan Vrouwe Mu1.l Aoa1H.l n• Ha PoT, huisvrouw vaa 
Jonkheer Mr. JonJ W1tLB■ n11 VuDBHUllC■, wonende te '• Gravenhage. 

Gaoa1111nta ligl 21 n. Z. O. nn '• Gravenhage, 1 u. 0. van Naald• 
wijk. Vroeger stond hier het ,lot Groenneld (1iehetvolgendeart.). 

Hel wapen dezer gem. beataat uit een veld nn ,inopel {groen), mei 
drie halve wassende manen vall 1ilver, Dit wapen heeft 1ijn OOI'" 

sprong genomen uit hd huis van W u1111ua, dat drie halve manen 
Toert, zijnde liet groene Yeld de beleekenis van den naam der heer
lijkheid. 

GROENEVELD , Yoorm. kast. in Delflalltl, prov. Zuid-Hol~nJ, 
arr. en 21 a. Z. O. Yan '• Gra-llllge, kant. en 1 n. O. Tan Jfaal,l. 
vijl: , mim i u. gaans W. van het Woud , aan de Achter kade. 

In den oorlog nn Vrouw J.u:ou vu Ba1aa111 tegen Hertog J"", 
haren oom , werd het slot , in het jaar 1420 , verbrand. Thans is 
het een 1teenen boerenhuis. Men vindt er geene oYerblijfsels van oud
Leid meer, behalve eenise begroeide grachten , mogelijk weleer de 
Yij.-ers der ridderhofatad. Zij beslaat , met de onderhorigheden , eene 
oppenlaktc van ö4 bund. 9 "• r. 89 v. ell., en wordt thans in eigendom. 
bezeten door Vrouwe llu1.l Aaa1A11& YH an PoT, huisvrouw van Jonk
heer .M!", Jouu W1LH■ n1 VaaD111111ac■, woonaehlig te 's Gravenhage. 

GROENE VELD, VbOrm. ridderhofst. in Eemlantl1 prov. Utrecht, arr., 
kaat, en i u. ~- W. van 4111ff'1foort, gem. Eemne,, 10 min. Z.O. van 
Eemnes-Binnendijks. 

Deze Toorm. ridderhofstad, welke onder hare yroegere bezitters telt 
den ongelukkigen Ru1uu YH OLDEs■uunto, die we0ens den aanslag 
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op het le,eo no Lnan, Prins - Or.j,, den i9 llaart 18iS, 
te 's Gravenhage onthalsd werd , is thans eene buiteoflaall , welke 
eeoe oppervlak.te bealaat van IS91 bood. 99 v. r. 1 v. el • 

Het fraaije huis, met J.oetshuis, no oraogèrie , is in 1737, door den 
toenmaligen Heer no Eemnes , • den Heer CoaHt.11 H.usELua , in de 
plaats van een ander huis 1reheel nieuw opgeliouwd , naderhand is het 
D0ff met zijvleugels verfraaid. In 1797 door -0en Heer Jonlheer Jou 
HurDECOPIB n11 Mu.as1nu aangekocht zijnde , is deze plaats door aan
koopen uel vergroot en verfraaid, 1oodat zij tegenwoordig een der 
fraaisteo van ons land mag genoemd worden , daarop woueu i4 _huis
houdingen, die alle op de plaats h11n bestaan viudeu. Jlen heeft er 
eene meuagerie ,- 100 ,au in- als uitlaudsch gevogelte. De legeuwoordige 
hewoo nsler .Mevrouw Joa.1111.1. Lo1111.1. u11 TZTs , . douairière vau J oukheer 
Joau Ho'IDICOPllll vu M.1..t.a11na11, die haar in vruchtgebruik bezit , spaart 
geeue kosten om haar nog meer te nrfraaijen en bij uitstek net te 
ooderhoudeu. 'Zij is thans het eigeudou1 van Jonkvrouw So.at.t. ÄDB1411A 

Jo■Hll.t. F.1.■a1c1us, woueode te Amsterdam. 
GROENEVELD·, geh. in Gee1t111er-.imbadal, prov • .Noonl-HoUa...J. 

Zie GaOEnELD, 
GROENEVELD, buit. op de O.rr-relu111e, prov. Gelderland, distr. 

YtlNtoe 1 kw., arr. eu 4 u. N. vau .,lrnl,em 1 kant. en 2½ u. Z. ·van 
ElbNrg, gem. en 2i u, N. O. vau Ermelo, 1 u, W. ten N. un 
.Nunspeet, waartoe het behoort, iu de buurschap Huli1"'r1t, ten W. 
,rau deu straatweg. 

Dit buit. beslaat, met de daartoe behooreude grouden, eeue opper
vlakte vau 7 buud., eu wordt thau1 in. eigendom bezelen door den 
Heer llhnn, woonachtig te Harderwijk, 

GROENEVELD (HET), buun. in Dinmlerdiag,pil, prov. Drentle, 
arr. eu 10 u. Z. W. vau Á11eri, judic. en ad.m, kaut., gem. Meppel• 
bestaande uit SI h. eu 1 oliemolen. 

GROENEVELDSCHE-POLDER , ook wel L.1..1.0-Jl.t.ansca. pold. ia 
Delfland, prov. Zuid-llalland, arr. ', Graff11/iag~, kant. Naaldwijl., 
gedeeltelijk. gem. Graenetield, gedeeltelijk. gem. de Lier eu gedeelte
lelijk gem. Schipluicle,q palende N. aan den Woudschepolder, 0. aan 
de Zijde, Z. aau den Oude-Lier-polder, W. aan de gem. Naaldwijk. 

Deze pold. heslaa&, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 271 
bond. 84 v. r. 7:f v. ell. .Men lelt er 6 h., waarouder IS boerderijen. 

De GaoB!IEYELDscBB-POLDIB wordt door eeuen molen, op de .Monstersche 
w:atering, vau het overtollige water ontlast. Het polderb~tuur bestut 
u,t eenen Molenmeester, drie Schouwen eu een Secret.ar11. 

GROENEVELDSCHE WATERINfi, water iu Delfland, prov. Z•id
llalland, dat aan de Noord-Westp11ut van den Groeneveldsche-polder, 
hij de Monstersche-Heul, uit de Zwet voortkomt , en met eene west
zuidwestelijke rir,ting, teu noorden van deu Groene'l'eldscbe-eolder en 
den Galr,l1oeks-lient heenloopende , zich in de Groote-Zijler, ontlast. 

GROENE-WATERING, pold. in Kennemerla1&d, prov. lVoord-Hol
land, arr., kaut. eu gem • .Alkmaar. 

Deze pold. behoort tot de gecombineerde polders /ut Of!erdie, 
tie Kooymeer, de Áclater,ne er, het Gaou1-w.t.TIB eo de Klap
polder. 

GROENEWEG, iteh. in deu Älblasm•tlltJIJrd, prov. Zuid-Holla•tl, 
arr., kant. en 1 11, N. vau Garincliem, gem. Haag-Bl.okland. 

GROENEWEGEN, oudtijds Gao11wE&E11, 'fOOrm, d. in Z11id-Beoe-o 
land I Beoaden-Yerieke, prov. Zeeland, 
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GROINEWEB.T of Gall'IWD'I', dus Yindt men in eenen hrier •an 
Ono v.11 DU LIP, den "fier en derliffsten Bisschop van Utrecht, van 
het jaar 1226 , genoemd , ee11 gedeelte van het eiland , over, den nie11-
wen dijk (u.ltrtl 00011111 clieam), in de par. van Holten, d, i.: een ge
deelte van het land, dat. nieuweling'!! door de Lek aantJespoeld en nog 
niet bedijkt. was. niet ver van Houte11, in hel Or:erkirartier der prov. 

, Utrecht. Thans is de gehentJenis van dit eiland of nieuwland verdwenen, 
en men weet niet juist meer aan te wijzen, waar het tJelegen heeft. 

GROENEWOUD, geh., prov. Fried11nd, kw. Ooltergao, griet. 
Tietje, kateratleel, arr. en IS u. 0. ten Z1 van Leeull/Grden I kant. en 
i u. O. Z. O. vaa Bergum, ¾ u. Z. 0. van Ooitermeer. 

GROENEWOUD, geh. in Rijnlllnrl, prov. Zuid-llolland, en iJ n, 
N. 0. van Leyde11, kant., gem. en IS min. N. W. vaD IYoubrugge; 
niet i h. en :i!O inw. 

GROENEWOUD, hofstede of zome"erblijf in bel lfederl11J11f'tier 
der prov. Utrecht, arr. en 4 u, N.W. no Utrecht, kant. en 21- u, 
W. len N. van LOfflen 1 pm, en i u, N. W. van llijdrecht 1 aan 
den Amstel, 

Deze hofstede , welke , met de daartoe behoorende gronden , eene 
oppervlakte beslaat van 19 v. r. 70 v. ell., wordt. thans in eill'en
dom be&eten en bewoond door •ekeren Diu. V u11: , die het hoofd is 
van eene aldaar sich ophoudende 1ect.e , welke gemeenschap van goe
deren predikt, en zich den naam van Christelijke Broederge
meent e geeft, doch zeer in verval is. 

GROENEWOOD, oud adell. h., prov. Utrec'/tt 1 binnen de stad 
Utrecl,t I aan de westzijde van de Oudegrach&, tusschen de Bakker
brug en de Be,emhrug. 

Dit huis is thans ,erdeeld in twee af1onderlijke gebouwen , het 
Groot.-Groenewoud en het Klein-Groenewond, waarvan het 
eerste tegenwoordig in eigendom be1elen wordt. door den Heer H. C. 
vu Moo11ut , en het andere door den Heer J. Koanzn. 

GROENE WOUD (HET), geh. in de .tlt!ijerij .an •, llertogenboult, 
kw. Pe11llllnd, prov. lVoorJ.Brabanrl, Zie G■olllHWOUD (H11T). 

GROENEWOUD (IIEf GROOTE-), h. in de stad Utrecht. Zie 
GaomHwoun. -

GROENE WOUD (HET KLEil~E-), h. in de stad UtrecAt. Zie 
GaoEllBWOUD, 

GROENE\VOUDE, anders WouD111naa, ridderhofst. in Eemllln,l, 
prov. Utrecht, arr., kant. en !il u. Z. ten 0, van .dmer1foort 1 gem. 
en t u. N. 0. van "IYoKtlenberg. 

Deze adell. hofstad schijnt IJeslieht te zijn in het jaar 1382, door 
W1tLH u11 Gao1uwouD1, in de plaats van het. lasleel WouJenberg. 
Bij zal er zekerlijk ook lijnen naam aan gegeven hebben. Zijne na
aalcn hadden het. in bezit lot het jaar '14lS9 , wanneer het door LU11-
auT en GuatT Uli Gaon1wouDB overgegeven werd ten behoeve van 
:Eaaar T.t.ns n11 A■111011&1a. In het geslacht nn de1en Heer is het 
huis geblenn , lol dat. W 1tu• T ABTS u11 A•uon111 , Heer ean Gie,
,nb•rg, het, in het jaar 1643 , aan den Leenheer opdroeg, ten be
hoeve van Mut.t. »1 Hol'IDBLlllG, weduwe van D.1111l VA!I Ecll nll PHT.t.LBOl'I, 
Heer eaN Lau111t>11regt en Oud-Broelhuiien I die het , ten :i:elfden dage, 
op baren 100n G1■HD vu ECJt 'IAII PuT.&LÉ011, Heer ean Ourl-Broe/&
huiien, overdroeg. Haar zoon HuTUllD vu Ecll n11 Pur&Ltoll gaf 
het huis, in het jaar 1670, over aan H11a111: Jao■ n.11 Tuu. vu S1-
aooauu1 , Heer ,..,. Zuilen, door wien het, im het Tolgencle jaar , 
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opgedragen werd tea behoeve '\'llD MlftltD Til 8.ll'rDII TAB llnswo11DB , 
weduwe van G1nn1T n11 Hno1naoH, welke het tentond wederom 
overgaf aan baren aooo GusnaT Jon11 u11 Huounou , die , we,rens 
de&e ridderhofstad, in hel jaar 1674, als Lid der EdelPn. en l\idder-
schap der provincie Utrecht , belchreven werd. Hij verkocht G■OEl!IB• 
woun1 naderhand aan den Heer BaT■oL0■1us 01 Gaunta , l\aad in de 
Vroedschap der stad Utrecht, in het jaar 168i, welke met dit huis 
nrlijd is. In djens geslacht bleef het tot in het jaar 1836 , toen het 
door eene &ijner n·azaten GnuoA Au::r.1111a1u BOl.1, verkocht wprd aan 
Jonkheer H1:111111t D.1111EL Hoon , tevens Ambachtsheer •• 1" otulHIJH,g 
en Heer wan Gttrestein 1 woonacbliff te Amsterdam. Gao1111nro111t1 was , 
als een Gaasbeel.sleen, aa11 de provincie Utrecht leenroerig, en in het 
jaar 11S37,,. bij de Staten , als riddermatig aangenomen, wanneer 
A■1L11 ijJE~, E!!&, als in huwelijk hebbende Jo■Hllll Tun 'Uli A■s
aollKII; ~eduwe van Jon11 801111 vu Aa11011&E11, daarvan bezitter 
:waa. , Het doet zich -voor als een onderwebeb geboq.w. met drie 

--; scherpe gevels , liggende in eeoen ruim"n vijver, omringd van aan
gename lanen en bosscbaadjen. Boven den regtervleugel stond vroe
ger ecne spits , van eenen dikken appel roonien , doch- deae is bij 
het herbouwen van het buis , in hel jaar 1838, verdwenen. 

Deae hofstad beslaat , met de daartoe behoorende gronden , eene 
oppe"lakte van 36 bund. 98 "· r. 30 •• ell. De riddermatige jagt, 
daarbij hf'boorende en loopende onr Ekeri,, beslaat ruim 11SO bund. 
De Heer van Gao1nwo11111 heeft ook het rerrt, door het bèstuur "•n 
W oudenbl'rg , scltouwe te doen houden over de Ekerisserdük. 

GROENE WOUDE, ridderbofstad in het Offf'kroartitr del' prov. 
Utrec/,t. Zie A■Et1swuno, veelal N1111w-AnL1swuao. 

GROENHOUT, naam, onder welken het geh. VaolllBOVT in het 
markgr. van Btrgen-op-Zoom 1 prov. Noord-Broband, wel et'DS voor
komt. Zie Vao111■ouT, 

GROENHOVE, buit. in het Nederhi,ort,'er der proT. Utrecht 1 arr. 
en 1 u. N. W. van de stad Utr«lit 1 kant. en f u. Z. 0. •an 
Jllaarmm, gem. en IS min. N. van Zailen. 

Dit buit. hf'slaat, volgens het kadaster, eene oppe"lakte'Vlln 12 bond. 
11S v. r. IS( "· ell., en wordt in eiirendom bezeten en bewoond door 
Mevr. de wed. J,coaso1', geb. n11 Nu u11 Mu11t111.. 

GROENHOVEN, buit. in Rijnland, prov. Zuid-Hol/anti, arr., 
kant. en IS min Z. van Leyde• 1 gem. en f n. N. van Soet-m,uk, 
aan den singel, tusschen de Jloe- en Wittepoorten der stad Leyden. 

GROENINGF.N, oude naam nn de stad Gao,i1111E11. Zie dat woord. 
GROENl~GEN , d. in het Bor,tnambt r,an d1!11 Lantlt-tHJr&-Crryl, 

prov. JVOONl-Braband, arr. en 10½ u. 0. ten Z. van •• Htrtogtnbouh 1 
1 u. Z. ten 0. van Bozmeer, gem. en t u. N. W. van Y,"erling,bed. 

Men telt er 76 b. en 440 inw., die meest in landbouw en veeteelt 
hun bestaan vinden. 

De inw., die allen R. K. zijn, en hier eene kapel hebben , welke 
aan den H. A11Tao111111 is toegewijd, bebooren tot de par. van 'Yitt
linr,sbeek. Deze kapel wordt door den Kapellaan dier par. bediend. 

Er is hier geene school, maar die te Vierlingsbeek wordt. door 
een tremiddeld getal van 60 lt'erlinrrcn uit dit d. bezocht. 

GllOENJ~GSWAARD (OR OOSTELIJKE·), pold. in den Biesbos~r., 
prov. /Voord-Braband, arr. '• Herto9enboscl1, kant. lleusde11, gem. 
lf"erkendam; palende N. aan de r,orz:en lerrco de Westkil, 0. aan den 
KalYerwaard, Z. aan de Grienden, W. aan den W eslelüke-Grocningswaard. 
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Deze pold., beslaat , Tolgent het bda1t.er, eene oppenlakte vaa 
17 bund. 76 v. r. 10 v. ell., en wordt door twee houten duiken, 
op het Geleigat , van het overtollige water ontlast. Het land ligt 
1 el 4 palm boven A. P., en de hoor,te der l.ade is 2 ell. 2 palm. 

0'fen A, P. Het pol«krtjP. wordt door de eigenaren bestuurd. 
GllOENlNGSWAAl\D (DE WESTELIJKE-), pold. in den Bies

lJo,ch, prov, Naord-Bmband, arr. '1/lertf'gc1d101i:h, kant. llewden, 
gem. 1Yerkerularn; palende N. aan de gorzen tegen de W estkil, O. 
aan den OosteJijke-Groeninffswaard, Z. aan de Grienden, W. aan deo 
Geleiwaard , en aan de Eerste partij van den Japenwaa,d. 

Deze pold. beslaat, volll'eas het kadaster, eene oppervlakte van 
10 buad. 38 v. r. 20 v. ell., en wordt door een houten duiker, op 
het Geleigat , van het overtolliffe water ontlast. liet land ligt 1 el 
40 palm. boven A. P. Het poldertje wordt door de eigenaren beht>erd. 

GROEN LOE , onde naam van de stad Gaouto, in het ffraafs. Zut
plwn, prov. Geldwla,uJ. Zie Gao111to. 

GROENLO, kant., prov. GeldC'rlantl, arr. Zutphera; palende N. 
aan het kant. Lochem. 0. aan de Pruissisebe prov. Rijnland, Z. 
aan het kant. Aalten. W. aan het kant. Doetinchem. 

Het bevat de vier -volgende gem.: Groenlo, Eibergen, Lich
tenvoorde en Nede, beslaat eene oppervlakte van 24,IS81 bund,; 
telt 2170 h., bewoond door 2399 b11isrre1., uitmakende eene bevolking 
van ongeveer 14,000 inw., die meest bun bestaan vinden in den landbouw. 

GROENLO, gem. in het graafs. Zutphen,. proY, Celtlt:rland, kw., 
arr. en distr. Zatplun, kant. Groenlo, (4 k. d., 10 m. k., 4 s. d.); 
palende W., N. en 0. aan de gem. Eibergen, Z. aan de gem. Lich
le'foorde. 

Zij bevat de st. Groenlo, benevens het schependom Groenlo; 
beslaat eene oppervlakte van 906 bund. 23 v. r. 69 v. ell.; telt :S49 
h., bewoond door 41S6 bnisirez., uitmakende eene bevolking 'Vlln ruim 
2300 inw., die bun bestaan vinden van eenige Teenderij, welke men 
hier vindt; het weven in eene in 1831S opgerigle katoenfabrijk, ka
toensfinnerij en den handel in eijeren op Holland, welke laatste hier 
voora zeer belangrijk is. 

De Herv., die hier :SOO in getal zijn, maken, met die uit de nabij
geleffene bnurs., eene gem. uit , welke tot de klass, van Zatphn, ring 
'Van IY intermjl;, , behoort , 400 zielen telt , en door eenen Predikaat 
bediend wordt. De eerste, die men hier als Predikant vermeld Tindt, 
is JAco1us FaaoBB1c1, die in· het jaar 11S98 herwaarts kwam, en in het 
jaar 1602 oprrevolrrd werd door Jo■A1111u Wu.u,us. Van het jaar 1671 
tot in het Jaar 1838 werd deze gem. door twee Predikanten bediend, 
zijnde de eerste tweede Predikant aldaar geweest W JLLH W AfflRDOIP , 

die in het jaar 168lS naar Doetinchem beroepen werd. Na den dood 
'VBD LABHnus Hu■ARUI Au1H, voorgevallen op den :SO November 1838, 
is, hij besluit van Z. M. d. d. 2:S lJecember 1838, no. 78, befaald, 
dat de tweede predikantsplaats hier, met deo 1 Jan. 1839, za wor
den gehouden opgeheven te zijn , en de He". gem. voortaan , door 
~n Predikant zal bediend worden. Het beroep geschiedt door den 
kerkeraad. 

De R. K., nn welke men er ruim 1800 aantreft, maken eene 
stat. ait, welke tot het aartspr. van Gelderland gerekend wordt, en 
door eenen Pastoor en twee Kapellaans bediend wordt. 

De l~r., van welke men er ruim 100 telt, maken eene riug-1yna
goge uit, welke 1a bijbrkea heef&, alt 6éae te Aalten, ééae 
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te Winterswijk, ééne te Eibergen, ééni: te Breduoor"t, ééne 
te Din:a:perloo en ééne te Wageningen. 

De stad Gao1uo , bij verlrnrtiog meestal GaoL of GaoLL■, in het 
Lat. GaoLL.l gebeeten • ligt 7 u. 0. Z. 0. van Zutpheu , 4 u. Z. W. 
nn Lochem, 2 n. Z. Z.W. vim Borculo, aan de Slink, 12°02' 54• 
N. B., 24° 17' 1" 0. L. llen telt er binnen de muren der stad• 
!a96 h., 1800 inw. 

Het is zeer waarscbljnlijk I dat het stadje den naam van G11onto 
or Gao1111sooGTB gekregen beeft , omdat het met geboomte bezet ge
weest is. In oude brieven beet het gemeenlijk Gau!ILOI of Gaon101. 
lo eenen brief van Ono 111, van den jare 1236, draagt Gaou10 den 
naam van curtu, welke benaming van eene onzekere beteekenis is. 

Van ouds is G1011110 eene heerl. geweest, voorzien van hooge ge
regtigheid aan den huize Bo■cULo toebeboorende. Gaon10 werd in het 
jaar 123:S door Ono 111, GraaF 11G11 Gelder, gekocht van Hnn■11t 
T.t.!I Bo1cu10 , en sedert , door R1111ouo II , met muren omringd. Jo 
het jaar 1:slSO heeft Keizer KuEL V, het stadje met nieuwe grach
ten en wallen doen versterken. Naderhand beeft de Koning van Spanje, 
eli vervolgens hebben de Heercn Staten de fortificatièn met halve maneo, 
hoorn- en- buitenwerken vergroot en versterkt, zoodat dit stadje ge
rekend werd onder de Yoo.•;1aamste vestingen der Nederlanden , en ab 
den sleutel tegen Mnnster:and , hebbende behalve de door kunst ge• 
maakte vestingwerken ook een natuurlijk voordeel van den grond , 
die rondom de plaats moerassig is. De stad lind YOOr eenigen tijd nog 
drie poorten, doch de1e zijn , in het jaar 183j , ten behoeve nn dea 
nieuwen steenweg afgebroken, en door br111rr,en met hell.~en vervangen. 
De werli.en zijn, voor zoo ver die nog b~stonden , onder het bewind vaa 
den Hertog van Brunswijk geslecht , alleen an,, c!ea zuid• en den noord
kant aijn nog bloote wallen , ook ontde~t men hier e:, daar nog de ge
daante fan eenc enkele bastion. Aan den voet der voormnlise wallen, 
Jaeeft men eenen beplanten bedekten weg •. De diepe grachten rondom 
de stad • zijn echter nor, aanwezic. 

Ue burgers van GaoHLO genoten vroeger zeer Jl'ele voo,~gten , 
h. v. om in de geheele beerl. van Lichtevoorde, en voor een gedeelte 
in die van Borculo te mogen jagen , alsmede het regt van heide en 
weide en nenen in gemelde beert., en in het Ruurloscbe-broek. Zij 
waren vrij van tol aan het koerhuis te Deventer. Men beeft bier veel 
doortogt van koopgoederen up · .Munslerland en de omliggende plaat
sen , waarom ook Gaou10, door het doortrekken van de trot'pen io 
1813 en 1814 veel geleden beeft. De nieuwe aan te leggen straatweg 
'Van Zutphen naar de Pruissiscbe grenaen, well1.e ook door deze 11lad 
zal loopen, beloof't haar nieuw vertier. 

Het Stadhuis, aan de Markt 1 is een in de jaren 1841 en 1842 
hernieuwd en zeer doelmatig inr,erigt gebouw. 
. De Herv. kerk, aan de Lieoeldestraat, was vóór de Reformatie aan 
den H. C.u,uus toegewijd, en wordt, naast die van Zutphen, voor de 
schoonste en grootste van het geheele arr. cehoaden. Deze kerk was 
eertiJds zeer rijk, volgens de lijsten daarvan nor, voorhanden, bedrtlt'g' 
de waardij der coederen veel meer dan 11SO,OOO uulden , maar die 
zijn, op zeer wemill'e na, welke nog onder het beheer un het do• 
meiobestuur staan, sedert het jaar 176ä door het Gouvernement, 
van tijd lot tijd ten voordeele van het laod verkocht. Den 1:il
Februarij 1836 , werd de spits van den toren der kerk , door den 
bliksem getroffen , zoodat die toren geheel afbrandde , en de kerk e11 
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hel orgel zwaar beschadigd werden.· Men heeft. aanteekeningen ge
'\'onden, dat het orgel reeds ,·óór 300 jaren ia aanwezig geweest. Het. 
bestond uit een croot en een klein orgel. Het eerste moet zeer lost
haar zijn ceweest , doch was geheel onbruikbaar neworden, loeo men , 
in het jaar 18:Jä , het kleine orgel uit bijdragen der 3emeenle11 ll'ebeel 
vernieuwde. Nadat dit laatste door den brand van 1836 verni,dd 
was, is men er op bedacht geweest, om uit de stukken nn het 
groote en het kleine Orffel , een ander zamen te stellen , of uiL de 
opbrengst daar,·an een geheel nieuw te doen vervaardigen , waarto!I 
vele fondsen zijn bijoedrageo, Jo het jaar 1~30 werd door Mejufvrouw 
Xa.u.lJEN■oasT, wed. van den Heer·E. H. Honus, volgens de hegeert.e 
van baren man aan deze kerk , eenen oog aan het Avondmaalservies ont
brekende zilveren schotel gegeven, en in het jaar 1834 door bare kin
deren eene fraaije zilveren schenkkan, ten dienste van het H. Avond
maal. In eenen hoek der kerk hangt no(l' eene schilderij • ter gedach
tenis van eene moeder , die , vier kinder.eo te gelijk ter wereld ge
brafft hebbende , ook aldaar met die kinderen begraven ligt. Het is 
een kladwerk·, waarover echter, naar oude verbalen, eeoe 11.erkelijke 
twist is ll'eweest, om de plaatsing in de kerk te helellen. 

De R. K. hadden vroeger eeoe kerk bniteo de stad, doch in 1784 
werd er, ook met medewerkiuc van de Herv. "ingezetenen, eene kerk 
binnen de stad gebo11wd. Aangezien deze kerk, welke in het jaar 1818 
met eenen J.leinen bouten toren was voorzien , en levens met een urgel 
prijkte, bonwvallig ..-as geworden, werd er in hel jaar 1836 eene geheel 
nieuwe gebouwd , welke, even als de beide vorig-e, aan den H. C.u.u
'l'US is tol'gewijd ; ook deze is van toren en orgel voonieo. 

Voo,beco waren bier twee Maonenkloo1ters, het Oude CC! nvent eo 
het Nieuwe con,·ent «eheeten, doch deze zijn na de Hervorming 
geheel vernictiatl .• 

De Synagoge is een afzonderlijk gebouw, ten tijde van Koning 
L0Dt:w1u. opgerigt, en gedeeltelijk uit eene milde bijdrage van dien 
Xoni11g gebouwd • 

.Men heeft te Gao1NL0 ooit eene Lalijnsehe school, waar door eeneo 
Rector aan 8 leerlingc11 onderwijs g"geveo wordt ; alsmede eeoe stads-
school. · 

Alen beeft te GaoENLO zes jaarlijkscbe beesten,oarklen, welke ge
houden worden , de eerste, d.-o 1 Mei ; de tweede , den 11 Mei ; de 
derde, den 22 Ju11ij , welke drie tevens paardenmarkten zijn; de 
vierde , den 24 Augustus ; den vijfde , den derden Maandag in Oc
lober , en de zesde, den 2 November , welke beide laatsten , vette 
beestenmarkten zijn, en zeer druk bezocht worden. 

Na de pacificatie van Gent voegde zich dit stadje, even al11 de andere 
■leden uo deze landstreek , bij diegenen , welke de wapenen tot ver
dediging van vrijheid en godsdienst. , tegen de geweldenarijen van de 
Spanjaardt:n, opnamen, maar toen de Graaf TU Rs11HHH de zijde 1'8D 

de Vereenigde Nederlanden trouweloos verlie, en tot den vijand overging, 
kwam• onder anderen, GaoHLO ook in handen van laatstgenoemde. 

In het jaar 1 IS91S werd zij door M&u■ITS, Prins Nlf. Oranje, belegenl , • 
maar, op de aankomst no Mo11Da&GON. weder door hem verlaten. Twee 
jaren later, namelijk den 11 September 1797, sloeg hij zich ander
maal voor de:r.c plaats neder , waar achthonderd man voetvolk en drie 
kornellen ruilers, ouder de11 Graaf J&N VAN Su111■, binnen lagen. 
Naar1Lig deed de Prins aan de verschansingen en loopgraven arbei
den : en eerlanrr het water der gracht aflappen , in welken arbeid, d, 

• Digiti::-ec hy 
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ainallen der belegerden he111 echter dikwijls belemmerden. Doch de 
Prins, de plaat■ hebbende doen beschieten met gloeijende kogels, waar
door ,.el aestia hnizen in brand ireraakten , en daarna vierentwintig
stukken aeplant hebbende teaen den wal, bewoog die van binnen tot de 
o-vergave, op den 26 September. De bezeuinr, beloorde, binnen drie 
maanden, cecne wapenen, aan de1e sijde der Maas 1 • te 1.ullen Toeren. 

In het jaar 1006 werd G■oERLO door de Spanjaarden, onder aanvoe
ring van A•■aoHos 8P111ou , beleaerd en bij verdrag inirenomea. Het 
bleef in bnnne handen tot in het jaar 1627, wanneer het, door de 
wakkerheid van Prins FnoE1111. Hi1101111., den Spanjaarden weder onln1kt 
werd. Dit vermaarde bele:r nam eenen aanvanir met den iO Junij 
des gemelden jaan , zijnde de buitendien reeds aan,ienlijke vesting
werken dezer plaats , gedurende het twaalfjarig bestand, door de Span
jaarden nog meer verbeterd. Het opperbewind was opaecf ragen aaa 
MATBIU Dutl.Ell, een oud krijgsman van beproefde dapperheid en ver
nuft. De bezetting bestond uit twaalf boodurd man, behalve die, welke 
aecfun-nde het beleg , uit de stedelingen werden aangenomen , eo er 
was voorraad van leeftogt en koren genoeg om eenen langen tecenweer 
te bieden. De Prins had vast besloten den luister s1jner nienwe land
woogdij door de 'ferovering dezer sterke en welvoorsiene stad te ver
grooten. Hij verdeelde zijn leger in drie kwartieren, waarvan eene 
afgestoken naar het Oosten , onder de hevelen van Graaf EusT v.a11 
Nuu11, Stadhouder wn Frie1lantl. In het midden tusscben het Zui
den en het Westen, sloeg zich de Prins self neder. Het derde kwarti~r 
kleiner dan het andere, werd overgelaten aan het bewind no W1LLt:• 

n11 Nuuu, fleer m11 da Lel,;. Haags nadat men 'foor de stad ge
komen was, begon men het leger te 'fersehansen en de loopgnnen 
te openen , hetgeen alles met ongemeene wakkerheid en spoed ge-
1cbiedde, aangf'zien de Ovr.nlen en Kolonels zich niet ontzagen , 1.elf 
de handen mede aan het ,rerk te slaan. Nadat het helea eenigf'n 
tljd geduurd bad en de stad door het geschut benaauwd was, we-rd 
de Prins , door zijne 'Verspieders , die ui1rrezonde11 waren , om de be
wegincen des vijands na te gaan , 'ferwiui:rd, dat HE1101111. 'fA!f DH 

BEnGa , Raad van State en van Oorlog , in dienst des Konings no 
Spanje, zijne troepen bijeen had verzameld en o.er de Lippe was 
getrokken , om de belegerde stad te hulp te komen. HU was ster• 
ler dan de Prins, zoo wel in ruiterij als in voetvolk. De Prins 
stelde aicb derhalve in staat , om hem wel te ontvangen , 'fOOr
namelijk nn den kant , 'Waar men het meest 'foor den vijand be
ducht was. De 'fijand nnderde allengskens ; maar, nadat hij , bij 

· heldercn dag, den belegerden , door het lossen van eenige stukken 
geschut, el'n teeken gr1ri•ven bad , dat er onuet op handen was, be
gaf liij zich weder wat terug. Hij zatr wel , dat de werken, waarmede 
de Prins zijn leger verschanst bad , niet zonder bet uitenle gevaar 
konden besprongen worden ; maar, ter\\ ijl bij op allerhande middelen 
dacht , hoe hij best eene kans zon k,mnen WDffen , werden alle zijne 
aauslairen door eeoen twist, onder zijn eigen 'fOlk ontstaan, verijd,•ld. 

• liet gt>schil was rrerezen onder de halianen en de Spanjnarden, o.-er 
den ,·oorran:r, omdat, volffens krij;rsrrebruik, de eersten de order 
hadden bekomen van het trckk"ndc heer te ff<!leiden , hetwelk de 
Spanjaarden, uit n-rrt van heerschappij, meenden· dat lmn toekwam. 
Dit onlij<liffe geschil liep zoo hoorr, dat de 'ferbilterde rremoedertn, 
noch door reilen , noch door crebe<lcn konden ter_ neder gciet en be
nedigd worden, Het eeni1.,re, dat de Graaf in deze cesteldheid tan 
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aakeu aog overig bleef, beatcmcl iu het nemen \'an eene proef, of hij 
door eeoen weg , waar 1aet. minste wacht gehouden werd , onderstand 
in de stad kon brengen; dan dit midukle almede, en de daartoe 
afgezondenen werden met groot verlies terug gedreven. De hoop der 
belegerden op ded Graaf n11 nu 8111sa dus nucbLelO'Os zijnde, werd 
de stad door den Prins 1>pgeëisclit. De eertte maal gaf de Stedevoo,rd 
DoLUI', toen hem dit geboodschapt werd, een mannelijk antwoord, 
als of het gevaar oog verre was; maar niet lang daarna, op een her
haald aanmanen, van tot onderhandeling te komen , met den Raad der 
aijnen overwogen hebbende, dat de belegeraars tot onder de wallen 
wareu genaderd ; dat hij niet al te wel van schietgeweer voorzien was , 
en dat hlj geene soldaten genoeg had , om het gevecht , dat van alle 
kanten te verwachten slood, te kunnen uitstaan,. kwam hij, na een 
kort bestand en het leveren van gijzelaars over en weder , op bel laatst 
van Augustus , tot een verdrag, dat de volgende voorwaarden bevatte, 
De inwoners werden hunne wetten eo voorregten gelaten. Noch het 
uit- noch het intrek.kende krijgsvolk zou iemand leed of schade doen. 
Buo werd vrij gesteld van den Koning van Spanje te verkrijgen, het regt 
om ten platte lande over en weder te gaan , levende voor het overige 
onder de heerschappij der Algemeene Staten. Degenen , die gezind 
waren te vertrekken, zouden toegelaten worden hunne goederen , bin
nen den tijd van een jaar, zonder belasting uit te 'foeren. De Aarls
bisschep Pa1L1tto11 l\ovu101 werd vergund, met het zijne , binnen 
twee maanden , vrij uit te trekken. Alle overige Geestelijken en 
Jlooaterdochters werd de keuze gelaten, van binnen de 1tad te blij
ven,. of zich eldera op eenen vreedzamen bodem neder te zetten, 
behoudende de nucbt der goederen, aan hen toegelegd. De bezetting 
sou uittrekken met paarden , wapenen , vaandelen, twee stukken ge
schut , en hetgeen tot het bedienen daarvan noodig wa1. De gevan
genen van wederzijden zouden op vrije voeten iresteld worden zonder 
losgeld, mits alleen betalende de verteerde kosten. Alle oorlogsbe
lioeften en levensmiddelen, welke den Koning van Spanje toebehoorden, 
werden overgeleverd ia handen van degenen, wiea de Prins daartoe 
gesteld had, behoudende Donu hetgeen hij daarvan tea zijnen kosten 
had opgelegd. Ook den bewindslieden des Konings was het vergand , 
de goederen hu.n toebehoorende te mogen wegvoeren , en twee maan
den om hnnne zaken tea plauelande te vereffenen, De grootste schade, 
door de beleireraars in dit l>~leg ll'eledeo , was de dood van W1tLBB vu 
N.uuu, die met een kogel door den slaap van zijn hoofd was geschoten. 

Sedert deae verovering is Gaoz1uo aan den Vereenigden Staat geble
Ten, tot in het beruchte jaar 167i, toen Loozwu1t XIV, Koninir van 
Frankrijk met zijne Bondgenooten , den Keurvorst van Keulen en den 
Bisschop van Munster, den Staat zoo onverwachts overviel. Gaoz11Lo 
kreeg zijne beurt in het begin van Junlj, toen de Bisschop van Monster, 
B1Quao VA!I GALH , zich voor dit stadje vertoonde, nadat hij zich van 
onderscheidene plaatsen in dat oord gelegen , meester had gemaakt. 
De plaats waa toen wel versterkt, omtrok k.en met zes bol werken, die 
door hunne hoogte, behalve de ILerken, de stad en het stadhoudershui1 

. dekten ; alleen haperde er wat aan de walganrren , die een weinig te 
hoog lagen om de contrescarpen behoorlijk te bestrijken. Alles was anders 
in JOcden staat, de rrrachten waren diep , met ze, ravelijnen en :r.es 
halve manen , en het ma.ratijn ovenloedig van alles voorzien. Op de 
wallen 1to11deo 22 stuk.keu 11cschut op nieuwe affuiten, en voor de dienst 
bekwaam, doch het oulhrak aan ae11oeg1ame maoachappen , want in 



Gao. 
het geheel telde mea er niet meer clan 800 koppen. De liarga-U meed 
Rooms(l'c&Înd , weigerde de wapenen op te nemen , en hukte naar "er
aiideriu3 Den 1 Junij had de Bisschop de 1tad berend • den S dier 
maand naderde bij haar, hetpn echter de be1clling door sterk schieleo 
z,1cbl te belclleu. In den nacht tusschea den 4 en IS tapte hij het. 
water ar Gioae T1111u. was sedert vier en twintig jaren Bevelbel,ber 
binnen Je stad. Hij ge-droeg 11ch manhartig gcnor.g, echter werd door 
Heercn Gecommitteerden, aan den LuitenanL Kolonel TE:tGEL het opper
gebied o;>gedragen. De1e eischte terstond de sleutels der. stad, en nam 
het bewind in banden, hetgeen echter van korten duur was. Op den 
8 Junij beschoot de Bisschop Gao1NL0, en wierp er vuurwerkende.bom
men en grenaten uit zeven mortieren in. Op den 9 deed hij het no 
ecne andea·e batterij , daar bel geschut van de stad dapper t.egea speelde, 
waardoor een wagen met busk.ruid, nevens eenige vuurwerkeo en&., in de 
lucht vlogen. De Bisschop liet op dien:ielfden das de 1lad opeischen 9 

door eenen .Munstersehen Overste-Luitenaot, in Tamboers Ueeding • die 
aan zijnen arm een korf met eijeren d1·oeg, dreigende, om de be&etting 
achrik aan te jagen , dat bij , indien zU zich weigerden overtegeveo , de 
1tad ,oodanig zoude verpletteren, als :uen die eijeren kon doen. 'fncu. 
antwoordde hem , dat hij over een paar jaar bescheid kon komen balen. 
El'enwel liet hij den krijirsraad verc-:ide.-cn en droeg de opeiscbing voor. 
Het algemeen gevoelen was , dat men tweemaal vier en twintig uren 
uitstel , en eene wapenschorsing zou verioek.en , om middelerwijl dea 
Prios van Oranje daar\'an te verwittigen. Een Officier Hu als gijzc
láar naar builen gaan , en een van den vijand binnen komen , HO als 
geacbiedde. lotusschen werd op liJfäuaf verboden oaar de lllunster-
1chen t.c schiet.en, die nogtbans met graven voortvoeren, en onder het 
zwijgen van hit geschut, tot aan de grachten naderden. De vijan
delijke Officier met THG&r. en den Burgemeester W ter., die te ge
lijk Majoor was, een tijd lang gesproken helibende, vertrok weder 
naar builen. Straks werden ook Gedeputeerden uaar het M1101teracbe 
le(l'er ge,onden , ,oo uit den krijgsraad , namelijk de Kapitein& BH m 
LPPIIL , als uit de hnrgerij W Eer., Scaun111 eu HoLHUE!IT. TuuL 
beval ben een goed beding tot de overgave te maken , dat reeds wel 
half gesloten en onderteekend w_as , ofschoon Ta■&EL de voorwaardm 
niet wilde goedkeuren. Hij werd daarom door de burgerij gedwoagen 
de sleutels aan baar over te geven , waarop zij de poorLen openden , om 
den ,·ijand in te laten. De .Munsterschen bleven loL in den aaovan,r des 
jaar.<1674, binnen Gao111Lo, wanneer zij, na betalechten der vesûo,r
werken, vertrokken. 

GaoBIILO heeft door den brand van April 1623 , ook •eer veel gele
den ; meer dan 71S huizen werden door de vlammen verteerd. 

Het wapen van Gaosno is van uuur (blaauw), beladen met eeom 
klimmenden leeuw van go11d. · 

GLWE~LO (SCHEPENDOM), benaming van het gedeelte der gem. 
Gaoi.~LO, in het graafs. Zutplum, prov. Gelderland 1 kw., distr. en arr. 
Zutpl,en, kant. Groenlo, hetwelk buiten de stad Groenlo gelegen i1. 

Het bevat een gedeelle van de huurs. Avest, Eefsel, Lievelde 
en Zwolle. l\len telt er 80 h. en 470 inw. · • 

GROENSTRA.AT, geb. in de har. van Breda, prov. /Voorà-Bra
band, Tweede distr., gedeeltelijk arr. en 2½ 11. N. 0. van Breda, kant. 
ffCm· en 1 u. O. van Oollerl,out, gedeeltelijk arr. en 6 u. W. Z. W. 
van '• llerto9enbnsch, kant. en S u. N. van Tilburg 1 gem, Dongen; 
met 19 h1 en 110 inw. onder lJ0119e,.. 

D:git:Z8Ü 



oao. 
· Bel • eipnlijk eea. WolltllMiod.s WttJ~ waanan ïle een• affde onder n.,,,,,., de andere ondu Oo,ta/wul behoort. Hij begint aan den weg 

vaa laatstgemelde plaats naar '• Gravenmoer , het Oosteind ffCheeten , 
en loopt omtren, lijnregt een half uur Z. W. tot aan de heide. 

GROENSTRAAT, geb. in: de heerl. '• 1/erlogfflfflil,, pro,. Lim• 
burg, dislr., arr. en IS u. 0. van Jllaa,lri.cAI, kant. en 1 11, W, van 
Heerle, gem. Ub«eh-0f!tr•1Yorm1. • 

liet is eigenlijk slechts het auidelijksle gedeelte •an het d. Wanbach 
en telt 100 b. en 487 inw. . · 

De Romeinscbe weg , welke van de ,tantlplaat, ~li, (denkelijk 
Cor/eRhnei) onr Gulick naar Keulen leidde (1)~ moet waanchiJnlijk 
bij dit geh11cbt gezocht worden , de ligging en de benaming van de 
plaats pnn aanleiding I.H dese •eronderstelliog; men weet dat oude· 
wqien, die niet meer pbroikt worden , dili.wijls onder dea naam ••n 
GaoEHTLUT of Gao111111wH voorli.omen. 

GROENSWAAllD, streek grond, in Rijnlani., prov. Ztàd-Hol,._, 
■rr, &umJ,,111, bot. Gouda, pm, lfoord-1Y",J,1,imne,m-et1-Sl, Hu-
1,ert,geregt, in den Y oorofulte-pulder ; palende N. aan Peolijen ~ 0. 
aan St. Dubert,geregt., Z, aan bet Z11id-Waddin:neen t W.-aan de11 
weg van de droogmaking vaa Noonl-W11ddinneen, · 

GROENTERP, verkecnle &peiling. waaronder het d, Ga101fl11P, proY. 
J,'rie,lmul., k w. 1Y e,tergoo , griet. 1Y on1erade11l I op sommip kaarten 
voor.komt. -Zie GaBO•T&aP. . . · 
. GJ\OENTZJNGEN , geb. iu het halj. Die'/circA, grootb. Liunn1mrg. 

lie Gnu:r.1-H~. . · ' 
GROENVELD, ook wel Gao111nEtD gespel,l, geh. in Gee,tmer-.4•-

6ae1it I pro1' •. J.Voord,.Hell•n!l, Mr. on IS u. N: 'l'Bll Jilkmáar, kant. e11 
1 u, z •. W. van S~, ~m • . St. M-,,,...Entig,mlmrg-en-Yallu,og • 
~ min. len Z. 0, -raµ &. Alaarlen I waartoe het beheert ; met 31 · 
b. en 78 inw. 

GROENWOUD, eil, ip 0Ht-lndii, ten Z •. van de Seraat-der-11,,.. 
lu'/ckos, beoosten Bat11laja , en bezuiden het Hagediseilaod. 

GROEP, beerl. in het Lanrl,,_Strijen1 prov.Zuîd-Hollaxd. ZieGaoUP. 
GROEP (DE), reb,. in 11',.,_.lantl, prov. lfoord-llalla11d, arr. e':,1 

3 u. Z. W. nn Jloorx, kant. en ½ u, W. ten N. v11n P""11ff'ffldep 
irem, Bum•ter I aan. de liuid:r.ijde van -den Vol(ît!rwer,, beataande uit. 
drie h" eene smederÎJ en eene wagenmakerij; met 50 inw. 

GROES, 1eh, in de 1/nj,rij .an '• Hertogenboiel&, kw. 1/aa,lantl 1 

l!l'DY, Noord-Braharul., Berlle dislr,, arr. eu 4 u, O. N. O. van '• Hrr-
. togenbo,ch, kant. en 1 u, Z. ten 0. ~au 011, gem. Heeitla •. 

. GROESBEEK, gem. in het Bijl mn Nijmege11, prov. Geldffland, 
lw., distr., arr. eu kant. Nijmrgm (7 k. d., 18 m. k., 6 •• d.); 
palende N. aan de gem, Obbergeo, O. aan de Pniissisehe prov. Rijn-
land, Z. aao da Limburgsche gem. llfook•en•Middelaar, W. aan Henmen. 

Deae gem. bevat het d. Gaoa■au:, benevens de buun. St A ntonie, 
Brnk, Drul, Grafwege, Heikant, Heiland, het Nederrijk-
1chu-Wald, Nijerf en Plak, 

Zij beslaa& eeoe oppenlali.te ••n 4481S buod. 7 v. r. 8 "• ell., lelt "9 h , bewoond door UOS hoisge:r.., uitmakende tene bevolking van 

(l) Zie de ban ... l'IIITIIIGD en be& I"""""u"' ""''"""' edil. W ... Llllllll, fol. 111. Bil 
secfeelle HD dia - , h,1 .... Jk door de pn,,, Llmburl loopl, il beocbie,en in de Ollldolrldng -
...,. ..,,._.;\ 1 r w • l,(f Aot ,.,._,.. dorp ,._.,., doof ••= flldienst,Ejko med"rbelder 
C:. GVJ•Llllf, .. ladll q da ......... .l"-1 M Lel"'tob - lltl s- 19 Il , 1'o, IS en H. 
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- cao.· 
,alm 1181·1n., die·..-·• 1NMan .tiadea ia tleil laiN1boa•~ 
maar ook wep• ba■oe wild- en· hoatll,ooper\len betaeht tl\Jn. De ..._ 
del, welke .bie, gedreYPD wonlt, bettaat ia gnu,en, hen& en·beRm1. 

De R. Jl., die hiel' ruim i700 In iretal I\Jn , oud• ..elke 1800 flem. 
manikan•·, mallen eene paroebie Uit, welke tot he& apost. 'ftc. ftll 
....,._onde, dek. no lfijm,gm, behoort en door eenen· Palloer en 
eenea npellun bediend wordt. · ., · · 

De BerY., nn welke men et 100 tak, sijn gecomhineel"cl. met 11e 
19m. T8D Ha,,,,...._ •• ,.. ' 

Mu heel\ ia lleze ~· 66ne ■cbool. • 
Bat d. Gansna, 11 l ·a. z. W •. "fan N1fmerea, meer ■ellilderach

tÎIJ plegen. •en heeft er ondeneheideae•her~, "fan ,,.r men -iie 
heerlijk■le enigten op tie Teffllaarde Mokemeitle en "fer omliggende 
l&tekea heeft. Men telt fJI' 1 in de kom T■n held., tOIJ h. en·700 inw • 

.Hr •Un bier geen hooilanden , -de behoet\e tea dezen moet· ia de 
naharip gem. gekocbl worden , •aartloer de 'ftflleett biel' 'niet ■aders , 
dan TOOI' eipn plmaik neoda■kelQk, eedrefln ·wordt.· De pn. heel't 
veel boech• en heidegroade... Door de -n11di19 en• heiige lioing '"er• 
ei■cht de . landboaw -.ele kosten , en bij drooge zomers , · ia de oogst 
niet Yoordeelig. :Hen heeft er eeoen wlnd.1.kore11111elen. Vroëirer stond 
hier eok een wind-oliemolen, doch dl'le is afgebroken. Ju llebroarij 
18ii, werd hier nog een wolf geschoten , welke dieren·, bc,ewel TI'Oe

p menirnldiger in deze streken , er thaa, in het geheel niet · meel' 
~ea 'IJONUD, • · 

De -He". k.erk il een doelmalÎ! , dooh verYBllen gellloaw, met; 
eenen toren. 

De R. ][. kePlt, aan de B. R. Collln ·• fü111.1ns toegewijd, is ia 
bel j■■l'I 1814 pheel DÎla'W' B"9bomrd, in ·plaats van eene kèrkenldlalR', 
...ib dur fflMlpr se,taaa had. Dne kerk. is 'Yin t.oren en orgel 
vooniea. · 

De dvrpschool -rdt gemicldeld door een getal vaa 9lf leerlinzen besoelt. 
De kermis wit ia 4en Zoadag na Oos■vs en Dis1.&1111. 

G■OISIBH wn eertijds eene heerl., welke in naauwe betrelking stand 
met .hel llUbwald, daar htt uit oude oorkonden blUk.t, dat de Heerea 
un GIIGalllR, 1leeda Waldgra-.en (,yndiei fornlales of Jfnn,m, fo
tailes) , pwent sijn. De hone Gaou■111t , werd' in het jallf' 10f0 1 

door Ieiaer HnH11t 111, 1aa den toenm■ligeo Waldgraaf gèschonken, 
waarop deze en 1ijne nakomelingen den naam ,an Gnonnn , ontwij
felbaar uur de hoeve, liet.ben aangenomen. lJit het geslacht VA!r 

Gao1sa1U., 1tamde onder aaderen af Gt■aaa -vn Gaonnu, die op cle 
lijst der Lniksche Bisschoppen, als de negen en Tijftigste is aangeteekeod; 
hebbende geregeerd -van het jaar 1H61S tot 11S80. Dit geslaebt is in 
het bezit der heerl. gehleYen , tot in het jaar 1899, toen de Vrijheel' 
van W ACIITUDOH , du"8n door koop eigenaar werd , en zijne afstam
melinge• daarmede bij opvolging beleend werden, tot in hel jaar 1788, 
in welk .iaar Fa,n Knu, Vrijheer nn Lo,"°" '11'1111m, erfirenaam 
der familie W ACIITENDOH , GnonnH aan de St11ten nn Gelderland 
Terkocht, -voor de som van ongeveer 98,000 gulden , J,ebahe · 001 

8600 galeien voor het lossen der pandsehap YRD de hooge heerl. Bij 
liesloit van 27 Jnlij 1769, werd Toorts "Verslaan, dat Gao1snst1:, ala 
eene hl"erlijkhrid , op zich zelve zoude blijven, en de rekenkamer er 
het hoo,r en laa:r rl"gtsgehied uitoefenen zoude. · 

Tusscbeo den 18 en 19 Jnlij 1828 woedde hier en aHerhe-rip& 
onweder , eo werd een huis door den blibem ge&rotreD , w•ana• Ml 
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..... - ·- ........... W..deada ............ , .... dal, in minder dan één aur. derliea ..__ ia ,4e .,._ .,..._......_ 

GllOISBE&K., _,, ia I{a...,.rl.ad, prov,, Netml-llelltnil, m., 
Milt, •11 1 u. z. w. ,... Bwn I fllllD, JUae .... cla8'-TettfflNle-
4alberl16ng,M--.Yogelnu,ng, 1i •• z. TM BleRle..._l in à 
Y O!HMUDftf, · · · · · 

f>eze buit. beslaat, met de daartoe Nheoreade,f10adm,, eene ,op.. 
. 11ff111akle Yell 60. buatl., . • wcmlL 111... in eipndea bmtea •oor 
kenouw de wed. Mr. lo■u V.uc:■uu■, .wOOMClitif te Bemiebretk. 

GROESBEEK.SCBE-GEBERGTE (HBT), ke1ea -.•, welb--
1,egin -IM· ia . lleL PNiuÎIChe Boa,e..Jtl, ■ijllde eeae · lieatllreolD 
aan • •L l>Niuileh .-.io lielaoa....te. 

Vaa -der.e berckelea aija de JHu4ienberg en de llemmeadaal
• ohelde{ d11, • 900NIIIIIAS•, en., bieden een ver IHli:igt uo. IMle 
wotdea pvelpl. doer den S·t. Ja&1bea-1, .den 81, JIHtn1h••ir, 
dea iieli.llu1 • den 1Uee1terlller1, welke, tel hetMtt. L..,_,, 
belaoo.-.1.e; .a llÎlf(l!ilrelaL pat ep de lillida OMWN de, ■-- anbie-
ien., en de , ... -beidiltf Luaelien de Liàhmpelae S-· Ottersum• 
lliiclelaar ea,Jloek, .ea de Geldenehe pm.· G1'eo1beek, ma
ken. Da •n•lui&eatle bergen, i1t •· rigtioir Dllll!,Nijmepa, aa onder 
de gem. Groeabeek Jiggeade, ■ijn.1 de Lu·tber1, de H"nde,... 
ltert,· de KuaLberg, de, L1agenber9, de UHleahe,g;- de 
.Ba kk.eraberg, de llorelrrht' en • ■-lsea • ..,.1,.e, ace roiln nitligt 
over het Laad tossehen .Maas-en-Waal , de Betuwe , d1D Rijmtroem , 
Gleve" ea ornJttpade pleallen •nbieilea. ,. ' • 

GROESEND, ph. in de .M.ij.rij •• '• Hnlog,n6oà,- h-. lHmr• 
tnjk, ,.,. .. JfOIWfl,.II..._, ...... eo 4i•• z. w. VIO, •;a.,.,.,.,.,,, 
...... gem. en ½ u; N. •m Til6-, ;· aal Ml h. •• 1IO inw .. , 

GROESK.UILSN. gm. in à, aeuftftÏJla•,ml • ._. o--,, P""'; 
lVoenl-Brol,an,l I lhrde dietr., a_rr. ea 4 •• N. O. van .llirtillorwfa, 
bat. en il •• N. VID Jl"""-l, pa .. ~-

GB.O~S&11, d. ep de Lij__,, lft"•· S.W.rhucl lie bel \IOl-
~de. art. ,. ' . ' 

GROESSEN, oek wel Ga_-a..._.Lee, ol Ga.an-geoNhl4, d~ 
•P de .u;-,, pro1' •. 6ew....J, dillr. ,n.,~...,.z--r, arr. 
en i u. Z. 0. van 4r111tnt-, Il.aal. • f o. W. van, .IINftOCII', ff'!•• 
ea -6 u. Z, •• B.i .. ,. mel ,HtJMNI' 1He inw., ~e ia dia laadhouw 
haa bestau l'iacleo. · 
. Dit d. 1101111 oader. dea .. num ... Ga-~ •oor, ia noen giftbrief 

'UD Sc. A1.,n1c:n, den, oepadem Billebop vu tit,aalt.a, ,raa,ia Mj het 
,. aan c .... 1 a ....... , lol eene wedergii't YOOr sijae milde getehen
.. , , heet\ gegeven, om het gedoNDie + we-le leven te hnitlea 
ea.n het vachtpbruilL va te lnkkea. 

De iaw. alfa Nhiel'I allen B.. ][., • IIIHID eae 9latie uit , die 
lot ba& aartapr. vaa 6,1'nlt,,wl behowt , • iOOI' 66aen .Putoor l,e.. 
àiend, wordt. 

Ja da kerk, aan dea H. A■eu&1 loepwtid, sijn drie altaren ea 
ten mioate drie. viluatija. 0. - , te weten dÏll van ST. Buuu , 

• ia met da paalorij veireeaigd. . . · 
De weinige Herv., die men er ualfet\ , worclen tol de ll'ffll· van 

z ........ r prekend. ' . 
G&OESSEN-J.N..IIET-1.00,, -■m., oader welke. het d. Gaou~tl'I', 

· ., de ~ r pen. lhl,,lnl,a■d, wel .... 'feork11ml. De hel TO · 
np art. 



800 GRO. 

GROBSTBIDZl?f, d. ia IJ,.,,.__,· oatler. de Tftdop, proY.' 
Jleorrl-Hollofl. Zie GweamunR. 

GROESTR.A., 'IOOrm. state, pro,.. Fri,.,_tl, 1Lw1 F nt"'fH, griet.. 
M,llflltl-lkel, arr. en i u. W. ten N. na /.n■-rtUrJ, k1111t. en 
1 .a. 0. tea Z. 1'811 ll,rlil.-, i u. N. W. Tau ._,.,,.., 

GROET, heerl. in Knnffl!nland, proY, Noortl-HollanJ, ■IT. en 
kmt • .tlU-r, p. &Aoerl--Groel-R•'Jffl-ni•Carnp1 paleade N. aaa 
de Zijpe, 0. •adeheerl. Schoorl, Z.aaadeDniaen, W.aaallarpo. 

Deae heerl.,be.-at bet d. Groet ea eenip yerstrooid liggeade h.; 
beslut eene oppenlak&e •an S18 band. 83 ,., r. S0 .... ell.; telt 3S 
h., bewoond door 19 huisge:1., uitmakende eeoe bevolkiag 1'8n 180 
inw., die -t ban bestaan Yindea in den laadbouw en de boerderij. 

De Hen., die bier ruim 120 in getal zijn, 1l'O..lea tot de pm. van 
&lioorl-Groel•r•-Ca"'P IJOrekend, welke in deae laeerl. eeoe kerk heeft. 
Sedert het jaar 11S86 maakte Gao&T met Ca,ap eeoe af:1oaderlü'te 
gem. uit, zijnde de eersle, die in de pm. Groet-ea-Camtt bel: 
Jeeraarambt heeft waarpaamen, geweest J&c:quas Scnnan, die 10 bet 
jaar 11S68 herwaarts kwam, en in het jaar 1623 Emeritus werd. Docla 
na het nrtrek HD den Predikaat, H11a1cu1 Le1111Wu& MuQ11lnau~T , 
nur Uitgeest, hetwelk ia het jaar 180-1 Yoo"iel, is die 188• ia 18015, 
met die van ScAoorl vereeuigd ff8WOrdcn. 

De R. K., die mea er oagevee1· 60 aa■tref't., oader wb raim 40 
Commuuikanten, belieoren &ot de ,stat. ••• &lu,orl. 

llen heeft ia df!H heerl •. eene achool. 
Dne heerl. ia T■n ouds , ia zijn reirtsgebied , met het i. P • tt • • 

Yereeuigd geweest; doch werd, bij haadyest Yan Hertog Ar.nlCD TAS 

B11aau , van den 16 :Mei 1401, daa"au algescheiden. Op dea t '7 
November 1750 werd de ambacbllheerl. Gaon, tet dien \ijl lae met 
à srafelijkheid Holland '.'fereeaip geweeat. sijnie , verk.oeht - eene 
aom ••n 8000 gold., aa• D1u. Tai,, Ood«hepen en Kolonel der 
hárgerij vao Amsterdam. Naderhand i1 eigenaar HD dne amhachta,. 
beert. geworden Goua1111 A1D11a AN.1&11, Ruideat van .dea GrootYorst 
'Yan Rusland , al■ Hertog Yan Houn111 GonoH, bij onun Staat. la 
het laatst der Torip eeow wa■ Amhacbtsbeer J&s • J.u:oa Su8'uw. 
TJaaaJ word& deze beerl. in eigeadom beaet.eo door dea Heer Mr. eoa. 
1111,11 na FoamT , woonachtig te. Alko111ar. 

Het .cl. Gaon of Gaou1 ligt i½ a. N.N. W. ••a Alkmaar, r u. N. 
N. W. van Schoorl. :Mea telL er ia de kom van het d.i-1 h. eD 130 ia1r. 
· · Dit 41. moet reeds YOOr eeuwen ia 'Venal •ün geweeat , aaage:liea •U 
Yindea aangeteekend, dat reeds in het jaar 1399 de .riemtat.a. 1'811 

G■ear met die van Prttr• Yan •üf tot twee nrmiadercl werden; 
diL geschiedde uit overweging wan dea soberea toestand du dorps. 
Toen in het jaar Uii, de Scboorlsehe dijk moest wordea pmaakt, 
:behoefde Gaon daartoe niet meer dan twintig man te leverea. 

HeL Hen. kerkje is klein eo met eenen ,pitsen toren voorziea; da 
ingang ia zeer eenvoudig. De dorpschool wordt gemiddeld door eea 
getal van 70 leerlingen bezocht. . 

De . kermis 'Valt ia den eerst.en Zondag ia AugusLus. 
Het. wapen dezer heer). bestaat ia een •eld Yaa uuur (blaaaw), be. 

laden met eeneu leeuw nn tJOUd. . . 
GROETERPOLDER, pold. in KeaMmerlaaJ, prov. Noonl-HollaaJ, 

arr. en kant • ..4.U...,,, gem, &/uJorUlrort-Barg,r.ea-C.ap; .palende 
IY. aan de Zijp, 0, aaa Schoorl, z. au bei .dorp q~., \V. aa11 
den Hargenreg. 



GRO. 

Deze Polder beslaat , Tol,rens hei kadaster , ene oppenlalte '1'111. 
i9f ·boncl-, lMh.• eH., aUes ,èbotbaar tand ; hij wordt door eeneo molea 
'fan het overlollige water ontlast. Het pelderbestuor Ledaat uit •• 
Dijkgraaf en drie Poldermeesters. . 

GROEVE (DE), Troeger Oo1-r-S111r.cusu, TOOl'ID. hu11J ia FiNlgo, 
prov. Groni11ge• 1 arr., bat., gem. en aan de auid-eOltaijde TID Áp• 
pi1J9•tlmn. • 

Ter plaatse , WIM' sij gestaan heeft , siet men thans eene 1ebeepa
timmerwerf en onderscheidene tuinen. De daartoe behoord hebbeade 
gronden , ~taande eeoe oppervlakte TÎn onpveer 1 boad., wordea 
thans in eigendom heaeten door onderscheidene particulieren ,. wooaach-· 
tig te Appingedam, . . 

GROEVE (DB), geh. ie Fmlga 1 prOY. Cro•i•gn 1 MT., kant. en il a. 
W. N.W. 'l'RD ÁfiPÎ"!JMfJffl, gem. en 1 ll. z. z. W. -van ·,zau, ½ u. 
N; van 'Zfflf'ijp , waartoe het behoort. ; met 14 ea 98 inw. 

GROEVE (DB►, water ia Fi••lgo, prov. lhort,;,ge,a, dat, uit het 
Scliil'6tie11r ,oortlr.omeade , met eene noordelijke , eeoigaios noord-oosle
lijke rigting, naar Aepingedam loopt, ten 0.ten yan welke plaats het 
sieh in het Daffllfwdrep ontlast. 

Het is het ilihraleringsbnaal van het Woldzijlvest, door een, ia 
het jaar 1819 gegraven kanaal ; met het Damsterdiep vereeoigd ea 
toen veel nrdiept en verbreed. · 

GROEVE (DE), ph. in lllet Goongt 1 prov. G,ni,agn 1 .kant., gem. 
en f u. z. W. van Hoogt•rul, onder Kropswolde. 

GROBVB (DE), geh. in Oo■tffJllOflrJeNlai,g,pil, prov. Drn.1.Ae, ..... , 
gem. en judic, kant. en :Sin. N.N. 0. van 4,.,., gem. en ! u. N. 0. 
Tan Zuidiann , nabij de plailtl , waar de Oostermaenehe vaart of 
Han1e zich in het Zoidlaarder-meer onlla1t; met 16 h. en 90 ia,.. .. 
In 1836 is hier een korenmolen opgeriJt, 

GROEVE (DB ESSBB-), mee1-stalletJe in het Ooon9I, prov. Gro• 
ning,m. Zie Ess111ao1V11. · 

· GROGOL, distr. in 0od-lmlil1 op het Su..,u'/w eil. J .. , resid. 
en regents. Sam•rang. 

In Mptember 18j8 onthielden de muitelingen sieh vooritamelijk ia 
clit distr. op. De Luitenanl-Kolonel Ro11T , tijdelijk. met het bevel 
der troepen ia die streken belast, socht hen aldaar op , met oogmerk. 
om hen te verdrij,en. Bij deo opmarseh der eoloones, werden het eel'I& 
een paar honderd muilelingen, tuueben het Grogolscbe ea beL Woeo-
11.alsehe gebergte aaogetroft'en , en buo geweervuur door eenip kanon
seboteo beantwoord , hetgeen beo tot wijbn hragt. · Bij dne onlmoe
ting werd de Kapitein G1L1M , bet tweede bataillon der eapedilionaire 
afdeeling konflllaodereode, door een geweerkog~l ligt gewond. Ver
'folgens rukten ome troepen tot het auidelijke gedeehe. van het Parische 
~ voOl't en namen daar positie ; de vijand van die kaaten , ten 
getale nn 1000 à ID man , opdagende, ea zieb boogswijze samen
tttkkende , werden eenige pelotons i11faoterie en Tidorueu als tirailleur• 
gezonden ; terwljl het artillerievuur , door den Luitenant Buuns goed 
liedieod , hen oudersleuude, Het gevolg hienan was , dat het tera-eiu • 
1100 ver het oog konde bereiken • weldra vaa muitelinff1n puiverd was, 
soo 111ede de ravijnen , in welke &ij &iela geneateld baddeu , na welke 
verrigting de terugmarseh ciao ook werd aanpoOIDell. Door het terreia 
begn111tigd , kwam , ah naar 9ewoon\e • cle ,ijand gedeehelijk. w~er 
opsetteu OIII de achterwachL Ie 'Yerontrusten , doch -rd door ee111p 
kaao111ehotea in bedwang ttboudllll, B\j due ueJeireobcid baddeo 1iclr. 



- Gl\~ 

WCll'Otfllll'9k onde&'lllbeidm, 11• i](apïteilJI &tOII ·ett 6u.a~; de Lui• 
tenant ·IC-aa , ,ale tie llientt "Yan Adjudant •errigtte ; de Lüitt,n:aats La 
.la011 N Vsuu en n, Swt•n•, .tie de tirailleurs-pelotons aangevoerd 
en de voor- en achterwacht gekommand~ hadden , alsméde· de Ser-
geant .BiioRaoian en de inlandsehe Sergeant SOTA,' , 

GROGOL, gebergte iA Oo,t-lnJii, op het S.n61tAé ei1. Jo•·, 
ad,. resid. en reg. Sama'!'_~g, distr. Grogol. 0 • 

~n tlS en 18 Jul\l 1818, deden ·de Majlbr ·Jbvn nn hel hoofcl 
'fttl ie vierde ~enne, ·en ch, Kapitein Nonon met·bet·t\lr~e blitail
loa der' eqieditionaire aMeelinr en de daaraan toegevoegde iolandsehe 
!,roepen , cle eel'lté van Bligo en de tweede van Tempel , eene geeom
binëerde beweging naar dit gebergte , ten einde het aoo ,eel moi;el{Jk 
Ta■ muitelingen te miveren. De J,uitenant-It1lo11el J;utr., van deze 
beweging door de11 Majoor Dana onderrigt, rukte mede ·van Mingier 
derwaart• op. en trof den Tljand aan, ,reikt!· den tweeden dag, ua 
fi'nen hardnekkiffl!n tegenstand , tot wtjl:1!11 en ep de Y1ugt gebrast werd, 
tf'rwijl liet den een-ten Luitenant-Adjudant un Hol'llltbl , lllet een 
itrilcPlte van het Ran\-hetaiHon gelakte, het '\'áaodel tan den Pau-
geran:: Souo Na,010 in banden te krijgen~ · 

GHOGUL, rit. in Oorl-lndiE1 o~ het 8_._ eil. JoN, resid. 
Baifnz:org. 

Deze rÎ'f. uit het Boitenzorgsche afdalende , stroomt noorde1Uk lol 
a■n de Cbit1P1che graven, waar bal'e watettn gedeeltel\lk door een 1:.a
naal oostwaarb op de "elden achter het d, Doerie worden geleid. 

GROGOL, d. en bnitenptaats ·in Oort•lnMI, op het StrMla#lre 
ell. JaM , resid, Batn11tt1. 

. GllOGOLSCRE-OBBBRGTE, rebergte in Oo1t-l•dil, ·op het Sien-
•• eil. J/Jffl, Zie G■oaor.. · 

GROGON, oud d. in Oost-l'lldil, O}t laet SatnlácAe eil~ Ja.-, resid. 
PtUNroe-ng. 

GROGON, oad d. in Oo,t-Jnd,'1 1 op het S•tulatth ei1. J,._, resid. 
• i u. Z. W. 'Van Bataflia, atd. lfntafliasclie-Ommelmtden. 

GROL, lt. in bet graafs; Zutplm, prov. OeWerlatttl. Zie Gaonr.o. 
GROL, geh. in Roltlmlitig,pil I pro'V. DmitAe. Zie G■or.10. 
GBOJ,D,\, naam onder welken de 'fOOl'llt. state Gur.u, pro'V. 

P-n.,la'lttl, kw. F•-,,eo, griet. •ffltSltl•mt1tlffl, wel eens Toorlomt. 
Zie G■an.t.,' 

GROJ,L, lt. io het graars. Zatplt11' proY. fhhlmantl. Zie GaonI.O. 
GROLLA , · Lat. num 'VIID de 1t. Gaour.o in bet graaf,. Zatpltn,, 

prov. 6eld1rlantl. Zie Gaonr.o. • 
GROLLK, st. In het graali. Zrdplft, pl'O'f, GellÛrlllnd. ·Zie GnEIILO. 
GROLl,EBHOLT, voorm. bosch. in Roldmling,pil, proY • .DmttA., 

bij hel geb. 6rollo, onder Roltle. 
Hr.t was in 'Vroet;ere tijden de zetel der Land,cbaps•Staten. Hier 

Terpderden de La11dsdags-Compat11nten , in de tiudste tijden alle de 
'Voornaatn1ten des lands , en hielden er landdagen , raadplcirende oTer 
de gemeeneland1 belangen. Het 'IHI een groot en digt boscb; op 
eene lediire plek waren de zitplaatsen in den grond uitffcgrHen , \\'aar
van de overblij_fselcn nog eenirrcrmate ziçtbaar zijn in een jonger bose~, 
dat na de velling van het oude weder 11 ireplant. Nog cenen ircnu
men tiJcJ na de Reformatie werden de landdnffen in genoemd hosch ge
houden. Later nam het ffCSeeulariseerdc klooster te A.nen , even ale 
den Etstl.ll!l , he\ hoorrste regtcrlijk collegie, ook de Landscbaps-Statcn 
in aijne muren op I niet echter dan na groeLe moeijelijk.heden en ■adat 



QAO -laei •~1111 laNlaDr, cloat do Uiaie. fN'edÏp, ua c:olleMa an Ge
depatee.rde Slatou ea meerdere afwijkinpa van do oud. Tailerlijb ge• 
hroikea , met moeilc! had, doorgedreven, 

GROLLO oC Gao1., geb. ia RolJenling1pil, prov. DrmtA., arr., 
adm. on judic, kant, en i u. Z. 0, vaa ,,1.,,,,., aem, ea 1i 11. Z. 
O. ffR Raid.; 111et 38 b. ea 260 inw. ' 

· GROM BACH, "oorm. naam van twee hofatedea, ptOT. Ftialaail 1 
k...- lreitergoo, sriet. /act 6ildl. Zio F1111111■• 

G~~.M.BANG, at. in Oo1t-l■tlil,.op het SraaJa,dac eil. J11w,, ..W. 
Kedm. . 

GllOMPOL, riv. ia Om-lnrlië 1 op het S11nJ/Uelw eil. J,,..,,., raid. 
Soerak,v111. , 

Zij i1 in de aost.moaon bijaa droos, .doch IHer& ia dea reien&ijd 
overvloed un water op. 

GRON (l.61.lKI), naam• welkeo de Negen geven aaa de l.olijplaat. 
Joan11,-La11,u1n, in IV1Mrl,,,i,J,.Q11ian11 1 kol. S11rina1111, Zie Jo
■lR",-M,,a,1111,. 

GRON (LAND-VAN-SANTI-), nrl. houtirr, ia .lteclerland,-Guiau, 
kol. Suriname I aaa de Booea-Saraaarc11, ter regter,ijdc ia het af• 
Yarea; palende boftllwaaru aan den verl. hout3r. Wilhelmina, bene. 
denwaarls aan den houtgr. Catbarina-Frederib ; IJOO akk. sroot. 

GROND (NIEUW-), koffijpla■t. in Neikrlanu-G111'au, Jiol. S11ri• 
•-• aan de Ben,J111-Co-111ija 1 ter Hnker,ijde ia het a(varea ; 
palende bovenwaarts aan de koffijplaot. Bcninenburs, benedeawaarLI 
aan de lr.oflijplaot. Alr.kerboo111, ISOO akk, groot ; met 137 sla.ven. De 
Negers noemen haar N,0111G10!I, 

GRONDEN (VRUMANS-), toioen vaa Trijliedea (Negen ea Kleur
lingen) in Neder1'i•ru-6•iona 1 lr.ol. S11n'naru I aaa de S•rina,ne, ter 
linkenljde in bet. alvarea; p:ilende boven•aarts aan de verl. plant. 
Kweelr.lust , benedenwaarts aaa Paramaribo, Het. noordwestelijk ire
deelte van deae nrwilderde tuinen, heet Kau-Koie, en het a11id
oostelijk gedeelte aan de nart ■aar de Sa,·amacca, heet Bohm-Kaie, 
bestaande meerendeela uit kappewieri (kreupelbosch). 

GRONDEN-VAN-GOUDSWAARD, pold. 10 de proY, Z!Wl-Holla,ul. 
Zie GooMWUID (GaHnu-VH-) (1). 

GRONDFELD, d. ia hel vrije rüksgraafs. Gron1feltl1 proT. Lim6_,,,. 
Zie G■011n1tn. 

GROND-LEYSNER (NIEUWE-), hontgrond ia .'V1Mrlanä-6•iaH1 
kol. Suri11am11 1 aaa bet pa1,.._. . .,,, aaica I ter regte1-zijde, als mea 
komt vao Poele-Pantjesbmg; palende N. aaa de houtgr, Welbedacht., 
Z. aau den houtgr. Helena-Christina, 1:100 akk. groot. 0.,k. is er vee• 
teelt ea kweek ••n vogels, hlnanen en aardvruchten. 

GRONDPOLDEll-VAN-HEENVLIET, pold. in Oo,1"oor11 1 proir. 
Zaid-Hollaratl. Zie H1nn1n (G■o1'DPOLDH•u■-), 

GRONDSFKLD, d. io het vrijo rijksgraaf,. Groufeltl, pro,. Li
lna,q. Zie G■011av1u. 

GRO~ENDERG, voorm. kast.. in het 6ooregt, proir. Groningen. 
Zie G■01u1111:aa. 

GRONINGEN, de noordoo,lelijkste prov. vaa het koningrijlr. der Ne-
derlandea, bestaande 1° uit de heerl., die ouder den naam van ST.av 
u L.t11111 of van Suo u Ou1u1uu , eene prov. vaa de Republiek 

• (1) ,Uit do ITlibla lillla" mtl bi& ,roe,,! GllO!lellf, ,.,... lllfD op •• -- ... -
Gtncllliülr, 



,ao. 
der VereeJligde Nederlabclen )leeft uilffem..U. en. d-'Udt u~elcl 
vas uit: de S lad .Grooi age u, ruct baar groodgcliied, de Lad._ 
tafel gebeetcn; de Ommclandeu, ia .Hun11iugo, Fhelro ea 
het. Westcrkwar1ier Terdceld; de heide OldawbtH,· vroe:;er 

· door den naam van Wold-Oldambt en Klei-Oldambt o.ode~ 
· df'n, rn liet Go o regt ; en 2). uit het. noeuer tot. ,de GeuenliteiLalaaèea 
behoord bclibcude W u te rw o lde, heue\eQI de dorpen Belli■3wolde 
en Blijham, Deze prov., thans naar bare hoofdplaats G11011Luu ,re-

. naamd, grenst ~- aan de ~oordiee of de "'addeu, N. O. aan dea 
Dollart cu de Eems, 0. en Z.O. aan OosL-Fric&land en llunsterlaoJ, 
beide )Coningrijk Uannover, Z. i1an de pruv. DrcolJie, W. aan he&. 
,·oorm, rhierlje de LaU\1ers, die het \'au Friesland 1eheidt, ,als.lMlli= 
aan de Lau11erzce. 

In de gt-srbiedcnis dezer pro\'Ïneic bespeurt. 11Jen niet alleen ceae 
overeensle111111in3, maar &elfs nel ge1\leen,chap wet. die van he&. naburige 
Friesland, terwijl haar noordelijk. ca oo,Lelül., en dus grootste pdeelto 
trouwens, door een en helzelfde volL., oude,· den gemecoen DUID van 
Friezen heli.end, ten alleu tijde is Lew oond fJU\l·cesl, 11ebbeode laet suidc
lijke gedeelte,,. w. heL Goorelll en Wcslc1woldi11icrla11d, wur.ao liet 
eerstgcmcldc om!1ijds onder Dreulhc bad bclJOord , ,-ich eehler doorgaus 
aan de Fric1e11 aang.-slote11. De l1c11011crs ,an dil groolcr gedeelte, de 
O,·erlauwersche l•0 riczc11, meL \\ell.cu 1ma111 .iij un die \eD W. UD de 
Lauwers ondcrscbeideu werden , waren cvco 100 Hijbeidlie,eod n11 aanl 
als de anderen, en hebben, scduL den lijd \'all Keizer Kun Jn, c,__, 
die ret,Js, op het. einde der acbtsle eeuw , beaon te regeren , ouder !iel 
bestuur hunner eigene Ilrgenleu, Lunne uijlieid .111eL allea ljJer &GO 

verre gehandhaafd, dat.zij, als Lel1oorende tol het rijk, alleea 'sKl'i• 
&ers opperwagt erkenden , &ouder aan sr.halLingen of eeoip aaden 
teek.eAe11 nn ,olstreli.te albankclükheid ouderworpea le 111illen zijl\. 
Keizer lhaoaas. 111 heeft het eer&t., iu l1cl jaar 1040, be\ '\'GOncure
,en zuidelijk. ccdeelle of het Gooregt, hel\oelk toen behoorde \o' be& 
naburige craafschap Drenthe, aan de St. Ma,11·le11sL.erk. le Utrecht, 
en aan B1ma11LF, dea twinticsleo Bisschop van litrechL, met "ien bij 
grootelijks bevriend .-as , gescLonl..eo , waan-an de oorspronL.elijke 
gifLbricf op het Rijk• archief nuc io \\ellen is i \\elke ,,rt, ia nnolg 
no tijd, door 1;1ndcrsebcideue Duitsche Keizers is bc,·estigd (1). Tui• 
scheo de oudhcidkuudiccn \oordL reeds si11ds ,cle eeuwen gd11ist, of 
de slad Groniugm omfor die çil't weJe he3repen iij ge•eesL , of ud; 
wij "llillcn dit niet he5füsc11; voor heide ge'l'oclcns kuuocn ftC11Î(li:re 
gronden 11onlc11 hUuchrnut, l)c zaali. zelve heel'l. iu allen gevalle, '"°"" 
en na, hü de stad Grouin(l't'n, grooteu tcgeoslm1d grlcdeu, daar zij aid 
"llildc toenevcn, dat ,lc K~i~cr, met. Lel Goorcgl, ooli. huuue uije ,lad. 
aau den lfo,scl1oppelijkcn slm•l had gegeven of konJe ueno. Ue Bis
schoppen stelden aldaar \lel lrnuue Sted,ivolladen, Lctzij dan alleen o~r 
het Goo,·cat, licltij 1111·Jc o,cr de stad, aan, duch die dil.werf met de i,.id 
overhoop l,1;;c11, t·n, «luor bccrsclm1cht aangespoord, uiet zeldeo lt'~ea 
lmone cizcnc Landl,ccrc11 opstoudcu, \oa:,rdoor onderscbeideoe oorlo:;ru 
met H!r~d1illc111lc11 uibla3 zijn ce,oerd. Bo1endicn leereo de gcdc0Lsrl11 if
ten JierJ>ro\Încie, dat, hoewel de stadGroniurren en Lel Gooregt 
deü Bisschoppen van ULrechL in hel kerkelijke ouderdaniJ waren , de 

(l) Zie o<er /rn tifll.r:rr un 1010 Prof, }.. \'rru rn l!r. B. 0, Fhlra. 0..dr..d .. , ..... 

G,w,rcgl ltt CrNttt,r11tn • on.llcC'm,l Ml dc11. 9tjl111 ~( tent. UKJliD&lK. JU • GO• cif $ Mrwarr,.,,nt Na 

UrruM, Oroa, 1;,e ,ID f,9,,.uoodt;;< 111..,1 tea S,GQ " µ111.a,_ 1>, 1, bi, IUl. 
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Om•elander-1 eehter beae,ènt die van hetOldambt, en Weater
wolde de Bissehoppen van llun1ter voor banpe Kerkvoogden erkenden, 
als welke het geestelijk regtsgebied, nn de eerste tijden aCaan, gestadig 
••er deze landen hebben uitgeoefond. Sommigen meenen, dar een gedeelte 
nn het O Id ambt, met Reyderland, in de veertiende eeuw, behoord. 
hebbe tot de Diocese v1111 Osnabrng (1). Wat de gtscbiedeois nn dit 
gewest betre(L, -1:00 hebben de Groninr,ers aieh telkens in de binnon
landscbe ·beroerten der Schieringers en Vetkoopers ingewikkeld , welke , . 
met bl"t begin der veertiende eeuw , een aanung hebben genomen ; meer 

• dan 9.00 jaren geduurd en schier den geheelen ondergang der landzaten, 
door wederaljds moorden, plunderen en branden, ten ge,,olge hebben 
gebad. 0or6proakelijk. waren de Sehierinrrers de nijbeidsgezioden , die 
niet wilden dulden , dat het •olk door vreemde Heeren overbeersebt 
werd, terwijl de Vetkoopen ~ die de meer aanzienlijke en rijkste Jand
hezilten- bevalteclen, lot het aannemen van vreemdi, Heercn, waardoor 
aij meenden in booger aaoaien te klimmen , meer genegen waren. Deze 
beroerten waren wel het eerst in het Wester-Lauwerschc Friesland ont
at■an, maar sloegen weldra tot de provincie Gao11111cu en tot Oost
Frieslaad over, wordende in den b"ffinne en doorgaans de Sehieriniers · 
door de stad Groningen, en de Vetkoopers door de Ommelanden 
begunstigd. De Graven nn Holland poogden zich van dq;en Terwarde11 
loesl.and van :1&li.en te bedienen , om ook deze landen ond<'r hunne heèr
tchappü te brengen, en wel Toornamelijk., sedert de Wesler-Lauwerscbe 
Friezen, in 1391S, een verbood hadden aangegaan mel l-'nE01a1& n11 Bu11-
aua11•, deo een en vijl\.igsten Bisschop van Utrecht, ten einde zich te 
venelten teiren de onderneming -van ALlaK■T, Hertog IH.ln Beijeren 1 die, 
destijds Graaf van Holland zijnde, eeMn togt over de Zuiderzee naar hunne 
pro•incie beraamd bad. Deze tos'' bad desniettemin zijnen -voortgang, 
en daar gemelde Hertog, door de voornaamste Vetkoopera ondersteund 
werd, ■laagde hij zoo wel , dat bij in 1398 door de Wester-Lauwer- • 
,cbe Jriezen werd gehuldigd, en nl zclts eenige Om111l'lander Ueeren 
hunne kasleeleo en bijaoncl~re landgoederen niet alleen, maar aelfs da 
Ommelanden , waartoe zij geheel onbevoeird ..-aren , aan hem als een 
Jeeo opdroegen , en hem onder ackero.: voorwaarden tol hunnen Leenheer 
ukencleo (i). Wal in de Om me Ia n d en geschiedde , deden ook de 
magLige Hoofdlingen , Gocs111u en Houw11u, io het Oldambt ;. zij 
droegen van dat landschap den nclate11 e11:1endom aan AtBBrc■T op, mi& 
alle11 /,urlidieydtm 1 1/ootna nde g11eÛ• t11n erfleen (S). Deze onder
werping was echter van korled duur, want daar de Hollanders, door 
den 11terken tegenstand der Schieringers, daarca geheel Friesland moes
ten Terlaten, namen de Ommelander-Friezen de gelegenheid waar l.om 
heL 1eheele Hollandsche juk van de schouderen te werpen. De VeL
koopera in de Ommelanden , die het met den Herto:r eens waren ge
weest, hierdoor bonne aaken verachterd ziemle, namen Legen de 
•tad, die doorgaans de nijbeidsaezinde Schieringers ondersteunde, 
bnoae loevlugL tot Bisschop Fn111a11t 1'H Buu111BE1•. Hieruit rees een 

tt) JIJl1usaiw , Mollu•""4 G,..,.i,,,aw• , M• •U • Ut. - oorkonde Tlll 11'11 lol Ninnt , 
......,, UrU., 1, 11, oehljllt durmede la strltl• Zie ook LaoP. 1'011 Luaaa, dit (8af • ...,,. o--... n. 11. 

(1) l)ter clen llerlDg UR B1u■a111 1 sit tlea n,_..,. ,,_, - sc.,d ffl t...a. •• 1 
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nieuwe OCINOlr taucben die ftll Utrecht ea dia ffD GtollÎDfPlllt 1'IÜe eea 
beleg der stacT Groningen ~n gewilge had, dat echter na eenjge weken dOOl" 
de Bisschoppelijk.en weder moest worden omebrok.en. De at.ad, bijge
staan door hare bond3enooten, keerde n11 hare ,upenen tegen de Edele■ 
der Vetkoopen, en nam bonne sloten in, eo, ouder deieo, dat. ••• 
Et:LU Goc1u11C.a. te Zuidbroek , den mag~igsLen Heer in het Oldambt. 
DiL kasteel werd 1'erwoest , en de 1ledelingen bealoten dea cla3 dier 
ia neming eo 1'erwoetting, in het l'enolg, Jaarlijks plegtig te Yie.rèa 9 

te meer, omdat de onderpnir no dat b1111 en het huis Yao lln■o 
Ho11w111u , welke beide geslachten genoegzaam alleen in het. buit der 
heerlijk.beden en regtstoelen in het Oldambt -waren, deze landstreek 
i11 handen der stad leYerde • -welke daarvan , lot aaa de cmweoteli1t1 
•a11 het jaar 179lS, in bezit gebleven is. Inmiddels bleef de Bisschop, 
aicb steeds, uit kraebte .-.n den gi{LbrieF van het jaar 1010, hedou. 
wende , als wereldlijk. Heer der stad , aandringen op de boldigins ua 
Gao,11,,n, hetwelk daartoe niet wilde besluiten, ~dat de oorfor, oa
aange1ien bet door bemiddeling der Overijsselscbe steden, in 1403, toa. 
tcben hen gesloten verbond , korten tijd daarna weder op aieew ~pa 
uil te barsten. Het duurde ecbler DO( lot ia 1419, eer de Groningers, 
door inwendige verdeeldheden en de magl ·no den Biucbop, pooèlaaak& 
werden, hem., overeenkomstig de oude uosprakeo dier Kerkboofdea , 
'foor Heer te erkennen , hoewel met behoud hunner regten ea vrijlaedffl, 
waarna de neiegde Bisschop, in bet begin der maand Juoij ua dataelfde 
janr, binnen Groninlftln , door de 11■d gehuldigd wenl. Kort daarna 
onttrok 1ieh nogtans de slad weder aan het Bisschoppelijk IJCMW, -
hen1lelde zich in hare vorige nijbeid en ooafbankelijkbeid, alsmede ia 
het he,it van het Gooregt. 

Overgaande tol de aanspraken-, welke de Herlopa ,._. Sakllèa op het 
Gaoa1uu ezwaT gemaakL hebben, moeten wij op den Yoorgroad stel
len, dat de Graven .-.n Holland uil bet huis na B11a1n , 'lrenneen
deo ttgt \e h.J>ben op het W ester-La°"eraebe Friesland. Toen dit 
11raafscbap, in 143lJ , uit het &111HCH in liet Bouacoaarscaa •111• was 
overgefaan , socht F1L1PPU1 Je Goede, tegen den wil no K.eiaer F11-
Dn1ll Il, dan ook al •Poedig Yasten voet in het Wesler-Lauwenelie 
:Friesland te krijgen. Vervolgens werd Hertog ALUICIIT na Susa, 
namens Keizer M.a.u■ILl&.a.11, als voor onr zijnen 1000 F1LIPI na 
Bou1GOu1i of OonBH1a:, algemeene Stadhouder over de Nederlanden, 
en eisehte, in 1492, eerst uit naam der Graten van Holland, ea daarna 
uit naam des Keizers• Lulde en 1cbalting un de Friezen. Ottr hei 
Ooster-Lauwerscbe F1·ieslaod bad noch de Graaf van Holland, noch de 
Bertogvan Sak.sen, noch vroeger de Hertog vqn Beijeren eenighet minste 
i:ewt. Zelfs bad de Keizer nog, in het jaar 1'74, uitdrukkelijk verklaard., 
dat de Ommelanden nij waren en alleen aan het Rijk onderworpen,• 
had zelfs daarbij bevestigd het nrmaarde verbond tusscben de Stad ea 
de Ommelanden van 1475. De nijheid der stad Groningen en INint 
JDagt in het Wesler-Lauwersehe Friesland was len bove des Keiaers zoo ,nl 
bekend, dat de kei1erlijke Gezanten, afgevaardigd, om de Friesebe ora
lusten te dempen, den Friezen in 1479 voorslo ... gen, het aanstellen un 
eenen Potestaat; en dat de l\idder AasoLD vn Loo afzonderlijk uaar 
Groningen overkwam, en aan de stad 'l'oorstclde, dat de l.eizer 11iel 
ongenL"gen was , om aan baar het gemelde poteslaatscbap op te cb:agea. 
Toen bij daarop naar Sak.sen terugkeerde, substitueerde bij zelfs icunid
de)s de stad in al de magl, hem bij laatbrief des Keiaen opged,agea to& 
het regelen 'flll alle :aaien in Friesland , eu beval dea inpnteaeD '\'U 
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Pdeslantf, om an d~ B•lld Tlll Gao,,aon in die t>etrellinr te gelloor
iiameo. lil 1"80 kwamen AHot» n11 Loo en de Goslaarsche Proost 
Jout n11 STEINBEHH, als leizerlljke Afge:r.aoten, weder In Gronin:reo, 
en vertoonden aldau eene keizerlijke bnl, waarbij de stad Groningen 
-,erklaard werd 'allij_tltluttrtd Potestaat """ Oorlergoo en -,Yertergoo, en 
waarbij tevens. nl 'de letleR lts Raat!,, ,11, m in 1,tt rff'fJOlg, HrMHn 
-,/en tot tien RMtler,tantl, en Aun l,et regt r.erd toegel:enJ, om dher 
en goud te ff1u11te11, Vermits de Keizer hiertegen echter bedo11g eeoe 
~••rlijksche som 'HD 10,000 Rijnsgulden1 (14,000 guld.), en de stad, 
1n deze onróStige tijden, geea kans zag om zulk eene aanzienlijke som, 
uit schattingen, in het Wester-Lau1rersche Friesla11d te hefîen, jaarlijks 
J,ijecn te hren,ren 1 zoo is van die zaak verder niet geworden. 

Na dien tijd treedt eerst de Hertoç- u11 S•11.SE11 , als Erfpotestaat, 
te \'OonebUn , en tracht , àls zood11n1g, hel bewind niet alleen over 
hel Wèster-Laowerscbe Friesland te bekomen, maar ook over Gao11111-
ctau110 en zelfs over de stad Groningen. Zij:i •ermeeod regt bouwae 
liU op twee bollen 'fan Keizer llu1■1tua1 1, beide uit Freibotg, van 
den iO"Jol\j 1498, waarbij At1nc■T n11 Susn, we:rens groote dieo-
1ten aa~ 's JCeize~ vad,r, Fnount 111, aan hemzelven en aan zijnen 
soon F11r,1 n11 Bovaco1fa1i bewezen , wordt benoemd, met en bennen, 
aijne erfgenamen en nakc,~elingeo , tot Gn&ernator Fri,iae, met den 
titel un Potestaat, willende, dat daaronder begrepen zouden 11jn: 
wominatim parlt!l AcB O,tergoam, 1't1ter9oam, z~enTDOltli'o,, tlit,'onem 
6ronin9ant1m I Dilm•r101 lillorale,, 11' or1lei11e1, Stelli"g1t1enio1. Zoo 
staat in den eenen brief, en in den anderen : q11ae lac ttmperlate 11ulgo 
11ocantur O1tttrgofll, 1"ertttrgot11 1 Sióen-lden, Grunu'nger Gebiete, Di'tt
martAtn 1 Stran'{riesen , 1Y urrtfriesen , Stellingu:ar/f. Wat nu de Kei:r.er 
'terstond door thtio Oroningana en Gruen,·•ger Ge&iele ia onzeker. De 
1\ad Groningen werd er niet in genoemd, terwijl de benaming van Gronio
,er gebied l.on sl;;an op onderscheidene landstrek,n, waarover deze stad, 
1100 in het Ooster- als Wester-Lauwersche Friesltlnd, bdt :rebied voerde. 
Nanr gissing zon men misschien kunnen aannemen, dat er de Omme
landen doorwrstaanwerden, maar ook, schoon minder waarschijnlijk 
de streken van het W ester-Lauwersche Friesland, waar de stad G ro
a inge n eenig en zelfs ten groot gebied bezat, te meer, omdat de eerst
gemelde bul voordraagt, dat Friesland, van aloude tijden her, gewoon 
was : tmum aliquem dui9nart eirum , gerextlae Rei'p1JJl1'cae idoneum, 
tmiu imr_rio annuo omne, pareant1 eumque POTEST.lTE■ apptllent; welke 
woorden alleen op het Wester-Lauwer,che en niet op het Ooster-Lan
'Wel'!lchè Fritsland, waar nooit Pote,lalen gncest waren, konden slaan. 
Doch hoe dit ook zij, zeker is het, dat de r.tad Groningen zelve , geene · 
eigenlijke Friesche stad, daaronder niet kon worden verstaan, omdat 
over deze de Grann van Holland nimmer eenig regt hadden beweerd 
te hebben, D1aar wel de Bisseboppeo van Utrecht, die dan ooit, door 
de stad, in 1419, hoewel met geen irevolg van eenige duurzaamheid, 
als wereldlijke He-:ren waren gehuldigd , en ook naderhand nog, door 
den drang der omstandigheden daartoe genoopt , waren erkend. Men 
'YOtl(C hier echter nog bij , dat ook de Gruen van Holland in deze 
,rillekeurige beKehikking des Keizers geen genoegen namen , des er niel 
alleen onderhandelingen geopend werden tusscben den Hertog van Sak
sen en Fn.1PP11s I • Keizer eon Oottenrijk 1 als Graaf van Holland , maar 
dat er ook eene formele o-rereenkomst, op den 17 Maart 1499, dcswep 
tuuehen hen tot stand kwam, waarbU PILm al zijn regt op Friesland 
c1cn Hll'log verkoeht e.- overdroeu-, · · · 
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In dmdanÏIJlln toestand van Aken kwam !LIiien t Hertoa' .... 
&ben, in het jaar 1499, naar Friesland over. Hoewel hij terstond 
de Edelen der Schieringsche partij aan zijne zijde kreeg, en met bonne 
hulp door zijnen Overste, den vermaarden NnTEBT Fox, tegen de V ct
koopers den oorlolJ voetde, kon At1n1cu niets met !nicht onderne
men , vóór en aleer bij eerst de Gronin:rers, die hem niel wilden aan
nemen en den Keizer het regt dier aanstelling belwistten , en <1ok 
sommigen der Ommelanders, die zich bij de Yetkoopers hadden gevoegd, 
bedwongeu had, Ten einde hierin gereeder te slagen, ging hij , h!J 
zljne komst in Fril'sland, eene verbind lenis aan met EDUIID, Graaf ""• 
Ooit-llrie1land, die, ten zijnen voordeele, eene afw·ending maalte, 
door de prqvincie Gao11111&111 van achteren aan t_e nll~n. Zoo lang deze 
'verbindtenis duurde werd Groningerland door de hei~e •ijandelijke le
gers deerlijk geplaagd. De stad moest zelfs , in de jaren 1lffl0, 11SOI 
e!l 1lS06, een beleg van den Saksischen Hertog doorslaan , die ecbttt 
cf:iardoor de stad niet kon meester worden. Dan toen de Gronin:ren 
zich niet sterk genoeg acbltel'l, om alleen twee mastige vijanden te blijveq 
wcdl.'rslaan, traden zij, den 24 April 1.otl, met Graaf Enul> ia een 
afaonderlijk verd·rag, waarbij de stad hem als haren Bescbermlacer 
zoo aannemen, onverminderd het regt de, Bisscbops va·n Utrecht , ea 
behoudens bare vorige regten en vrijheden. De Graaf werd, dien tera 
geTolgc, als Bescbermheer binnen Groningen door al het volk gehnl
digd op den 2 Mei 1lS06, hetgeen de Saks, wiens Stadhouder hij ia 
de Ommelanden was, zeer euvel opnam. Hertog Annen , in hel 
beleg vóór Groningen ziek geworden, is, den 21 Seplember fliOO, te 
Emden onrleden , en werd in het bewind opge"olgd door zijnen zoon, 
Hertog Hzn»a1 .. , die naaowelijk, deze groote verandering, welke bui tea 
zijne kennis en toestemming geschied --rras , vernam, of hij hes loot de■ 
Graaf van Oosl-Friesland den oorlog aan t• doen. Terwijl bij Dll eeoig 
krijgsvolk in de Ommelanden achterliet , len dode deze, en zoo moge
lijl, ook de s~d Groningen tot onderwerping te dwingen, trok bij mei 
het. gros zijns legers over de Eems, ia Oost-Friesland, dat daardoor het 
tooneel "·erd \"an eenen -verderfelijkeo oorlog, welke eeniffC jaren gcdonnl 
Jiccft. In den beginne was Graaf E»SABD irenoodzaakt, om alleen de11 
Saksen tegenstand te bieden, die hem zoo veel werk veroorzaaklea, 
dat hij zieb met de zaken van Groningen en Ommelanden weiaig be
nioeijen kon. De Groningers zich derhalve van dezen hunnen bescher
mer als verlaten iiendc, die, ter urdediging zijner eigene vackrlijle 
bezittinrren, al zijn krijgsvolk. noodig had, beproefden wel eerst zich 
meL Hertos G11ouz, aan zijnen broeder HEI\D11" in het bestnnr over 
Friesland opgevolgd, te verd1·age11 ; doch , toen de Afgevaardigden, 
die zij den Hertog hadden toegezonden, om over billijke voonraar
den van vrede te handelen , onverrigter :ial.e teruirkeerden , en te
vens de hulp , hun door Fa1»En1r. u11 BADE!I , destijds Bisschop un 
lltrecbt , toegezegd, achterbleef, kozen zij den oarusti~n en oorloir
zuebtigcn KABEL nl'I EG■o11D, Hertog i,an Gelder, to\ hunnen Heer en 
Beschermer, Graaf E»1.1nD was reeds, vóór dat bij uit Groningerland wal 
getrokken , in eene heimelijke "Verslandbouding met dezen Hertog ge• 
treden, die hem in 1514 dadelijk eeniir krijgsvolk had tocgewnden; 
daar ecl1tcr deze met zijne grootste magt in Friesland viel , len einde 
de Saksers eerst van daar te verdrijven , zoo als hem ook werkelijk 
naar wensch gelukte, kon men daaruit rrcnocg opmaken , dal HertO( 
Kuu. meer voor had , zijn eigen voordeel te bebarûgen , dan Graal 
EDSuD en de Ommelanders te helpen , 'Vaarom de gezegde Graaf du 
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ook . de 1tad van baren eed 'l'aD hulde en tröuw ontaloe« , én den 
Hertog tot Beschermheer liet aannemen, in banden van wiens Gecom
mitteer4e, WtLu■ n11 0111, de overheid en het volk. vóór het (rroot 
altaar in de St. Walborgskerk, den :J Noveml,er van bet gezeirde Jaar, 
11514, den eed van getroowheicl aOegden. Doch hiermede bekwam do 
Gelderscbe Hertog nog geen gerust bezit der heerscl1appij , daar de 
Saks oog niet vertrokken was en vele Ommelander Edlllen, uit _baat 
tegen de stad, zijne partij nog waren loeffedaan. Ofschoon bot kas
teel, door Graaf Eosuo bij de· Ooster- en Heerenpoort gesticht, door 
de burgers werd gesloopt, hield het oog tot t1S18 aan, eer KulL na 
GELH het charter afgaf, bevalLende de voorwaarden, met n1 O,a 
ingegaan. Zijne heerschappij ,rordt gerekend te hebben ged1111rd tot 
aan het jaaf t:s30 of tä36, in welk tijdvak als zijne Stadhouders 
Toorkomen eerst Ju,u Muwmi.; in 11530 Ku1r., een bastaardzoon 
van Kun n11 Gsr.u; en in 11536 Lvooiw CoHDIRI. 

Het inrukken der Gelderscheo , wier wapenen overal bijzonder voor-
1poedig waren , had teu gevolge, dat G111BG1, Hertog 1111,a S11111111, na 
te vergeefs veel volk en geld verspild te hebben, om eerst de Frie1en 
en daarna de Groningers te onderwerpen, in USUS, niet alleen deze 
landen ontruimde , maar bovendien zijn regt , als Erfpotestaat vaQ 

Friesland en Groningen, plegtig qverdroe1 aan KulL, Aartshertog """ 
Otntorijl, daarna als Keizer weest onder den naam van Lan V 
Lekend , in. well.e overdra3t de stad Groningen , als blijvende he
weeren, dat zij eene vrije stad was en geen Keizer over haar kon 
beschikken , geenszins bewilligde ; doch welke niettemin door Lu:r.1 
grootvader, Kei1er Mu1•1L1.u,11 1 , goedgekeurd en bevestigd werd , 
waarop Fr.oa11, Graaf 111111 Bgmoatl, Bourgondische of nu Oostenrijk-
1che Stadhouder van Holland en Zeeland, den 1 Junij 11S1:J, naai' 
Leeuwarden overkwam , om in Lana aaam wegens Friesland gebol
digd te worden. 

Doch behalve dat Kun """ GelJn in Friesland zijnen aanhang 
had , en in het bezit bleef van de meesten door hem verwonnen steden , 
en daardoor vaste punten behield ,. om den oorlog in deza landstreek 
-voort te zetten , waarin de vermaarde L~H• P11a , door zijn vrij
buiten op zee , hem bijzonder begunstigde , waren die van Gro
ningen voor alsnog niet gezind , om van Heer te veranderen. llet 
dezen ging Herto1 Kun alsoo in 11520 op nieuw een verbood aan, 
krachtens beLwelk hij plegtil{ tot Erfheer van Friesland werd aaogeoo
meu. Daar bij 011 bovendien vele steden van Utrechts Oversticht, 
11amelijk O'Terijssel, veroverd, en daardoor ook de vijandschap van den 
Bisschop van Utrecht, J!'u.1n vu Booaco,01i, tegen zich verwekt 
had ; en deze provincie zoo wel als het Nedersticht van Utrecht , in 
11528 , door Bisschop H111oa11:. n11 811111111 aan aemelden Aartshertog 
Xuu , wat hel wereldlijke gebied be&rof, was opgedragen , gaf dit 
weder nieuwe stof tot de verregaande verbiLleriog , welke reeds sedert 
,rele jaren tu11cheo Lur., Hertog Nn G,IJn, en het hois n11 OoSTua.im 
bataan bad. 

Inmiddels was Lnr., Aartshertog IHln Oo1l1nrij1', die, reeds in 11Sl6, 
in plaats vaa zijnen vader F1r.1,s l , den Spaan~chen troon beklommen 

· had, in 11519, zijnen 1rootvader ook als Keizer opgevolgd. door welke 
nrheJlio1 hij hoe langer hoe gevaarlijker voor La1r. Nn Gel,le,..begon 
te •orden; tel'\Vijl de verbiodtenis, door dezen Iaatsleo, met Fauço11 
J. Koni.o1 m11 Franlrij/i:, aangegaan, en waarop hij 100 1ecr •erl.ron•• 
,de , hem weinig hulp had aangebragt. De· Gel.denç1-e aken gingen 
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-~S, IOftel io Gao11uonuu alt lra P ,,.,J .. l, claplUb acla&w 
uit, ja 1elfs aoo \'er, dat hij geooodoakL was, ia 11Si8, met-dan Keinr 
41CD \'erdrag te 1luil1111 , waarbij bij beloofde, 1ij11e laad.en. van dee &ei.., 
ter leen te znlleu houden, om die, na aijn overlijden, op :bem Ie 4eea 
nrvallen, NietLegen1taande dit verdrag , 1ija er aa dien tijj aog vele 
Tijandelijkbeden Luuchen hen \'Oor11nallen , v• welke de ~ 
schrij_ver■ breedvoerÎIJ melding maken, De Staten no het. Grooiapdle 
11ewCllL , geen uiLkomsL aan dueu oorlog aiende , 1111 bovendie11 1ieh niet 
laorr meL hunnen eigen Landbeer' die illlCI' willek.eurig reperde ea der 
1La weinif genegea was, lmnuende nrdrageo, u11111n ÎII 1 ä~, L-wee 
jaren \'ÓÓr '• HerLOIJI dood , heL besluit om Keizer lha11, V tot la11a._ 
Beschermheer aan te nemen, waardoor de Geldencbe revrin« • welke , 
omtrenL l40 jaren geduurd eo aan de provincie jaarlijks I0,000 guld_. 
aan 1cbaLtin1 gekost had , een einde nam, De State■ aenden a1-
Ul'ee Gevolmagtigdeo naar Brussel toL · de KoniDIJi• wedu'IMI YM 
Houprije , su1ter van Keiaer Ku11, , destijds. Goavernanle OTU de Ne
derlanden, met last om hunne pr6Yiocie den Keiaec :KIIUlo en dicaa 
erven en nakomeliDIJeD , als Hertogen e!l Hertoginoen \'H Brabaad , 
GraTen en Gravinnen van Holland , Erfbeeren en Brfvrouwen "•• 
Friesland en 0Yerijuel, aan te bieden, namelijk de heerlijkiaeitl qa 

Stad en Ommelanden \'an Groningen.. Deae beaeadi■tJ werd met hlü'-
1chap door pmelde Koningin onlvaageo, die niet draalde, - dm 
Gouverneur van Friesland, Gsoaa Scull. n• '.l'IIIITMHU, DIUII' Gae
•111&111 te zenden, ten einde aldaar in. naam des Kei1u1 gehuldilfd la 
wordea, zoo als anlks daa ooh, den 7 J1111ij van dat ,iAiu, plaaa. 
had• zijnde het perkamenten eharter door den Keiaer affqreff.a • ea 
te Gao111R11111 op de Archiven1lamer DOIJ aaaf, met het aitbaapall 
keizerlijk zegel in rood was, voorhanden, p&eekend clea US laaï 
11S36. HeL \'erdient eene bij1oadere opmerking • dat de Slüea \1111 

dat 11ewest , aan geen Kei1er , geen hai1 n11 Bovaaouói of Oesna• 
amt , geen Koning Tan Spanje , de heerlijkheid hebben willea opûa
llen , maar uitsluitend aan eeneu. Vorst, die da, oppoemde \'Ïel' 
Nederlandsche geweslea bettaurde, meL- welke geweatea 1ij aieà dat, 
in soo Ter, onafscheidelijk verbonden, dat , als Lan of dieas .,_ 
\'en de heerschappij O\'er die gewesten \'erloren , aij ook lHem .,. 
hielden Heeren van het. Groningschc pest te aijo. De., de p-
1teldheid der lijden in aaamerkiog genemen , inderdaad heop& wp1 
en voouigtitre grondwet ia nimmer uit het oog verloren , maar, IIIDO 

onder KaBL als onder F11,1P1, onafgebroken ia kracht plaoudea, 
soodat de Hoofdmannen-kamer al hare mandaten en Of'De Kltlffll 
wel uitvaardigde nn wege den Keizer of, den Koning, maar lleeds 
met. bij\'oeging : ala Hertog van B,·aband , Graaf van lml\and , • 
ll:rfheer van Stad en Ommelanden voors. De da.bij bedoagea ...,... 
waarden behelsden onder aade,eu : het behoud hunner regtea ea wij
heden; eene jaarlijksche ailkeering -van 1i,OOO suldeo, ua den lei
ser uit ', lands schaLlist; de slechting no alle n11inpo tea platte 
lande, en1. Na dien lijd is deze provincie , gedurende eenise .i-, 
met Frieslaod en Drenthe, door een ea denaelîdoa Stadhoutlet- be
ltourd , onder den algemeenen titel \'IQ Stadhoadcr O\'er- Frieslaacl, 
tu"chen liet Vlie en de Eems , waarvaa er aeten elkantler 1ijo OPIJI!• 
wlgd, als onder KuBL V drie, met name, 11SS7, GEoac Se.De&; 
11S40, M.u1•m•• VAK EG■o11u, Graaf - Bunm, en 1ö49 Ju.111 TAS 

L1•H, Graaf eo• Jl.ttnb,,,g , die in clea sla~ Heiligerlee , lal jare 
1118, IIUlllftlde, ..., '°' aan men tijd oader wa; m ouder 
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FrilN Jf''fie,, met aame 11188 Kun ·u1 Bunn, Graaf.,...•~; 
11J7i C.1P.t.ll •• BonLS, Heer fllll Billij; 11J77 G101t v.b Lar.a,Ne, 
Graaf•• Rertnefl,,.,., 1 eD 11S86 Fa&1u;o1s BI VnDUco. De Stadhou
der , CAIHa •• Boaus, heen die groote omwentelinlJ hijgewoontl, 
door welke deae prO'fiDcie 1ich van de Spaansche heerschappij oDt• 
sloeg ; ea ten gevolge w111rnn de Stalen-Generaal haar G1?oac1 VAi 

L,u.11111, Graaf 1111" Re·,nwwhffg, al1 eersten Stodbo11der namens de 
Staten , toaonden. Alhoewel echter de Staten der Ommelanden , 
reeds in Januarlj tö79, tot de Utrechllcbe · Unie waren toeiretreden, 
wilde dit ten aansien van de heofd,tad Groningen , waaria nog vele 
Spaan1Cbgelintlen waren , no spoedig niet ireh,kken , doeh Lu.u11• 
teekende die voor de stad, in Ju lij 11S7D, welke daarmede een Lid 
der Unie werd. Dit was echter van korten d1111r, want, reeds op den 
i Maart 11S80, viel R1uu1111&, op eene -verraderlijke wijs , de zaak. 
der Stalen af, en bragt de stad G· r on i n ge n weder onder de ge
hooraaambeid 'fan den Kooing nn Spanje. Hij zocht de Ommel an
de n daartoe mede over te halen , maar deze sloegen zul ka af en ble
ven der Unie getronw. Hij beeft nogtans gee11e nnebten van dit 
acbandelijlr. verraad k.onnen pl■klr.en , want bi.i overleed, na te ver-
aeefs te hebben gepoogd Steenwijk té bema1rti1ren , reeds op den 
iS Julij 1181 , in den jeugdigen- oederdum no no« geen :n Jaren, 
aoq iqeo wil , met het diepste berouw over eene daad , welke zijn leven , 
dat dOOt' ffle eoede hoedanigheden en talenten aoo roemrijk had kunnen 
aijn , veor eeuwig ia de geschiedenis gebrandmerkt. beet\. Na zijnen· 
dood werd Fu11ço11 VuDaGo herwaarts gezoadm, als Spaanacb Stad
houder, hoewel over de si ad G ro n i n gen alleen. De Tereeniging vaá 
de geheele pro,i,eie tot één lid der Unie ·van Utrecht kwam niet tot 
stand vóór het jaar 1194, toen de stad door lbua1n, Prim •11 Oranj~,. 
aadermaal 'l'OOr de Staten gewonnen werd , en het nrmaarde tractaat 
no reductie no den 23 Jolij 11194, in het leger te Helpen, ridia 
Gau1aan, gesloten, werd opgemaakl, om te dienen tot eene grond
wet tour de umen1telling en het beheer dier provincie (1). En dit i1 
de redeo , waarom cJeae provincie, owder _.. naam no SuD n 
L,,n, als de laatste, welke in de Unie 1ittin1J nam, ook den laat.
aten l'IIDf onder de 1even Vereenigde Provi-.liën belr,leed heef\, 

Na den reductie van Groninsen, hebben Mna1T1 Prins """ <Jr,,,,j. 
• 1ij.- aangetl'U!lwde broeder, W1L1.1tr Lonwmi: Graaf .an Nanaa
~ill,,,nrg, die voorheen reeds Stadhouder van Friesland was , err 
t.oea door de Algemeene Staten tevens a.t Stadhouder van Gao1nWG111-
u-O■■sr,,un aangesteld werd , in plaats vaa de Spaanscbgezinden , 
andere ambtenaren henoemd , · die , benevens de Herwormde god ... 
dieoet, ook de belaoren van den vrijen staat ware■ toegedaan. Voorts 
hehbeo 1ij alle 1alaea , soo de godsdienst als de reff't'riug betreft'eude , 
-, ene■ va,1en vvet gehragt, overeenslemml!llde met de geslrMlteid dér 
Stad en der Ommelanden. Niet laug daarna, namelUk in 1600·, werd 
de proviDcia in unaongenaambedeu gewikkeld met de Algemeeoe Sta
~a .• wegeu veraaim van betaling van achterstallige gelden aan de Genera
l1te1&1 kas, welke, ter oorzaak der zware oorlogskosten, binnen drie 
jarea. tijd, tot 400,000 11oldem waren opgeloopen , wesbal,e Hunne 
.Hoetrraugendea goedvonden' te water met het lemren \'AD oorlogsche
pea , an te laude, met het inlemren v• soldaten , de pro'l'ineie re exe
cuteren. De armoede der ingezeteaeo, die 100 veel ia den Spaaoschea 

(ll Zie Sr. B'ó L. ...... , ""lllriif - M r,..,.. _......,, Gmd" 1791, 
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lrijfl" lf!!ll!dtb 1tldden, -ntiafo' · ó&lf• de vdortduf'MMé''tM&tên lilbtfaen 
de heide SCrurtsleden, de Stad en de Ommelanden, waren de oorzaken 
'NR dien acltterstand. De- Genetale Staten deden diensTolgens krijgs
volk , onder bevel van twee ·h1mncr Gedeputeerden , binnen de ilad 
rukken, io weerwil en tot geen llein misnOl!gen der burgerij , aan 
"Wien beL optrek4ten der wacht, te gelijker tijd, Terboden werd. Be
ducht, dat het · misnoc3'en van het volk somwijlen· lot. dadelijkheden 
mogt uitbarsten , lieten de Gedeputeerden ter plaatse , waar het kas
teel van Atu gestmm had; · een andl!r kasteel bo11wen , dat ,poed;g
voltouid ·was, ·wordende Jonkheer KAsPlll \'Alf K111wsu•, met 800 man, 
als Gouverneur daarin ter bezetting ireleffd. Doch ·daarna is dit Ter
schil , dat zeer sehadel\jke trevolaen had kunnen hebben , in der minne 
bijirelead , ..-oornamelijk toen, in 1607, gemeld· kasteel, met bewilH
&ing der Algeml'ene Staten, geheel geslecht ,retd. 

Gao.'11"8111 raakte naderhand weder in gren lllein geTaat, om nn 
der Staten heerschappij lil zullen atiJeschcide11 wonlen , dat echter ih 
tijds werd afgekeerd. Dit geschiedde in het gedenkwaardige jaar 1679 • 
toen de llunstersche Bisschop Bnni, in Gua, trots geworden op 
al zijne onr•inningeo, in Overijssel ell Drenthe behaald, en itt. de 
Terbcelding dat voortaan niet ééne Testing hlem ·1ou lnnnen w~ntand 

. bieden , met zijnen bondgenoot den Keurvorst van Keulen éene hnt 
op deze stad waagde, en met een leger nn ii,000 man, den· 9 Julij, 
sich daarvoor neder sloeg , doch nietlelJCnstaande de stad ..-àn gttne 
geuoegume krijgsbezetting ..-ooniew was , bood de dappere llcveJhefi.. 
her RAHHAUn, bijge,taan· ·door de manmoedilJC burgers , eil door cfe 
Studenten der Hoogesehool, hem soodanig het hoofd; dit hU' ziel\' ce
noodaaakt zas·, ·na een beleg, hetwelk 1iijna· zes weken gedounl had• 
rpet · een gtoot verlies; den j8 AolJDslns, af tl! trèklen. · • 

Bij de omweotelin3 van het jaar 1791i , werd dit irewest met bebond 
van zijnen ci'udea naam , doch roet blj..-oeging van het 'l'oormaals tot de 
generaliteitslanden hehoonl hebbende We,terwolde, een departement, 
dat, hij de staatsregelinr, \'IID het jttr 1798, met het crooLste gedeelte 
van Friulantl vereenir,d ·werd·, om het llEPAaff■ENT vu III E,:u uit 
te maken. lo het jaar 1801 werd echter het oude DIPA'BTHt:111' S11• 
BN Luns weder hersteld, dat bij de oprigtinir Yan het lonin:rriJk Hol
i.tod den naam van GaoalN&EN bekwam. Nadat , ten gevolge Tm he\ 
traktaat ..-an Parijs 'l'ID 11 No-vemher 1807, het gezcç-cte loningrij\ 
met Oost-Friesland en Jeverland vergroot was, werd aan ·dit d'epammen& 
het gedeelte van ·Oost-Friesland, aan deze zijde van de Eems lf"lcgen 
en ge\lloonlijk Reid er land geheeten, toegevoegd. Rij de inlljvin3 vab 
001 Vaderland in het Fransche keizerrijk, werd dit alioo nrr,roote 
departement G101m111,:11 nog met het departement DrentAe Tereeniird, 
om bet D1unTIHIIT n1 DB \V1sn■-EE■1 uit te maken. Na de omwen
telinr,- Tan 1813 11erd de Toormaligc provincie G10111!GEN, eeoe pro-rincie 
..-an het Koningrijk der Nederlanden, zoo als zij dit thans nog is. 

Hare grootste lenrrte van het W. naa, het 0. zal 11S a., en de grootste 
breedte van het N. naar bet Z. 11 n. r,aans bedragen; op i;ommi~ 
plaatsen is deze breedte evenwel slechts IS 11. 

lij beslaat onge,·eer 27 v. m. in uil(l'e&lrektbeid en bevat. slochts 
éénc stad , zijnde Groninr,cn, en IS6 plattelandl(l'emeenten, waaronder 
de vlekken Appini;cdam en Winschoten benevens de vesting-
J)elhijl. , . 

De pro,·. Gao:u11r.1111 i~ verdeeld in 233,098 percelen, waaronder :;o, 1 fä 
gebou\ll·de en 202,985 onrrebouwde. De uitgebreidheid in bood. is 
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m,178, .WUl'YIIQUD bûcÎnwd•poadeo 18i,i9i; ND lfOOle!"PD, 
kleine •ero , stralen , pleinen , •allen , wandelingen em. 2189; _.. 
"wateren, rivieren, beken , meren , irrachtea, Yiji-en, moer1111eo ..-. 
2748; aan beide, aeestrandeo, riv1entrandeo, nldeo, rietland.en, 
bieslandeo, turflJl'ODden en&. 41S,977 bund. 

Mea bad er op den 1 Jaouarij 18(0 eeoe bevolking van 171S,61Sf 
aieleo. Bij die bevolking, bestaande uit :SIS,76i huisgainnen, bewonende 
28,479 bui1eo, waren Yan het mannelijke geslacht: ISIS,997 ongehuwden" 
27,173 geb11wden , :S11St weduwenaan; no het Yrouwelijke geslacht: 
IS4,lS4i 0011ehuwdeo, 27,IU0 sehuwden, en 71S71S wedHeo; ter•ijl die 
bevolkinlJ , wat de godsdienstige geaindheden betreft, •aartoe aU be
hoorde, verdeeld worden in 11S9,IS7i Protestanten, 1i,874 R. K., :518' 
Israëlieten, en il tot geen der genoemde ge&indheden hehooreode. 

Il.én telt in de provincie G1011111Gu 146 gem. der Hen., welke Yiér 
classes uitmaken, aijnde die uo Groningen, Winschoten I Ap
pingedam en Middelstum, hebbende 166 kerken die bediend. 
,rorden door 11S7 Predikanten. - Ook is er eene W aalache gemeente 
gcveatigd te G rooi o IJ en , met éénen Predikant, die de dienst waar
neemt bij afwiueling, in eene der beide Gasthuiskerken. 

In de pro,. Gao1111111u aijn IS gem. der Evang.Luth., als: Groningen, 
Pekel-Aa, Wildervank, Sappemeer en Winschol.ea. Zij 
behoorea lot den ring van Groningna I en hebben IS kerken , welke 
door even aoo vele Predikanten en eenen Proponent bediend worden. 
Van de Bent. Evang • .Lmh. bestaat er geen gem., even aoo min als 

· 'HD de Remonstranten. - 'Doopseu, sem~ telt men er ·1:S, met 15 
kerken en 14 Predikanten. 

. R. K.. statiën aijn er 11, welke het Áartapr. van Cronirrgea uitma
ken. Zij hebben ti kerken, welke dOOI' ti -Putoon en I Kapellaoeo 
bediend ,rordeo • 

. Van de Israëliten zijn er , behal,e 1 hoofdsynlflOIJO , 8 riogaynagogen 
en i bijkerkeo , uitmakende het ltJnagogaol re1,ort Nn Gnnaingea. 

Voor de regterlijke mag& i• Gao11111111111 nrdeeld in drie arroodiue
meoteo, als: Groaiogeo,"Win1chotèn en Appingedam, ljft&"' 
meolljk 7 bot. uitmakende, . 

llen heeft er twee kiesdistrikten, welke de volpode hoofdplaabell 
hebben 1 

Het 1e kieadiatrikt, hooCdplaata 1 Ooderdendam. 
• ie • • Zuidbroek. 

Voor de Nationale militie heeft men er 1' militiebotona, Y1lke tel 
de volgende hoofdplaatsen behooreo : · . 

1e militiekaoton, hoofdplaats Groningen, 
ie • , • Haren, 
Se • • Zuidhorn, 
4e • • Leek, 
ISe • • Wio11um, 
6e • , • Middelstum, 
7e • • Loppereu.m, 
8e • • Appingedam, 
9e • • Hoogeaand, 

10e • • Scheemda, 
Ue • • Winschoten, 
12e • • Veendam, 
1Se • • Oode Pekel-A, 
14e • • Wedde. 

IV. Dan. IS8 
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-r.n. opaip ,an hel oaclerwU- woadt G•••ua ~ in 6 selaeol• 

,1\iatrikteo : . ' . 
Het. 1• schoc!lclist.rikt. telt 100 scholen. 

• 2e .. • 21S • 
• 3e • • 28 • 
• ·te • • 41 • 
•tie• .37 • 
·• 6e • • 18 • 

Lagere scholen worden er alaoo in het geheel 247 . gevonden. 
Lat.ijnsche scholen, van welke er 4 1ijn , heeft mea te Gro

ningen, Appingedam, Veendam en Winschoten, Dese aija 
,gecloreode het. jaar 1840 besocht. door IHS leerlingen. · 

De voornaamste rivieren in dese provincie 1ijn, behalve de Hnn1e 
of het lleitdiep en de bijna geheel verdwenea Lauwer ■; de Fini,, 
&ijnde een gedeelte na het. Damsterdiee; de Westerwoldache-Aa 
d We■twoldinger-Aa; en de Aa or Aha, ook wel Drent.ache
Aa pnoemd, nu,ar than■, benedenwaart■, meer onder den .naam vua 
.het. Hooraache-Diep bekend. . 

De provincie Gao111sn beeft overigens eene menigl.e , m«ereodeela 
segraven, kanalen en vaarten; al■: het Dama&erdiep, het Hoen
aiep, het Boterdiep, het Aduarderdie}>, het Sloohterdiep, 
het Win1choter- of-Scbuitendiep, het Termunteuijldiep, 
het Veendammer•en• Wildenanbterhoofddiep, het Pekelder
hoolddiep en he&soo belangrijke Stad ■ kanaal, hetwelk reedueae 
lengte van ongeveer drie uren heeft bereikt, en alle jaren verder , ia 
de rigting naar Ter. All6, en mitsdien naar de Munatencbe grenna 
wordt verlengd. Aan dit kanaal heeft 1ich reeds een dorp gevestigd 
.met ééne Hervormde kerk , lééne Predikanta- en ééne Scboolmeesten
·"lt'Oning , pboowd bü liet tweede verlaat , boven en henedea. welk ver
laat. in 1842 en 1gu, nog op grooten aC.tand , eene school met 
daar&oe benoodigde Schoolmeeaterswoningen , nieuw ia gebouwd. V ooru 
.aijn inldeae provincie eenige kleine meren, al■: het Leek1termeer~ 
het Zuidlaardermeer, het Fo:iholstermeer ea het. Schildme;er, 

De voornaamste 1ijl- en dijkbesturen in de.e provincie 1ijn , de 
.drie Gepri,iligeerde Zijlvestenijen; ala 1 1°. -het Zijlnst van de Drie 
Delf I ij Ie n , uit .eenen Oversten Schepper- of Pl'eliident, veertita 
Schepper■ of Leden en éénen Secretaris en Ontvanger bestaande , met 
eeneo Waarman en &de; i 0 • het Winsumer- en Schaphalste~ 
Zij hes t , bestaande uit eenen Pre■ldent.-Schepper, elf Scheppen ol 
Leden en eenen Secretari■ en Ontvanger, met eenen Zijlwaariler ea 
Bode, en :S0 • het Adnarder-Zijhut, bestaande uit twaalf Schep
per■ of Leden en eenen Secretaris en Ontvanger I met eenen Waarma11 
en Bbdv. Deze drie , oudtijds 1eer aanzienlijke corporatiën , Jiadden 
eene uit.Jebreide magt. Bunne vonnissen waren onderworpen aan appel 
en revi11e, maar altijd onder elkander, 100 dat men van de 1ijlvestenij 
A kon appelleren, 1°. aan B en 1°. aan C, en wanneer men in deae drie 
'Vqnnissen 11iet be,ustte, dan kon men revisie instellen •oor 6 Re'fisenra, 
te kiezen i uiL A; i uit 8 en 2 nit C. Van deae laatste uitspraak viel 
geen hoogcr beroep; dell! moest worden uitgevoerd, en daartoe de mi
litaire magt. worden verleend. De:r.e corporatiën hielden 1ich, 100 len aan.
zien van hare judicature, als ten aanzien van bare order■ en bevelen (in 
1ijlroerige zaken) zelf onafhankelijk van de Souvereine Staten der pro
vincie. Voorts l1eeft men 4° het Termunt.er-Zijhcst, bestaande uit. 
eenen Overste-Schepper, 1ea Zijlveaten en negen Scheppen , met eenen 
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Seetetaria én OntTanger, iijode dè ·0nnte-Sehepper· en de • Z\11-
veaten met het dar,JUucbe bestuur belaat; lS0 , het. Tien ltersp elen 
Zij 1v est , bestaande uit eenen President en negen Leden , met eenen 
Secretaris en Ontvanger, zijnde het dagelijksche bestuur opgedragen 
aan dèn President, den Secretaris en drie Leden; 6°. het W old
z ijl vest , bestaande uit eenen PNllident , drie Scheppen , negen 
Zijlnsters, eenen Secretaris en Oot.vanger, en eenen Bode; 7°, het 
WeLlintrer-Zijlveat, bestaande uit twee Scheppen, twaalf Zijl-· 
regters en eenen Secretaris , met eenea Bode ; 8", het Ko m me r
zij I vest, bestaande uit drie Zijl vesten en eenen Secretaris, met eenen 
Bode; 9o. het Pa rmsummer-Zijlveat, hest.aande uit eenen Overste-, 
Schepper, vier Zijlveaten , en eenen Secret.aris en Ontvanger, met eenen 
Bode-; 10". het Oterdummer-Zijlvest, bestaande uit eenen Schep
per en Tier Zijlvesten; 11°. het Oostwolder-Zijlvest, bestaande 
uit eenen Schepper, drie Zijlvesten met eenen Bode; -Ur'. het Bouw"r
zij lv est , bestaande uit eenen President-Schepper, twee Scheppers, 
zeven Zijlregters en eenen Secretaris, met eenen Bode; 1S°, het Scbe>a
wer- Zij lvest, bestaande uit. eenen President-Schepper, twee Scheppen, 
vijf'lien Zijlregters, eenen Secretaris, eenen W aarman , met eenen Bode. 
Bovendien bestaan in de1e prov. de volgende d\jkregten, welke worden be
ll&anrd •Is: 1°. het dijkregtvan Humsterland en de voormalige 
Sauamer-Zijl, door ses Dijkregten en eenen Sècretàris; i 0 • het 
dijkregt van Usquert, door vijf Dijkregten; S•. het dUkregt van 
Uitbuiaen, door twee Dijkregten; 4°. liet dijkregt van 11ithuiter-:
Meden, door drie Dljkregten; IS0 • het dijkregt van Pieterhuren
Wester-Nieland-en-Wierhuizen, door drie Dijkregters; 6°, het 
dijkrelJ! van Wierum- en-de-Hooge-en-Lage-Paddefoel, door 
eenen President, twee D,jkregters en eenea Secretaris; 7 . het dijk
regt van Ooster-Wvtwert, door eenen President, vijf Dijkregters 
en tenen Secretaris; lr. het dijkregt van de Vier-Buoren, door 
eenen President, 1even Dijkregters en eenen Secretaris; 9'>. het dijk-:
~ van Uitwierda-Bieuum-en-Solwert, door eenen President, 
dne Dijkregters en eenen Secretaris; 10". het dijkregt van Hol
wierda•en- llaruum, door eenen President, vier Dijltregten en 
eeaen Secretari1, en 11°. het dijkregt _van Farmsum, door twee en 
twintig Dijkregters, als : S Dtjkregten voor Farmsum, i voor Wei
wert , 51 voor Hneu, 51 voor Oosterwierum , 1 voor Meetbuizen , 
S voor Oterdum , i voor Appingedam , 1 voor Wirdum , 1 voor Ams
weer, 1 voor Tjokwert, 1 voor Eelwert, 1 voor Opwierde, 1 voor 
Olinge en 1 voor Garreweer ; zijnde de derde Dijkregter van Oterdum , 
als Representant van den Kommandeur van Oosterwierum , de President 
van het dijkregt, welk dijkregt onder het opzigt staat van den eigenaar 
van het buis van Farmsum , als Dijkgraaf. 

Deze provincie ÎI meermalen door geduchte watervloeden bezocht ge
weest , waarvan de oude kronijken en latere geschiedboeken ons de 
droevigste voorbeelden medè deelen, en waarvan men de hewij&en ziet, 
aa11 eeoe menigte kolken en verbrokkelde 1eedijken , waarvan de ove~ 
hlijf1el1 , vooral in Hunsingo , bijna langs de geheele ku,t aanwezig zijn. _ 
De voornaamste dier watervloeden waren de St. Joliaansvloed vao 1163 , 
de M.areellusvloed nn 1i19, die van 127?', 137S, 139:S, 1lS09, en on
derscheidene anderen. Wij willen hier alleen vertoeven hij de vloeden van 
11S70, 1686 en 1717. In den eentgemelden vloed, genaamd de -vierde Al
lerheiligenvloed, ook de Allenielenvloëd , omdat bij op den 1 en 51 No
'fember 11S70 inviel en twee etmalen d1111rde, leed Gao1111GULUD mede 
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aanmea\e1Uk• ichad,. JÎet watet brak blJ lrcme rsh'oril"hèt eent 
door, en ,loog, wel eene mans lengte over alle dijken , ·als· eene -
landwaarta iu • en men rekent , dat er in Gao111n11LA11D toen 9000 men
schen en 70,000 hoornbeesten Terdronlen aijn , en eene groote menigte 
hoiaen en schuren weggeapoeld. Het grootste gedeelte van het land stond 
als eenè bare aee, en v\jf uren ver dreven meoscben , aillende op da
ken van huiaen, -waarvan eenige in het Hooge land werden gedreven. 
Overal zag men er op_ balken, borden, hooibalken, stuklDen van haiun 
ena., in liet water drijven , die de genade Gods en hunner n.eanaasten 
om hulp baden. Een tweede, en weinig verschrikkelijker watersnood 
trof het Gao11111111uaw11, tuucben den 12 en 1:S NoTember !les jaars 1686, 
wordende deae onrstrooming gewoonlijk. de St. Martennloed _genaamd, 
om dat die daags na de,en feestda~ voorviel , en ook wel de Groninger
"loed gebeeten , daar dit gewest maonderheid. er door getroffen werd. 
Ja den avond Tan den ti November woei het aeer sterk uit het Zuid-
001ten , gelijk het reeds eenige dagen had gedaan , · waarbij een awaar 
onweder, vergeaeld van donder en l,liuem, kwam ; omtrent negen ure 
draaide de wind naar het Noordoosten , en kort daarna naar het 'Noord
-westen, Deae storm dan , vergeaeld Tan hagel , deed het aoute water, 
in dien hangen nacht of tegen den morgenstond , onr alle dijken , 
naar men aegt, wel' tot eene maus lengte , loopen en overstroomde ia 
korten tijd hljua geheel Gao11111&E1LA11D. Jlet allereerste trof dit on«eval 
het kwartier Hu nain go i· Tervolgens dat van F iHlgo (&ie dat artikel). 
Voorts werden de beide Oldambten, het Gooregt en eindelijk het 
Westerkwartier overstroomd, Rondom de stad Groningen stond 
alles blank, en het water drong er a:elfs op onderscheidene plaatsen in. 
•Van de wallen aag men niets, dan ellende. Hier kermden èenigen, op 
1olden, dalen, booibalken en in boomeo gevlugt, om hulp. Daar aag men 
achorteldoekeo en lakens uitsteke~ , ten teelten no uitersten nood. Alom 
dreven lijken op het w11ter, Velen werden op hunne bedden en in hunne 
'ferblijTen , eer zij vlugten konden , door de indringende golven over
rompeld. Bij menigten , moesten er op de 1olden, twee en drie eLmalen 
en langer, zonder eten or drinken , in koude en ongemak doorbrengen. 
Zeer velen dreven op hooihlok.k.en , stukken van aolders of daken , plu
ken, ena. rond, waarvan Tele verdronk.en ; eenigen , die bier en daar nog 
undreven, werden wonderlijk., na veel hongersnood te hebben door-• 
gestaan, geborgen, want de Regering der stad Groningen deed de 
limgerlj, twee vaandels te gelijk. , en zoo nrvolgens bij beurten , me& 
allerliande vaartuigen uitvaren, die dan ook ijverig in de weer warea. 
om menschen, vee en andere goederen te bergen. De kracht der aeegohen 
vernielde vele dijken. Van Delfzijl tot aan de Oude-Schans was wei
aig van den dijk te vinden , en te O te r du m spoelde ,de dijk r.oodanig 
-weg, dal oude grondvesten "an huiien , die aldaar ges.aan hadden , 
bloot raak.ten , ook nrnam men dat onderscheidene stukken veengrond , 
IOO rrool. als huizen , tot aan de N ie u we • Se ba n s dreven , 1oodat 
deae doed voor de geheele provincie schrikkelijk was, en de rampen 
onbeschrijfelijk waren , want daarbij verdronken 11SIS8 menschen, 1i87 
paarden en 7861 stuks rundvee, behalve al het andere, als schapen 
en varkens, waarvan men het getal niet vindt aangeteekend , mogelijk 
omdat Let te groot was, of dat Let niet was opffenomen, 651 hui
sen spoelden geheel weg , en 616 werden d!)Or de kracht des walen 
beschadigd. De derde booge watervloed , Gao11111en1.uD OTerkomen , is de 
jammerlijke Kernloed van 17.17, gezegd de zesde •. Hoe groote schade deae 
vloed alom, en iozooduheid fu de landen aui· de Noordaee gelepn, heeA 
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•eroornall.. ia, helaas, genoegzaam bekend. Benige dapn •cldr le~' 
had bet sterk uit heL Zuidwesten gewaaid, en het 1eewaier daardoor uit 
«len OcllSan door bel Kanaal in de Noordzee zeer sterk opgejaagd. Toea 
nu de wind daarop, den 24 December, redelijk slerk uit het Noord-· 
westen woei, waardoor al het water uit de volle Noordzee op de kus
ten en in de zeegaten moest loopen , veroorzaakte dit zware overstroo
mingen. In de provincie G110N111G111 zag het, op sommige plaatsen , 
zelfs erger uit, dan io den zwaren St . .Marlensvloed, ook is het wa
ter bij dezen vloed , naar sommiger meening, in het algemeen , wel 
drie of vier voet hooger geweest , dan in v9rige jaren , en het getal 
der vel'.dronken mensehen was mMe zeer groot. De 1waarste rampen 
gebeurden in Hunsingo, Fivelgo en in de Oldamhteo. De stad 
Groningen bad het water rondom hare wallen en poorten, doch 
binnen· de 1tad stond het maar op ecnige plaallen, waarom ook eenige 
mcnschen zich op bovenkamers of zolders moesten ber1ren. A,angeziea 
het land alom als eene 1ee was, en vele menscben in nood waren , 
wendde de Re1rcrinir der stad. Groningen 5roole. zorgen aan, -om 
die on11elnll.kigen te redden. Ook werden velo beesten met Taartuigen 
opgehaald, en te Groningen op openbare plaatsen; zelfs op de 
plaall der hoogesehool , én elders geborgen. Het getal der in deze pn>
vincie verdronken mensehen beliep 2276, dat der hoornbeesten 11,666, 
dat der paarden 3200, dat der varkens 130:S, en dat der sehape~ 
21,214. Ook zijn er 11S60 buizen 100 weg(l"Cspocld, als (en dee~e ho- · 
schadigd (1). . 

Bij gelegenheid van 111lke hevige stormen en vloeden uit de Noord
zee, is in de laatste helft der dertiende eeuw en vervolgens de Dol
lar\ ontslaan, \'laanan wij eene breedvoerige beschrijving hebben ge

, geven op dal woord, en waartoe wij dus thans den lezer verwijieq. 
Doch seaert de nood de inwoners tot de noodzakelijkheid gebragt heeft, 
om bonne zeedijken te Terbreeden en te verhoogen , 1ijn dergelijke 
onheilen meer en meer afgenomen. Zelf, zijn , na dien tijd, de kus
ten , op vele plaatsen , vooral aan de noordzijde en aan den Dollart, 
merkelijk aangeslijkt en weder ingedijkt. Wij hebben op het art. Do1.
UBT de indijkingen opgenoemd, welke er .J.Cdert hebben plaats gehad, 
en de polders van de vruchtbaarste klei, welke de aanslijking uit 
den Dollart heeft doen ooi.slaan. Om van de ouderen niet te gewagen, 
.zoo is in 16915 ingedijkt de Kroonpolder, groot ruim 430 bunders; 
in 1740 de S ladspo lder, groot omslreek.s 400 bunders; in 1769 de 
Oostwolderpolder, groot tegen de 1100 bunders, en in 1819 de 

· Fin ste rw olde rpo I der, groot ruim 111S3 bunders• hebbende er in 
166:S en 1701 acliter Midwolde en Midwolderbammerik ook nog indij• 
kingen plaats gehad (i). In het IIC!Ordeo der provincie zijn ook in Troe
geren en lateren tijd onderscheidene polders ingedijkt en veel land 
aan de Noord,~ ontwoekerd , welke echter, vooral de joogslen , 
meer znelaehtig en· zandig zijn, hetgeen men toeschrijf\ aan de zand• 
d11inen op het nabij gelegen eiland Rott111tteroog. In de111 eeuw had-

. den aldaar nog drie inpolderingen plaats, als: in 1811 de Noord• 
polder; in 1827 de Uithuizerpolder, en in 1840 de Oost
polder. Aan de oeven van de House of hel Reitdiep, zijn in de 

(1) Zit JluT111111 llcaocam, .. ,., ... lle!IGu, G-. llh. a. On-,. ,. ...... -
.,,, ................. 1111. 

41) 111 .,. a. o. flna, Aft """• ~linlrlfl , • o , au. 
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"o,ip ,.,. ..... Wmrrijb iapolderiapo tot .aaacl pl,n,t., waar• 
'\'IQ op den ntrter oever de Zuurdijk1te.rpolder in 178, en op 
den linker oever, die van het Ruigennd, in 1794 9 de 1'oor
DUIDlte zijn. 

Door de nabijheid der zee en de lugte van den grond ia de lucht 
in de prov. Gaoa1Kan veeltijda 't'Ocht~g en veranderlijk. De •poedip 
afwiaseling 'ftll warme en koude dagen, van koude avonden op warme 
somerdagea en de vochtife lucht ia der pondheid nadeelig. M«m 
neemt evenwel dese spoedige afwisseling minder op de zandgrondea 
'W'811r. De zomerhitte duurt er niet laag en ia selden drukkend I waar
door sij bet ligchaamsgeatel weio.ig verswakt; doch op, de ··klei oat
'Wikkelt die hitte wel eens galkoortsen. Ook ia er de wiaterkonde niet 
te nijpend ; maar geeft de ligchumneselea meer vut.heid en 'Herkracht., 
soodat de JOWoaen der prov. Gao111Hn sterke menscben sijta, die eeae 
goede gezondheid genieten, en , bij eene matige levenswijs, bij arbeid 
en beweging , ond kunnen worden. De vreemdeling vooral dient er 
sich te1Jen de koude behoorlijk te deli.kee. 

l>e grond dezer provincie ia algemeen vlak en voor een gedeelte 
laag i hij bestaat meerendeel1 uit klei- or aangealijlr.ten grond , welke 
heerlijke bouwlanden oplevert , inzonderheid in hel O l dam b t , 
in Huasingo, Fivelro en het Noordelijli.e gedeelte van het 
Westerlnvartier. la het noorderdeel siet. men de boaw- ea 
,reilanden , sich gestadig afwi■selea en hebben eenea hoopa , vell.ea 
en vrueblbaren grond , waardoor deze streek een der volkrijkste en 
meest bebouwde van het koningrijk is. Zuidooslwurts vindt mea 
ltelangrijke veenkoloniën , vroeger hooge veeaen , door welker argraVÜII 
houw- en weilanden zijn ontstaan, en waaraan, uvea burgerlijke se
meeaten baren oorsprong te danken hèbben, wier welvarende dorpea 
en gehuchten thaD9 nabij de 50,000 inw. tellen, en met negen Herv., 
,drie R. K., drie E•ang. Luth., twee Doopsges. en drie Israëlitische 
kerkgebouwen prijken. In het Z., Z. 0. en Z. W. nn de stad, ÎI 
de grond meestal bei en zandig , en hier en daar met houtgewas "°"' 
sien ; ook liggen de ~andeo , ten Z. in den omtrek van de stad,, be
halve die op aeo soogeoaamden Hondll'Dg of Bis1chopsrug , doorpam 
seer laar,-. , 

De voornaamste \'OOrtbrengselen nit het dierenrijk zijn : paarden, 
die aelfs buitenlands wegens hunne schoonheid beroemd aijn, en waarin 
de handel van tijd tot Lijd zeer levebdig was. Men begint er aicb 
meer op den aanfok van inlandach ru toe te leggen, sooclat hier 
nergens dekbcn8'9ten van· Borcnlo ge•onden ,rorden , ,rordeade di& 
Frieacbe of inlandsch ras zeer gezocht (1); runderen, waanan vooral 
in het voorjaar talrijli.e ladingen naar Holland worden venonden (i) , 
■chapen, wier wol eenen aanmerkelijken handel naar andere pro,in
ciën en landen opleYert , hoewèl sij niet geschikt is , om se tot lakei! 
of hoeden te verwerli.en en alleen in de "Vijfschaftwevcrijen ea tot 
kou1en gebeaigd wordt; gemeste en l{'•lagte varkens, onder welke meer 
en meer de kleine 1warte varkens 10 irebruik komen , voert men uit 
het Gooregt en de Ommelanden, vooral uit het Westerkwartier, hij 
duiaende11 Jlleeat in December, naar de spekmarkt w Groningen. Ha
zen en patrijzen lijn er meer dan ÎII eeniga andère provincie , mair 

(1) ,. hel Jur 1111 aijD •• de protlllde GIIOlflllHII meer 4ul ,ooo -- ........ 

(1) area llertklnt • uil ,oer Jmliju op ,.,, 1 i aooo 1111b. 
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Ook Tinfk men er, heewel .élcLamer dan elders , Toaen en otte11.
&Dlinp e• weaels treft men er aeer menip•ldi11 aan ; doeh zelden 
P"'nr., eene 1oort van dassen, en bosehmart.en. Op het eil. Rot tam 
aija wilde kottijnen, welke mea echter,· i,m de sehade aaa de helmplan
ln 'Verooruall , ment ui&fferoeid heefit. Van wild poplte heeA men 
Jr.orhouden , doch ,deae zeer achnn ; patrij11a ; watersaippe,1 ; hoat-
1Dippea·; pmen; eeacbo!J9b; pijlstaanea; smeentea en tallingen of 
teelingjee , ·welke laatste 10 het najaar 'Veel ia de eeaclekoeiJm worden 
gewaagea , •••·; ftll tam ~te : boenden; eenden ; ganaea, die 
neo bier , ot_;:"ele pl•t.ea , 1n menir. vet ID9ll ; dai•en en eenip 
awaaeo, De •• teelt achijat er meer a , dan toe te aemea; doch a.
Dreotbea komen in den bloeitijd 'Van het koolzaad en -van de lr.lner 
-t duiseade·lr.ol"RII• naar- de provincie G■01'1au•. Dè uni111ebers, die 
meest op de Zo l t Ir. a mp wonen, brengen kabeliuuw ; aehelTiach ; tar,, 
bot; achol·; -rog, en in het najaar oeslel'I ena, aan. Garnalen en bot 
-worden voornamelijk bij FiD1terwolde, Bierum, Spijk, Uit
huiaen, Bornbui:len en •• de beneden oeYen van het Reitdiep 
gevangen. Ouii. treft •men de laatsten in het Zuidlaardermeer 
aan , maar deae uit klein. Uit de binnen,rateren laaalt men 'Veel ri
-rieniacb , al, : baan ; saoek ; karper ; bruem ; aeeh; -Yoom en pa-- · 
iintr ; deze laatste, ia enkele pvallen , i11 aoo gt'OOleD ownloed, aat 
men ze aelf1 naar Engelan4 · aitTINlrt. 

• Uit het plantenrijk '9imk men er: koolaaad (wintel'- en IIOIDfr-) S 
hwweel:i:aad; liJn-d; prst (wil.ter-, maart- en aomel'-)j tarwe; "'09J 
haYer; boekweit; paaNleaboonen J groene eD grauwe erwten; aard• 
appelen , in groote hoeftelheid , de lieste eehter Of de gemengde of 
saodaebtige ponden 'Van het noordelijk. gedeelte na Ho ns in go , alt 
te Uithuiaer-Meden, Uithuizen, den- Andel, Kloo1ter
boren , en in de omstreken ; vlaa ; hooi ; bout, doch weinig , ID dan · 
•ooraamelijlr.. eiken-, ijpen-, beolr..eo-, wilgen- en elaenhoot ; groenten ; 
peulvrnchten; aardbe:i:iëo ; aalbeaiën; peraikken ; abrikozen ; pruimen ; 
appelen-; peren, ens. 

Het rijk der delfs~D · levert , tarf; welaaad ; lee111 • en klei , bene
~- kei- of 1traatsteenen , -vooral op of bij den Ho n dar o g , en ook 
in W ea te rw o lde (1). De hoofdbronnen van bestaan 'YOGI' de inwo
nen deaer pl'OTÏDOÏe aijil , helaalY~ het turfgra•en , zoo op laag all 
hoog 'Yeen , de 'terlr..eop -van turf YOOr bionenlaod■ch gebruik; de belanlJ" 
rijke oil'foer daar.-an naar Hollan4 en- elden ; landbouw ; veeteelt ; 
aeheep•aart , e11 handel , -yooral in koolzaad, granen , vlas , aardap
pelen , roadvee , paarden , schapen I wol , varkena, spek, honig, ,ra■• 
Yeel boter wordt biet- IJllll'.'IÛ,t; maar ooit Westpliaal■che boter iap
TOerd , met de Groninger boter ye,meap, en , over Stroobos , naar 
Friesland nil!Jevoerd. .Mea heeft er aeer Tele en groote 1ebeepstim• 
merwerYen ; YOOrl.l andere fabrijken , als : moutwijn-, brandewijn- of 
libor- en aaijnstobrljen ai&. aardappelen ; Yellenhloote,ijen ; hooi-

U) ••--•--,....,.,._......_ ...... ....,., •• a.o,1'11111, 
~, lor ~ -. Id..,,..,,...,,..,., ..... - 1111 ..,..._ 6'oloáfM 
... ~, 1oCN_,_,,..U,......,a1w .. ,-. oplll,._,.._ ... ......_,_. 
--- omlnlll ..... ·- .-...el4 fladL Vooral ...... - oolr Diot ....... .. 
- • - .......... - -ll,lke ~ der Pro,uu:le, .. fruljo •erbaadelllla la llel -
.... 'Ylll Dr. L 1'-- ID Dr. 9. AcUa ITUTIIIG■ 1 N.clnmiJk ......... .Pfalftolfl 
&--,.,., as.. .... . . 

·.. Gu·)og"=' D1g1t1zed by "L"-
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~-; olie,, ,.. ea udere molens ; een• voorta:efl'elijb , loellhitma• 
bnj , en eene bclaafl'Ïjke machinale 1toom-vlanpinnerl,j , , beide io 
,840 eerst geheel nieuw in de stad opgerigt ; ena:. 

De Provinciale Staten bestaan uit 36 Leden, van welke 12 door 
de Riddenchap , 1i door de stad G r on i n ge n en 12 door bd plat
teland gekoa:en worden. Door de Provinciale Staten worden 4' Ledea 
naar de ;rweede Kamer der Staten Generaal ge.1onden. De Gedepa
teerde Staten he.taan uiL 7 Leden. 

Het wapen der prov. GaoN111GU ÎI verdeeld ia vier kwartieren, &ijnl» 
liet eente eo vierde kwartier, bet wapen der atad Groningen , he
ataande in een velcl van goud , beladen met eenen dubbelen adelaar 
'Van Nbel (a:wart) , dragende op de bont een acbild vaa a:ilvu, waar
doer een streep of haik loopt van sinople (groen); het tweede eu derda 
kwartier stellen voor het wapen, in 11S82 , door de Ommelanden aangeae
men , eo he.taande in een schild van zilver, helade11 01et drie ilchuin
adae Jiandea van a1uór (blaauw), waar tus&eden elf harten, ,taande 
eeo , vier, vier en twee, alle, van keel (rood) ; wordende deu teekenea 
door sommigen nrkeerdelljk 'Voor bladen van waterleliën of pompe
l,laden a11nge1ien. Men houdt deze harten Tóor de elf onderkwartierea 
der Ommelanden , en de drie achuinscbe banden , welke blaauw 1ijn , 
'foor water• en ·wel voor de drie gepriviligeerde 1ijlve1tenijen (1). 

GRONINGEN, aartapr., dat aich over de prov. Groair,gn uitstrekt, 
en de volgende 11 stat. bevat, Grooiogeo, Aduard, Appinge
dam, Bedum, Delfzijl, Op-den-Hoorn, Kleinemeer, Pe
kel-.A, Uithuiun, Yeendam-en-Wildena.nk en Winscho
ten. .Men telt er 12 .kerken, die door 12 Pastoor.s en :; Kapella
aen bediend worden , en 12,000 iüelen tellen. 

GRONINGEN, arr., prov. Groningen; palende N. en O. aan het 
arr. Appingedam • 0. en z. O. aan het arr. Winachoten , Z. aao cle 
prov. Drenthe, W. aan de prov. Friesland. 

Dit arr., hetwelk uit de stad Groningen, de Stads tafel, be& 
Gooregt. en het Westerkwartier bestaat, is verdeeld in de drie 
volgende kantous: Groningen, Hoogesand .en Zuidhorn; he,·a& 
16 gem.; telt 1i,IS49 b., bewoond door 1H,2U9 huisgea., uitmakende 
eene be"olkins van ongeveer 74,000 inw., die, voor 100 ver a:ij bui
t@ de 1tad wonen, mee1t hun bestaan ·vinden in deo landbouw. 

,GBOMNGEN • kant., prov, Groni,igm I arr. Gronc'ngen; palende N. 
aan het kant. Onderdeudam, 0. aan het kant. Hoogezand• Z. aan 
de prov. Drenthe, W. aan de prov. Drenthe en aan het kant. Zuidhorn, 

Het bevat. de drie volgende gem.: Groningen, Haren en Noord
dijk; telt 6166 h.1 liewoond door 77:JIS buisgl'z., uitmakende eeue 
bevolking van ruim 36,300 inw., die mee.il hun bestaan vinden in 
handwerken , koophandel , fabrijken, en voor zoo ver zij huil.en de 
stad wonen, in tuin- en landbouw. 

GRONINGEN, klass., prov. Groningen, verdeeld in de Tolgende 
4 ringen, G rooin gen, het Il o oftea:an d, Z 11 idborn en Groote
gast, Zij bevat 40 gem., met ISO kerken, die door 41S Predikanten 
bediend worden, en telt ruim IS7 ,200 a:ielen. 

GRONINGEN, rinll', prov. tronitrgen, klass. van Grunit1gen. 2ij 
bent niets dan de stad Gro11in9en, meo telt er ruim 26,800 ziell'n , 
en heeft er S hoofdkerken en twee irasLbuiakerken , die door 9 Predi
kanten bl'diend worden. 

fè) Zie Mr. Il, O. l'IJT■ , Gronlo;er ~klolll"II , D, 1 , IJl. 170 ea D. U, ltl. l .. , 
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::>n-, ~nt-1!(.>brijft: 'J 0 '• 
Het plan· van uit,bn,iding van de gemeente 911 
·oningeb, dat reeda den óden Deoember 1908 • 

den Raad werd ~ediend,_js tb&:~, nadat ....___· Lalh --....eálO&-
de · van verschillendC!I zijden mgekomen , •TaJ.f• · -~-n 

lr-esse,n door den ~ur de-r ~nte- rron10gen, lr1esland, 
rk,en -sijn onderzocht, zoo "NI" gevorûerd, ·dat and. · 
or B. en W. in «>verwegiug 0kan worden ge- ·GronintJen, Leenwar
VeQ <,J_D • het gewijzigde plan. op_ nie'U'W9 bar- I, Ka mp e D , · Z Dtp be D , 
1 te doen a.fbeelden en .vermenigvuldigen en i eer , H a r l i o gen , W i • 
~ dan definitief V111St te stellen. . ; .Men telt er ruim 3100 
Eieden sullen alle . bescheiden en de van ~ende. door 1i Enng. Luth. 
;rl,i~ieren ingekomen adft'Rle'n tot wijmgtng ►nt beroept uit het Henteld 
'1 let pls.n: c,penbaar gen:aakt. w~, be- ;,ïng·is eene bügemeente te 
rens _een ~ll!Blve ~ de comQHWte voor de lpprediker .,.0 ·Harbn- . 
. '...shutsft'Sbng, waann wordt opgemerkt dat u--' 
; va.n .het standpunt der volQhuisffSting 
1 belang is dat cle afstanden gelegen tua- uitstrekkende o•er de p-
i-en· het oentrum der gemeen~ en de wijken 
a.r t>p den duur ook en voor!ll arbeiderswo
rigèn .zullen· aebomrd wórdan, niet te ~ 
V eroer wordt ~kt dat de uitbreiding 

l wai; te zeer in de richting Nóord-Zuid werd 
oocht, terwijl de &fst-.nden Oost-West veel 
rin~er zijn. Toob werd a4iJem.een in de com
sttt@ · de · wensch geuit dat behoudena zeer 
1itengèwone OIJIStaaidrg~ &8ill dit pJaa 
:eng de hand ml worqen j!!&houden. In het 
~om-a kan de ooDUIU&6ie de aannem.ing van 
t ~ van uitbre:ding aanbevelen. 
Tau de van 1"rledè van grond~~nren 
gekbllllell wn.oeka1 tot wijaigilig, werden 
1kele voor inwilliging vatbaar geacht. In 
><>fdraak is het oorspronkelijke · plan, dat in 
jf aedeelten ia • -mrdéeld, onvenmderd ~e
·n. "'\Toar·lleh gedeeltB aen dál westkant der 
ad gelegen, tul!!l!Che~. Bot.erd•p en ~it4iep, 

eoliter naar aanleià1ng van een adres van 
N"~ ·vennoot..o;cbap Groningana een 

:1111w pla;n; IVb, ~--kt. Het; voorstel .der 
in~p - een kltliaal tUllllehen Boter
~P en · Beitdiep te grMèii~ werd mind.r wen-
helijk _8191MlM;; ' • · _ · 
.De_ verdeeling van d• aflr&ten tUIBChen. 

trunbe.en aan den Sin~elweg 9'I het ont. 
~ · kanaá-1 _ l>a,n,,ste~~Boterdiep ie 
e-neèins belMJCrijlf '11,eWi;irfv.6.. • · -· · · 
Waoneei- de iv.onae ' in lilt DTaia . . omen 

nagoge na Groninrea, 
nd, .Leek, Wia1111n, ,n Pekel-Aa , bene.en• 

éne te Nieuwe-Sebant. 

arr. en kant. 0-i•ffl'! 
Adorp, 0. aan Noorddijk 

Ofkerli:. 
met hare -.oonteden , e8 
laat· ee11e oppenlakte ..,. 
,ewoond door 7088 huilp.', 
'8 inw., die ee&en niet oào-
1 , , de grootlte markt -.an 
an geheel 001 rijk . hebben. 
uan in 1 i hoelulmllerijen; 
i bierbrouwer\)11,o; Il uijn

üen ; 1 zoutkeet; 1 11okertl 
ilfabrljk; t -atoom~ or._. 
ablooterijen ; 17 bontelma
en; 19 kagchelmalterijeu; 
nrijan; Si wolkamm,rijeo; 
: hageigie\erijen ; 8 ,cbeepe
erij ; i lijmkolterijen ; 1 pot-

!il koordalagerijen; ö oliè-, 
, 1 schon,-, 1 tru-, 7 ko-

tbaas (184S) ,rord& opire
ier belangrijk , aijnde deze 
· -van sebepen •oor cle nal't 
oor cle -.aart op• Oost-Indië 
ea- jiOO ton 4 t.e water ge
ie OoltsN, en wordt mei 

in-. en ui&Uareode bodemt 

·heel lllllllen zijn· be1tc!i,~ dan ~ om
lk det- ited· on.15eveer 12i K.M. bedragai, dan 
l Groningen ZIJD een lltad met fraaie buiten
•jklèm, . ·piet plemen, ~- .NQbtloo
nde et.raten ~. 80 à 40 M. bretlfl, kleine 
llltaoeDen. · doonnedtn. doof apoor- en t,ram,. 

__ MID f'D·be1"00nd docJi" IIP!er. dan 100.000 mai- • h 
ien. Maar voor het zoover ÎS iwllen ·we .,_ 1" OÎ (npn111n • ID _et. 
r reeds dieD Îl1 de ~e eeuw zitten. IJIQJIU flll Gan11111A , ir. 

1 · · an Leeuwarden , 19" u. • 
1 r 1 • ,. f · ,. ara .h- · O 0 • van de Hannovencba 

grenzen, aan•l,d4t.::lë·~•0 ~e"llatodeu Bisschop&- or Honds
rug, op IS3° 13' 1i'' N. B.,. ~f' 1! W- O. L. ZU is mei alleea à 
hoofdstad, maar zelf, de eeP•ge ala d.~"" t>rcrriocit, 

Digitized by Google 



- GBO. 

De 1tacl- werd pboawd ••• do Aa t mUl' ,doo, ._ ffleatinl 'l'an dc
Ba- uur de 1tad, en door het pveo van andere baalea. loopea 
na binnen bare muren : de Aa of het Hoornache diep , de Huase or 
het. Schnitendiep, het. Damsterdiep, het Boterdiep en onder hare ma
ren het. Hoendiep. · De Aa ea de Honae vormen, door hare vereenigia1 
binaen Gaot1111G1:a, een voor tamelijk 1ware 1chepên bevaarbaar ••ter, 
heli.end onder den naam van Reitdiep , •aardoor de Groningen in ltaa& 
pleld •orden , haanen haadel met. eigene seeachepeu naar oncla--
1eheiclene oorden na Europa te drijven , hetgeen echter door ,Ie 'JU-

1lijking dier rivier moeijelijker wordt. 'fen Noorden i1 de 1t.ad omriqil 
Yan. zware lleilanden, die vooral, em hunne nabijheid aan de stad.• 
schier alleen tot weiden voor "ee gebrailr.t. worden ; terwijl .ten Zuidea 
.de zandige bOOfle haar het "oordeel seel\ vu levea1 een over'floed na 
loin- en warmoealr.roidea op te leveren en het aangenaam lommer de.r 
hoomen te doen genieten. Oolr. bezorgt deze hoop lÎIJIJÎIIIJ haar em 
1neer gezonde lucht , en bevrijd bare inwonen van de vrees ..-oor 
oventraomingen , terwijl de opgeQOemde rivieren baar niet alleen ,.. 
dórig voorzien van f'riach water , tot oerijf der brouwerijen ea andere 
trafijken, maar oolr., met de sqrrann trekvaarten in het Fivelgo, Hua
aingo en het We■terkwartier verbonden, gelegenheid ffffen, lot eeae 
nuttige en voordeelige hinnenlandache 1cheep,aart. W aaaeer men op 
dne gunstige ligging der 1tad let, dan moet men reeds op het denkbeeld 
bmen , dat •ü seer oud ÎI, en hare 1tiohting 1ich in die tijden moel 
"Rl'liaen. toen dit gewest het eent. bewoond werd. De eerste hewo
loaden alt.ban, bawaarlijlr. in 4le&e oorden eene geschikten: plula · ria
tien, om hen tegen de weede der golven te he■chermen. Met ... ..,. 

"·heid "alt nopins no die l&iuhting niet.■ te melden. Om haar echter, 
met. den celeerden Ar.T1H (1) , te houden •oor die sterkte, welke de 
Aomeioache Veldheer Conuw, ten jare 48 onaer tijdrekening, ·bij sijaea 
optogt naar de Caucben , nu hebben gesticht , en wier inwonen bij 
•an eeoen Baad, O,erbeid en wellen \'OOrzÎen had , komen 001 de 
~en , ontleend nn eene 1Jroo1.e gelijkheid van sommige 1\edelijke 
-mstellingen met de Romeinsehe, niet. •oldoende voor. EvenweJ ï. bel 
aeker , dat 1lj onder onze oudste vaclerlandsche 1tedea behoor& prallf• 
achikt te worden. Voor de oudbuid van Gao1111111111 en baren V"'!IIJl!D 
Woei, pleit. bare gesr.biedeni1, waarin zij reeds vroeg voorkomt., als 
-eene magtige atad , met uitgebreideo handel en acheepTaart, In een 
charter no 1168 wordt hare graanmaat reeds nrmeld; in 1:iliO ko
men bare kooplieden reeds op het eiland Gotb)and •oor, en in 128( 
is slj al onder de Hanzesteden opgenomen. Dit bewijsen ook de ,_.._ 
regten , aan hare looplieden -verleend door den Koning ..-an Eopland • 
in HIS7 ; door den Koning ..-an Zweden , in 1i81S ; door de Gruea 
no Holland, in 1298, en 1111deren meer. Ook bevonden aich aldaar 
reed, in oude tijden ondenebeidene gilden , welke naderhand dertig 
in getal waren , sommigen no het. laat.IL der nerlieade • maar meeat 
'ftD het he1JiD der vijftiende eenw. De oudste gildenrolle, die der 
lr.remen, dagteekent van het. jaar 1S6i. Bij den algemeenen gildea
hrief van het. jaar 1436 werden er reeds dertien be,esti«d (2). Dat 
de naam dner atad moet. afgeleid worden •an 1oli.eren GallHI , een 

(1) Nae. 6-. IR(,, T. 1 , p. U, 

(1) - ba .... •• •- de -bledn• der -lscblppelljke _,,lkblla, •an Gao,nwou , 
100 OD all lielaapljb lllllllliopn rudp1- de ZlwNrla«o BilloritJo.Jwfdi<fJ WIUQllrolw .. ~ 

GT••,01111, door dta Beer llr, u. o, r11u Ja., uptnlijk III Cao1m1au, la ssaa nukdigd. 
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T,ojlllll, .tie, omtnnl anderhalve IIIUW ·veor c-~-- pboorte' daar 
of daarodl\rent een slot plicht en hel naar 1ich selven Gav■asma1111 
of Ga11111111va&T aou genoemd hebben , is eene fabel, van alle waancbijn• 
Jijkbeid ontbloot ; meer grond is er voor het gevoele11-, dat de stad 
Gao11111111111 zou genoemd aijn , van de gron&e Hldtn, welke haar om
ringen en dit is nog vermoedclijker, doordien het woord 11111 of 111t1u, 

in de oude Frie1che. taal en nog bilden ten dage in Drenthe en Over
ij■sel, een atuk bootJ land beleekent, Deaelfde naanuoor■proüg wordt 
ook aangeweilen -door het oude wapen van -G■Hll'IHII, 1ijade een breed« 
,roene streep , op een blaauw -veld , om te verbeelden een groenveld, 

. tullCbeo twee -.lietende wateren in de lengte uilgeslrekt, door welke, 
seer wel -.oegzaam de twee gemelde ri1ieren , het Hoo,.,,liediq, en het 
Seluil,ruliep , gemeend lmnnen worden , welke door deze 1tad, gedeel~ 
telijlr. no· elkander worden afgucbeiden, lioewel zij ook binnen de 
llad, samenvloeijen. 

In het jaar IU7 werd, luidens het onsekere verbaal nn een der 
kronijken , Gao111111a (in het Friesch Ga1as), met een houll!n staketsel 
omgéven; doch dit is zeker, dat zij, in het jaar 1110, Leo tijde van 
H1Ha1& IV , in plaats no eenen houten . heining , door eenea muar 
nn baksteenen, voonien van torens en poorten en eeoe diepe gracht, 
werd omgeven , bijkans in eene vierkante gedaante. Twee jaren la
ter -.erd men genooduakt dese nieuwe vestingen weder af Ie breken , 
die echter venolgen1 allenpkens weder opgebouwd werden. De . stad 
was omstreeks 11570 vierhoekig en had dubbele vesten, de binnenste 
'V8II steen , doch de buitenste no aarde ; eenen aitgestrektenwal , me& 
hoomen beplant en op 1ekere af1tanden van toren, en n■tinper.kea 
Toonien ; voorts eene breede gncht en acht poorten , waarvan vier door 
rijtuigen konden gebruikt worden. . 

Gedurende den Geldenchen oorlog, toen het gebruik -van grof geschat 
eerst was gemeen geworden , begon men de aarden bolwerken rondom 
deze siad te venwaren, alamede de stadsgracht te verwijden en Ie 
-verdiepen , aonder dat sij daardoor un eenig belang vergroot werd. 
Ia desea staat bevond sich Gao111H111 • gedurende het fel1le van d• 
hinnenlandschen oorlog tegen. de Spanjaarden , toen sij menige hele

. pring en l>estorminî heeft moeten door■taan. Dewijl ondertaucbea 
die stad, in weerwil na al het Yijandelijk geweld, aanmerkelijk 
toegenomen was , en vele inwoners, die binnen de vesten te. he
krompen woonden , sich ia de voorsteden en ia den omtrek hadden 
nedergezet, nam men, ia den aanvanlJ der :seventiende eeuw , een 
.besluit, om haar aanmerkelijk uit te :seUen , ingevolge het bestek, 
door den Stadhnuder Wm.H LoDnna vu N.uau, in 1607 daa"1111 
ontworpen , hetwelk in het volgende jaar werd in het ,irerk gesteld. 
De aanvang werd gemaakt aan de suidzijde, tusschen het Hoornsche- en 
het Schuitendiep, van waar, wegens den hoogeren irroad, de vijaadelijka 
aanvallen meest te duchten .-aren, Aldaar werden 10 voorraad vijf groola 
dubbele aarden hohrerken, uemeenlijk dwingers genaamd, opgeworpen 
en vermit■ mea begreep , dat aan het behoud van Gao'111110111 100 Yeal 
,elelJeD was , dat men aonder die stad aan de oostelijke grenzen geeae 
Teiligbeid VOOl' het geheele land kon hebben , namen •• lands Staten 
het besluit , om haar , op dezelfde ,irij1e, allerll'ege te versterken, 
waartoe zij' gebruik maakten van het twaalfjarig bestand met Spanje, 
hetwelk den 9 April 1609 een heffin nam; alzoo men nu niet behoefde 
beducht te 1ijn , van daarin door vijandelijke invallen te sullen (?8-
e&oord worden. Ben aette dit werk voort , tot aan het Reit.diep, 
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no dur neord-, toen oost- en nrYolgen• meer midw•rts • d.-r het 
legen dé vooraf gemaakte vijf nieuwe bolwerken stiet, . zoodat het te 
samen zeventien groote bolwerken uitmaakte. Door desen uitlec is de 
stad meer dan de bell'l vergroot geworden, want behalve de aanzien• 
lijke voorstad aan de oostzijde, werd nu een groot gedeelte teo 
Noorden, sedert dien tijd de Nieru« na,l geheetcn, door deze omwal
ling, a;rn de Oude ,tatl gehecht, nadat de oude mmir, die eertijds 
ten Noorden en ten Oosten de stad besloot, met zijne rooddeeleo of 
tofens, schier geheel was afgebroken. In het jaar 1623 waren reeds de 
poorten deaer nieuwe vestingsr.reed, welke gedeeltelijk. werden opgebou,,d 
van de hardsteenen der gewezen abdij van AnvABD. Met den arbeid aan de 
overige werken •erd zoo sterk voortgevaren , dat zij in 162<1 reeds vol
tooid waren , weshalven den 1 Mei des laatstgemelden jaars , dllOr Bur
gemeesteren en Baden , aan die zeventien bastions , gelijk mede aan 
de aangelegde stralen der Nieuwe ,tatl I hunne namen gegeven werden. 
Eindelijk zijn in 1698 door den vermaarde'n Ingenieur en Generaal 11111110 

YH Co1aooH, omtrent een vierde unr bezuiden de stad, op de hoo:rte vao 
Helpen, de zooircnaamdc NiruWJe t(lerim aanll'cleud, Deze beginnen aaa 
het Schoitendiep , en , westwaarts gaande over den hoogen Bisschopsrug, 
eindigen zij aan het Hoornschediep. Zij bestaan uit drie van elkander 

· gescheiden bastions van dikke muren opfl"baald ; die ook aan de bin
nenzijden versterkt zijn, ten einde niet van achteren, bij verrassing, te 
worden ingenomen , en deze zijn aan elkander gehecht door eene linie, 
die tot de twee genoemde voorbij loopende rivieren reikt, en welke voor
zien is van eenen bedekten weg en conterscharp; hebbende op het oost
einde een vierkant reduit I en twee op het westeinde Aan de zuidzijde 
had de stad des te meer versterking door de kunst noodig , dewijl zij 
daar geen voordeel van de natuur heeft, gelijk ten Oosten, Westen eo 
Noorden I waar zij meerendecls met lage landen omringd is, welke mea 
kan doen onder vloeijen. Ten zclfden einde zijn de vijf z11ider bolwcr• 
len, die door d\t nieuwe werk van Couoo1111 gedekt worden , na dien 
tijd, nog aanmerkelijk verhoogd , en van binnen met aarde· gevuld, 
waartoe gebruikt werd de aarde der gracht en der daarvoor liggende 
oude contencbarp , dewijl de gracht aan dien kant zeer is verbreed 
geworden. 

De stads kapitale wal ye"rtoont zich dos wel van rondom , maar 
meest aan deze zuidzijde, zeer hoog, zoo>danig dat hierdoor het gezigt 
op de binnen de stad staande lmizcn \<erhinderd wordt en niet dan cle 
torens en sommige der gebouwen ,laar boven uitsteken, 

De platte 3rond der stad is lantrwerpig en -vertoont de gedaante 
Yan eene peer , waarvan de dikte naar het Zuiden en de spit& naar 
het Noorden gekeerd is. Het beloop der gracht , welke de stad eer
tijds omringde, en die nn eene binnengral'ht ceworden is , Tertoont de 
gedaante van een lanrerpig Yierkant, welks langste zijde zieh ooste,. 
lijk en westelijk en de kortste zijde noordelijk en zuidelijk uiL1trekt. 
Toen was de 1tnd naar den ouden trant, niet anders dan met eenen 
enkelen muur , die eeni1re ronddeelcn or uitspri11gende ronde torens had, 

·yersterkt , hebbende, lanlP den buitcnsten omgang, i6t8 schreden in 
den g,beelcn omtrek, de voorsteden daarbuiten gesloten. 

De stad beeft thans acht poorten, nis: de Boteringepoort en de 
Ebbingepoort in het N., de Steentilpoort en het Klein poortje 
in het 0., de Oosterpoort en de lleerepoort in het Z. en de 
Aapoort en de Kranepoort in hel W. Het Kleini,oortje dient 
alechts . ,oor voetgangers. Behalve deze vond men vroerer binnenwaarts 

•D:git:Z8Ü 
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•as twee poorlen 'l'ID de oude nnterkinr, als twinti1 of dertia schre
den -van de Nieuwe-Apoort ffne , die den naam droeg vàn O u d e• 
Apoort, gesticht in 11St7, en op het einde der Oude Poelestraat êêne, 
bekend onder den naam van Poelepoort, gebouwd in 11S36. Het 
metselwerk nn beide poorten , maar vooral dat nn de Poelepoort wu _ 
seer net en kunstig, en werd door alle neemdelingen en kennen be
wonderd. »~e beide poorten zijn lang ingerigt geweest lol bewaar
plaatsen voor schuldenaan , en lol gevangenhuizen \'OOr burgers , die 
misdreven hadden , oF daarvan beschuldigd wérden , waarom op ieder 
daarvan een Raadsdienaar als Cipier woonde ; doch in den zomer 
nn het jaar . 1828 werden beide afgebrok.en , nadat van elke poort 
twee teekeningen waren gemaak.t , welke 'Vervolgens in plaat zijn uit
gegenn. · . 

Aan de oost- en noordzijde der atad 'Vindt men wel sin.-rel•, maar 
uit hoofde nn· den kleibodem onbeplant; aan de noord-oostaijde ,aiat 
men den singel , doch een fraaije builensingel loopt van de Ooster
lot bijna aan de Aapoort, waar de weg langs de gracht met boomen 
ia beplant. Het gebrek aan wandeling bewoog de Regering om eene groote 
bmp lands tusachen· den Heerenweg en den Oosterweg le koopen, en 
tot een slerrebosch aan te leggen, gelijk ook de beide gemelde we
gen , \ot aan de nieuwe werken , met eiken en beuken le bezeLten, 

. welk bout, vrij welig poeijende , den stedeling eene aangename wan
deling \"erschat\ , waartoe ook dienen de met ijpen beplante wallen , 
-Yan waar men een schoon gezigt heeft op de o>mliggende landouw. 
De grootte der stad, na den uitleg in de HVeotiende eeu• , •aardoor 
ten Noorden eene groote ruimte , en ten Oosten de oude voontad vaa 
liet Scbwtendiep 'er binnen gebragt werden, ia -vrij aanmerkelijk, daar 
de wal den wandelaar anderhalf uur bezig houdt. De lengte, -Yan da 
Heerepc,ort \ot aan de Boteringepoort , is een klein half uur gaans , 
niaar die van de Steentileoort tot de Aapoort iets minder. Naar gelang 
echter un die ruimte , 11 de 1tad, ·zoo als zij nu is, niet sterk ~ 
houwd , wegens de grootte nn aommige tuiaèn , opene plaatsen ea. 
marktea , doch de oude 1tad is aeer digt betim1nerd. Voorts heef\ aij 
doorgaans regte straten , ia zeer regelmatig , als loopeade al de hooFd
slraten op de Grootemarkt en daaraan gelegen VisehmarkL uit , en aij be
hoeft , 100 min ten ~pzigte van FraaiLeid 4er gebouwen , als van aaa
pname gelegenheid, voor eene nn NeeTland, steden te wijken. 

Gao11111Gu "'ordt binnen harë muren doonneden met Jrachten , nur 
de wijze van vele Nederlandsche steden , met fraaije boden beplant, 
waardoor zij eene druk beaochtc• wandelplaats opleveren. Buiten he, 
Dam1terdiep en het Bolerdiep vormen het Schuitendiep en de Aa.! daar 
lij behalve de eigenlijk.e zamenloop, nog door een segrnen grift, he, 
Zniderdiep genaamd , nreeuigd 1Un , een eiland , hetwelk men gewooa
lijk voor de oude atad houdt , terwijl -men de daar huilen gelegene 
huizen rangschikt tot de nieuwe. Onr deze opgemelde gr,aehten liggen 
itchttien biuggen , waaronder drie van "hout. Wegens de stoutheid vaa 
het werk, munt uit de gemetselde Boteri ngeboog, gemaakt in 1_70S, 
die in het midden eene aoo geringe dikte beert , dat iemand , on• 
.kundig van hetgeen een •elingerigte boog dragen kan , schrikt ala 
hij in den' zomer twee oF drie hooiwagens te gelijk. , waarvan ieder ge
meenlijk twee duizend ponden -.oert, er over zie\ rijden.; aijnde dcae 
lioog lang IS9 Toet en 4 duim. (9 ell. 7 palm •. IS duim.), breed SS 
-.oet en 6 duim (6 ell. IS palm. 4 duim.) en 'IT duim io het mid-
dea dik. · 
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11m telt in den stad in alle. meer aan aeventi(J straten , wunan • 
ondeneheidene een aanmerkelijke lengte hebben , daarbij 11jn •U meeren
deela regt en breed en dienen du ter bevordering der gezondheid. Ook 
loopen er op de twee ,roornaamste markten negentien straten uit, •aar
"fan zes nn aoo vele poorten ,rooraien 1ijn ; een gemak , dat ,rooral den 
'Vreemdeling in het oog valt. Vijf dezer hoofdstraten aijn ook genaamd 
nur aoo vele oude geslachten , als : de Bo te ri n IJ e-, de Eb b i n/ e-, 
de Gelkinge•, de Haddinge- of Gaddinge- en dl! Folk.er in
gutraat. 

Bij het Scbnitendiep (de verlegde Hunze) ligt eene slnia, nabU 
den Steentilpoorten-boog , welke het water scheidt ,an het Schuiten
diep en het Damsterdiep , welks water naar Delfzijl vloeit , zijnde dit 
diep , van de stad naar Dijkshorn , gegraven en de aluis gelegd in 
11S7:J of 11574, waartoe de Hertog n11 AnA en CuHa Dl Roans, ijverig 
hebben aangeraden , van hetwelk nog vele H. S. onder de .Arcbiven der 
stad berusten. Een andere sluis schut en loost het water uit de Aa 
of het Horensche-diep, en is geplaatst bij d1s Draaibrug. Ook ligt 
er eene provinciale, &eer belangrijke slnis tusschen de Boteringe-en
Ebbinge-bogen, die men de Groote Spihlui1en noeipten die, de 
eeaige slnis is, welke , 'Van den eenen kant, den vloed, komende on
gehinderd door het Reitdiep uit de Noordzee , kan keeren , en tevens , 
nn den anderen kant, bel bovenwater, langs het Schuitendiep alk&
mende, kan ophouden en op 11jn' tijd laten wegstroomen. De heide 
laatstgenoemde 1lui1eo moeten het ovenollige water ontlasten van een 
aeer eroot gedeelte van deze provincie en van Drenthe, doch zijn voor 
het doel niet genoegzaam berekend , ·1oodat de waterstaat, onder haar 
heboorende , kan geze,rd worden , in geenen gnnstigen toestand te zijn. 

Behalve een groot plein ten Noorden de St. Maarlenskerk , waarop 
eertijds de St.· Walburgskerk stond, en betwelk daarom nog het 
&. W a lb u r g• •PI eio genoemd wordt , beet'l men te GaoJt!IGEII DO! 
drie irroote markten, namelijk: in de oude stad, de Groote-markt, 
genaamd Breede-.marlt, bestrut in 1447, de grootste, die men 
ergens in de Nederlanden untreft, hebbende eeae lengte van omstreeks. 
ISO roeden (204 ell. 7 palm. 8 duim.), en naar het westen eene breedte 
"fan :JO roeden (1!12 ell. 8 palm. lf duim); een gedeelte dur"fan, taa
achen de Gellinse9traat en de Heere.traat, wordt ook de Botermarkt 
genoemd, omdat de landman er voorheen des Dinplaga en Vrijdap 
met die wur ter markt 1lond ; terwijl er te 1elfder tijd ook kramen 
met allerlei waren stonden , voorts veil spek , schapen , versche riscla • 
tuin- en veldvruchten te koop gebragt werden , :100 als dit laatste nog 
plaats beeft. Sedert eeoigejaren i, de Botermarkt echterverplaatat. 
aan de Neordzijde van het stadhuis. 

De, bijna onmiddellijk un de Breedemarkt verbonden, Viscb
markt, welke even 100 lang, doch slechts 8 roeden (3i ell. 8 palm.) 
breed is, we.,I , in het jaar 1446 het eerst bestraat , en diende oud
iijda tot eeoe markt voor ace- en rivie"isch , waartoe ter plaatse, 
waar nu de korenbeurs is, banken en tafels, van boven gaanderij•• 
wijle gedekt, opgerigt waren. Maar sedert de regering, aan de Zui
derhaven een abonderlijk gebouw tot afslag van den 1eeviscb heeft. 
laten ve"aardiiren , is zij eene der fraaiste pleinen der stad·, op het
welk de kramen gedurende de beide kermissen worden geplaaut , en 
hetwelk. , des winters , wanneer de aneeuw de straten bedekt door 
de liefhebben van arren druk bezocht wordt. In de Nieuwe stad 
il de Onenmarlr.t, die mede seer 11root ia. ZU bataat in een laos-
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,nrpif •ierbnt plein, 'flD tontlom heplut met eene pte~eele dub
bele rij net geschoren lindeboomen , die baar tot. een aangeaame wan
delplaats maakt, terwijl van rondom de groote en aaoaieolijke , naat 
de nienwate bouworde gestichLe , hui1en staan , onder welke de ruime 
pu•en nn bet lnatituut voor doofstommen , en de aao1ienlijke 

. u.ademiedrukkerij nn den Heer Oo■ir.1111 uitmunten. Zij is door d• 
Boteringestraat. in twee deelen geacheiden. Hel oostelijk halve deet.· 
dezer markt, dat eene oppervlakte beslaat van 1 bood. i8 v. r., i1 
in het jaar 1726 , op last der regering , met gebak.ken sleenen 1eer 
net .bevloerd. Op de1e plaats wordt jaarlijks in de maanden Oclo
ber en November een groote handel in hoornvee gedreven , dat van alle 
kanten derwaarts , aomwijlen ten getal& van iOOO , wordt aange
Yoerd. Het westelijke gedeelte, eene grootte hebbende van 1 buod. 
18 v. r., is geheel met boomen beplant, in wier midden het gedenk.tee
k.en , van wit 1tatuarisch marmer prijk.t, in Romeiosche bouworde 
.ontworpen en gemaakt. door Js41 FaulJOU S1111.lULT, en ten jare 18i8, 
ter eere van den onsterfelijk.en stichter van het instituut voor doof1tom
men H1111B1 D.wuë1, GnOT opgerigt (1). · · 

De Radermarkt, eene middelmatigeopeoe plaata bij de Oosterpoort, 
welke voorbeen diende tot plaataing van de ledige turfwagens , waar
mede men gewoon was de iun uit de schepen aan de buiaeo te bea:or
gen , ia aedort eeoige jaren opgeruimd en beplant. 

Gaoo11111a111 heeJ\ zes paardenmarkten , als ; de eente , op den twee
den Haandag vóór Palmzondag; de tweede , op den tweeden Maandar 
11a · Paasmaandag ; de derde , op Piobterdinpdag ; de vierde , op 
llaaodag YÓÓr den derden Donderdag in Julij; de Yijfde, op Maandag 
•óór de11 derden Donderdag in Augustus , en de zesde, op den eer, 
•ten Haandag in October, Op deze mark.ten, welke buiten de Heereroort gehouden worden, ia de handel in paarden ook Yrij groot. In 184!1 
11 aldaar de paardenmarkt. verlegd , en gebragt langs de stadsgracht, 
terwijl •ü vroeger regt uit over den Heerenweg liep , toen wel bestrQt, 
maar niet met geele klink.en , hetgeen eent , nn de brug tot de bui
tenwerk.en , in 1842 is geschied. l>e lr.ermiuen te Ga01111111n vallen in 
den tweeden Maandag in Mei en den derden Haandag in Auguatu,, 
doch indien deze Of een feest.dag invallen , dan op den volgenden dag. 
Zij durer,o elk veertien werk.dagen, 

Onder de fr--Ue gebouwen Yan GaOllaHD , verdient vooral melding 
het Stadhuis or Raadhuis aan de Groote- of BrHillmtadt. Dit 
munt boven al de overige wereldlijke gehouwen . uit , aoo door 1ijoa 
uit- en inwendige pracht en schoonheid , als door 1ijne 1taodplaata. 
Bijna ter aelfder stede , waar dit schoooe gebouw 1taat , stonden 
weleer twee oude gebouwen. Het eente was het B.aa d h ui 1 , gebouwd 
in het jaar 1443 en het ander het Heerea-Wijnhuia, dat, ten 
Oosten van het Raadhuis, in 1470 gesticht. was. VMr de ■tichtinr 
"an dit oude Raadhuis, -.ergaderde de Regering in het gebouw , thao, tot 
B o o f d w à c b t bestemd en in welks gevel , oog een oude steen 
prijkt, met de woorden: P.u n ,usT1CU (d. i. "ftde en- geregtig
heid) Het wijnhuis was van een spita t.orentje "oonieu ter hoogte 
'ftn 40 yoeten; doch dit werd om 1ijoe ,wakheid, in het jaar 11i1S, 
afgebroken , tea einde door het invallen geene ongeluk.ken te ver
oorzaken. Toen den gebouwen opgerigt werden , had de stad op 

(1) Zit 'be& Ttnl,I 'l'egelll de opriltfnl TID lle& .,,,_t, met de dlclallOplm t liQ __,,. 
lawlj4illl, lllll"l)ll'olla ._ PNr. Wr! B, IL LIIJ.OII,, ç,_, Hit, 
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wrre oa bet ~eo aaoden niet, laei~.ag ~ .......... 
,en' herf't, Dézen, d111, iogerilJL naar haqs, t°"a~ip .. p~\4heid.; 
werde11 met den aangNMJi der ,tad te bekro"ft:Q, ~Id, . •• 
daarin dat Gene le verriflep , w111rvoor llÜ dienen ~QeSLllfl• . Bo.Yendiea 
waren beide door 011.derdom bouwvallis geworde11, IA:rwijl, ~ ._. Ml 
Raadhuis eeue 11ware veuaUiog bespeurde , welke d11 rqplrÎIII, ~ bel 
jaar 1774, deed besluiten dit gebouw te doen .Chrekeo,.,411,,eea pla-1 
nieuw Raadhuis , overeenkomstig den 1111aak ,;ui den 1,ijd .. •n ho&. ••• 
11ien der atad , le doen optrekken. lntusschen beiçigcle dt= r~ tlUI pw,.a 
huis in de Oude-Boteringeatra~ > op den ooorde!üken bo,eli. va~ h41 G...., 
&elijke-llaagdenslraalje, waarin de eerst, verra~g d,;a,1 Sclp"'8tbu 
.1774 werd geboudan. Vervolgens werll~. wel. d, nQfldir~seliiUiupa 
tot het bouwen van het nieuwe sladb"is. (!Cm,..kt, , .. lfoch,.biee J>W ilä 
bij. Door menigvuldige ••arigheden werd d&L yerll. verschQfeJl,, ,'°t dal, 
in liet jaar 179:ii, door den lla!Ul weder lo.L~opboa~ .. ~a- ••• 
De grond we1·d ter diepte van ne,en v!MleQ en Jle(IIQ .ciwDWI, uilfelh
Ten, voor de te leggen fonda1DCnlea. Toea ~i, vi:rri1t,,1'&1,. lr.peà 
.Heer Burge1Ueester Huou~ n.1 Su,, , ip tegeawuardi1heul , . .,... • 
gebeelcn !laad , daar aau den eersten 1teea, 11ijnde ,.an wï,, .QWI._.,., .c.er 
grootte .van eeaea bali.stecn , met het volgende opscbril\~'. Da1 aaun 
1T1111 11 .u11 DIT Su11■u11 GIUH DOOS Dili Pa111111u &a..._ 

H11111••~ u11 Snu, Dili XXIX AHu. MDCCXCUL , ,liet. .bouwca" 
ia het jaar 1791S B'es&aali.t. 11ijode, werd in 180:i! he"at. u vowtge-
1et, en op den 16 OcLoher 1806 werd in dit nieuwe gebouw do -,.141 
,rergaderiog gehouden. Het daarvoor slaànde jaa,ietal •BCCCX, •·v-a 
aan, wanueer men met timmeren opgebonde11 heef&..,, liet GOtspNID• 
kelijke plan was, om er een vierl.aat wan Le. maken.,. aencltm .ael 
vertreli.li.en · vooniea ; doelt ter vervrolijli.ina van hl,t , s-• .,. t..ra 
men aan den -vorm van een regtlioekitr hoeûjaer. de . v90rJr.euc,, ge ... 
~en. Dit 1ierlijke Bebouw staat, naar de breedte aerekeRd. paoe,-

. .nam in het midden van de mark.t, doch naar• de leape • blijf& • 
een 1ecr ruim plein voor den voorgevel over, waardoor hel., ·gehelnr 
afob hij uitatek schoon voordoet, en aaa alle &ijdea op "eenea- ..., 
merli.elijli.en afstand kan beoschoa•d worden. liet heel\ due drie p 
nis, en ten we&len een Ïllham ofopeae plaab, de •OOl1Jllrcl • S8 eU. 
1 palm. i duim. breed , en de Zuider en Noorder pvela hehLeo ieller 
SO ell. 4 palm. i duim. breedte. 0. voorgevel staat ,aaar Ml Oosten, 
waarvan men du het gezilfl. beeft. over de Groote mark.L , ., de St. Jr.,,. 
\eo.sk.er~ en toren , de hoofdwacht en vele ,rooraame buiaea, Dele fewi 
pronkt met prachtige zuilen, bestaande uit vier kolommea ya1a' hleate~ 
steen, ieder ter dili.te vaa bijna vier 'foeten (1 ol 1 palm 7 duim.) in mid
dellija , welke op een blaa•w arduinsteeneo wetatu\ ruaten , eo 4le '"'°"'° 
uitspringende groote lij1t ooderschrage!l. Ter wedenijde heell diL ,roetst.ak 
ee11ea rui111en blaauw arduinsleeaea trap ,raa een ea l.wiatif tredea. 
Allervoortrcfi"elijkat. vertoont 11ich deae voorgevel •p eenipn Ûl&aad. 
Het. geheele gebouw bestaat. uit drie verdiepiapo. Het ,roeu&ulr. ÎI 
,ran blaauw ard11iosteen , waarin de ramen voor de onderste verdieping, 
alsmede de zuider en noorder inganpo aija. Hierop NbL heL liircli
,raa het gebouw aelve , dat uiL gcbali.li.en. 1teea , met plal\e. pilaslen 
-van bremersteen tusscbea de ve111lerramea • is op1ewoli.ken , ea daar
boven gaat , rood het geheele gebouw , .eeae groote sierlijke lijsL. Hel 
dak is met blaauwo leijen gedekt. Onder het front(!jpice vindt mea. 
de woorden: DIO. un1u. &T. 1111T1Tµà., (d. i, aaa God, het Vader,. 
laad en de Geregtigbeid), Vaa de mark., af heel\ hel p,ou• ~•~ 

G -,,) ··•e Digitized by "11'0,_ gL 
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~,-watlNlobl' Dieft m eene met arduiitsteeb gedektc_guilderij komt, 
411e den toegan8' tot de vertrekken gelijk vloers verleent. Deze gaan• 
.,U is 5 ellen breed en IIS ellen lang. Van voren is de boofdin
pnlJ , langs de gemelde een en twintig trappen , welke voert tot een 

CracblitJ 'Voorportaal, en ffelltukadoorde 1eer breede en hooirc gang ; 
etgeen het fraaiste gedeelte 'Van het binnengebouw uitmaakt. . Van 

binnen 1ljn twee groote trappen, die van de onderste vertrekken naar 
den zolder leiden , waanan de kleinste in 1841 , en de grootste in 
184i eerst ffCmaakt zijn. Het gebouw bestaat uit eene menigte groo
tere en kleinere vertrekken, waaronder de Raadzaal, op de hoofd.; 
verdieping, vooral uitmunt. Deae heefl; eene lengte van 14 en eene 
aeedte vaa 8 ellen. Het geheel stelt een sierlijk paleis daar, hetwelk, 
IOO wel wégen, zijne bouworde, als de gunstige ligging op een vierkant 
plein , een schoon gezigt oplevert, en aan de Regering, 100 •·el als aan 
den Bouwmeester J1.co■ Onn Hnr.u van Amsterdam, t'ot eer verstrekL 
· Bel Prninciehois; .ten Ooiten 'fan het· ll/arfinihrklof, thans 
noende lol zetel va11 het ProYinciaal Gon•ernemeut. is een zeer 
• pbonw, •aarin 'fOOrheell de.Lutljnecbe school der 'St. :llaartenskerlt 
pho~en went, doeb · dat, wl!inige jaren na den' overgang der stad· aAti' 
de zijde der Staten, tot het tep"nwoordig gebruik is ge,chikt' gemaakl ,' 
aijnde de eerste Yergadering daarin den 18 Junlj 1802, door de 
Staten , ea den 8 December tOOS , door de Gedeputeenlen geblinden. 
Het is een hoog eo luchtig gebouw, van buiten naar het Noorden 
'foorsien met eenen kleinen toren, in welken de opganll' in de bo
Tenste •erdieping van het gebouw ia ; doch anders heet\ het aiter• 
lijk weinir aanaien, De ingang is door een laair poortje, aan welb 
beide lijden vertrelken Toot den Bewaarder lijn. Uit een klein' 
werlrek, hetwelk voor de bedienden bestemd is, komt men in de Sta
tenbme,, dat een zeer ruim ffl'lrek is , prijkende met een 1ehoorsteen-
1tok, door H. CoL-..z111111 in 17H n"aardigd, verbeeldende de godsdienst 
en de nijnrheid. De trap wijders opgaande, komt men door eene voorka
mer in de ual, wur vtiorbeen de Gedeputeerde Staten vergaderden, zijnde 
een e't'en rnim vertrek, als dat der Staten, waar het onmiddellijk. bo
•en selegen is, en prijkt met de beelden der Stadhouders tot de laatate 
tijden. Aan de 0Yer1ijde dier voorkamer veriraderde de Provinciale Re
kenkamer; terw\jt nog andere nrtrekken dienen voor de secretarie en tot 
berging va■ boeke11 e'! _papieren. In dit onaanzienlijk gebouw •errderen 
ook , 'fan tijd tot lijd , commiuiën , IOO ala die van onderwijs en1. 
Tot de opbouwinlJ van bet Ptovineiehui1 werdl'n , op last der Staten , 
t0,000 1\eenen gebroken uit het konvent un Sèlwert. . 
• Het voormalise Ommelander-huis, tusschen de St. Ja111traat en 
de PH#ltf'Nf, waar weleer de Staten der Ommelanden hunne afzon
derlijke Yergaderiapn hielden, ia een klein en zindelijk gebouw, in het 
jur 1784 van Yoren geheel nieaw veranderd, 100 dat het. behalve 
een klein -portaal en eene mime Toorkamer, eene fraaije vergadenaal 
en eenige andere vertrekken beeft. Het bui• wordt nn door de Di
ree tie der belastingen, de Commiuie van Landbouw en 
UNleren gebmikt. 

Het •oormalige Groote Kantoor of Collecthnis, aan de west
aij4e 'faD de ~t, waa1•"YOOrbeen de pro-rinciale schattingen be
taald werden , pronkte eertijds met het wapen der provincie en nog 
met eene _spreuk in het Latijn, ontleend uit het zeggen van Jnv. : 
GID DEIi l.111n DAT DU Kmus 11. Thans dient heL tot een Kantoor 
yan het ugel en det gouden en ziheren werken. 

IV. DnL. 59 
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lle\ Prninc.iaal-G•1•1talao.r, ui 41• 0- 11.,,,,...._,, •• 
Toorheen een bijzonder hu.is , iuaar na de opritrf.i111 ,.. een P«oiria. 
ciaal Hof van luaLit.ie, Len gevolge heL RegleQJell&-Bafprmatoor :Y" 
i7 November 17 49 , Lot. een Provineiaal-Gere,tahof aanpkocli, • 
daartoe vertimmerd. Jlea oordeelde nameulijk. bate yruegefe ,,._ 
gaderplaats, a.ijnde eeue kamer op het oude stadhuï., te. klein ea te 
ongeschikt. Niettegeu1taande den qndrul( -van de PriQ~GODYcr
aante , draalden de Staten er echter mede, bijbrengendo de ach,anclt
heid van '• Lands penningen. . Gemelde Vorstin vedJaarde daarop lïe,. 
Ter een gedeelte TllD het Stadhou-1ijk hof te aulleu. ~aa , ._ 
Luitenant en Hoof«hllanne._ langer eene ,aebikae 1'erpderplaata " 
onthouden • hetgeen 'Van dat pvolg schijal gew~t t.e qj.g " dat , dea 
UI December t?'IS:S , daartoe van l\aatawqe besloten " en .clit huis " 
pas aijne breedte aanr,kocht. wercl, w•arop, na de ,ollooijûag • 
Tertimmerintr, den 1lS tieptemher 17@, de .-te pl••-~erpderüw 
ea- in gehoudea is. Ken komt door eene fn>ote ileur,,. .... lfP4llle 
aioaebeeldea •enierd, ia een "tOOrpo~ , ea lup ~ raiqae :-&Ml"

aal ia u •erpderbmer Taa he, &or. Be& Tolpnde X..lijulcb.,i -,.. 
aehrit\, ia flll(Ulde leuerea boven .S. i~ dier bme, pslald • 
iaerinnert. telkem het moeijelijk werk 'fan on&ijdip letters : -

Ouuqatt IWICCI Cvaua 1111uDWI S111d0• 
. Pa1nT01 AH1CT111 oa1111 , 1ua , m,111• , QJCITu■: •ancao : 

liAII vr nm &qlllil AVT ui1q11111 ,uuas, .1 
Ju q11oq111 D11 ~D1c:111a.1111T111s111. · . , .. 

{d. i. Wanneer gij als l\aadsh,eer 4eac verpderu •a• &reed&• Jtw. 
d11n alle gemoedsbewegioaen, . ,rr.aak, hl!llt ea vrieodacup af, ,._,.._, 
ft!Jár da~ gij , jegeo~ aoclefeD , realv1tardi1 d ooreg~v--JJlïg ~t ...... ..,, 
~1 ook God regt over .u. ho11deu). llet ,ierh'.ek: ·ave.Ja .~ne,"te• 
rui111e en f!9alje zaal, voo~ieµ Y,111 tweo.schoors~enen en tot.179lS .,.,_. 
aierd met het afbeeldsel van deu Stadhouder Wu,LEII V, die aldaar, in hoe-. 
danigbeid nn V oora.itter , eeoeu prachtigea armstoel bad. Neven, dil p. 
houw bQeft men, in 1840, ook een gebouw voor de ArroudiPement.a lle,ti
bank aeplaal1t, en het Hofgebouw IJlét twee kamen ver«root. iena • 
achrijving van beiden, met een plaatje van den voorgevel, die onv~dml 
is «ebleven, vindt men in den Groninger Yolk,-.4la,aw van .184 

Ret Burgerlijke en Militaire. Huis van ;veraekering, Yoot• 
heen het Tuchthuis, aan bet einde der Ltlië111traat, di11t aaa deo "!'al, 
is gesticht in het jaar 1864. Vóór dien lijd bad men daar\oe gebruikt een 
rdcelle .van het l acpbinerllooater, thans het Groene '1"ee.J1aia. 

Het Provinciale A·mmunitiebois of Tuighnia len Oosten vaa 
het &lllliltnd,q,, genoegzaam achter het Provinciehuis , il een .,- ten'l'OU• 

dil( vierkant gebouw van ééne verdieping, met eeae ruime ope■e plull in 
het midden , rondom uit het water opgetrokken en in 16117 ~licht. , 

De Waag, aan de noordwestelijke zijde van de Morltt, 1$ in 1660 
gesticht , ea een op zich a.elf staand gebouw met vier groote deuren, 
Y8.1'rvan echter maar drie geschikt a.ija , om er uit t.e kuooen wegen. 

Het Boterhuis, in het Zuipen,JraaJje, waar alle vat.en met hol.er &er 
verkoop inrrevoerd, moeten gebragt wordeo, terwijl 1ij binnen de allld ■er
gens anders moren worden -verkocht of gewogen, was voorheen de Stads 
Halle, die in het jaar 1818 \Ot Let tegcowoordi1re doel werd ingerigt(1). 

(l) De ... .._ TU IMller llellep la ...... G-.,..._.. l,ei Jaot nu ..... "'""""· 
UOI acfllaka n 1691 lf9liaodeD --. - il - .......... Taa 1l1,I04 ...... la ...... 
or ll11ilcll au • waq. 1o Gae111•u ..,....., 
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De :lorenheon opde Y-.orld, ia beti_aar 177,i°gestiebt, i1 
ia hel jaar tSitS geheel afgebroken , eo aanmerkelijk g~ter en fraaijer 
laerbou,rd, Dos DinlJICl.ar en V rijdap wordt ereen aa11&ienlijli.e handel 
't'OOral in eraneo en saden gedreven. 

Sedert de opruiming van de Vischmarli.t tot een plein , heeft de Rege
fing aan de ZlltMrluaNa een. a&onderlijk gebouw voor den af.lag van den 
aeevisch la~n Olakea, gewoonlijk de Vischbanken IJenoemd en voor
den 'fan de noodip tafcla en bank.en, welke van boven op de wij~ 
eener gaanderij overdekt sijn. 

Voorhéen bestond hier nos het W est-Tndi sch-h ni.s aan de west-
111jde· van •••nilte-Bolm, in ~623 gemaakt van ~e ~on\ng , die I voor
heen de ~- 'flD AJ>G••• bier ter ·stede hadden , dienende , sedert. 
180:s, tot een .No,,.,_i.,.. of· Abdemi1ch ziekenhuis , hei welk nad,;i::. 
Jwad Vffller is uïieehieid. · Achter· dat huis , in d~lfs ruimen ~ui~ 
Meft. men in ~• eea ireheel nieuw op aieh r,elf s.taaad geb~uw .1m>l11!ll~t 
ffOI' • het kabiaet ~a '!fatao~nde, · . · ~=~era~~ _ee11.futtïant,oo.r, ~; .~en s~_tió~:vo~r?~ 

De Ben., aie hier .11,000 bi' getal zijb , maken de. gem, van (h\o-. 
SIRGIIII uit, welke totde klai. en ruagnrfG1011111GEJ1 behoort. Het:goede 
aaad door de leerlinged van W usu GA11S1óH hier gestrooid en gek~terd 
door het licht derSakmehe en Zwi'bersche Kerli.bervoriuers, is bier vaà tijd 
tot tijd aoodui1 ••gekwee1Lt., dat er, waarscbijnlij_k reeds ia 1 ISISO, een• 
eeQe verborgene, la&e,r eeae openbare gemee11te van BYaogelie-helijders ge
-...L is , •elke bedi~cl werd door clen een or andere■ Leerur, die uil aa• 
•~ pri.sfen dar Ned~rlanden. ~-1'~1(le_!', ea lich .~ier mis~hien 
'ftll1~r achtte, althari1 lil 21ill0 u-eeg &IJ "Yn~heid, om opeolijke 11ocl1cben1t
oere~n te bonden. een& in het aahunt Helpen ' ooaer èle afwiste
lende di'ertst 'YID Fmo RG.lUI, W1c:aa K1J.1Nn en hao .bn11c. , en daa~ 
u ia de Broerlr.llJ'k der stad. En ofschoon in 1167 de beelden ordelij~ 
werden weggenomen en de kerk ooLcluo 'l'an helgeen tol de R. K. een:
dienst behoorde , met toestemming na de R.efering, soo heeft. dit niet-. 
temin selfs aaa kflechten, tot het. werk gebroilr.t., den hals gekost, waar
door vele■. in het volgende jaar nn hier naar elders de wijk. moesten ne
mea , wier namen , 66 in getal , mèn opgeteekend. vindt in bel vonnis , 
dQOt den bloedraad te Bmuel, in 11S10, tegen ben uitgesproken, ai.
mede Oilder bel 'fenoebchrift,, door. hen aan den Keizer en de Rijksver
pdering te Spier• daar tegen iagelnerd. In het jaar 11S79, nadat de stad 
tol: de Unie van Utrecht•• toeget.redea, werd niet alleen de Broerkerk 
IIMl de H11rvormden iageruiuul, alwaar JolLl,NIIU lli1.iu1, Predikant te 
Appingedam, eenigen tijd heel\ gepredikt ; maar ook de W alburgskerk , 
waarin de LaLijo,scbe Schoolmeester Auuuvs llinlsnaus, daarna W u:ua 
ll,1..._.111, en H11111u11111J1 W1l'na11111G de Hervormde leer verkondigden. 
Ook had men het. voornemen, om Jusna 01.uu1111s , die te dier tijd. 
buiten vaste bediening was, gelijk ook den Emder Predikant Muso AI.
TDG, 100 al niet in vaate. dienst, tea minste voor eenen tijd als ter leen 
te verkrijgen ; doch dit: is doer den trouweloozen afval no den Graar 
n1' Rn111111nu, in .1:IS80,, 'fcrbiuderd,. Eindelijli., in het jaar 11S94, bij 
cle reductie van dé 1tad tot de Unie, aijn de, Groote or Martini kerk. eo 
de Aa-kerk aan de Henormdea inger1timd en de beelden , aharen en 
diergelijke sakeo meer, er :,:omen. Doch de-,Broeren-kloostcrkerk~ 
alwaar zij. vooràeea. lanw · ■ 1 hielden. was nn minder noodig, 
d" aij tot.. aan de sticbt.i111 der -~. niet gebreikt. it. De vier 
tlffllCI Pnclikaatea ia .de se• 'YRD G■-IHID·lijfl beroepen in het jaar 
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11594. J~-i1av1 Wam11, :leest.er in,de nije .kanaten, L111it. de t11diir• 
sche kerk te Hamburg ventoolen en vaa de dienst te W itlW!be'!e~ 
,reenl, was eindelijk bekend ge•nlea aan de rd.igie,balli~A 
provincie, die 'lich te Bremen en Emden ophielden~ liietr11en ~11,1 . .ie. 
weg baande, om, in 11S9(, tot Stads-Predikant. te GfflllkQJ. le NForr 
den aangesteld, alwaar hij in bel jaar 1&1-4 overleel. , A.1<>1JJU1 T11~1, 
een Groninger van afkomst; wu voerheeo Roomaeh Pril:,•, doch, uit. 
het Pausdom tot de Hervormde godsdienst overgegaeo , ~e,d hij tot 
Stads-Predikant ••genomen,, nadat hij een formulMr .1;an h~pipg
io het openbaar bad voorgeleaen. In het jaar 1600 1 eDlefiLus , ver
klaanl, overleed. hij weinige jaren later. ·A■11eLD11s 14.u.tl!fl , .Ulisscllien 
te Uithuizen, in de Ommelaotlen, ·geboren, en ci..-oQI U1'ftluu1111 hij
genaamd , bad negen jaren te 'Sybecanpel in Noord-H•U. and het werk 
der bedieninll' waargenomen, tolin hij "fan daar-tot Predikant aaar Gro
ningen beroepen werd, alwaar bij in 1619 overlee4, •Eauair111 Srcaus 
Aiau1us, een Groninoer van af'kormt, werd ''fan Scbalinm- in Frialaod 
te Gao1111,cl!II beroepen, en vertrok van daar in het jaar 1600 naar Z..a
deweer. Bij de1eo werd in het jaar 11S9:S tot vijfde Predikant beroepea" 
F11TO Ruao1 , anden F11TO lliflBDS Snvs, die reeds 715 jaar oud llJH , 

maar ten tijde van Keiaer Kaa1L en ltoniDf Fmn eau dè .kruiapoaeente 
te Gao11111H11 en Helpen, 1ijne getrouwe d1en11t, dikwijls onder vele p
varen, bewezen bad, doch in 11S67 weder· van hier bad· l)Joetètl v• 
trekken. Hij oterleed in 160i, In 11597 -werd er &,ij dit, ptal,P,e
dikanten l'en 1esde gewegd , lijdd11 B1UA111..- TUODOau:i AGIUIIIS • · ,die 
van Usquert herwaart,s beroepen werd, en in 16H overleed. ,Jp ver
Tolg van tljd , na de vergrootintr der' stad , is, om ilen aanw_u ~l' 811-
meenle, het getal Predikanten hier tot SM6D , acht en eindelijk tot- negen 
"filrmeer:lenl , IOO als bel thans no; is. OndOI" ben , die hîer -' lee.r
aarambt behbea wurgenomen , · venlienen melding J .... ns La:r1l!fvs, 
die hier in 1637 beroepen werd , en in 1006 overleed, en A1u11A11n 
TaoHrus, die bier in 1671 kwam, en in 1679,overl-', Wfllli.e \e aámen 
de lfederlan,hehe Cantordat11ie ONr kt Oude en lfï.a.,, Tedame,rt be
,rerkt ·hebben, voorts de Nedenluitscbe Diebter Rea11:r111 ,A.i.m:raosA, 
van 1721-177!1; Coa111w n11 V1r.sn, ,:an 1722-1131, \oen IJl 
Boogleeraar in de Godgeleerdlieid te G-11MAa werd ; PIT'!H Lu11, vaa 
1721S-1.727, als wanneer bij tot Hoogleeraar der Godgeleerdheid te Fra
neker beroepen werd; PAULUS C■11n1.1.1U, van 171S1-171Si, toen hij 
tot Hoogleerallr der Godgeleerdheid en Academieprediker te Amster
dam, vervolgens te Gaoa1HD beroepen is; C.1101.us fuaU11, vara 171Si-
171S9, 'die later Boogleeraar in de Grieucbe taal te Utrecht geweest 
is ; Pz:rB1111 Asaac:a , 'fan 1766-1777 , toen hij IAlt ,Hoogiellraar, in 4e 
Godgeleerdheid • en Aeademieprediker te Ga0111KG111 bev~rderd we.nl ; 
Tnoooa111 L11BBns, van 1768-1777, toen hti tot Boogleerau in ,!Je 
Godgeleerdheid en Academieprediker te GaoN1IIGE1' beroepen werd. l' oor
-heen werd tot d! lx;roeping ~n· eeneo Predikaat • uit ei:n grooter getal• 
eerst eene nom1nalle van dne ll'emaali.t , alleen door de Predik.aalea 
en Ouderlingen , en deae nomiaa.\ie aaa de Staten der Provincie ter 
approbatie aangeboden ; deze approbatie ontvangen 1ijode • werden cle 
genomineerden venocht • om buooe gaven twcemaaJ 't'OOr de gemeeute 
te doen hooren. eens des Zondags .voormidclags, in de groole kerk, 
,onr de gewone 1tofl'e : en daarna , dea W oeD1dags avoiida in de . Aa
kerkt over eenen vrijen tekst. Br .wano.eebter gevallen • dat iemand 
van de eene .of andere, dier nn>io.lteuiasen ontslage,n sewotden ia, 
èn de1niettemin berocpelijk gesteld werd. Aan de1c wet waren ook 
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lle Predilantea der IJfOOte sleden niet onderir~D: waardoor werde11 
't'erstila\i•iolfllll■igè 1teclen, ·in••--.. :• niehni■ur"daa1 vie, Pradikaaten 
der ,Nedft'duit!tche rwueentè· •nden. Vermgena -weid ait dit. drietal 
1Jèrié' fl!rltiealng •lfedaan , door de leden · •ao den grooten kerkenraad, 
~i'Nl,n1it·d• Predilianteo!, Oaderlinpn ea DiaTt-o. Maar thans 
is· tlit · alles ·•etwllen; door den hreeden kerkearaad, hestaaade uit de 
Pl'edilaotèd der' stad , zestien Ouderlingen, achttiea Diakenen , beneYen1 
den•· Atcbi.:Diakea en· den Boekhouder •an het Groeae W eesbois , word& 
eerst ·een l'O'l'llmel •gemaakt, venolgena ·daarnit een twaalftal, gewoon
lijk, •èlt•:da~n •later een 11ealll, weder achl dapn law een drietal, 
en daaruit acht dogen •later' éEn beroepen. . 

De· Rerv:·~blH!n bier •Uf kerken, •als:• Groote of St.-Mar
tenskerk·, de Aa-kerk ï de Nieawe- ot Noorder.kerk, de 
Pepet-Gállth'11i1ke'rk"eo de Pel·ner-Gasthoiskerk. 
' Ot! Grctotekerk, St.-Martenskwk of Martinikerk, aan 

·den Noordllll!lte\"hoek lder G't'dot-kt, niet. ver '9811 de plaab, waar 
'eertijds de' St:-Walbutpkerk stond, draagt haren eenlen naam, o~ 
dat zij eene btbeàrále , en dus ·de hoofilkerk was, en den tweedea 
·na'ar den Heilige , aan wiea zij voorheen was toegewijd. Zij soude, 
naar aömotigen , ·in •roeger tijden den• H. Jonnu tot be.cbermer 
gebed t.ebbefl; en de · St.-Janutnat -..111 daar hana naam ontlee
nen , et"hter aijn hiervan geene openbare bewijntakken bekend. In 
liet Jabr 1461 lrflf dese ketk een ·tp'OOI ongeluk, doordien de torea 
~oc\r ·den lilik,em in brat1d gestoken en ·nrteerd ·werd, en drie jareca 
tàler' nog- •terker·, daar de ·nieuw gebeuwde tefell dfll nachts inatortte 
c!n · met zijnen 'Yal haar grootendeeb vernielde. Den !IJ Maart 1469, 
begow !ben;' op ·Palmzondag, de gn,adslapn "Toor eeaen nieuwen toren te 
leggen ; eed weinif meenre,1waart1 , cl• waar de -vorige gestaan had , ea 
na vc!i'lbop \lan•llertièn jami ,' in t48i, was de toren tot stand gebragt, 
en· de kerk hmtèld. Reeds •6ór het ~ar 1il5S, was •U eene m:/c.. 
·•1is; en· dèn ll. llhaffl1111 den ffl'ljzen Bisachop van Tours, die ook 
Patroon der bisschoppelijke kerk van Utrecht was , toegewijd. Het is een 
deftig ,rroot gebon•, in den •golhisclten smaak, ruim 6t ell. lang en 
flfim i7 etl. brèed:. De van buiten geheel met leijen gedekte ky 

-tiestaat uit drie daken, uitgezonderd het koor. Dit steekt zeer hoog bo-
'Tén het schip der kerk uit; en is, dur het dreigde oit zijn verbaad 
Ie gaan, in het laatst det YOrÎfJI eeaw , met 1ware doorfl'Bande ijzeren sta. 
n:a overdwars , en met eenen derselülen roodgaanden hand van buitea 
vool"irf!n. 1rr de kerk zelf i, een voortred'elijk orgel, oonpronkeJUIL gemaakt 
in 1479, dOO'l'den beroemden Rnouan Aoa1CDL&, waaruit men segt, dat, 

'bij gelegenheid eener op1cbooninc, eene uitmuntende 110% Auma1111 zou gesto-
. ten '&iJn. Tltaoa ·lee~ bel zes en veertig ■prekende stemmen, twee tremulan
tiffl, vier al'slbltiilgen, ééne'°indloaiug, drie bandlLlavieren, een vrlj pedaal 

· 'en' llcllt bl•lhalgen. Daar het wegens zijne awaarte in het laatst der vorige 
tteuw begon te· zakken, zU,O, in 178i, onder het uil:ltelLende gedeelte vier 
1bbulen pilaren gezet. Deze zijn, in 1806, door anderen van gebakken 

1iteen, met gips bepleisterd , nrvanpn, welke thans daaraan niet alleen 
· Yastigheld; maar· bok uiterlijk sieraad. ll'"en. Bij den ingan8' der twee4e 
· Zuiderdénr venneldt een ffldenllsteen in den muur, dat de (ITOOLe :llo11-
. flllll'H, diár begraven ligt. Ook plaatste men op het koor een ILleiu gedenk• 
teelen , in eenen pilaamnmt, ter eere van den Sehaolopziener He11DB11t \V 11-
,;19, diè hll!t eébter, nOl!h geboren, -ooeh tieirraven is. De toren dezer kerk 
trelt om aljnl! hoogte C'lr traaibeid de aándacht dP-rneemdelinpn lol zich , 
en \fOi'ctt atpmeen Wbr et111 meestèfftdk 'fan gothi1die bonwonle3ehoud~11. 
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11S94. l0At11111111W11m111 1 &ester indnrije kunsten, ait.de.~11~ 
.cbe kerk te Hamburg ventooten en v•- de.di1m1t. te Witbmlbe\:; 
•eerd , was eindelijk bekend ge11111rdeà aan de religie-ballingen 
pro,iocie, die 1ich te Bremen en Bmden opbidden~ l.,tpn ~~ d~ 
weg baande, om, in 11S9', tot Stads-Predilant te Gao111~" te 19orr 
den aangesteld, alwaar hij in het jaar 161·4 overlcei. , Aa'l!Oi,w1 T•os,.a1, 
een Gronioirer vlln afltoftllt; wa1 voerbeen Roomsch }.)rie,t,ir • ~h. u;t 
het Pausdom tot de Hervormde pdsllieost O'Y8f'8qfllfD , ,.-e,d bij tot 
Stads-.Predikant aaagenolllln , nadat hij een fom1uliér .-,an be,weping
in het openbaar bad voorgeleaen. In het jaar 1600 ,· emefi&Jis vu
klaard , overleed bij weinige jaren later. •A1111Lous llumn , ,Qlis~ien 
te Uithuizen, in de Ommelaullen, ·geboren, ea daaroia U1t11u111;US bij
genaamd, bad negen jaren te 0 S;becanpel in• Noord-&Uapd het werk 
der bediening waatgeoomeoi toen bij 1'an daar-tot Predikaat naar Gro
rringen beroepen werd, alwaar bij in 1619 overlee4, , E .. &HUJ S,c ... u 
Azua1us, een Groninger van afkomst, werd 1'8D Scbalium- in Friesband 
te G101111,c11 beroepen, en vertl'llk Tan daar in het jaar !600 naar 7-11-
deweer. Bij de1en werd in het jaar 11S9:S tot vijfde Predikant beroepeo" 
F11TO R naor, anders P11To RieaDS Ss-11•, die reeds 71S jaar ood 'l'as , 
maar ten tijde van Keiaer KAHL en KooÎDJ Fm•• ·aaa dè 1rui,pmeeol~ 
te 611011111&111 eu Belr.o, aijne getrouwe d1elllll, dikwijls onder vele p
•aren, bewezen ha , doch in 11S67 weder· van hier had PJoelen ,...,... 
trekken. Hij o,erleed in 180i, In H97 ,werd er l>ij dis, ptal.Pre
dikanteo tto zeide geveegd, zijnde BaJAIIIIII& TuoDo11ic1 AGUUS, die 
van Usquert herwaarts beroepen werd , en in 16H overleed. Jo ver
Tolg van tijd , na de vergrootillfl' tier• stad , is, om <len aanwu d,er 8~ 
meeote , het getal Predikanten hier tot zeven , aeht en eindelijk tot. negen 
vermeer:lml , · IOO als het thans nog is. Oador béo , die hier 1-eL leu
aarambt hebben waargenomen , · verdienen melding Jo■.lllHS LurHs , 
die hier in 16117 beroepen werd , en in 16è6 overleed, en AaRA■un 
T110H11J1, die hier in 1671 kwam, en in-1679·overlee4, welke te aämen 
de Nederla,uhcla, Coneonlardie owr Ml Oruk en Jfïmi-, Te,tamml be
werkt ·hebben, voorts de Nederduitsche Dichter R1111Tu1 :A.LIIEH■o:n, 
-van 17i1-177i; Co1111w nk V1L11111 1 un 17ilill-1731, \oefl lij 
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Gaot11H111 werd; PIT-'!111 L.uJt, va11 
1721S-13!il7, als wanneer hij tot Hoogleeraar der Godgeleerdheid te Fra
neker beroepen werd; PAULUS C11uu11a, van 171S1-171Si, toen hij 
tot Hoogleeraar der Godgeleerdheid en Academieprediker te Ams&er
dam, vervolgen• te Gao111aea beroepen is; C..11or.us Suua, vae 171S2--
171S9, 'die later Hoogleeraar in de Grieuche taal te Utrecht geweeat 
is; P11Tav1 Anuc■, van 1766-1777, toen bij tot Hoogleer~. i" 4e 
Godgeleerdheid en Academieprediker te Ga0111Hu hevprderd werd i 
TH00011u1 Lveans, van 1768-1777, toen hU tot. Hoorleer.iu in ,de 
Godgeleerdheid en Ac:ademieprediker te GaoNIHEII beroepen werd. Y oor
iieen werd tot d! ~roeping v~n· eeneo Predikaat • uit ~n grooter pi, 
eerst eene nomrnahe Yan dne gemaakt , alleen door de PredikAolen 
en Ouderlinr,eo , en deae oomiaalie aan de Staten der Provincie \er 
appl'obatie aangeboden ; deze approbat.ie ontvangen. zijnde , werden de 
genomineerden venocht , om hunne gaven tweemaal voor de gemeente 
te doen hooren, eens des Zondags .voormiddags, in de groote kerk, 
-over de ,rewone stofl'e : en daarna , d8' W oeosdags avonds io do . Aa• 
kerkt over eeneo vrijen ~•t. Er ;WllflD;eclatel' gevallen~ .dat iem11;od 
-.on de eeoe ,of andere, dier -.erlnodteamen ooulage.n 6fwwd.en. 11, 

en detniettemin beroepclijk gesteld werd. Aan •deae wet wa~n ook 
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Ie ·Prèdibáten cler gtoo&e at.eden niet enderwo;pen: wurdoor werden 
ftl'Stia\i•,.~•igè 1teden; ·in•'-Wll!lk• niefinindu~daa•vi• Predikanten 
der :Jfedèi'di.ritsche pneente· IMndea. Vertelgena ••erd nit dit drietal 
ëène· fliFltiezlng 'IJetlaan , door de leden· van den grooten kerkenraad, 
Mtáil.,.e · ai&· de Predikanten', O..derlinpa en Diak-o. Maar thans 
is · 'dit · aifes Tet~llèn ; door den- breeden kerkenraad , laestaaade uit de 
Predikàntèó der' atacl, zestien Onderlingen:, achtt.ieD Diakenen, benew-ens 
den•· ArehiJDiaken en· den Boetbouder Tan het Greene W eesbuis , wordt 
•erst e.en ioinmel •gemaakt, 'fettalgen1 •daarnit een twulf'tal, poon
lijlt Mèlt 1dagen •later l!ln zestal, weder acht àgoen laler een drietal, 
en daaruit !ICbt dagen ilater1 éên beroepen. . 
· De' Herw-."h\!blfen bier vtjf kerken, •ala: cLt Groote of St.-llar
tenslerk·, de Aa-kerk;· de Nieawe- el· Noorder.kerk, de 
Peper-Gasttfoislr.erk ea de Pel-1ter-Gaathui1kerk • 
. , Do! Grootelr.erk, St.-Martenskerk of Martinikerk, aan 
'den NoorclöOl!erhoek :der Gwot,-kt, niet ver va■ de plaats , waar 
•eertijds de' St.-Walhurgskerk stond, draagt haren eenten naam, om
dat· zlj ecne kathedrale , en d111 de hoofilkerk wu, en den tweeden 
n.-ar den Heiliae , aan wien zij w-oorheen was toegewijd. Zij zoude , 
naai' somnrigen , ·in "fro_eger tijden den; H. Jou■su tot be■chermer 
gehad t.ebhen , en de · St.-Janntraat na dur baren naam onllee
nen , · ethter zijn· htenan geene openbare bewij•taklen bekend. l11 
llèt Jiar· 146\f tref dese ke,k een ·tp"OOt ongeluk, doordien de toru 
door den tiliktem in h,..,d gestoken en •nrteerd· werd , en drie jare.
tMer' no:t lllerker·, dur de ·nieuw gebeuwde tflell dee nachts in1tortte 
l!n met zijnèn val haar grootendeel1 vernielde. Deo !IJ Maart 1469, 
~w nlen;op Palmzondag, de greadshigen ~oor eeaen nieuwen toren te 
lego-en, eed weinig meer·westwaart, ,' dm waar de "forip gestaan bad, ea 
111 \'ffloop \lan•ilerrien jattii ,' in t48i, wu de toren tot ,tand gebragt, 
cd' de· lerli: lrersteld. Reeds vcSót- het jaar tilSS, was zij eene «ele
'iia; en· dèn H; IIABTfflllll den· grijzen Bi1schop van Tours, die ook 
Patroon der bisschoppelijke kerk van Utrecht ••s , toep,,ijd. Het is een 
deftig groot trebonw, in den ·gothise.hen smaak, ruim 64 ell. laag en 
ritim i'1 ell. bl'l!ed. De van buiten phtel met leijeo gedelLte liy 

• llestaat uit drie dalien, uitgezonderd het koor. Dit steekt :serr boog bo
,-ea het schip der kerk uit, en is, daar het dreigde uit 1ijn nrhaod 
te gaan, in het laatst der vorige eeuw , met zware doorgaande ijzeren sta. 
Ted overdwars , en met eenea derselöken roodgaanden band van buiten 
v11ortièn. ln de kerk self i1 een voortreft"elijk orgel, oonpronkelQk gemaakt 
.ia 1479, dool' den beroemden RnoPBn Ao11cou, waaruit men zegt, dat, 
bij gelegenheid eener op■chooninff, eene uitmuntende eoz Aumana sou gesto
ten zijn. Tlian• leeft! het zes en veertig •prekende stemmen, twee tremulan
Üln, vier aûlttilingen, ééne wiadlouiag, drie handklavieren, een vrij pedaal 

· -,n· acltt bbraebalgen. Daar het wegens 1ijne 1waarte in het laatst der vorige 
eeuw begon te ukken, 1\jn, in 17811, onder het oibtekende gedeelte vier 
1liouten pilaren gezet. Deze zijn, in 1806, door anderen van aebakken 
•,teen, met gips bepleisterd , ve"aogen, welke thans daaraan niet alleen 
' vastight!ld, maar· 1111k uiterlijk sieraad geyen. Bij den ingang der tweetle 
Zniderdt!nr venneldt f/en gedenksteen in den muur, dat de groole Jlu•

. fllrCH, d6ár be«raven ligt. Ook plaatste men op bet koor een klein gecfonl• 
teeleó, ilJ eenen pilaammur, &ereere van den Scbeolopziencr H1n111, W u-
1n, diè b'n!teébter, noeh gl!boren, noeh ber,raven Is. De toren dner kerk 

· treltom 11jnè hoogte en &-aaibeid de almdacht dP-nreemdelingen lohicb , 
l!n 1rordf •lpm• YOl>r elln meestemot van 6'9lhi1dle bouwonle Gehoude11. 
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il,., o Hij is w gnnwen •L~ el ....._n o•roliieo•WD ,_. ...., 
°'8f8Dff1M, met ·eenea -f'rliaija •a~. ,,Jloe, hoOf' hij; liij +ae,,vol-. 
diganrino1'1482, pwéest zij, Tal, 'llÎal te liepaLto: da..- hij,; 1m j-. 
11S77, lsij• eene .algemeene "erlichllng, tot 'YNogdeiie&uilfÜttf 119ff -' 
-.,,r1rek der Waalsohe 10ldaten., door omoonÏfflipeÏd is in ,den -iaDII 
geraakt, ea •tot op liet muarwerk· TeJtee,d~ hij "·erd. mat.,.._, d
ia 1627., ·weclff •OPf!SNluwf, en wel let de ltegmnemip lioegte" 
•Unllle •ruim 9& ell. • 8 pilm. Ned. maat. In laet jaar, •'IIW ,_,. • 
blibedl ia •deHn tOND, -welke lnad ._ de ba~,ea ,....., llaod 
da sohippen gebluscbt werd. Dit ·onhel batl mede,.in ·1718,,,dai -1 
Maart 1822 , en den 'li Februarij 1816 plaata , doel!, ...,.-.poedii at 
llllut aanpbragte hulp •erd ldeft telbas hD •bruM in,1 ~ mealer. 
Sedert Octoher 18157, is de tomi flit ••nea ·bli~èr TaonieR; 
waardoor het p98ar aa11merlielijk vermitderd•IIN>fft·, Cl8b ah o, dtld 
8 Januarij 18415 i1 gebleken·: de "oadgodtdionat,biju -pmdilJ4 aijntle ; 
'Wal het, als of de blikaem in den toteo sloeg. ·Het geroep deed licla·oolt Îll 
de kerk hoorcn, dat hij in braad ._., soo als eek eeaip eopoltliklua 
acheeo, doch eindelijk bleek aullls ■iet waar te zijn , ea 'WM ,e • l,e
'frijdiog van dat eevaar .oneetwijfelcl Uil MD alleider Ie duken. 
Wijders .heeft deze toren zeer sware taiklollen, wumo • potMte, 
-11i.e in het midden hangt, 1J81Chat wordt op -een· ge,rigt Yall 
ii,000 pond, de klepel daarenboven Gp 1189 pond. Het· lia~ 
apeelwerk en slaand .uurwerk il, -rolps het 11peehril\, tr~ 

in laet jaar 1668 , door G10a•1111 Saua•r. •n Zntpben. Tvt hel 
uitmuntend Wokbn1pel behooren aea en dertig, in grootte aeer ,..._ 
tellillende , .ltlollen • welke te amen op een gewist ·tan 111.,-000 pond 
prekend -.onlen. Bij de oprigt.ing di. bisdommen ia .te Nederlaadea 
werd de llart.inikerk door de Pamea PAl!UII IV en Pm IV tot eeae 
kathedrale kerk verheven , en dur ÏII pteld een lr.apiltel Tan tie■ 
Ianoanilten , "elke allen Doctoren of Licenei8'ell in de Godgeleerdheid 
en geestelijke regt.en moesten zijn, om den Biucbop, die als timlte 
Xanonnik er in voorzat, te ltoonee -dienea tot lladen, Aan dil kapittel, 
opdat het behoorlijk bestaan zoude, waren de inkomateti van laet Noa. 
aenklooster der Bernardiaer ordé te &sen , nÎl.o\ ver van de stad , • 
die van het Premonstreiltir li.loost,er te Wittewier11111, teege•-• IJit. 
kapittel t.eeft echter e'ven min als de Bi11eboppelijke zetel, bier Jur 
-stand gehouden, daar de Kanonnilten, TMrde reductie aelf, ûorde St.acla 
regering gelut aijo geweest hunne pollen te Yerlat.ea. De eerste, die N& 
de Billchoppelijlr.e waardigheid verheven werd, is se-eert J..s Iaw, 
die uit een oud Bargemeesterlijk placht "8a Utreebl eer1p1111k.elijk4 • 
-.an de orde der M.inderbroeden wu. Door dea Kanli■NI Gllitlfll.La, 
Aartahis1ebop Tan Iecbelea, aldaar iagewijd aijade, ï. hl, ia IMI·, 
doer alle Gee■telijken I en dOOI' den had der SIINl, beneNDs 4e lleeraa 
der Ommelanden, plegtis iagebuld en met ltatie naar de St. llart.a.
kerk geleid, om l,eàit van sijn bisdom te nemen, hetwelk hij INl
kll!l'!d,le tot in tä78, toen hij te G.011111&111 is overletlen , en. in da 
kathedrale kerk , zonder pracht en zonder grafschrift , t.er aanie ... 
steld. Aan deun bisscboppelijken 1toel waren, behalve •al de kerken 
ih Groninr,erland, ook. die in het landschap Drenthe onderworpea, 
en, ten eiude z\jnen staat naar- de wijn der andere Prelaten \e 11.a•
nen voeren , werd tie vermaarde abdij van .lduaNI , -met alle hate 
r\jke inkomsten , r,eacb:rt -ep :f008 •~•· •cluii11wn , ÏIIIJ8"olge ile 
P11t1selijl..e bolle ·vao Pull IV, ••• t18h 'htmr&oeeeweaea~ ·l!ia·lle& 
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G-1,0,i -""•Il• .n.a.-ihipa)[~ is INll-een ,...,_....., ~Id, welle· 
_. ,_. ,Aa_..r • &Winia uk een. Bnlia.a.. geslacht, •• 
..._1,,,aa, .. ,4ooc1 va llalNin •• Tamaae, let Aarts-Bisaelaop 
... U1rechtr heatlèmd a\tadit. ·- h\j a\jne bnaliptr te GaORUl&llf 
aawangm •tl·, ....t ale derde Biuchop van Gaoa11au benoemd, Aa,. 
ll8LD ,N1n111, eaa Nijmegenaar en van de orde der Pl'èdikheeren; doela 
de , daplijb ·meer ea meer doerdrinpmle leer der RefOl'Bl8tie, zoo. 
bij de &epnllf • het ge-. ; Terbinderde ~ 1ijne iowijdiDf te 
eMVallfln ,' ·•lft, -rd-hij voot, den Baad IP!WllrMard , eb 111u zeil.et& 
helclraiilising • C..,.. hm, inpbra«'" ia hedi4enfa. psteld , dotth 4aanta, 
1tedeio_ oolflla,fea•~j-, àalh faij ,...,, Brunei de--wijlt, al•~ bij ia 
'MOi·~ itl. ' ' ., ' ' 

• Be Ä41 hr k,1, _, lle•• •etlei•de der Jl'i,olaltWMI, it. eeae tameJjll 
a,u- kruiakel'k. V•• hare naliijplegenheid un de Aa, ,rellu, ér 
• Weste. ,lanp ldroelM, 4roer •li vódr de redoclie den aam vu 
Line Yroeweurk Te, .. Aa, does sedert dien ••• Aakerk 
oCTer-Aalr.erk. Bereids wu lij slechts eeue kapel, toegewijd aaa 
èa MNf' llura, den H. N1coUA1 ea .4lle Hnligera; maar tea jare 
1iM8 is •ij et_. One VAII Hou.ARD, den •• en dertigsten BiMchop •aa' 
Utnehl tot eeu Eecleria pa-,oc•lil •erheven, en aan de Utioge en 
W es&erklufeen der 1tacl G-111u lot eene buurtkerk &oegevoegd, Na
demaad Î• dae kerk , ten jare t48lS, aanmerkelijk vergroot; maw 
1-. nuna later (1671) werd lij, ep den 1 Mei des nachll, doe, dea 
Miklfllll getrolîen et1 in b,and ptoken. Dan, niel lang daarna , op 
den UI April 1710 , , stortte , ltij slil wetler, de toren ia en "fiel op 
haar, eYea na 11:ëindigcle gcdsdieaat, hoewel nog twee kinderen-, daar
omtrent apelende, IJflCloed weNlen. la 171st werd d- kerk _,,, het 
eent weder geLraib, en in 17il5 de thans nog 11nwe1ige toren, welke 
- hoogte nn 81 ellen laeeft , Opl(ILl'&kken ; maar de grondsl8B' werd, 
ter bek•lllin(r•'f811 eene 'flll&e plaats, iell oostelijker genomen, wa.rdeor 
thans het ondeme gedeeke nn den lerea in bet ligchaam der kerk ÎI 
iagelijfd, Daar deae kart , aedel'& de ,iaatorliog des torens , een speeltuif 
milte , .t,re;d in hel -jaar ·1811S t 186' Koninldijke toeslemmiag ;i het 
°'lf)I . uit de lroerekerk , dat.-daaria. bijna geen dienst deed , in tleM 
kerk• oYerpbraiJt, en met nieo,wa kunsti1 gesneden beelden •enierd. 
Dit voerll'elèltike o,pl i1 , in liet jaar 1702, vervaaNligd door A. S111T

eu , en heeh 111 blaasbalgen , drie handklavieren , een vrij pedaal en 
ia het plaeel twee ea derlilJ aprekeau stemmen. De kerk heeft wij
_,. buebihlmle gluen , sierlijke kroonea , eeoe ruime consistorieka
mer en •• ail1angeu. Het kerkhof is I.evleerd , en met eeaen slee-
,nen -'••r• ,en, liadieboomen OID1f9't'e0. . •• 
.. De,Nieaw•ku'- el Noerdwkerk., ,iQt du N~lijlwra •"'-, 

,.,....,, t._u 4e veiwDgjle Bo-.rioge- en ,E~i!f8e&tralen,·.., een 
,aeer,ltuia ,pleia,r dl'alff' • dnrorq in• "ealtaae IJtllCbtil\111. dea •
TD ·Ji1oor!fetlr.erk, maar in de w1111dehng, om bare latere st.icbtia,, 
4iea,lfan .Niaawekerk, Jlen belJOII de st.iehting den 'Zt,Joaij 1600s, en •ol
-ëadigde die ia 1684-J wordende op dea 1 Jonij na dat -jaar de ia
wijdioppreek dallÎo gehouden door JOMDn K"THIOS. . Zij ia gehtuwd . 
iai da •maa~ der Henormde kruiskerken , bestaande uit ,1ier gelijke 
lu,üspa.._, en ï. dus 1odller keor, drageD1le op haar midden een •lein •ierlik '-enlje • •an klok• D!h'Werlr. en vier uurwijien vooniea • 

. :van llinaa wri, dae ark j,,or •iu aware pilaren oadenehruri• 
•IU _. aeer ""'-~ ..,.had veorheu po otp; maar ... 
•--lUk-lepll ..- . .a.1~- ÏIJfllilllDeD .Jaebbm .......... 
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.i111 1&aa&;1gealeldi; -- rQD ._ nieuw Dili• •••IIOISien'\ ,...__._,da. 
U,Be..18U wlld i-sew.ijd • .lld,leerU.. i• ,1111odom.de,li.erk.,_11klia
.kankelllm l>Mloerd, -•aa gelijke ..._•daden ,atloaipeo uar de 
,yier. aijliea eo IMekea , en -ia wijdera meL eeneD ID1llll' eo. liadebaomeo 
omringd. 
, De Paper-Gut.huitkerk, io de P,pentreat,. waa. vroeger• de 
l.apel Tao lut. GeerLr■ ida-gulhui1. Het ia eeo tamelijk nrim 
pbciuw, drasende op he, wes&einde eeneo kleioeo- 1pitaeo :toren , IDltt 
IIIDO klok, oul'\'Ml'li: • u■rwijaer vodniea. Zij heeft een or,cl· VUi 
wee cm twinûg slemmeo" twee handklavieren ea .eea, vl'ij pedaal. 
, , Da.Heilige•Geut- of Pehter•Gutb41iitkerk, ia, M Pádn
.iraot, was TOOl'hee11 de Kapel vao het Heili1e•GeHt.f••Lh•ia. 
Het.,ia,mede eeo vrij,NÎID gebouw,• versierd meL een -wel YU Lwia
tig 111.emmea , Lwee handlrJuie1eo en een 11eh1apmd ·pedaal. , · 
, lo den heide Galthuiskerkeo worden de catechiNtiiin ,gelio■dea, _. 

,iondap beurtelings in de éáae Yoor.1 ea de andere aamicldap· p-
,predili.t, ' . 
" To& diemt. der ,rreemdeliogen bebbeo-de Beeren Stalen na Slad ea 

1,ande wel ee111 te Gao111 ... eeaen Predikaat. in de Hoagduitaehe Laai 
,aangesLeld, die in eene der 1'811a.kerken de opeabare .lien1L waarnam• 
en een lid der Groninpr li.lassi1 waa. D111 Lee& mea hier gehad in 
het. jaar 167i llu■u11us •.u Gm-111 , die io het jur 168li naar Te. 
.kelenba,11 verlrok; in 1690 N. ZaHA11ru, ,roorheen ulc jaren Pre
àili.aat. 111 irankendal , en , wegens tie verwoealilltJ qn clen PalLI , her· 
.waarta gevlugt; in 1706Joau11u Hua11:111 Doa1i, beroepen no Noonldük 

· die in ~ieo \ijd , toen de Groninger l1oogesehoul van Beagleerarcn io 
de godgeleerdheid ver,Loken ·wa1, ook eenigen lijd de dienat io het. 
~ederduiuch laeeft waar1reuomen, waarna biJ in 17i8 o,erleed; in 
1739 An- GoH111&11 Deu1, voorheen l,utbersch PrediunL aldaar, 
claaru, loL de Hervormde ovttgaande, beroepen, om in de Pelalef-Gatt. 
hni■kerk Zondags aawiddags, en in de Akadewiekerk Doodel'dap Ie 
prediken. Op bevel der lleeren Gedeputeerde Stateo. ia 17-i7 , de 
legenlieullL waargenomen hebbende, ia bij , in 17 48 , 11111r &.en-Eng
wierum in Friesland Yertrokkeo, 11aarna er te G110a1-11 pen Hoog-
4uitsche Predikant meer gestaan beeft. 
. Er be.laat hier oek oene l•ransche of Waal aehe 11emeenLe, die, 
•oorheen zeer bloeijende, üuao1 sleebt1 weinige aielen telt. Mea vindt. 
11eene aedere sporen nopen• eene Fraoscbe kerk binnen Gaom111c.111, d•n 
iu het Staatsbesluit wan den 19 September 1618, fol. 2$98, ,an het 
SLaatsproLoeol, 'l\aarbij gcre1olveerd werd: dal -• W orr,J,,rlcoll 111111 

eo Fran,clie Predika11t t1ree namen al, ÁppoiJtcttenlna •• die C...a
pag•ie de, Rit1nr1. P1s5ET ,al a«orderea. En volgeo1 - Staatsbesluit 
vaa den 20 November 1619, acbijnt er reeds toen- eeo Franacla l'r~ 
di.kant te de11r alede a.anwe&ilJ Le aijn gewee.L ; immen weed daarbij 
.het traetemeut no zekeren alicgaue Student geduti■eerl tot ,ap tall 
.dea Fra,ucl,en Predaka,11., He jaarwedde nn den HooglceNtar fu.■uEL 
:M&us1111 ( 11ES Muns) werd den 5 l\lei 1643 • ,an 1200 r,ulden, , tot 
16QO guld,in ,·erhoor,d, mila dat bij hier ook al1 Franseh Predikant aou 
diensL doet lo l(l:,i \\erd ltij de opvolger vau den OYerledeoen Dan• Dl 

LA Jun• die in de Al,ade111iekel'l1. reeds onderscheidene jaren in het 
,Franäch gepredil.L bad 1:11 daarin, oud en zwak wordende, door aijneo 
oud.den zoon llHa1 DU MARE'II ondersteuad wu, t.erwijl aijo tweede 
~ooo Dn1u DuMuu,ra, bij StaaL1bcal11it vaa dcu 6 Hei 161>6, op ee.ne 
J;1arwe.cl4e ,·an 400 i;uldon, lol lwcoden Lce,aa11 ia· die, i•uaeeole 
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'rilk-••Nl., .Bij •fllll••i.«l eoJsw .èt ,,,op" l• .. ei-1888.,· In!&· 
vaate111111&.-deia L--r J...- ·--. die hier1'V1lD 1065 t.n 168& 
eea.taaa h~. me•• .iOO·, pWen ,orhoogd, weed , beelotea de• Staten 
141Yeaa•~· ut" bij otulijden •an hem ,of ••-iu•, de s-9nte ..._,. éénen 
Pttdili.ant zoude hebben en wel op eene jaarwedde Yau 1000 pldens. 
Naderbmtl, tlOO als in 1676, vinden-wij hieuolr. maar éénen,FranllCben 
Predikaat 11ermeld. Doch de noodlottip omttandigheden, waarin de 
Piëmontesohe:,,en -.oeral, door de herroepÏD! na het. &liet van Naates, 
ia-~, oadec .J..m,11,wu1L XIV., d& Fraoscbe Her-.ormclen geraakten, die 
in ~ ,■Uil·, dese oonlea • de vlngt Dllllleo , en hier met pld · en, 
-.elerlei vool'ftftenoalvaap werdea, deden tie Slateo • den il December 
1681S, -lllilea.,4 om boven degevlugte PredikaDlen lla11.r.,,aT ea Vn1111,. 
nor vier Pnàikaa&en ,ea Lweo aeboolmeaten HD te 1tellen , en •aelá, 
om de·•--~ P~l.5.•n wijlen. Bauuo11 nog daar «1tj,o,eo 
,weder,,.te, wrmllea,,, . IIDO da& ,de gemeente· bier toen 1eyen i'rauehe 
LeenaN•,te,gelijlr.,ibaat. ,1 waarbij het. oeg niet geblO-'feo• ÏII, wea&, uit 
het belancrijlr.e Staatsbesluit vao den IS Februarij 1688, blijkt , dat 
de St.aten , , tentond daarop , Let ·getal DOf· nrmeerderd" en • ait ,oor
uide "Vlagteliafl'ID " elf: Preclib■len beroepen hebben • die aUe in deae 
pmeente de .die■st Jaebbeu WIMllftlllOlllell, In 1707 "Vinden wij er 
n0tr,drie,, <11aûrbaad wede, twee, en eindelijk, aedert het jaar 171SIS-, · 
sleebta één,,. De voordr.,i, door d8 dep11t.aw• -.an de synode deur 
prorineie, blijkens het Staatabeslait. 'YaD den i6 l'ebraarij 1891 en 
lt'8D dea ,1 Mei 1894, bij herbalinlJ en· m11t aan4iranir pdaan , OIR, de
i'rllMCbe pmeente dezer atad IAI breapo· onder de Waabche synode 
der Vereeaigtle Nederla■dea, of onder de synode -.an deze, provin! 
cie" is genoegzaam eene eeuw lllllf bij de Staten hangende geble
Yen , want het wu eerst hij St.aallhealuit 'VRD deu 1 folij de, jaan 

, 1780, dat die gem.-allD de Wul,cbe 1yuode onderworpen werd. De 
wnte 1roodale kerkvergaderin1 werd dien ten irevolp in het jaar 178' 
te GUlllltlu ~ Onder hea die het leeraaramb, in de gemeente 
hebben waargenomen , 'ferdieaea meldinlf : LIJIIOYJCIII W OI.IOIU, die 
in heL jaar 166:S naar Middelburg vatrok en aaderliand Jl.eesleeraar 
te U Lrechl •• AIDlterdam · ia geweeal , alamede de oprigter van het. 
lutiwut. 'Voor dool'6tommeu, H111a1 Du111. GnoT, die na 1781-1810 
de Gaot1111C1a■ gemeeale door leer en wandel stichtte. V oorheeo plag
ten de Franaebe Predili.auten ÎQ de Broerelr.erk. en in de Gasthniskerk 
te predïlr.eu, doch 1edert het Staatsbesluit. no den IS Jalij 1688 hab
hea zij ■icli daartoe alleen -.an de Broerekerk bediend, waarin ook. dee 
Zondags .a,ond&, J.uiteu de neantie, door de Boogleeraren in de god
pleerdheid, ~ndikt• werd., Nadat echter de Broerek.erk. , in het jaar 
18i1 aair. 4'11 R. K. is afgeltlan•, werden de godsdiea1toefeniogen der 
W aaLiebe IJllllleeDte, weder, den éénen Zondajr des •oor- en den anderen 
Z.Nag dea aamiddags in ,de Pelaler-Guthuislr.erk IJ8boaden. 
• De Afgescheidenen, welke men hier aant.reft, maken ee11e IJCIII• 
-uit , welli.e tot eenten Predïlr.aot gehad heeft HnHIK H Cees; , die er 
ien 14 November 184:al ,OYerleed. 
, De Doop1ge1indea, welke bier telde-. Waterlanden, Vlamin
gen • Oude-Vlamingen, Uli.owallilten, Dantzigers , Palta,er&, Onde
en, Nieuwe-Zwillen • hadden hier vroeger drie kerken, waa"an de 
eme in de Orule- Boteri,1gntraat I voor de Oude- Vlemingen, de 
w-1e, in de l'e1-rslraol 1• voor de Vlamingen en Waterlanders; 
- de .d.,rde .4o/at,,...,l,J.-•r, ,in eeaea. png t.taehen de Boleri,tge-, 
e•.de,Ktjl üa, 1tJfllllraat,11'IOW- de Pal•"• na·-18115 in·ûtweedl 
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~c~,')-~.:• .. 8 -•ifll•~ .. ~1--IS :3=-:: 
allll& -ae ,......,,. - pmeeata ,. .......... ·, aa • .., ~ _ 

ook de --•--pnoc!lllà .,._ ...... --u aicb in ..... .., 
die der Paltaers •oepe. U.W.. 'fflle(IW· laaane kerken, aiaL uÎIWeR-' 
dilf voordoende als woonhuiaen, niets bijaonden, thans . .beltben sij• 
~menlijk ,eene frnije nieawe • in het jaar 18115 11ebouwde • urlt, 
m de 6ot~llraat, welke llen i9 Ootober TN dat jaar. n inpwijd. 
Zij ia un eene ovale pdaaaa., ea 1100 wel oit- als imrén,lif fraai· 
.betimmerd ea TOOl'IIÏea Tn - .-trellèlik- erp:l T&D 1aestiea ■aema-., 
twee lamclklarieren en ee11 aaalaanpoi, ktaTier, ~ ....... d• 
_.ltiken predibteel au tle,oóabijde. De .,._c1e4 . .,. b,,1..,....,.el( 
qn beaieaswurditr, •h de brk il 'NOr .de fN01e ~
IJ8lllftll&e dier stad , welb th••. 800 aielea, lek 4 te kltia. . . . 

De BT. Luth., die laier 7118 in getal sUo, _..._ eeae pm. ai&• 
welke tol dea 'rintr tau o. ........ behoo,t. V roep,. kwamea .aij ,, die 
de B....,. Lu&hen'che leer '"8•ilua waren,• DU ea, U■ , iueaderhicl 
dea Zon41ap bijeen , am siah ader .elkao41eren te aticbtea , en ucll 
met •iDft!D , bidden , lenen ; eu. beair te hOlldea. Zij ontbedea. 
-riennaal in· het jaat. de■ P..-ibnt l1r.tn C•IIU., . ooit wel 8AUao p-
-d, een Bivuwijbr u■ ph_eorte, uit 0--Jriealand, om baa 
de BondnlJtllen toe tie dienen. Dit daurde alaoo '°' het jaar 1651, 
toen aij Bsuu11111 u,.,., pl,oo,tig TRn Auricb, tet ,ut.en Predi
l1111t heriepeo. Nada& deae • twee à drie jaren de gem, ale 1-niar 
Wiead had, ÏI bij ..t Waw.u Bouw, een' van de Oudslinpa deaer 
p., nur Deaematkt.ea (tllODclea, om bij den Koai■IJ eeae •a• 
nling"' nije IIÏtoefeaing -n1a pthdieust w bebmea. Terwijl hij ,Af
paant •u, hetwelk DOf al eeaigen tijd moet tred■urd hehbea, heelt. 
de gem, aicb met ,,_leeuo of aoms- wel . m8' eeaea Candidaat. of 
Propooent beholpen , • IÏeh alle Yittrendeel jan door eeoea Predilaal 
uit OOlt-Frieslaad, oaet •.-na• ALP■11111u1, uit de Riepe, het llmlitr 
A•ondmaal laten toedienen. Toea eclater da ,-oontaaden ver■Omea 
hadden, dat hun Leenar in Denemarken OYerledea wu, &lebben aij 
den Candidaat Mr. l•••M F1ac:rva ; gebore11 te Brealaa , die , aieh te 
Utrechl wegen, de stadie ophield , tot Leeraar beroepen, Deae huA 
aijn ambt, oaller vele n"oltJingen en nrjalJiarav vaa .de eeoe,plaall 
der dad naar de anilere, dur de L11thencbeo buaae laijeeak.omst hiel
•, met g'rooten · roem taaehea de drie en vier jarea WUl'IJ8D811111n, 
tot dat bij ••• laier naar llj11 vaderland ia beroepea pwordeo. Oa.
ffftlel' twee muadea, na bet Tetlrek 'HD FIU'1111, heel\ aioh •oer-
melde ,lur.,n. C&ua, iie OIO· à aeae of allllera ~-na ,Bol......., 
ia QCJ1t,.Prialaad, w• we,ge~, -t Yl'OGW an üadena benraarlll 
NIJ8ffll . en ·eeaipa tijd de pdadien1t.,,waa~, _,, -~ 
<telen tot erprail. ».udeor wri • 11aameate verdeeld~ ,want '8"4l 
hU aich, oudenleand door de hem teeiredaae partï, -',pwald,,a,eelt& 
in \e drin!Jffl , werd de andere partij bewopD aiela <taa hem af \e soa
deren , en B1■11HD11 Pon11.JL111 <tau Reinberg, ad iateri .. , tot Predi.lr.aat 
aan te nemen, did, nadat bij twee of drie- jarea , •\en..,hai111 vu d• 
schoe■mali.er CIIPII , geleeraard laad , Offrledea ia. iliet. lan« daaraa -.enl 
poemde J.,.,us C&aa.a, wegen■ ontucht, Dit lan41 ea stad nrJaaad, 
waarop de gescbeidene en verstrooide gemeen&e 1icb weder vereemgd eà 
den Oandidaat Aun1u1 H1n111c1 1 tol., baren l'reclikant .beroepen -.heef&. 
De Predikanten der Kvangeliseh..Lutbenebea predikten tot dus ..ne 
i• de Heopui~o '8111; ,d1cl1- ia.•bet,,jaar, ,1880 • clauomtreat. __. 
An&IWI· a---·,· Yr011t1W Jtediklà&1.., 11...wik m Ie Bdaqa 1 -lol 
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oao. -ll'èldiairllla, P ....... lllroepea. hillll•• ~-~liea•,jwia 
.,.. lholJduibdie ·gemeeate • ene Nedalll · .tfewle te. Ga.. 
1111RK •·bedam had• ,rilclè è Reireria« Feil twee Lldbenebe P~ 
.tibaten meer 'Clulden , 'Wlarom ·nn den Hoegdaitschea Predikaat 
Bno E■nn , die tevens de jongste der beide Leeraren was, den 
predikstoel verboden werd, wurdeor de onruat. tusschen de Hoogduibch
piodeo en de Nederdoibchguinden niet weinig toenam, Nadat. A.HA■A& 
Raaasua in het jaar 1686 omedeo was, •erd .lLHaTm P1n111 ll1m>1L11011n 

•n Emmerik , tot ltoogduitach leeraar lleroepeo·; terwijl de gemeente , 
bU · het aaunarden van · ■ija ambt, Hor· het eerst vrijheid bekwam-, 
om openlijk' pWieiuitoeffflhig &e hoeilea. To1 daa verre . Lead. mea 
áéh ~ met- i;en kerkbui1 , in .:de Xo■tel'ltraat, nabij de K111-
tersgang , wnrio ihet verLM ; fn •hetwelk de kerk gehouden wenl , 
beititod uit oacleneheitlene kamen, die 'fta lijd tot tijd , naar plaag 
de ·gerueeat.11••1o1eaam·, 111,jeen waren ptnklien, Dit pboew zeer oaä, 
lWIIWvamr ien tevlln• te klein gewunla aijade, il cle paeente, met_,_ 
p•oiog v1111·•de· t'egèffllfJ, in ;het jaar ,1fl04" begouaen - geheel 
nieuw kerk!f1!bc,u.w, in de Htmieri-,nt.raat, •p te,rigten, wa .... • 
14 :Mei 169' de eerllfl ■teen 1elegd is, terwijl het. in het. jaar 1888 
voltooid wu. De■e kwk , ruim i8 ellea lang en ongeveer 1!il ellen 
breed, is een eeavaudig, doeh reed ingerigt, rebouw en .van een Ol'IJfll, 
met il stemmen, Toonién. flet. beroep na den Predikaot. geschiedt 
door den kerkenad , maar werd &ot un de omwenteliag vu 1791S 
niet beve1tigd , vóór dat de bereepene eent door een der Be...ormde 
Predikanten wu geëumioeerd eu door dea Raad goedgekeurd. 

De R. I., nn wlke mèD er ongeveer ölSOO uatreft , malen bier 
eeae 1tat. ait, welke tot ,het aartspr, van· Groaiag,a behoort. De kleine 
,remeente der , na de Redactie der stad Gao111111u , o-,ergebleveno 
R. K. bleef veertien jaren herderloos. Eerat ia het. jur 1608 kwam 
el' een Putoor , die in een kerkje de diemt waarnam. HU en aijoe 
opvolprs konden het hier echter clikwljla naauwelijkl uithouden , de
wijl aij reJarig ia cle gevangeuÎI werden geworpen en aitgebannm. 
Eigenlijke phdiemtvervolginr leden 1ij evenwel niet : want hun 
pwetea 'Werd aiet verontrult , en lij oadel'ffÏDpn geenerlei atraf, of 
all lloomschen of ah Paatoon , maar omdat zij bijeeolr.omlten hieldea , 
die bij '• landa wetten Terboden waren. En dae wetten werden ui► 
gevaardilJd, terwijl 's lands Hooge· Regen~·a meende to weten, da& 
1alle Ter,raderiapn , hoewel mei· een · sLÎlf doel gehoudea , 
echter dikwijls tot 1taatkuedip oogmer , en wel om het laacl 
weder onder Spanje le hreapa , millwuikt werden, Tot •n den 
•lffntel'lllhen vrede in 1848, en das - lan1r cle Nederlaacbche wij
~ nog aiel ...-tip w•, ,rilden de •IIJCllleene s"ten VBD s-enei 
46clddli\ig of "'naehting van de wellen· en plakatén t.epo·de 1loomaah
p1iaden bool'ftl. Due meeaten 1ieb le vrecle11 houden , zoo lnid
èle hDflne i.al, ·dat men bun geweten nij liet. Hoewel de plalluiteo 
~ de R. K.. nog lang natlerhaod in ,re19n ltleffll , saven de 
SU.teo h~ hoe lanpr hoe meer vrijheid, en euehteu eindelijk nie&I 
Iran hen , 'daa dat tfl 1ieh als ,roede J.argers reJroegen. Dit had ten 
fffOlge, dnt, terwijl ha■ getal 1eer was toegenemen, aij nog eene 
tweede kerk in 1646 bekwamen. Na deaen tijd vermeerderden zij nor 
veel ■terker. fo 1863 Tinden wij in cle 1tad reeds vijf ea op het 
land drie BoolD9Che Geestelijken, die gemeeD\r.n bedienden. In diaa 
tijd• werden ever liet· 1'00nmli«· bildom 'VID. Gun- Aarllpa-îaten 
.aangwteld , die ia Gn.lllW wvolllHII. '' -Dl, --.ileelle ,-. •'tll••· 
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In bel befin der •ol,-4• eea,r ware1Lbier, ia de OoltenllUI, de ~ 
hingestraat t de Heerestraat ; de Goldenstraat en op den' ~rolusweg f 
YijC R. K. kerkjes. Bij deae vljC kerkjes, die echter niets dan· aaien 
in gewone buizen waren, hadden 1lj in 1711 noa een :cesde ia deá Pau1t
gang, bij de Butjesstraat, en in 1719 een zennde bij Der-A Yer
kresen ; doch om de armen beter te onderhouden , werd de bidplaats 
in de Heereatraat in 1790 en die in den Pausgang io 1795 opgeheven. 
Na de scheiding van Kerk en SI.aal , in 1791S , poogden da Roomsch
ge:cinden nu en dan , in plaats der vijf bidzalen ,' eene groote kerk te 
verkrijgen. Ben verr.oek, in 1809 daartoe aan JConing LoD1.w111t in
,re:conden, werd afgeslagen. Geen beter lot. 'bad een apder, in 1811 
aan Keizer NuoLIIOll gedaan Het was voor eenen Nederlaodscben,Vors& 
bewaard , om hun ,eene der kerken , welke men bij de Kerkhervor
ming hun had moeten oot.nemen , n11, · bij ·veranderde omstandig
heden , weder terug te schenken, In 1818 -vervoegde r.icb zeil, 
namelijk de Aartspriester B.· .Muous, hij 'requeste tot Zijne Majes
teit W ILLI■ I, met verzoek , om '\'oor de gemeente dier belijdenis eene 
der publieke kerken te mogen verkrijgen , aangezien hunne vijf bede
huizen . veel t.e klein en ongeschikt waren , om het aangroeijeud getal 
der kerkgangen te bevatten. Dit •enoek bad nrsclieidene onder
handelingen ten gevolge. In een later stuk berigtte de Aartspriester, 
dat, indien de R. K. in het bezit der Broeren- or Akademiekerk 
werden gesteld , de thans bestaande bedehuizen konden en :conden 
worden opgeheven , en de vijf .kerkelijke gemeenten daarm lot ééne pa
rochie worden -vereenilf(I; waarop de koning, wetende dat. deze kerli. tai 
geen irodsdien1tig einde meer gebruikt werd en zonder wezenlijk ongerief 
Toor de He"ormden aan de Roomseben kon worden ge,clionken , ia 
1821 besloot, de Broerenkerk aan hen' ar te itaan, ,met _koor, sacrisliJ, 
consistoriekamer an een gedeelt.c van het kerkhof. Deie' kerk '11erd da 
Broerenkerk of Broederkerk genoemd~ om dat zij oudtijdsbeboord'a 
tot een klooster der Franciscanen of lllinderbroeden. De j~istc t.ljd dèr 
stichting is niet bekend , doch men vindt un kerk en klooster reeds 
melding gemaakt in tilSS, toen zij, bij eenen burgertwist, tot sterkte 
diende. l>e kerk moet eertijds aeer Craai en met vele •oorregten docir 
de Pausen Legiftigd zijn geweest. Bij de invoering der Hervorming, 
werd zij door de Regering der stad I in 11566, aan de aanhan6ers der 
nieuwe· leer ten gebr11ike afgestaan, en op den ii September van dat 
Jaar •oor het eerst i;ehezigd , doch het volgende jaar ging zij weder 
'aan de R. K. over. In 1lS79, nadat de Spanjaarden de slad voor eenen tijd 
verlaten hadden, kwam de Broerenkerk andermaal in handen nn de Her
vormden, om er hunne bijeenkomsten te houden ; welk gebruik. evenwel 
in 11S80 weder ophield , om de R. K. Godsdienst daarin uit te oefe.. 
-oen ; doch toen de stad in tlS91S , door Prins Mu,ain, op de Span
jaarden , veroverd werd , verkregen de Hervormden nogmaals dat 
gebouw , hetwelk aboo , in dertien jaren , vijf maal eene veranderde be
stemming had ondergaan. In 1618, werd het bij de oprigting der 
Hoogeschool tot Akademiekerk aflfestaan , en behield die bestemming 
gedurende twee honderd en tien Jaren , en alzoo tot 1826. Behalve 
•oor plegtige redevoeringen , diende het koor voor publieke Prom~ 
tiën en het ruim der kerk voor Akademiepreken en proefpredakaliën. 
Zij werd, zoo als wij hier bovea gezien hebben, aan de 8. IL, ter ver
vanging hunner bedehuizen , afgestaan met eene toelage van 2lS,OOO gul
den, om de kosten voor het herstellen der kerk , het bouwen van 
een nieuw Thealrum Analomieum en het leveren V!lU eencn nieuwen 
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tcie~a~g ~i dé Biblioth,e\, d·ie tot. du;u~re·~~ ·deÎui~li' ,:~., goed te 
aaien. De gemeente, 1ou zich verbinden , om het overige bij le dra• 
gen , en daar er nu slechls ééne parochie mogt overblijven , ook de 
tegenwoordige bedehuizen te dien einde openlijk te verkoopen. Dan 
het bleef dralen. De gemeente , die voor eeo groot deel uit geringe en 
onbemiddelde leden bestond , durfde de vervallene li.erk op deae voor
waarden niet aanvaarden. Men bleef dus aan bel onderhandelen, tot 
dat haar, na lang aanhouden, behalve de ilS,000 gold., wegens het 
toegenomen verral der kerk, in 18i9 nog 34,000 guld. nn J,ands• 
wege werd toegestaan. Nu · nain eene commissie uit haar middefl de 
lerk ven de Curatoren der Akademie over (1). Er werden_ spoedif 
aan1ienlijke vertimmeringen in het gebouw bewerkstelligd, die in 183 · 
waren voleind. De plegtige inwijding door den Bisschop ,an Curium 
heeft plaats gehad op oen 1:J September 1836, waarbij deze li.erk·, 
aan den B. MuT111111 werd toegewijd. Thans wordt de dienst verrigt 
door éénen Pastoor en' vier Kapellaans ; terwijl de vorige R. K. ker
ken werden verkocht , en thans tot andere einden dienen , als die in 
de Oa,tn,traat aan de Vrijmetselaren tot eene Loge; die in de .E~ . 
binge,traat aan den Heer Baron n' An111s Bouaou1LL, tot eene wa-. 
ning ; die in de G.Um,traal, aan de Afgescheidenen tot eene kerk 
en pasto,ie; die op den Carolie,o~, aan den Heer ll. J. K11W1, 
lled. Doet., lot eene woning, en die bij der Á., aan onderscheidene 
eigenaren. · 

V66r de Hervorming hadden de_ R. K. hier nog de St. Walburgs• 
Xerk , dje b11iten twijfel het oudste gesticht binnen GaosU1s1111 is ge
weest, en door sommigen voor eenen Heidensche11 tempel , maar door • 
1111derèn voor . eene : kapel · van het huis der Prelekten nn Gao111nn " 
en -weder· door andenn ,. doch met· minder · waarschijnlijkheid , voor 
een kasteel-gehouden -wordt, ten tijde van de innllen·der Noorman• 
nen opgebouwd. Wat er ook van zij, deze kerk, welke van duifsteeri 
ongemeen sterk opgetrokken was , is toen reeds, of naderhand bij ~ 
ruste tijden, geschikt gemaakt tot een. Cbristenkerk en toegewijd fe,i, 
worden a~n de H . .Maagd W ,1.111as.,. Het gebouw,. dat, ten aanz1e.n 
nn den vorm, we\ eens bij de rotonde van · de H. :Mu1.1. te Rome 
ve!'Ç'leken werd ; van eenen · toren 'Voonien en met lood bedelt was ,' 
behield echter 1ijne oude sterkte, ea werd daarom in de hooggàande 
burgertwisten der twaalfde en dertiende eeuw , dan van den eenen en 
èlan weder van den anderen , ·ingenomen· en bezet. Eindelijk werd het 
gebouw 100 bouwvallig, dat het in het jaar 1611 grootendeels instortte, 
,raarop besloten werd, het overige, dat mede wankelbaar stond , af 
te breken rn de steenen te verkoopen, hetgeen echter tot 1627 aan
laield. en \Óen geschiedde. Het plein-, w11arop deze kerk gestaan heeft, 
i~. la~r.~ot een kerkhof gebruikt, en si:dert. 1827 met opgaande hou. 
men en heestergewaHen beplant, en met kronli.elende paden t9t eene 
,angename wa•delplaata aangelegd. Aanmerli.enswaardig 11 het wijden; 
•at ·het. afbeeldsel dier kerk DOIJ, tot in liet begin dezer eeiaw , der staà 
Regering v,entrekte • tot een groot zegel" aan de veraegelingen en der• 
gelijke openbare stukken ; ja, dat dit gebri1ik opklimt tot zeer vroege 
tijden , gelijk er OOIJ een perkamentenhrief van het jaar · Ul41J V!)Or

handen i1 ,, voonien . met. ~elde afbeelding in groen was. De put, 
1releier \en Q. van het koor dier kerk. , 1rerd noeger zeer geroemd. · 

,,, •·• ......... -.·Wtt,'.i. .....,....., . .,....,...;.,.,. .. -a ..... , 
.S- Prvl, P, --N Gulff. 
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•en 'had er ,-66, de llenormin1 vijf mannenkloaatel'I, als: liet Dom i
n ika n er- of Jaeobinerklooster, in de J~CNtJt, -waarTan 
degebonwenthanslJl'OOlendeels dientn, tot het Groene en Bl•auwe 
Gecombineerde Diakonie Kinderhuis; betkloester Ten-Broe
rèn, in do z-ne,troat, thans tot eene Latijasclte 1Cbool en 
Rectonwoning en nn boven tot de Akadenaie-Bi~liotbeek 
dienende; het Huis der Klerken Ya n 't Gemeene LeMn, 'Wroe
ger het Prefectenhuis, later het Bisschoppelijk, en, tol 1195 • 
het Stadhoaderlijke-Hof, op be\ St, 1Pa~,pkin, tban, lot 
een •ilitaire· siekenhuis 1ngerigi J liet Fraterltuia, ia de 
O.J..JoAannn,t,ut 1 hetwelk , in be\ jaar 1HO, tol Opaigter · of 
O,ente had den geleerden en tromen GoJn,1-111 ••11 HKD , d9 Wr
meester '\'IID den beroemdm B1e11111va Pa.11111111• en Aluari1 1u .. .._.,. 
en tegenwoordig tot eene burgerwoning wrboowd i1; en' 'he\ Jes aî..: 
Ie n hui 1, in de Popünrtraat , later IJ'diend hehbeade to& Gen n
gen ho is '\'oor diegenen, •elke geen hrgers waren , thaa1 nigeri~ 
tot Stada-Ziekenhni" Tevens 1,estondta er • •roawenkl08llen, 
al1: het Chri11en klouter of Ou4le-Coaunt, in het. 6n1te
lijit-Jlt11Jgtle1traatje, thans ingerigt tot Burgerweeshai•; het Bie
ronymu1 Z1aterhui1; het Znt&erhuis Ya ■ Willekesorde, 
Tolgen1 sommigen hetzelfde met het BerUnehof; heL AtJnietenkloe1-
t.er; het Vrouw-:Menoldakloolle11, in-dep,.,,,-..,,,,_,,,, na .... 
rendeels pc:hikl tot woningen voor eenige Hooirleeraren; het Vröuw
Syweotc!onnnt. en hel klo·oster der A,dellti•e Maard•• of 
Augutiner Jufferen, ia de B,.,_,,-,., tepnwoor4if M •ètd' 

. pb_ouw der lloogetchool dieneade. • • , · · 
De lnaëliten, die bierongnetl' HOO ia ptal 1U,.·, a we&.•·•· 

het jaar 1710, llOf 1J91ut 'Werden n. de al8d 111ft hnne ......... 
te • werlaten en er i-.mmer -.teder leruf te k•rm , belittee er tint• 
e111e Syn•lfop in de F~atraat, 1\jAde een 1811' net. ea· deelmalif 
ingerigt gebciaw, hetwelk lenns · de Hool'd..Synapp• der geheel. i--· 
-riucie i1. · , · 

In 18i7 1ij11 er Lwee nieuwe begnafplaatlen ~•erd·, de eeoe, de 
Zuiderhe1raafplaats genaamd., huilende //~,c, 811de aadere, 
de Noorderhegraafplau,, l1uitea 4e Bof.eril,gepeorl, op hel ei■de 
.,.,. den Hondsrug, Op beide deae begrufplaalRn maten reedt nuua
nen nn grooten naam , wier 1teeuen en moaumeotea de l(edaebleai, 
hunner verdiensten TOOr het. nageslacht bewaren , al• : de fioavemear 
der provincie Gronin~n Gasun W1L1,11a Baron vu I■acw, de Hoo,r
leeraar Da11taH11 , de Hoogleeraar 1•8'• , de Hoosleeraar Srunu, de 
Archivarins Da1111n , en anderen. 

Onder de weldadige inrigtingeu, verdümt vooral melding het.lo.1ti
tuu t voor Doofstommen, in 1790 opgerigt door den FraD1Chen 
Predikant H111m Du11L Gu-ror , die tol aan zijPl'll dood, in 18i8 , en 
dua gedurende cene reeks van bijna veertig jaren , onafgebroken daar
UD werkzaam geweest is, In dit liefdadige gesticht worden, sederl 
vele jaren , jeugdige dooC.tommen van nep11 lol vijftiea jare11 ., uit 
verschillende oorden Ta het Vaderland, opgevoed , lot da aij groo
t.endeela met behulp van een , mede hier aangeleerd ambacht of bar.d
'!'Uk , in hunne eigene behoefLen kunnen Yoorzien , en arondig on
denreze11 zijn in het uiten. hu111).e.r gedaehlen , door n1idd<!l '\'AD de 
spraak, bel schrift en de natuurlijke gcbaarmaking, waardoor zij 
voldoende begrippen •an trodsdienst en sedekunde, seschiedenis en 
aardrljbkunde opgedaan hebben, In het met venltlnd lezen Tan 

D:glt:zsd 
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i.o.-, -.er au.-i ........,,_, • laet. _.n.Yu eipn.opetelleo, 
~• in de ,ewone ukken van achoolonderwij1 , worden :&ij hier 
dagelijks· geoefend. ·.\' an • ut.geen vroqrer Spanjaards • Enplschen , 
JJenevens de Zwiuer A-■n, abmede , ia lateren tijd , Italianen , Duil
ache•, iraaschen ea Ameriwen over dil onderwij1 geschreven hebbea, 
,rol'dt, bij de opvoedilljJ en het onderrigt op het ln■titmat , een oordeelkuo
,clig pbraiJi, IJIIIIIMli.t, ten dieuste vaadea Nedenaodschen of liever Gro,, 
aatf'ahen leen.raat van doofstommen, door Go. in9evoerd. Een uotal 
'Van qaeer daa 1SQO doofstommea meft. sedert de opaping. reeds onderwijs 
op t\i\lmtiluat pnotaa ea thaps lievjodea er aicb nog 16i.k.weeuli,po 
'fan wenohilleade 1111Dden 1111 godsdiaaa&ip paiadhedea, die,.niet otNlu 
W eenipmdcleigetal ..,.,.. aija. De kOl&eD vaa 4Ît lJU'icbl w..,_, 
üa .iroornamdijk. .. ped ~t door jurlijluc:he taela,en dec 1._ 
fhli de 4,000) en uit de giftea en erfmaüop . van een groot aantal 
meD1cbeawrieadea • .teNijl laet door den ciudea Koning, W mu 1, 

'81ar. de ~IJÏn ~·-Juil rijk, • hel ste4elijlr. ~ mede kraabldaclif 
o_..tecul.L ..-.dt ·• waudoor ,IIOI dan qok. alleen i■ ·staat blijft 1 om 
UD ■4in,~oeJ,. te ,be1uat•OC11WD 9 en ia .de, hehoelte van het Vaderlaad 
te cleaeo opaigt.e peel te Yoonieo. Het. bestuar balaa uit RffO 
llooftldirecteueen ·, en , als. dames direc&ricea, de echl.genooten der tijde
lijlie boofd-direeleuren en , del. noodig, an..-e daartoe venoclate dames ; 
em Jlen&iu"ttt,., .negen onller.trijsera van venchilleodea rang !behalve 
tk lieide Heofd-lN\Ïtaleunn ea NDÎ~ Kweekelia,-Onderwijaen); twee 
oad....U--n i• 4e vrouwelijke haadwerken ; eea Bia11e11vacler, ene 
Bi1111--~,. eene. Zielie■laONW'; -ri• koeabteo, vüf vrouwalüke 
Wiendea , een braëlitiache lioat-bui..,._ -ea ia.uderes, vo1111a eea 
Gain-,..r, een,Heelaees1er, •• 'llaaUaeater., em dea: lfooaleew, 
• .C..••• ............ ,:g,., aUa .M ~•-- -..rkplaaltea, waar• 
.da,Jn11eek_,..,.in --■oheideae •----• oadeMJaea worda (1). 
-One vadulaqd ÏI 1- -itre oader-alle ~-~ ea •tale• vu .B■npa • 
Nooni-.baerika , dat. het pluk heeft jaarliju telken. alle de ia de t.er-
mm Yallende doofstommen op dit ln1titaut ,eplaalll , venoa,rl , OPIJII• 
wed ea eoderwe1111 te aiea. :loniair W...,.. l heeft di, p&ät. be
Jiflip. met een li.Ol&baar lll8l'IINlftlll lionlNeld va■ den stichter , die. 
40 ,Îlt•H ·wan •Un nuttig levea .UD de opk.weeüair ID vol'IDÏDf .vaa die .. 
-.lullipn 1-leed Wt (i). . 

be GaraiaoeH-Ziekeuaaal, .aaahetSI. •Ol.lrU..,Ü0/1 is eea 
du oudate • - niet het. eudste buis van G■0111au, en werd Vrot!fP!I' 
het Praefeclea- of Choniasea,huh rnoemd• llen Yiadt. echter 
met zekerlaeid eentJ'iRfr pmaakt. van cli& bü, hetwelk waanchija
.lUk vroeger sedien beeJ\ tot een verblijf'. der. Grana, welke door 

Cl) la W ICliooljMr ua deD l lleplomllor 1841 • IIH lol dell Il JalQ 1ija ua llll holllat 
aadenraen UI lnrettelingea , Il Jo.,... wana la lle& Jaag-•• 111 Il 111ti1jea J• lle& lllliljeHIIII. 
laufl, • 13 ........_la hel laral!Hlilch jla■lhull. - Vu de J ....... _...,. IT bel kleermatea, U 111& 
-mûm, 1 bi& lot"'"'elteD• 1 bol ldtrijawer ... , 1 het blpea, 1 llol _....,_.,, 6 lll 
......,.._, ■ 1111 .......,..,, 1 111& ........... t loet .. ;......,.., 11"" llonlelmam, 1 "" 
-.. ... , 1 Wri-'-, S,111&,IIIJ .... ,111111.........--.atllll_..,; ....... .. 

...... 11111 .. Jaol•--- .............. _ .. ..,. ....... 1111 ... . 
6T bol ~ • Yollmuijla. • 

(Il lloa die - _..._.., o..-t ...., larfatllll wlllea 1,,..ildl1 sla, -t- •Il -
.... .,_,.,, ••• - ........... ...._....._ :.. B.O. hml, .........,.,. ap M(Mt t 
.,...,. MJ ... _ yVftlt,Jq -- - ......... .....,_,, __ .. .__ ., ... 
11- ........ 11.0. 
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den Keiler ,.....,a nalea w et. • -u«we•• :":!':'::!e 
ea aldaar a eeo tijdlang .....rden, tol Ut in•,-. 
en veel beaprolea giftbrief ·,aa den Roomachen WUif~ . ......_.. 
1.ciacr van het Duilacbe Rijk" 11-1& lil, 'fllll het·,jaar. lNO, ,clan 
Vont aan àe St. .Maart.easkerlt te Utrecht in vollu eipaclom bA4l p-· 
ecbonleo , zeler laodgoN (praedinm> , - laàlt de haofcliahuud -
lleo • aoo nraclaillead vataaW.a als opgeva,ten ~ Latijaleheo fit\bnm-
• helwt'lk hij, Keiaer,-.t ·op het haisGrenintpea Cin Yilla Cnaaaio" 
• en gel«"gea -• in het graafschap Dru1he(io.eomi1a1u.T ... lé}, •met• 
• ... led.en , buizen , eigeae liedea, luderijen , watvn • ar-teriapa,. 
• vi11cherijea , w1111ea , in- en oplomatea mei de·hoep rei,&erlijke mart, 
a aoo al, die ia dat gntafscbap werd. uitgeoefend, hel,IIIM& ea IDL-
• reil , .de burgerlijke fft1t.aple1fÎ11J , meL al •at er loel,eboorde .,. , -
• ia het •er•olr hij mOtJ& verkresen ,wonlen." Het •- la&er de ~ 
tel cl.er Stedehoaden HD den Bia.achop van Utrecht •. pwoealijk Pm~ 
{ectea no Gao1111e111 genoemd, waaraa het buis àa oalr. •Lden P rae,. 
lectenhof genoemd ww. Met de vernieti&ing ecbter .... deae _. 
IIÎnger Praefecwre ea de verpachting dier hi11ehoppelijke heerlij&Mid ea 
pregtigbeid aaa andere en ooderBCheidene pachtlleeno , ia U71 , -hield 
bot buis op , nur het schijnt, de residube en het preflaW daarna 
te zijn. Het bleef echter nog de hoofdplaats •.an het bestu• .C de nato
bmer van de aoclere tafelgoederen , •elke de BiuchopptG ia dutad.
laet G90re«t beutea , en wu mi■-iea ool de woonplula wan dm Bilt. 
.-:hops A.mbbnu , die vermoedelijk tHens RentmeN\er •• • Goorep; 
soo wel als van de OYKige bissehoppelijle tafelgoederen zal .pllffll,sija. 
Eeoige jaren -voor de verpachting· van het Gooreg, aara de .atacl Ga" 
111a1n ia 1460 , WJOr den Bil&Cbop. Du• u11 BoDIINIDIIÏ, , 11trli.neg hel 
Gr.oniogerhuis eene. geheel. andere best.emwing; het. yenl, 11aaae" 
lijk, ia 141S7 afgestaan tot eea klooster •f kon•ent aan àt -14111"N•,_ 
Broeden of, .i.lerken nn het gemeeae leven , door toedoea van T .... 
aoau:aa of D111t vu Huu11 , den Ovente nn dit genootachap te, ZWDl.le. 
Bij ·het . OJll'Îgleo der nieuwe hisdemmen, in de .Nederlaodm , we.
de bmede~ overRel,ragt ...,. eene, naderhand onder dea, ll8Ull . 'MD 

Fraterlau.i11 Gekeatla, woning in .de St. Ja"-'""'', Ser-ULbun p
boaw den. nieuwen Biuehoppeu ww. geeevea 1o, een t.iuclaoppelûl 
hof, waardoor het nle veranderinpn onderging , .aanmerlielijlr. wad 
'Vertimmerd en met eenige nieuwe gebouwen , bij St. W albaiwakerlt
hof, vergroot. Bij de verovering vaa Gao111111ar, in 11S94, door de 
St.atea, werd het. een stadhouderlijke hof, en ondergiag, achun-olpu 
weder eeuige verbouwing; terwijl ia 16~, toen· men de onaut gewor
den bolwerken der stad slecht.te, der.e tol eeoen tuin werdea aange
legd, welk.e aan dit gebouw getroklen werd. In 1738 werd het met 
een hoog zomerhuis of paviljoen , in den noordoosthoek nn den tuin , 
'Voorzien , en boven de, reeds vroeger in 1731 i;cbon-·de tuinpoort, een 
uitmuntende coanewijzer, semaalt door de lunstenaars J. CuuH en 
J. Dooanosca, geplaatst, zoo als het opschrift vermeldde. Nadat het 
Buis , in l 791S, opsebouden had een stadhouderlijk Hof le r.ijo, en 
weder geheel aan den Lande sek.omen was, werd bd verder nn dien■-
wege tot nrscbillende einden gehruilt. Onder anderen urd het meer
genoemde zomerhuis afgezonderd tot eene werkplaats en gehoorzaal voor 
de cbemiscbe lessen , en een gedeelte van den tuin lot een hortus 
oeeonomicus of t.ot aaol week.ing van nuttige ge"assen, lot daL bel eiq• 
,lelijk. door een helçr laboratorium chemicum bij den alademiscb~n 
plantentuin of hortus medica,, t.en jare 1814, vervangen werd. la het 
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C. ta,, .,..,._, hu~aw, ..... -bä··p.........,,t, tot eene 
ee1,-... afgeataan en iagangt., welke real. in liet jaar 1808, door bet 

ftftreir. no cma lllltit.r Mar Haarlem· nniel, al■ wanneer het eerst 
tot een llij k1-lliliLair-Ho ■ pitaal, en venolgens tot eene Garni
•oe • • - Zieke os u l , door het Gouweraemeat,. werd beltemd en iop
ritJt, waanoe het pheele hui■ than1 dient • 

.8e& St"ls B•1piLaal, inde Pel,tentraal 1 vroep een gedeelte 
'All Jan Hei-li1e-Gee1L-Gallhui1, later het Stads llapaijn, 
werd•.irerplut■t.• 118M' lle P-,j_,,_, 1 of eigenlijk Poplenulraal I in 
hel· huie-tlat tot HN lteefL pdiend t.ot een Je■uitenhuis en tedert · 
1641 ♦' WI --·ge-nngenis. Aclta.er het pmelde Guthui1 ligt een ruim 
1-=htifr piieaw I uitbmende in do Bardinge,trwat, dat ter wering der 
1-lelarij•ele ·jaNn een• Werkhuis is pee■t, maar sedert 1798 op
geiaeTen, laort.- 4aania eene Ka Ier n e geworden , waartoe het nog dient. 

,Bel l.••r•r•e.e■ llui•, io ,het 6u,telijk Jlaagrlellraaije 1 naar de 
kttediag- clie11 lûndenay in -de wandeling gemeenlijk het R•ode Wees
lt ■i, ~, •a• voorhwn een· klooster van Clarisser Nonnen of 
lleg,u,■.o. Dit llooaler, dat. in -de oorlogsberoerten, onder de' ·Spaan" 
■ehe·•n,eriog, '\lerlaten werd, en onbewoond bleef, is, in het jaar 
11S88'~ HD de· Jeauiten afgestaan, waarna KoninlJ l'1L1PI alhier eeo 
semioariam- lllt· kollegie had OPtJOl'Îgt. Na de redactie, werd het,· op 
aandNnff d.., •llad , in he& _jaar 11S99, tot een weeshuis afgezonderd, 
ea half· Mei de■ ,yoJpnde Jurs, door weeskinderen betrokken. · In 
dit· ha •woNlen IJOmeenlijlr. ·eea ptal ''HD 100 kinderen onderhouden 
.. ~rebragt, •waarloe de inkor,naten der goederen, welke voorbeen het 
St., ,J ntpn.--tlmi1 te Helpen , in Uii pt.iclit , bezat , en door den 
llaad .Na het. -Weeslnaie zijn 111ter«edragea I dienen, alsmede die ·der 
laaclffije• • H&gekocbt-tsit de gelden door de regering en de ingcsete
llM · ut da\,,eiede"ol'tl"'hraffl of bij ie.tamente gemaakt, want ook , 
YOOral 9Nlef!W , -entviog het buis bij uitersten wil meermalen milde 
p■ehealum. · Een der aanmerkelijkste daaronder is, dat van den Hoog• 
INnar Ronus, die, in 1700, aUe aljne goederen aan dit huis vermaaJi.t 
lteeft. ,~ onder ·cleae sonderlinge voorwaarde, dat jaarlijks van de inkom
sten twee lton4lerd •guklen ten •oordeele 'fan het huis, en twee honderd 
,-lden aan de l!iederduii..ebe He"ormde Diaconie zullen 1rorden gegé
'No·, voorta daiR9d gulden worden gebragt tot kapitaal, en het over• 
.ebieteade, tot allo· het einde der vorige eeaw , aan de meisjes , die 
er- jaarllfb oilpan·, moeat komen, en daarna, ook een derde deel aan 
cle jonge111, Dit huis was voorheen erfgenaam derpnen, welke, daarin 
opge-.oed en uit1egaav., naderhand 10nder lijfserven overleden, ten tQ 
daaremtreat , aoo al■ gewoonlijk geschiedde , bij het leven een afkoop 
WIi gemaakt. 

Het Arme-Kindereahuis, of, naar de kleeding der kinderea, 
·het Groene Weeshuis genoemd, werd iu lipt jaar 16i1 gesticht, 
"t'OOr kindeten , wier ouden geene burgers waren. llen nam daarloe de 
overblijfsels Yen het Jakobijner-klooster, dat in het noordergedeelte 
der o■de 1tad 1loDd , nabij de vesten , en dat besloten laJ tusscheo 
de E6bingellraat I de Jaio6inerstraat en de Hof,traat. Dit klooster 
11'11 gesticht door de Predilr.beeren 'HD Winsum , aan wie L11oour , 
Heer Nn Gronei,,,!I, 1 .Burmrraaf in Gao1m1&B11 , daartoe·, in het jaar 
1i08, eene ruime ene vereerde , welke hij ■chijnt afgenomen te heb
ben van den westelijken tuin of o~ue -ruimte un het Praefecten hui•. 
Na de Redactie werd het door de Staten, met andere geestelijke goe
deren , ia beslag genomen , en gebraikt tot ldlerlei einden , als : tot 
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een Tucht- of Werlhui, 'YOOr mildadigen eb &toale Bs
delaau, Tervolgens tot eene Kanongieterlj, terwijl men in he& 
jaar 1621 en naderhand, in het jaar 181S9, een ire«Jeelte pf tol een 
Kinderhuis. Dit eente Arme-Kinderhuis, genaamd het Groene 
Wee• huis , hield stand tot het jaar 167:J, wanneer het, op be.luit 
der regering, •ereenigd werd met het Blaa11we W eeshui1, en wel op 
den 1IJ November, als 1ijnde de verjaardair lier stichting van het laat.st
genoemde. Als toen gingen 7H kinderen uit het Blaaowe over in het 
Groene, •aarna het vereenigde huis den naam kreeg fln Groene
e n- B laau•e- Ge kom bineerde - Diako nie-' Ki nd.erhuis. Dit 
blaanwe nu was de oorsprong daaraan Teneholdiird , dal de armbeaor
irers in 16S8, eene School• en Breidhui ■ voor de kinderen hadden 
oprrcrigt , waart~ hen het volirende jaar het voonnalig Je 10 i t! ah ui•• 
staande ten iniden aan de Pophnnrat1t, achte.r het Fraterhuu , werd 
afgestaan. Deze inrigtinir, hoewel ,ij met vencheideae ilwarÎfl'laeclen 
te worstelen had , bleef 10 stand tot dat de kerkeraad , in 18911, op 
de menigvuldige klagten over de alechte opvoeding dier kinderen (welke 
men meende door een eigen huis , naar het •oorbeeld •an Amsterdam , 
beter te kunnen verzorgen) bij Burgemeesteren · en Raad aan10elt dt!ed • 
om cene plaats tot het daarstellen van eene dergelUke woning. Dese •oor
slag vond ingang, en men oordeelde daartoe het geachikut die-nrimte, 
welke nog van liet Jakobijoerklooster over was, als 1\jnde reeds.een ~ 
deelte daa"an het Groene Weeshui1, en het ander·het Tuchthuis. Ja 

. zelfs gaven de Staten . dit laatstgenoemde daartoe over , met eene aan-
1ienlijke somme geld, , gelijk ook de stad , wordende ftl'llen- "U de 
i11wonert eene collecle gedaan , en , door de gilden en anderen , nij
willige giften aangebrat)'t, Hierdoor ia ataat gesteld 'Vorderde men soo
danig, dat men, den 111 No,ember des jaars f880, k01lde ~\• tot 
den dag der iHijding , alt toen werden 9!I jonge,11 en 68 IINll■jes :, alle 
in het. blaauw gekleed , 'Van waar zij den naam van blaauwe weaen 
kre1ren , na het geboudea gebPd in de eetsaàl onthaald , IOO als nlb 
nof beden op dien dag plaats heeft (1). • 

n het Evang. Luth. Weeshui,, in de Hadtlirtgnttfl4tf worden 
drie oude lieden onderhouden , en drie en twintig kinderen ~. 

Het R. K. Armenhuis, in het Paurgongttje, is, •olpn• eeaen 
steen ia den voorgeTel, als zoodanig ia het jaar 1796 gesticht. Daann 
worden tachtig oude menschen onderhouden , en twintig kinderen op
gevoed , en in eene büaondere school onderwezen. Tot ia liet jalU' 
1791S ·, was het hoi■ eene R. K. lerk, en ia de eeste maaoclea van 
1796, eene liefhebberij commedie van 1tudenle1t. 

Het Heilige-Geest-Gasthnis, in de Pel.ter,traat, a\das ge
noemd naar de toewijding, draagt gewoonlijk naar de at.raat , aan wel
ker einde het ten westen ataat, den naam Tan Pelsterga1thui1. 
De stiehtin,r daarvan is onzeker, doch het komt reeds voor in eenen 
l,rief van 1li19 en diende du■ sedert eeuwen, gelijk nog beden , tot 
Jmisvesting en onderbond nn oude burgerlieden. Bon getal is ech. 
ter in latere tijden verminderd , wegens gebrek aan genoegzaam food, , 
zijnde thans daarin tachtig van beiderlei kunne. Bet is het groot
ste van alle gasthuizen van Gao1"1'CE!I, De overige gebouwen , tot dit 
gesticht oorspronkelijk behoord hebbende, worden door de regering 
v~eger tot andere einden gebruikt, als : tot een Koren se hu or, 

(1) lle den Gn>n,..,,,,.ro1.ua1 ........ TU, 1819 , otor bel G r OID o- .,. tUl u,a, OYcr ""' 
R DOdf' -W •etbuh 
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.A.mma11iti•••«aatin, Giethui1, en laabt.elijk tot eeae Berg
plaats ea HD Werkhuis, waartoe het thans DQI gedeeltelijk door 
4e Henormde Diakeom phe11igd wordt. 

Het Geertruida-Ga ■ thui1, aanheteiodederPeper,t,..,, wordt 
ook wel het Peper1traten-Ga ■ thui1 ,enoemd. Daarin zijn zeven en 
sestig conYentualen , wordende nn ieder nieuw inkomende 200 guldens 
admissiegeld gevorderd. Het ia , na het Heilige Geest-Gasthuis , het 
grootste der stad, en werd in den jare 1401S sesticht. Voorheen was 
het een GHth ui• voor alle armen en &ieken, clie daar naar toe vloei
den, blijkens de hulle van Paus S11.Tua, in het jaar· 1471S gegeven. 

Bat Antoaie-Ga ■thuis, ten weaten aan de Rlulentorkl, stond 
weleer baiten cle 1tad, maar is bij de Yerpoting in de 1estieude 
eeuw daar bianengebragt. Het is, in het jaar 11517, gebouwd Yan de. 
offlb!ijûelen der kanMlarij , welke Graaf' EnABD voor de Oosterpoort 
pticbt. had. In dit gaatbuis zijn vier en veertig proveniers. Ook aij11 
er op last der regerin1 , in 170i • eenige vertrek.ken in gereedheid ge
maakt tot be,ging nn kranbinnigen , waarover mede de gewone voeg
den 't'IID liet huis het noodige toevoonigt hebben. Vroeger diende het 
ook tot een Pesthuis. 

Het Jaeob1-en-Annen-GHthui1, dist bij deKraanpoort, aan 
het wea&eiode der Yiudwntraat ten noordeu, ia in het jaar 1491 
1191.ieht. V ol1e1111 den opri,tintpbriei' was laat pschikt voor achttien 
iDaanen · en vrouwen , tot welk getal het ook naderhand volgeDI beslui
lea der regering lenig gebragt •• ThaDI aija er twaalf in , die aan eeno 
pneeoe tafel spijaip, 

Het .lrmen-Baia■ itt.en-Guthuis, llaat in de.Lanun,-H....., 
gestraat ten westen. Over de armen in dit huis had de Cureet der 
Aia-kerlr. VNMIIP!r het opaigt, blijkens eenen brief van het jaar 1Sü, 
deeh bij de toenemende bevolking der stad, nam in de daarop volgende 
eeuw eene broedencbap d&aerg dier atichtinir op &ich, en werd daarin 
·bv dea .Baad benstigcl in het jaar 1U7 • onder den titel van : Yer
_,..,. ende Pf'flCIINlon J.r 4,.,,.../aui,::itten. Bij verloop van tijden 
sijn Jaier iaplijfd ge•orden het Ridders-Gasthuis; het Eneoa
Gasthoi•; liet Armen-1:onvent; het Gee1jen-Egbert1'-Gut
hai1, en het Molt.emalr.eu-Gaathui1. 1'han1 is het Lamme
nu n i DIJ e - Gas tb ui 1 , mo als het , naar den oonpronkelijken naam, 
waanchijnlijlr. dien des stichten , doorgaan• genoemd wordt, 100 ver 
van aijne eonronkelijke inripng afgeweken , dat het no , gelijk alle 
.aadere gaethu1ze11 , dient tot een verblijf en ko1thai1 voor oude bur
gerlieden, welker getal , sedert lang reeds, op i6 bepaald is, behalve 
nog 28 anderen , die , om de veertiea dagen , in dit huis eeoe zeli.ere 
Jaoeveelbeid brood en boter komen halen ; terwijl bovendien aan de 
wouwen in Ubbena-Ga ■ thuis eene kleine toelage wordt uitgedeeld. 

Het Adaarder-ira,thuis, op de westaijde van de Jlu..üdol., 
heeft haren oonproog te danken aan de voormalige Abien van ADv&U, 
•elke op de&en Loek der 1tad eene groote woning en plek gronds tothunnea 
intrek geschikt remaakt hadden ; ja zelfs over de toen bestaande sraeht 
etme houten lmig hielden , om naar welgevallen in en uit de stad te 
MDJen. V aa een gedeelte van dit gebouw, het B l aa uwe hui• genaamd, 
heef't. de laatste Abt van Aduard, W11,ua EaH11, :bij ailersten wil van 
4len 1 lunij 1604, een gesticht gemaakt, tot. wl)D.Ïng en onderhoud 
van acht oude en schamele menscben; kunoende echter dàt getal ver
meerderd worden , indien de inkomsten daartoe , bij vervola van tijd , 
toereikend bevonden werden. Thans · zijn daarin 9 oude -.ronwen. 
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Het hoi• zeir, door ouderdom bouwvallig ge1torden •Unde , i• in het 
jaar 1771S geheel nieuw opgehaald , zijnde van ééne Terdieping. De 
hoofdingang pronkt met een opschrift , ter gedachtenis dier hernieuwing 
en een Latijnsch ven , luidende· aldu, : 

Hosc• L.1.1111 , VIITIILIS 9uos A11u TOTIT .u.1111D11 

Exx1u1, llf P.t.fflO l'IOIILII IIOXlll'I HBO 1 

Cuu.t. , CuT1111 uca1s &DD&CT.t. , aooas.t.T " 

V1nc1• SOl'ISTll.t.111 PD IOll.t. HCT.t. FIDU. 

H me ... IIB DIC • Do■UI IDB DIC, CLDOQUI ' Slll'lfCTUS, 

b QU.t.YIS PIIIT.t.S HLICIO!III PL.t.Cff. 

(d.i.: Deze woning, welke de Abt E■-z11, een naam beroemd op aljnen 
vaderlandschen grond ,- aan het onderhouden van oude lieden gewijd 
heeft , is door den Raad , die de leer nn C.t.nu11 is toegedaan , her- · 
nieu,rd ; toonende door goede daden haar levendig geloot Zegen den 
stichter, o ouderdom I Begen dit buit en de kerkelijke overheid. In 
elke godsdienstige gezindte is vroomheid welgevallig, 

Behalve de opgenoemde huizen , wier inrigting, door Terloop nn 
tijden , meer algemeen geworden zijn , heeft men ook nog dezulken , 
die , niet alleen door bijzondere penonen zijn opgerigt , en nog hunne 
namen dragen , maar ook door hunne afstammelingen bestuurd wor
den , aan wie de beireving der daarin oeenvallende plaatsen toekomt. 
Dan , niettegenstaanile het gemelde erfeliJk bestuur , beert de Regering 
de voogden dier buizen mede onder de verpligting gebragt , om jaar
Jijks rekening voor haar te doen, ten einde alle verwaarloozinll: of kwaad 
Lesluur tqren te gaan , en die gestichten bij aanboudeodhmd te doen 
dienen tot de bepaalde oogmerken der oprigten. Van dien aard 1ijo de 
volgenden : . 

Het llepscben-guthois, len Westen in de Oude KijHn-'tJat-
1traat 1 in 1479 , door een oud adellijk gesla_cbt gesticht. Thans zijn 
er 8 vrouwen in, hoewel het voor 11S gesticht wu. 

Het Ubbena-gasthui1, aan de oostzijde van de OIMk Kijlt:-ira-
11 Jatdrar.t 1 is opgerigt door den Burgemeester JOACBIS U1u1.t. • die tot 
aan de reductie der stad,îo 11S94, dien post heeft waargenomen. De stich
ter had het den naam gegeTen nn Hos.Pilale St. Johannis of St. 
:Johann es-ga1th uis, aoo al, nog 1n den gevel van het gebouw 
staat. Dan , men beeft het na de reductie naar den Burgemeester 
blijven noemen ; thans wordt het bewoond door 9 vrouwen. 

Het Vrouw-Anna-Varven-gasthuia, io de lfie11,,ee Kijl-i,,
'tJat1traat1 ten Westen, is in 1631S door de opgemelde Trouw ge
sticht tot eene woonplaats voor 8 vrouwen, waanao nu de helh de 
Hervormde irodsdienst moet toegedaan zijn. 

Het Ze y ls-g ast huis, ten Zuiden, in de YincAer1traat 1 is , volgens 
den brief van 7 Julü 1641S, gesticht door B11111n Jussi11 ZnL en vrouw 
E11GELTJ11 J.t.co11, benevens Guna Hn»a1u. weäuwe van Coa11Et11 Jus-
11111 Zin, tot een verblijf voor vijf oude vrouwen. Jo 17151 u dit huis 
herbouwd en bijna de helft vergroot, 

Het Baroldi- of Jan Luitjena-gasthuis, staat in de GeUm
gtritraat, westzijde, in een ganltic, Het wetcl gesticht in het laatst 
der zestiende eeuw. Er zijn drie He". en drie R. K. in, die met geld 
en eetwaren bedeeld worden. 

Het Vrouw-Franssen- of Geertjen-Schllt1-gaslhuis, in de 
Batte"ga"g I op den hoek van de Ko1ter19ang, is , hij uitersten wil 
van 8 Junij 1668, gesticht voor acht menschen; thans is dat getal 
op vier verminderd I die wekelijks geld en eetwaren outno3en. 
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Het Jao-Dulmera-guthui1, in de B•tjutraa!, clienl tol eene 
'Woning voor vijf personen, die met geld bedeeld worden. 

Het Jurfer-'feua-Alberda-gasthuis heeft in de lfw•toe-Bo
lmng,traat ten Oosten gestaan , doeh is sedert jaren verplaatst naar 
de noordzijde nn heL lfüun-Krr'Jchof. Het is 11e1licht, in 161S8, voor 
vijf oude vrouwen, die, buiten en LehalYe inwoning, eenigen on
derstand in geld en brood genieten. 

Het V rou w-Aaftj e-W ilsoor's-gasthui s, aan de west&ijde van 
de Kattmhage, tusscbeo de Hofstraat en het Diep, is in 1766 gesticht 
tol eeoe woning Yoor oude vrouwen, die daarin wekelijks eeoe ·gul
den genieten. Het op1igt staat, volgens uitersten wil van de stichte
res, aan de twee oudsten uit de geslachten Hou en Tuss1111s. Than1 
1ijn er vier oude vrouwen in. 

Het S cheu n in gs-Gasth uis, in de Prin1erutraat 1 noordzijde, 
'Werd in het midden der aeventieode eeuw voor vier Conventualinoen 
gesticht, door EsuT Sazu1111111. 

In vroegere tijden bezat Gaom■an , buiten de opgenoemde gasL- en 
weeshuizen , oog andere gestichten, welke, of doer den tijd wegge- -
raakt , of tot ande1·e einden gebruikt aijn. Onder die, welke geheel 
zijn tè niet gegaan , en waarvan thans niets meer, dan de namen aijn 
e,·errrebleveo, kan men tellen., het Jarges-Gasthuis, dat, in nr
val zijnde, op last der regering, nadat het uitgestorven was, in 1677, 
tot afbraak verkocht werd; het Bavinge-Gasthuis, clat gestaan 
beert. aan de oostzijde van de Laan 1 en in 1694 is opgeheven ; het 
Vrouw-Sijme n -Ko nve n t ~ dat nog in het jaar US70 bekend was i 
het Roomsch-Katholijk-Homans-Gasthuis, hebbende geslaal;I 
aan de zuidzijde van het Diep, tusschen de Boteringepoortboog en 
Kijk-in-'t Jatsboog, opgeheven tusschen 1801S en 1811, en waa"an nog 
in Mei 182!il aaa de R. K. diaconie is gekomen eene som van ze1 
duizend gulden. Ook zijn , om datzelfde verloop van middelen , ver
scheidene andere huizen met elkander vereenigd geworden, ,rlijk in het. 
Ar men buis-Zitten zijn o..ergebragt het Ridders- Gas tb uis, 
door Juf vrouw BoEu E11TEH, in de Hordingellraat gesLicht l{eweest; 
het Enens-Gasthuis, het Armen-Konvent, het GeesJe-Eg
berts-Gasthuis en het Moltemakers-Gasthuis. 

Nog bestaat er te Gno1111&t11: eene Vrouwenvereeniging ter 
bevordering van werkzaamheid en welstand ander de ge• 
ringere volksklasse, waarvan men de oprirrting voomamenlijli. 
aan den onvermoeiden ijver van den Roogleeraar P.11u111 Hol'HIH os 
GaooT te danken beert. Deze vereeniging , de eerste van dien aard io 
ons Vaderland·, werd den 26 Januarij 1838 opgerigt, beeft aanvanke. 
lijk reeds goede vruchten opgeleverd , en ciders eene gewenscbte navolging 
gevonden. Zij houdt zich vooral bezig met de huizen der geringere li.lasse 
te bezoeken , en wel zoodanig, dat twee vrouwen gezamenlijk Lien huis
gezinnen , door toespraak , tercgtwij,ing en het verschalîen no ban• 
denarbeid, uit bonnen staat van traagheid, ruwheid en ellende pogen 
op te helîen. Zij geeft geene aalmoezen, maar wil de armen helpen , 
ten einde door eigen werkzaambl!id hun brood te verdienen. In het 
jaar 1839 werden 423 huisgezinnen door deze vereeniging , uit nage
noeg 100 leden van den fatsoenlijken stand bestaande, beaocht , eo 
deze bezoeken hadden reeds op zich zelve eenen weldadigen invloed op 
die huisgezinnen. Waar zulks uoodig is, tracht men handenarbeid te 
verschaffen, of de behoeftigen, door het geven van renteloo1e voor-
1c:botten ; in staal \t 1tellen de noodige werktuigen , gereedachappen 
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en stG8'en aan te koopen. Voorts heeft men er een Genootsciba p 
van Moederlijke Weldadigheid, waarvan H. •· de Koningin 
de beschermster is , gevende Jaarlijks eene gratificatie van twee honderd 
,ruiden; eene Vrouwen inr1gting ter bevordering van gods
ilienatife kenni1 en hoiuelijke welvaart onder de gerin
gere vo kaklas■ e, opgerigt den til October 181!11, waartoe H. I. 
de Koningin jaarlijks lionderd en vijCtir gulden betaalt; eene co m
m i.11ie van apij1uitdeeling aan behoeftigen, gedurende de 
wintermaanden; een ze·eman1-collcgie,. voor oude en gebrekkige 
zeelieden , opgerigt in 1830, onder den naam van Grrming,r Bert
-dra9t I thàn■ ISiJ efl'ective en 120 buitengewone leden tellende , en 
waanan de collegievlag i■ wit met de letters G B en hel nummer 
van den gesagvoerder; de Zondagsscholen, tellende 121S eon-

. tribaerende leden; eeno Afdeeling van het N ederland ■ cb • 
.Bijbelgenootschap, in het jaar 1814 opgerigt; eene Afdeelif!g 
·van het Nederlandsche Zendeling-genoot■ chap, in 1799 
~gerigt, thans 70 bijdragende leden tellende; eene Af doling van 
het Genoot ■ chlfp ter zedelijke verbetering der gevangenen; 
eene Afdeeling der Maatschappij ter bevorde-ring van hei 
rodsdienstig onderwijs onder de slaven en verdere Heiden-
1che bevolking in de kolonie Suriname. Men is thans (1843) 
hesigdaarte stellen een geheel nieuw Krankzinnigenhuis, waartoe 
de ■tad reeds eenen- grooten tuin , in de Otule Kijk-in 1t Jat.traaf I heeh 
afge■taan , en het gebeele plan reeds in gereedheid gebragt is , IOO dat 
men verwacht , dat nog in dit of het volgende jaar met het bouwen 
een aanvang kan worden gemaakt. · 

Onder de wetenschappelijke inri~ingen verdient vooneker eent 
pnoemd te worden, de Akadem1e of Hoogeschool, ten Noor• 
dea in de Broentraat, tegenover de oude Franciskanerkerk, welke 
thans 180 stádenten telt. Deze is in het jaar 16t4 opgerigt, en , den 
IS Augustus van dat jaar, plegtig ingewijd. Het gebouw was voorheen 
een Jufvrouwen- of Adellijke-Maagdenklooster, die naar de 
orde van den H. AususT111vs lecFden. Nadat, in het begin der zeven
tiende eeuw, 11 Lands Staten waren overeengekomen eene hoogeschool 
te Gao11111GE11 op te rigten, werd dit klooster, na de Reductie ledig staande, 
daartoe afgezonderd en bekwaam gemaakt. In dit gebouw komt men 
thans door eene poort , het wapen der hoogeschool Toerende , op eene 
opene, net bevloerde, aan drie zijden met gaanderijen getlekte binnen
plaats. Op de Noordcrgaanderij hebben drie geboonalen , ingerip tot 
het houden van openbare lessen en redetwistinsen, baren ingaog , •aar
van de grootste naderhand tot eene Akadcmische Raadzaal is gemaakt; 
terwijl men de andere ook pleeg te gebruiken tot verkoopingen van boe
ken, waartoe de hoogeschool bevoorregt was. De openbare inwijdingen 
en redevoeringen werden tot den 21 December 1826 gehouden in het 
loor der Franciskanerkerk , waarin , · tot dat einde, de noodige kathe
ders en andere zitplaatsen gemaakt waren ; sedert dien tijd veroorloofde 
de bouwvalligheid der kerk zulks niet meer. Ook werd des Zondags 
avonds,. buiten de zome"acantie, aldaar gepredikt, hetwelk den HJun\i 
1812 , voor het laatst, en na dien tijd in de St. Martenskerk beeft 
plaats gehad. Wijden is een gedeelte van het oude Jull'ercn-klooster 
ceschikt gemaakt tot vrije woningen voor twee Jlooffleeraren , veelal de 
oudste in iedere faculteit. Ook is er huisvesting voor den Pedel. De 
Occonomus woonde in een nabijgelegen buis in de Bursegang , waar, 
sedert de opheffing ,·an de Reclorslafcl , thans de Amanuensis der 
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akadfflli•-bibliotheek woont. Ten dienste deaer ho~ool sin er verder 
een Kruidtuin; een Ocoonomische tuin voor de Landhuis
houdkuade; eene Ontleedplaats i.. een Nosocomium of Zie
kenhuis; eene Bibliotheek, een Jluseum van Natuurlijije 
Historie; een Kabinet van Landhuishoudkundige werli
tuige'n, eene Rijschool en vroeger was er ook eene Scherm
school. 

De Kruidtuin, aançelegd in het jaar 1642, maar sedert bij her
l1aling vergroot, vooral m 1840, is in de lf1"ed111e stad 1 ten noorden 
van de Ro:e111lroat I en strekt zich van daar tot de achterirelegene 
Krui11traat uit. Men vindt er 1eer_veel in- en uitheemsche gewassen, 
alsmede den noodigen toestel lot slook- en broeihuizen, De Hoogleer
aar in de KruidJi.unde , die daarover des zomen in den toîn open~re 
fo~sc11 geeft, heeft aldaar eene ruime en aangename woning. 

De Pcconomisehe or Landhuishoudkuudige tuin, in «Je 
Rou111traat I is eig_enlijk slechts een gewone toîn. Er worden alle nut
tigtt en winstgevend11 planten en gewassen in opgenomen , inzonderh,eid 
de zulk.en, welji.e elders verbouwd en aangekweekt worden, doch te 
Gao11111ç111 minder aliremeen bekend zijn. De Hoogleeraar in de Land
huishoudkunde beeft., den 11 Notember 1842 , eene landhuishoudkun
dige school , opgerigt door het Departement der MaaüchaP.PÜ : Ter 
bmmlering der lVijfltrMÏd, geoper.d. De school is insonderlieid inge
gerigt voor die zoons or bedienden van landlieden , die reeds met het 
meest gewone practische werk bekend zijn , maar die nor onderrigt 
behoeven in de natuurkundige rronden van vele besigbeden, welke 
•Ü tot nu toe alleenlijk praclisch verriguen ; die kennis behooren ta 
hebben aan goede boeken , over eenir deelen van hun vak uitgegeven ; 
die begeeren le welen , op welke wu1e , op andere plaatsen , de land
bouw wordt. uitgeoefend, en welke verbeteringen hier of' daar al reeds 
de proef der ondertinding hebben doorgestaan , en die tevens de hulp
middelen , tot algemeenu kennis en tot eene beschaafde opvoeding , 
welke eene groote stad aanbiedt, zich ten nut.te willen maken. Thans 
(1843) telt men er acht leerlingen, alle aanstaande Landbouwers , en 
wel zes uit de provincie Gr"niniren , een uit Friesland en een uit 
Drenthe. Aldaar wordt onderwijs gegeven in d.e ei11enlijke Natuurkunde, 
Natuurlijke Geschiedenis en in de Algemeene beginselen van Meetkunst 
en Algebra ; terwijl de leerlingen tevens in de gele&enheid gesteld wor
den, om gratis bij te wonen de lessen over de Toegepaste Scheikunde, 
welke aan de hoogeschool, die OYer de Toegepa,te Werktuigkunde, 
welke aan de akademie llinerN 7 en de Nederduitsche lessen over de 
Plantkunde , welke door den Hoogleeraar in de Kruidkunde iregeven 
worden. 

De Ontleedplaats, Jiezuiden het koor der Broerekerk, ia in het 
jaar 1817 aanmerkelijk verbeterd, maar sedert eenige jaren verlegd 
naar het gebouw, waar het Nosocomium ook gevestigd is • 
• Het Noaoeomium Aeademicumof AeademischZiekenhuis, 
ia sedert het jaar 1813, aan de westzijde van 111am,ekekoltn 1 in een 
aebouw , hetwelk de voormalige Abten van Aduard te Groningen had
èlon en in het jaar 162:S, tot. een West-lndisch-Compagniebuis was 
ingerigt. Het ia in de jaren 1817 en 1818 aanmerkelijk uitgebreid en 
nrheterd. 

De Bibliotheek is boven de Latijnsehe school, opde tweede ver
dieping van het gewezene Jl'rancislumerklooster. Hel getal en de 
merkwaardigh1id der versamclde boeken maken de bibliotheek de 
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buifrtiplJ van kenners dubbel waardilJ. Ten dienste du at.adeueacle 
jeusd, ,taa, gemelde bibliotheek vijrmaal per -week, en wel des Iaan
a.gs , W oenadags en Zaturda111 van negen tot een , en des Donderdags 
en Vrijdags, van '• namiddags twee tot vier ure open, en heeft tot 
Opziener of Bibliothecarus eeneo Hoogleeraar , welke eeoeo mindere 
bediende of Custos onder 1ic:h heeft. De eente catalogoa, door den 
Boogleeraar LBOIA■DIII O.•nnvs, is· nn den jare 171S8. Venolgens 
i1 daanan opgemaa~t eene catalogus door den Hoogleerear J. R: Yd' 
Enu11 in 185:J , en eene supplement-catalogus door den Hoogleenar 
Pna111 Lmavae Baonaa , in 1841. 
· Het Museum van Natuurl0ke Ristorie, in den tuin van het reeds 
.gemelde Ablenh■is, op Jlonniitnholm, in 18i3 geheel nieuw geset, 
be..-al eene Tenameliog van onderscheidene duizeode opgezette en op 
andere wijzen bewaarde dieren en ..-an verscheidene irenamteo en van 
delfstotl'eo , uit alle oorden der wereld bijeen gebragt co naar een we
teoschappe\ljk stelsel geran111chikt tot onderwijs der 1tuderende jengd. 
In het Jaar 1816 werd het huis, in de St. Ja,u,traat 1 toen beboo
rende aan no wijlen Professor G■.1T.l•.l, thans (18-1:J) nog aan diens 
enen , door den Hoogleeraar Ta. n1 Sw11111E11■11, voor aijoe eigene 
rekening, gehuurd , om daarin te plaatsen de Teraameling Tan Toor
werpeo van Natuurlijke Historie , die door hem in dat jaar begonaen 
ia aangelegd te worden woor de lloo.ffesehool (uoeger was hier geen 
Akademisch lluse1am van Natuurlijke Historie). Dit huis is naderhand 
overgenomen door Heeren Curatoren , welke , nadat de voorwerpen van 
Natuurlijke Historie , na 18i3 , waren OTergebragt in het daanoor 
gebouwde lokaal op llunnekeholm, eent in het bo..-enste «edeelte heb
lien geplaatst het kabinet van voorwerpen voor den lao&uw en in 
het benedenste gedeelte de verzameling van physische iasLrumeo
ten , welke vroeger bewaard werden in de kam!)r nn Curatoren ia 
het akademiegehouw. Na de inrigting no het Wacht huis of Corpa 
de garde tot eeoe bergplaats van de ..-eraameling voor den landbou,,r, 
•Un de physische instrumenten naar boven gt>bragt, en wordt het 
benedendeel van het huis gebruikt voor Collegiekamen 1'1111 onder-
1cheidcne Hoogleeraren. 

Ilet Kabinet van Landhou·wkundigc werktuigen, is ia 
het buis geplaatst , dat in de Ou• Boteri11ge1traat staat , en dat tot eea 
Wachthuia of Corps de Garde gebouwd was maar niet gebruik& 
1rerd, nadat het echter veel vertimmerd was, vooral in het jaar 1841. 
Daar Gao1111'111Ba een geheel landbouwend gewest is en •elfs de vooraaamste 
talken van handel aldaar, op voortbrengst>len nn dt>n landbouw 
gegrond zijn , zoo verdient deze iarigting eene bijzondere opmerkzaam
heid. Zij wordt bij het landhuishoudkundig onderwijs" gebruikt en sedert 
een geruimen tijd voor bet publiek opengesteld , ter•·ijl men zoo •cel 
mogelijk de gelegenheid gemakkelijk maak.t, om die werktuigen, welker 
invoering nuttig mogt ireoordeeld worden , uit de verzamelin,r te laten 
namak.en. De werktuir,-en bestaan uit verschillende soorten van ploegen , 
aan aard ploegen, schoffelploegen, trondwoelders of riöelploegen, eggen 
enz.; \'erder in onderscheidene soorten vaa spaden , schoffels , half.ken of 
houwen , wiedijzers enz. , en modellen vau wagens en karren, zaaituigen 
en potersziaten, sikkels en andere wcrktuiaen voor de inoogstinir, onder-· 
scheidene soorten van dorschvlegels I het dorscbblok, en het 011lanll's in dil 
gewest uit,revonde dorsehwerktuig en aardappelmolen; soorten van karmo
Jens en koornwaaijers, vrrschillende 1oorlen van zeven I onder •eiken ook 
de dubbele koolzaadzref, \'Ins- en henncphrakl'n en slijp beukblokken 
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tD awioplblokken en1,, Ftiesche 'Werktuigen voor de cichoreiteelt; ooder-
acbeideoe snoeiwerktuigen , ent-gereedschappen ena., aeiueo, awaden , 
tiembek , booiegge en andere gereedschappen voor gras en hooibouw , 
soorten van karnen, enkele en dubbele melk-teemsen , kaaspersen , sool"

. ten -van bijenko"en, enz., eoz. 
De Rijschool, t.en auiden van de Hof,traat, naast het Groene

W eesh11is , wordt door eenen Rijmeester waargenomen , die zich ook 
de noodige paarden moet aanscbatfen. 

De S c berm school was voorheen op een bovenverlrelt van he& 
Wachthuis of Corps de Garde, op het uit.einde der Oude-Botmn
gutraat, ten west.en, doch deze i, sedert eenige jaren opgeheven. 

De Latijnsche school, in de Z■aun,traat, waarin door eenen 
Rector en drie Preceptoren onderrist gegeven wordt, i■ aangelegd in de 
oodente verdieping van het geweaen Franciskaner-kloester, werwurts 
zij in het jaar t!S94 is overgebrafît uit het Provinciehuis, hetwelk 
toen de Latijn1che- of St. Marten111chool was, waar aij ze
kerlijk lang vóór· 1421S , wanneer men haar het eerst vermeld vindt , 
gevestigd was. De Rector beeft daarin een vrije woning. De eerste, 
die aldaar het Rectoraat heel\ waargenomen, is seweest Uaao Ell• 
•1v1 , die in het jaar 1 IS94 , uit Leer, in Ooat-Friesland, herwaarts 
k,iram, en in het jaar 1614 tot Hoogleeraar der loen opgerigte Akade
mie werd benoemd , waa"an hij de eenlv Rector· Magnificus is ge
weest. Van een sedeelte dezes set.ouws is , in het laatst der Yoor
gaande eeuw, eene Gerigte lij ke Scbo n,ir kamer en eene Gehoor
saal gemaakt, alwaar de stads-Physicus, thans de Hoogleeraar in de 
Vroedkunde , alm de Vroedvrouwen en bare leerlingen lessen rreel\, . 

Voort.s hëeft men bier nog eene Academie van beeldende 
kunsten, bouw-, toegepaste werktuig- en zeevaartkunde, 
onder de naam M111un. , met een observatorium en verzameling van 
Astron'omiacbe werktuiuen , opgerigt in het jaar 1797 en tban, S80 
leden tellende , en waarin aan 300 leerlingen onderrigt gegeven wordt ; 
eeoe llaat1chapplj van Landeigenaars en vutbek·lemde 
Meijen, tot het bekomen van geld op hunne goederen 
tegen eeoe matige rente, opgerigt met'• Konings goedkeuring, 
die bij heslnit van 18 Oetober 18:a!:J , no. 196 , de leden der Directie 
heel\ benoemd en aangesteld i het Ge no o ts e hap : Pro ezcolmdo j•re 
patria (d.i. ter beoefening van het vaderlaadsehe regt) , opgerigt in 1761-
een Genootaebap ter he.vordering van natuurkundige we
tenschappen, opgerigt in het jaar 1801: waarmede zich in hetjaar 
1810 de Natuurkundige Maatschappij vereeoigd heeft, thans met 
:S70 leden en sedert 1840 een eigen gebouw, met fraaije gehoorzalen 
hebbende, inde Poele,traatj een Kuoatliennd Genootschap 
ter aanmoediging van teek.en-, schilder-, graveer-; en 
beeldhouwkunst, onder de 1inspreuk: Door kur11tliefde gedrner1; 
eene Afdeeling der Maatschappij: Tot Nwt 11an 't -Jlgemttn, 
opgerigt den 31 December 1791 , 370 leden tellende, met eene lees
biliotht.-ek; een der aanzienlijkste Departementen Tan de Nederland
_sehe Maatschappij ter bevordering der Nijverheid "te Haar
lem, tellende 90 leden en Donatrices; een Genootstchap tot 
aankweeken der tooncelkunst, onder de zinspreuk: Utile el 
Dalce ( nutlig en aangrnaam) , met eenen schouwburg ; terwijl er 
bovendien vrocaer nog een T o o n e e 1 g e z e l I c b a p be~lood , met 
tenen eigen schouwburg , in de Pa,le,traot I hetwelk tot zinspreuk 
voerde: , 
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D, l•lld w,.;,.,, d«lr dngtl a rede ,lffcll f'leitl, 
De domAeitl, AuidJ''4rij ea 7'ijgelooi,igli,itl. 

Doch dit is sedert eenige jaren ontbonden en het ,ehouw 'Verkocht cu 
in eene partikuliere woning veranderd. 

Er zijn te Gao11111Ga11, twee Stad uch o len , voor de kinderen van 
miuvermo,ende onbedeelde ouders, en twee Stflds-Armenaebolen, 
voor de kmderen un bedeelde ouders, beide van allerlei Christelijke 
aeloofsbelijdenis, alle vier opgerigl bij Raadsbesluit van den i9 Sep
tember 1817. In de beide stadsseholeu mogen tbana te aamen 1000 
kinderen onderwez.en worden , omstreeks twee derde gedeelte op de 
dagschool en één derde gedeelte op de avondschool. Daarenboven ia 
er eene Israëlitische God1dien1tige Armenschool en vier 
\Veeshuiucholen, ééne voor de Burgerweeaen, ééne in het 
Groe.ne-Weeshuii ~ eéno in het R.)(, Armenhuis en éépe waar 
de Lutbersche weezen onderwijs ontvangen. In de Burger-Wces
huisachool I in de school in het B.. K. Armenhuis en in de school , 
waar de Luthencbe weez.en gaan , ontvangen, of te gelijk met dez.e of 
op andere uren , ook andere kinderen onderw~•· Behalve deze, &ijn er 
te Gao11111GEII &hans nog vierent-.·intig andere lagere scholen, welker ge
tal echter , als blijkbaar b1,1ilen evenredigheid groot in ve'll'elijking met 
andere at.eden Tan gelijke beîolkinir, ingevolge een Raadsbesluit. van 
!Jen 8 Septemder 1842 , aal uitstenen op achttien , twee in ell.e 
kluft. Daarenboven is hier eene K weeks eb ooi voor Se hooi o a
derw ljaers, welke op den 11 October 1796 opgerigt is, door hel 
DeP!lrtement Groningen, der )laat.&cbappij; Tot lfut MIi 't 4/gnaen., 
en behalve 60 leerlingen in de lcersch!MII, 20 k.weekeliogen telt , eq 
eene uitstekend ingerigtc Stads-be waa rscho o 1, seopeud den 1 Juoij 
1841 , •aar 300 arme kinderen gratis "orden bewaard, oolwik.lr.eld en 
opgeleid, om naderhand , op andere scholen , met vrucht. onder•ijs 
te kunnen ontvangen (1). Eris ~ne Stads-Franschekost,chool, 
voor jongen, en eene voor meisjes eo er zijn buj~diea nog Tier bij
zondere Fra_nsehe scholen, voor jongens en ee.ue voor n1eisjes. Het 
getal leerliogco , op de oodencbeidene scholen in . deze stad, beliep• 
gedurende het jaar 184i, 3341 jongens, 2618 meisjes, dus in het geheel 
ti4lS9 leerlingen. Als op de openbare acholen, hier onder .bctrrepen de: 
Zoodagscbolen en de berbalingscholen , welke in de gebouwen deur 
scholen gehouden wordea , 1lfä9 jon3en1 , U28lS meisjes, dus in het ge- . 
heel 2644 ; op de bijzondere acholen van de 1 klasse , 27i jongens , 
210 meisjes, dus in het geheel 482; op de bijzondere scholeo Tan de 
2e klasse, 1748 jongens , 1337 meisjes, dus in het geheel 3081i; op 
de scholen voor het middelbaar onderwijs , 1.6i joagens , 86 mei1jes , 
dus in het geheel 248 leerlingen. 

Gao111a&u heel\ de volgende geleerde 1J1anoen voortgcbragt : Dv 
Godgeleerden: Wass1, Gusnoou, geb. in 1400, t 4 October 
1490; Aau1w111s TaoH111s (Aalill.t.a vu nu Tao.), geb. 23 Augus
tus 1633, t i9 Mei 1719, na de lfederl,arul,c/w Com:ordantie Dffr Ml 
Oude en Ni'euu:e Te,tament en de Concordantie otlff' de 70 Griek,cl,,, 
Or,er::elter, 11a11 liet Oude Tellament te hebben -ve"aardigd en uitge
geven; A,uaTus ÁLBEIIUO■A, geb. 23 November 1644, t 2 Novem
ber 1720; diens zoon Ana11Tus Auutnou , acbrijver -van een werk, 
getiteld-. Uitbreidi11g mn de leer der IYaarheitJ, geb. in 1687, t in 
17ä8, e11 G1u1T HassaL1H, geb. 23 October 171SIS, t 7 No-vember 

(1) Zie •- do llladollewuncbool, De G1'0IIÜO,W-fo1At-...,_., - llU ID 18'1. 
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1811 , al■ Hoogleeraar un de kweekschool der Doop■pioden te Am-
■terdam. . 

De Regtsgeleerden: L&nuT Cuna, geb. in 11S15, t i7 Junij 
11SISS; Dr. Hauon•ua FaEDUJCI (ook WILut■1), een der Redacteuren 
nn hel Ommelander-Landregl no 1601 ; ~c1.ro Goc1.111&1. , een der 
Regters van Or.D11111unnto, sederl 11S91S , de eerste Secretaris der 
Staten , co sedert 1601 , Syndicus der Ommelanden , sijnde in hoogen 
ouderdom overleden den 18 Augustus 1641; Hu111cus T■Eoooaus P1.
causT1C11H , t in 171Si, als Boogleeraar in de Regtsgeleerdheid en 
Staatkunde te Duisburg; Joau TussB11s, Schrijver van de Zeepolitie, 
t 4 Augustus 1670; P1.ur.u1 LAutr, geb. IS Junij 1668, t SO Mei 
1747 , Schrijver van HofV! ""1cüi11e Je jr,re rtpre1entationi1; .Aanki
tling tot tk Hrlle be~el,m tkr Gnm. &gukenni, en Korte ,chet, 
tier regfflflg•form mn Sta,l en Lande; GnaaT S1cuu•A11, die teven, 
een niet onbekwaam krijgsman moet geweest aijn , daar hij , die den 
i4 lulij 1688 geboren was• den 11 F ebruarij 1730 t, als Kolonel der 
Infanterie en Commandeur derstad Gran; Mr. D110111111: Fa111u11. Jou 
vu Husa1., _geb. in November 1738, t 24 Mei 1784, die mede in 
Geschied- en Oudheidkunde enaren was ; llr. A111u1.• Qunn1.Ea1us 

. ua Sw11101Bn, geb. i4 December 1738, t 18 Junlj 1808; Mr. T1.a■o 
Snu11s, geb. in Maart 1780, t H November 1842. 

De Staatsmannen: Con111 Juau, het hoofd der Scbieringers, 
die den i8 September 14i0, bij het innemen van Stavoren door de 
V etkoopers , snenvelde; G■L■IJl C1.11T■a, Secretaris der stad Groningen, 
die in 11S14 nog in leven was; W1tut•a1 Fau1a1c1 1 Persona van de 
St. Martenskerk te Groningen , t in 11SilS, na zich als een bekwaam 
"Verdediger van de zaak der Vetkooper.s en als een ijverig tegenstander 
der Saksische heerschappij te hebben doen kennen; PBTu S1e1t1l'IGB, Bur
gemeester van Groningen, die in 11S27 nog in leven was; LaootPC0111101as, 
die in 11Sli6 Stadhouder van Groningen en Ommelanden, namens den 
Hertog van Gelder, werd; zijnen broeder Co111T Co111DBB1, Burgemeester 
van Groningen , en , even als LaooLP , een heftig tegen■tander van de 
Saksische heerschappij; 1ou!f W una1!18 • die in 1 IS66 nog Burgemeester 
nn Groningen was , en zelfs door de Spanjaarden wegens zijne wijsheid 
en slaat■beleid geprezen werd ; J1.eo1 H1LDEIBA!fD , Burgemeester van 
Groningen, die den 3 Maart 11S80, hij het verraad van Rz1u1n11aa, 
ongelukkig om het leven kwam; Rnn At■no1., t in 11S89, na de 
Burgemeesterlijke waardigheid in z\jne vaderstad bekleed te hebben , 
terwijl hij tevens voor een geleerd Edelman van zijnen tijd gehouden 
wordt ; diens 1000 EaanT AtHBDA , Afgevaardigde tot de Staten
Generaal , die Prins Mnaan in het leger vergezelde, geh. in 11S66, · 
t in 1604; FamEB11t Con11111s VI.Il HELPEII, Burgemeester van Gronin
gen en een der stichters van de Boogeschool aldaar, geb. in 11S41;, 
t in 1616; zijnen balven broeder AazL Co11101ns n11 HBLPBN, geb. in 
11S81 , t 9 Januarlj 1629, na tot harrchelijke bezendingen en onder
handelingen te aijn gebruikt ; Jo■n R11111ns n11 TEIi PosT, die nit 
zijn vaderland , wegens de Spaansche overweldiging , vooral na het 
'Verraad van R11111n1na, beeft moeten vlugten • en in 11S95 de eerste 
Raad van State namens de provincie Groningen wa,; een der eerste 
Curatoren der in 1614 op3'erigte akademie, tot 1620 , .waarschijnlijk 
zijn sterfjaar, terwijl hij levens heeft nagelaten een M. S. · Kromïk 
tier Ommelanden, en een M. S. werk: Ya,i ,le,i Sta,irlt, Policî, ofte 
&gimmt der Ommela,ide,i, in welke beide werken veel wetenswaar
digs te vinden is; Ruoo~ BuT11&, die in 11589, als llaad van State 
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en al, Gedeputeerde te velde , grootea moed en hootr beleid de,id 
blijken , in US79 Raadsheer, in 16US Burgemeester van Groningen 
geworden, t 3 l'tlaart 1622; H1zaen■us V1uuT1us, geb. in lH6, 
t 3 December 1601 , als Syndicus der Ommelanden, die zijne meesters 1 

jaren achtereen, binncQ- en buitenlands, met ongemeene schranderheid, 
werkzaamheid en trouw heeft gediend; Jou11us IJsaauns, Burgemees
ter van Groningen, geb. in 1621, t in April 1679, die in de ge
"·igtigste bezendingen en onderhandelingen buiten '• lands , dik
werf met. den besten uitslag gebruikt. werd ; BnllHD CoB11nu1 'Uli 
Hun11 , geb. in 1601 , t in 1677 , na Ambassadeur aan het Bof 
van Denemarken te zijn geweest.; A11Too11 ÁDBUAII vu lnozu11c.z , 
Burgemeester van Groningen, .ccb. 9 Augustus 171t, t 28 Mei 1789; 
Mr. HEBn■ W ABIIEBS M1111T1"1lBE , Raad van Indië , t te Pekalongang 
op Java, in December 1827 ; Mr. H111oa11t L11i>otF Wu:111&1, geb. 
10 Februarij 1747, t 13 Mei 1840, na zijn vaderland in onderschei
dene betrekkingen te hebben ten dienste geJtaao, en W11,LB■ Aurou 
Anon, geb. l September 1780. 

De Genees- Heel- eü Kruidkundigen: VoLCBHT Kon1a, geb. 
in fä34, tin 1600; H111a1cos W1t■.A11, dié in 16-iO Hoogleeraar in de 
Geneeskunde aan de Hoogescbool zijner geboorteplaats was ; H111na1& 
M1111T111G, t in 16lS8, als Hoogleeraar in de Genees- en Scheikunde aan 
de Hoor,escbool &ijner geboorteplaats; zijn zoon ÁIBAB.l• llun111c, geb. 
in 1626, t in 1683, als Hoogleeraar in de Kruid- en Scheikunde, 
aan de Hoogeschool te Groningen; AtHRTus MnT111G, t in 1688; Mn
TBIAI VH G1u11s, geb. den 2 October 1731S, "t den 7 December 1817, 
na eerst. vijftien jaar te Harder"ijk en vervolgens van het jaar 1791 
tot het jaar 1811S te Utrecht, 8001,leeraar in de Geneeskunde te 
zijn geweest; diens zoon STBvH JA11 n11 Gzu11s, geb. den 18 No
vembér 1767, t 16 Mei 1791S, als Hoofflecraar der Genees-, Kruid-, 
Natuur- en Scheikunde aan de Hoogeschool te Utrecht; Mucus Ju Busc■, 
Med. Dr. Archiater der Provincie , Stadsphysicus, ireb. 23 Novemb. 
1747, -t te Groningen, den 31 Octobcr 1831 , na eerst te Harderwijk, 
en ver'l'ol3ens t.e Franeker, als Hoogleeraar te zijn beroepen geweest, 
waarvoor bij telkens bedankte ; PETRUS Dn11ssE11 , geb. den 30 Anaus
tus 17~3, t 11 J anuarij 1828 , als Uoogleeraar in de Materies Medica , 
Natuurlijke Historie en Kruidkunde aan de Hoogescbool in zijne geboor
testad; Co111aAAD vu HASSELT, geb. in 1797, t 7 September 182:i. 

De Wijsgeeren: JAco111s RuusPEcan, geb. 7 December 1611f, 
t 22 April 161S0, na van 16H-1650 lloogleeraar in de Wijsbegeerte 
te Utrecht t.e zijn geweest; A1111otnus n11 Nun111, die in 1646 uitgaf: 
C11r111, philosophiciu Acadnniae Groeningenri, el O,nmelandicru; ALLu.• 
HuLSDOFF, geb. in Februarij 1734, t 30 Julij 1791i; Sui:u loa.L1111u 
n11 DB W1111PERsSE, 3eb. 11 Junij 171S9, t 22 November 1812, na 
eerst Hoo3leeraar in de Wijsbegeerte te Groningen en daarna 8003-
leeraar in de Redeneer-, Boven-Natuurkunde en zedekunde te Le:,-den 
te zijn geweest; Loo1wu1t Aoou Scnn111DER STEtUETII, geb. 18 Junij 
1808, t 12 November 1857, onder anderen bekeml als schrijver 
eener bij het Stolpiaansch-Lerraat bekroonde verbandelinir betrekkelijk 
den bewijsr,rond ,·an Gods bestaan. · 

De ,vis- en Sterrekundigen: JAcoaus DunBL BEuoo1tt1, geb. 
2 Fehruarij 1700, t in 1782, en J&11 Fa1011111t n11 BEEClt Cui.ou, 
geb. ~ Mei 177i, t 23 !laart 1811, na eerst te Utrecht en daarna 
te Leyden het lloogleeraarmbt in de Natuurlijke Wüsbegeerl.e en 
Wiskunde bekleed te hebben. 
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De Geschied-, Aard rij ki- en 011dheidlt undigen: Tutt11111 
.luz■A, die in de zestiende eeuw een Crony:,:l:ti wn tie Ommera.Jen 
schreef, loopende van 11S33-1lS36; Jon11 TA!I Nn111oaaa, die tevens de 
Nederduitsche lier bandteerde, geb. in 1621; LuDot, Sams, geb. 13 JonU 
1649, t 7 Maart 17!IO, die een bekwaam Nederduitscb Dichter was; ALHBT 
Joa.1w Dl S1nu, geb. 1 September 1718, t 17 Junlj 1814, de schrijver 
van den T,gmwoordigm ,taat """ Sta.tl ,n Lande en -.an eenige -.er
handeliniren in de werken van het gezelschap : Pro • ,.:rcolmdo jun 
Patrio, die ook in gewigtige onderhandeling te Parijs het Vaderland 
Tan dienst was, en Roazarus Lucw111111s Da1a1111, geb. 7 Mei 171S9, 
t 2IS October· 1831. . 

DeOostersche Taalgeleerden: W1tLn SouH111s, tin 1729, 
als Hoogleeraar aan de doorluchtiire school te Amsterdam , waar bij in 
1689 tot 1703 in zes folio dcelen uitgaf, llinkna, Swe toti111 He6rmorum 
Juri,, Rituum, 4ntiquitatum, ac Legum Oritntalium Sy1t,ma, cum 
Commmt. Ra.bbinurvm, wn. Latino ,t noti,; ALHBT Sca11n111s, geb. 
!IO Aug111tus 1686, t i6 Januarij 171SO, als Hoogleeraar in de Oostenche 
Talen aan de Hoogeschool te Leyden; W otna R11DOLP NA1"1I!IGA, geb. 
2 Maart 1740, t 13 Januarij 1768; A11To111111 Da111sEJ1, die tevens een 
bekwaam Nederdui\sch Dichter was, geb. 17 April 171i!il, t 8 October 
1808 , als Predikant te Noordijk, en ADauu Dn1D CouBTs D& GaOOT , 
eenen der eerste beoefenaal'I Tan de Jananscbe taal , geb. 1 April 
1804, t 10 JulU 18519. 

De Latijn1cbe Letterkundigen: Allnuu CA11TBB, t in147i, 
en T1111:a111s H11■sTnB1111, gedoopl den 8 Januarlj 1681S, dn1 waarschijn
lijk geh. den 6 of '1 dier maand , t 7 April 1766 • na Hoogleeraar in 
de Grieksche Lellerkunde te Franeker en later Hoogleeraar in de Griek
scbe Taal en V aderlandsche Geschie,denis , aan de Boogcschool te Leydcn 
te •ün geweest. · 

Den Nederduitscbe Letterkundige: LaBBarus ux BoLBUtl, 
geh. 20 November 1741 1 t 16 Augustus 18i&, als emeritus Predikant 
Tan Groningen, 

Den Latijnschen Dichter: J.1coa111 Cuna, die in hetbeginder 
1estiende een• geleefd beet\, 

De Nederdnitsche Dichters: Mnmm,a Poes.na, die in het 
midden der zeventiende eeu'I' gebloeid heeft; BoBBBTlls Atnauon, geb. 
in 1690, t 12 Januarij 1772, als Predikant in zijne geboorteplaats; 
LtcAS T111P, geb. 20 Augustus 1713, t 19 Augustus 1783; Mr. To11c:o 
11oDou■a, geh. 11 Januartj 1741S, t 22 April 180i, en lbnHus 
'\'.I.W H1n1weaw Hosea, geb. 13 November 1773, t 517 December 1821. 

De Schilders: Ju SwuT, die in het begin der 1estiende eeuw 
leefde ; Bnnu , die omtrent het einde no die eeuw gebloeid heet\ i 
l•co• DJI Wou•, t in 1681S; Jo■A!I ST.lllHIIHHj P1BTBB eoo .. , dia 
in de laatste helt\ der zeventiende een• leefde; Ju Aazt W ASH11■u11, 
geb. 18 Januarlj 1680, 1' 17 Julij 111SO; zijnen 100n JA11 W us1n11111; 
JouHI A11nq1111s, geb. 11 October 170i, t in 171SO; 1.ijnen broeder 

. Lu11BT11s Alln1111111, t in 1772; PiBTH Lo,vns, geb. in 1710, t in 
1788; zijnen zoon Hnna11t Lo,nas, geb. in 1739, t in 1801S; Eaau'I 
To Da1aLST, geb. 10 Maart 1741S, t 4 JulU 1818; lAII' 8111mu1s, geb. 
in 171SO, tin 1800;· Fauc1scus GuaaDus W1u1wu, geb. in 171S8, 
t in 1817; Eaaz11T u11 Mau■ , t in 1818 of 1819, en Hu:u1111111 
N11n11, t in 1820. · 

Den Termaarden drij-.er Tan beeld- en loofwerk: Joau1111 
LllT■A DB OaD■ , geb. omstreek• 11S84 , t in 16611. 
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Onder de Abt.en \'an Aduard. wier rei en leven oot i, mede«edeeld in de 
o.Jlwd" en Gutidltea •• tlroning•, waren ondencheitleae geleerde 
mannen , die den trlan1 hunner abdij wijd en sijd in Neder-Germanje 
\'enpreid hebben en onder de1e eenigen , die te Gao1n11u11 geboren wa
ren , als : L1.a1HTUI Hn•, t 516 Apr~ 16i8 on l.HPI Rzu...,., 
t 4 September 1849. 

Ook mag Gao11111cn eenige beroemde TI'Otlwen onder hare inbeorlia
tren tellen , al1 : HTtcltl GCN:1u11u, ecne Godgeleerde \'rouw, ongehawd, 
doch in vrij gevorderden leefLijd, t 10 December 179:J, na een werk 
over Gene,i, geacbreven te hebben , dat. voorbeen aeer geacht ,ras. 

De Nederdnitsche Dichteres Tm&. Bao111u1n, die vp bet 
laatst der zeventiende eeuw ,leefde. 

De Schilderes G111uau11A: A11L1&. W.t.ss11111na, trehawd aan den 
Raad.beer Ju TaDDO Fou1111, ent in October 1782, -wier .kamer-
stukjes zeer uitvoerig en nog in hootre waarde sijn. . 

Wat de geschiedenis van Gao11111111111 betreft., llOO hebben wij , onder 
het art. provincie Groningen , reeds melding gemaakt \'an den triftbr-ief 
van het jaar 1040, door Keizer H1111uu1t 111 aan de St. llartenakerk 
\'an Utrecht geircven , «tn moeten den lezer daarheen verwijzen. De 
oude geschiedenis der stad is onafscheidelijk van die der ge,resten • 
welke thans de provincie uitmaken, en , daar 1lj de eenÏfJe stad der 
provincie is , 100 draait de geschiedenis op haar, als op de spil 'All 

het gansche staatswerktuig. Wij willen dan de geschiedeais der pro-
. 'Vincie niet verder ophalen, dan van de twaalfde eeuw. 

Toen de iawoners van Ga011ucn, iu het jaar 1166, tegen Go.1n1n 
n11 Rnn11 , den acht. eu twintig1ten BiNCbop van Utrecht , opgestaan 
waren, kwam FL011u 111, Graaf NII Holla,,.d, desen laatste ter hulp, 
'Verloste hem nit do banden der inwoners , die hem bezet hadden , ea 
belegerde de at.ad , tot welker verwering hij vele nrgeeliche pogingen 
aanwendde. Kar FaBDuas. gebmikte zijn geug , om een einde aan 
desen oorlog te maken , en venoende door bemiddeling van Ramou, 

· Bisschop van Keulen, de burgen met den Bisschop en ve"olgens dal 
Bisschop met den Graaf van Holland, die te samen nog oneens gewor
den waren O'l'er den eigendom der landen , strekkende 'Van Gaon.
tot aan de rivier de Lauwers. FL01111 hield staande dat. hij er alle 
regt op bad , omdat zij hem door sommige Keizen 1ouden 1egeven sija. 
De Bisschop bragt van zijne zijde andere gift.en te vooncbijn , waarbij 
hij untoonde , dat blj de wettige eigenaar van een gedeelte dier landen 
was. De Keizer bealechtte het geschil in dier voege, dat zij voor het 
toekomende de inkc;msl.l!n te samen zouden deelen , en dat 1lj derhal\'e 
eencn Burggraaf zonden Terkiesen , die er het beheer over sonde hebben ; 
indien zlj elkander over de keus van den pel'800n niet konden TI!l'

lltaan , zouden bij dien Burggraaf kiesen , voorts zouden beide in de mand 
llei ·te G11011111H11 komen, om de ontvangst te 'Verdeelen en daar niet 
langer nrblijven dan 1es weken de ecne om de gce~telijke dienst te 
nrrigten, en de andere om de burgerlijke zaken te beschikken. Hier 
uit. blijkt dus niet alleen , dat Gao11111G111 toen eene bemuurde stad was. 
die een leger kon wederstaan , en een beleg uithouden , maar ook dat 
de Graven van Holland en de Bisschoppen van Utrecht zich er den 
eigendom over aanmatigden en dat de Keizer Rcgter over de geschillen 
omtrent dat land ,ras , niet slechts als scbutsman, maar ook als leen
heer , omdat de ecnc en de andere het zich niet anders toecilicnden dan 
krachtens giften door sijne voora:aten verleend, onder bedin;r van leen
scbalting en holde, 1ooals 1ulks in die tijden geschiedde. 
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Ann, T.11' Sl•m, door Keizer lluran,uw 1 , ah Poteslaal •an 
Priesland benoemd , tasUe de Friezen aan , die hem in 1ijne "lfaar
digbeid niet wilden onban~n , en • zijn voordeel doende met de ver
deeldbeden en bloedige factiën tusseben de Scbierin3ers en Vetkoopen, 
welke geheel Friesland zoo deerlijk· beroerd hebben , 't'icl hem de o't'er
winning aldaar gemakkelijk, Bij wilde ook zijne heerschappij o't'er de 
Ommelanden én de slad Groningen ,oeren , doch de Groningers, "lfeder
stonden hem kloekmoedig en verdroegen alle de ongemakken van een 
streng beleg , totdat zij eindelijk , vreezende in de banden ·tan hunnen 
-vijand te vallen, -verkozen den Bisschop nn Utrecht, wien zij in 1419 
hadden gehuldigd , en die bij voortdurinB" aanspraak op de stadshcer
schappij maakte, weder aan te nemen. ten minste otn 1ich liever onder 
zekere norwaarden te Tèrzoenen met F1.111n11t nx B0111 , die in het 
.inar 1490 tot zes en -vij~igsten Bisschop .an Utrecht verkoren was. 
De handelwijze der stadsgezanten "lferd niet alleen goedgekeurd ; maar 
zelfs rees er, toen men h1J11 -venlllg hoorde , zulk eene algemeene 
verontwaardiging , dat men plegtig besloot volstrekt · niets meer toete
geven. En dit was de reden dat men den Bisschop (die zijne hoop tut 
eene goede uitkomst te kennen gaf, bijaldien men dè Ommelanden 
-.rilden afstaan), antwoordde , • dat urmits men daartoe niet komen 
• kon , men ook geenc gemag'tigden zoude 1enden ; dat men daartegen 
" hem onder het oog bragt, hoe zijne poging ter bewerking van dien 
• afstand streed met -BunB!lill!tJIS 't'erbond , waarin plegtig beloofd was , 
" snik eene schending te alle tijde tern te IJllan j dat men hem dies 
" drong , om G1.011111Hw , als staande m de bescherming en trouw 't'an 
• bel Slicht , in dezen nood niet te 't'erlalen , maar dadelijk· bulpe toe 
11 te brengen." Gelijktijdig schreef men ook den Hertog, "dat men, 
• als zijnde onder het Sticht, hetn niet kon erkennen als Opperheer ; 
" dat wijden zijne eiscben afweeken nn den eed, eerst te Kempten 
• door aemagtiffden aan M.1n•1r.1u11, en daarna bier door ben alle aan 
» 111 Keizers gezanten gedaan ; en dat eindelijk eeue seheidini: •an de 
•·Ommelanden, regelregt streed met alle de 'ferhonden." Inmiddels 
To'nden zij middel zich van Ar.llBIIT te ontslaan , door de Friezen , die 
zijn zoón HmrDBlll in Franeker, in 11SOO, belegerden, bijstand te 't'er
leenen. Ar.ill.T verliet GaOlllllGU, om aijnen l>elegerden zoon te hulp 
te komen, overwon de Friezen , en keerde toen terug tiaar Gao111wau, 
dat hij 't'ijruen dagen 1waar met IJl'l?r. geschut liet beschieten , maar 
TrOchteloos, Au11.T werd onder het beleg 1iek en stierf te Emden ; 
nadat een vootloopig vergelijk, met Gao111wc111 getroffen was. Rl!llDllnt 
en ziJn bl'Oeder Gzoaca !tenatteden echter den strijd weder tegen de 
·Groomgers , die ·eerst Euuo , den Vont van Oost-Friesland , aan gene 
zijde der Eems , en naderhand Kon , Hertog Nn Oeldt!r 1 tot hun
nen beschermheer aannamen. 

De Hertog van'Saben had, in het jaar 11S11S, aijn regt op de Friealan
den opgedragen aan K.1an n11 Oonnamt, die in 11S17 Koning un 
Spanje, en in 11S!M) tevens Xei1er van Dnitsebland werd, en onder den 
naam van Keizer K1an Jtr. Yijfde meest bekend geworden is, In 11521 
kwamen er eenige benden, om deze pro,incie aan den Keiser te on
denerpen. Ofschoon dit niet gelukte, leed het landvolk onbeschrijf
lijk nel door het rooven en plunderen Tan deze en zelfs ook van de 
Gcldersche soldaten. Omdat de Regering 't'an Gao111HE11 de baldiahe
den der Geldcrsche krijgslieden niet verhinderde, ftrd het gemeen in 
de stad zoo oproerig, dat alle Regenten , die Geldersch jaargeld trok
ken , ;r;ich niet veilig konden rekenen. Hierom kwam de Hertog op 

Digitized by Google 



GRO. 

den i November te Gao111na , worde11cie eenl door de Regeriag op 
liet raadhuis , en daarna door de gebeele burgerij in de St. W alburgs
kerk als Heer gehuldigd. Na hier acht da1Jen doorgebragt, en de nast 

• hersteld te hebben , verf.rok bij weder naar Gelderland , en sond dea 
woelzieken J.uHa uw IIABwu11. , ala Geldersch Stadhouder over Gro
ningen en de Ommelanden. Deze· liet \erstond na zijne aankomst de 
stad versterken. De gracht t.usscben de Boteringepoort en den l.raan-

. toren werd op nieuw gegraven, en -twee nieuwe toren■ in deu stads
muur gemaakt. IIABwmi:. berokkende hier , wegens zijnen onrustigen 
aard, veel onheil , want bij stookte het volk op tegen den Baad , waar
uit , in fä2:S , een verschrikkelijk oproer ontstond. Men Tenpreidcle 
het gerueht , dat de Overheden zich met 's Lancls 1ebattingen verrijk
ten. Dit vond, gelijk het doorgaans gaat, gereedelijk geloof bij het 
gemeen. De Gilden, door de Bouwmeesteren zamengerocpen, be
sloten, alle belastingen. behalve op den wijn en het Hamburger bier, 
af te scbalîen, en awoeren zelfs met te zullen rusten , voor dat dit 
geschied was. Dadelijk werd het ontvangen van belastingen bij de 
poorten op straf des doods verboden. Den volgenden dag gingen de 
Bouwmeestera en vier en twintig uit de Gilden naar het raadhuis, om 
den Raad te nooduken , dit besluit te bekncbt.igen. Alles , wat men 
aanwendde , 01n deze mcnscben tot. bedaN!n te brengen , was uuchte
loos, dewijl geweld alleen bun rigtsnoer was, Onderwijl deze op het 
raadhuis waren , dronken anderen in· de herbergen en kroegen i:an de 
markt rijkelijk op den goeden uitslag hunner zaak , terwijl het ge
meen , met messen , degens en stokken gewapend , het raadhuis bezet. 
hield. Toen de raadpleging hun wat te lang dnurde, kwam een g.-oote 
hoop het raadhuis op, en liep de deur der raadL.amer open. Die op 
de markt gebleven waren , riepen : n Sla dood! sla dood. 1 w:npt on, 
" ,k t1erm,kr, uit de t1er11ters toe !" De Baad hierdoor vencbrili.t., •il
ligde tent.oud des volu begeerte in , en liet de afschaffing van alle 
belastingen , onder het. luiden der klokken • van het· raadhuis afkondi
pn , waardoor deze opstand gedempt wt"rd. D!'n volgenden dag werd 
het gemeen weder even oproerig·, en ei1chte van alle Ontvangers aa 
Rentmeesters terstond rel.eninlJ en verantwoording, benevens opeomr 
van den staat der schulden , en diens afdoening uiL een onloereilead 
middel. De on,egtvaardiaheid van het graauw ging vervolgens zoo"''• 
dat het niet schroomde, TBR vier Heèrcn openlijk- te vorderen , dat &ij 
de st.adsschulden uit hunne eigene goederen zouden a8ossen. Bovenal 
had men het 1Jemuot op den Raadsheer JoBAK J.HGES, een aan1ieolijl 
en tevens braaf man , welL.e , om de woede van het gemeen te ont.
fa8J1, de sllJd moest veriaten. De snoode en befaamde JAsna nll La
wm1. strooide, in 1HilS, ook uit, dat het reffl te kort gedaan ,rerd. 
Het duurde niet lang, of de gl'heele marlt was weder door het op
roerige gemeen bezet. Met. schrik en vrees vervnld , • verliet de Raad 
ijlings het stadhuis , en ontkwam ter naauwernood de woede des volu. 
fn het jaar 11S27 zocht inen het verschil over de oeldmiddelen in 
der minne te nrelîeneo. Men benoemde daartoe Gemagtigden uit den 
Raad en uiL de Gilden , die , · ter afdoening dier schulden , eene ze
kere belasting norstelden. Zoodra de Bouwmeester J.i.coa Sa10 de Gil
den hiervan kennis wilde geven, werd hem door een booswicht , met 
eeoen sabel, eene doodclijke wonde tocgebragt. Terstond droog de 
woeste menigte het raadhuis in, Hierbij kwam gelukkig niemand om 
heL leven , daar sommige leden der RcgerÎllg in de kerken ,·lnglten , 
en anderen door soede burgen gered werden. 
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De Olll'llltÎff• · n11 Lawus wer'll. in hel jur 11Si9, als SYdboàdcr 
over dit. «ewest, OPffCvolgd · door. Kun. , aoon uo den Herl.og •• 
GelJer. IJeze maakte zich , door het. bewaren van· orde en rust, zeer 
bemind; doch bekleedde niet lang deie waardiaheid, dewijl hij in lli:iG. 
om den lllOrD zij111 'faden Ic on&pao , naar Dantaig week , waar hij 
tot aan zijnen dood, buiten de stad gewoond beeft. De rede hiervan 
wu deae , dat Kuar. , als een soecl vriend der Groninger Regenten , 
niet wilde deelen in de aanslagen zijm vaden; want. de&e had heime
lijk met den Koning van Denemarken- het plan beraamd , om Gào11111-
u11 te overvallen. Op deo t:S A'}lril de&e1 jaars kwam zelfs eea ligt
gewapende troep Denen . voor de stad , waar •ii vóór de J!oelpoort. éie
huizen plunderden, en in brand 1taken, aoodat door de vlam, welke over 
de muren sloea , eenige huizen •in de Pepentraat, beoeveu dertig 
schepen , in brand geraak.tea. Ook werd de voorstad buiten de Bote
rinae- en de Ebbingepoort. nrnield. Dit bragt den Hert.og in algemce
nen ha,.t. Eindelijk nam Gao1111&11'1, in het jaar 11SS6 • tot baren 
Deer aan Keizer Iuu, V, zendende eenige Ge&.1nten aau Mnu., auster 
van dien Keizer en Gouvernante der Nederlandea, met . verzoek, dat 
de Keiler deze opdragt mogL aannemen, Dit werd gretig aanvaard, en 
Gaoac Scau1. met eene genoegzame krijpmagt, als Stadhouder, der,
"aarLI gezonden, waardoor Gaoa1111,111 en de Ommelanden met de Neder• 
landea ouder Iuu, V IJlll'88kt.en. Na de algemeene beeldstormerij ia 
Nederland, welke te Gao111Hu zoo groot niet. was ala in andere steden, 
kreeg de Graaf van Aal!ll■1aa , die , uit naam va11 l[c,nintr F111n I Stad
houder van dit gewest was , in het begin van Jnnij dea jaars 11S67 , 
uit naam van den Koning vàn Spanje , met be111'illigiug der l'efferÎnB' •· 
en op ecne listige wijs , vier vaandelen Hoogduitscho of W aalsche 1111• 
daten binnen Gao11u1&111, die aldaar grooten moedwil bedreven, inaon
derhcid aan de Hervormden ; de stads sleuLels tot. zich namen ; de blU'
gerij out.wapenden ; . de Gereformeerde predikatiën deden ophouden en 
uen jong man , naar men wil te onregt.e , van verraad betigt , vieren
deelden. LoD1wu1., Graaf NA N1111au 1 kwam wel ia het volgende jaar, 
na het verslaan van A1111111BH , hij Heiligerlee , de stad mot eene redelijke 
krijgsmf1Jt belegeren; maar het. afkomen van den Hertog vu A,u, ia 
1568, met een vrij talrijker leger dan het 1ljne, deed laem het beleg 
opbreken. De Hertog kwam daarop binneu Gao11u,111 en deed, t11$1ehen do 
Ooster-en de Deerepoort., een kasteel met v\jî bolwerken bouwen, het.welk 
in het volgende jaar werd voltrokken. Over deze sLerkte, waarin eene 
Spaanscbe krij1J5bezettiog gelegd was, werd 1!'nau11a n'AV1u. tot Gom• 
maadeur aangesteld. De Staten van Braband 1onden , in Noumber van 
het jaar 1576, zekeren STIi.LA. met eenen heimelijk.en laat derwaarts, om do 
!legering en het krijgsvolk, dat WCtJenS waabetaling aan het muiten wu, 
tot het aaanemen der pacificatie van Gent Le bewegen en hen te overre
den, om het met. de Generaliteit Le houden, belovende aan de bezetting 
ten dien einde alle·de achterstallen, welke vrij groot waren, te betalen. Di, 
Stad,oogd Ro■L11, daarvan de lucht gekregen hebbende, liet Sutu ter
stond vatten en .op de pijnbank leggen, om hem aboo uit te hoorcn, maar, 
doordien hij alles standvastig ontkende, 9n het krijfsvolk heimelijk do 
gezegde aanbieding wiat voor te stellen, raakte het emdclijk op de been, 
nam den bevelhebber Ronu, met eenige andere Spaanscbe Hoofdman
nen , gevangen, verloste Suu& uit zijne gevangenis, bragt hem op ,de 
markt , onder het rreroep van lang le11t rle Pri111 I l.ang koe de State• I 
en deed hem, in den naam der StaLen , den eed, zendende voorLI cenigc 
gevolmagtigden met. STILL.1. naar Brussel , welke de stad aldaar aan 
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de Alfemeene Stalen ~roepn, en fflllft ~r ,... laca TV
.oellten. Hierop werd Gaus •• LAUIH, Graaf e,aa Bt11.,,.,,n, , als 
Stadhouder 'Tan de Algemeeae Stalen , derw11arta aezonden , die er den 
7 Janoarij des vnlgenden jaan aaakw.am , het vreemde krijgsvolk de 
· achtentallen ten volle betaalde en het , den 1 IS lllaart 11'77 , de slad 
deed uittrekken , waarop de Gronincen bCID 111 de Generaliteit dea eed 
'98D plroawheid deden, het kasteel, op last van den Bertoc vu Au• 
oppliouwd , weder afbraken en met den grond gelijk maakten , waar
aan met BOG veel ijver gewerkt wer4 , dat aelfs de doorrei1ende lieden 
,redwonpn werden er aan te helpen, De Groningers waren na 111·el ,·an 
Jianae '1fanclen oatslasen , doèh. de rost was van. korten duur, Seder&. 
ondeneheidene jaren waren de Ommelanden Gf> de Groningen misnoegd , 
omdat sij beweerden , ,dat de stedelingen hea door het starelregt onder
drukten. Zij verbraken daarop het verbond van 1482. Beide partijen Inra
men na tot baldadigheden. De Groninsen namen de Ommelander Heeren, 
terwijl sij binnen de stad versaderden • genegen, m hen tot.onder
weJ]IÎDtr te noodzaken. la het jaar 1178 kreeg de stad hare regten 
,reder, en de rust werd hersteld. Toent, in het jaar fä79, te Utrecht 
-een nader verbond van •e,,ieniginir tussehea onderscheidene provinciën 
,realoten was , 'Werd dit ook door de Ommela!Jden aangenomen , doch 
èle 1tad Gao1111'Gl1' was daartoe niet. te bewegen, als achtende de Gend
aohe bevrediging voldoende. De Graaf n11 RaHHIH I na zijne toc
·treding lot de Unie, onder seker beding, begunstigde dermate d~ 
Ommelanden in hunne twisten tegen de stad, dat hij , toen de slad 
:bom geheel wantl'JOllwde en 1ich tegen hem over slelde, haar, met 
omt.ren& 1000 man , in de maand Mei des gemelden jaars, belegerde , 
waarop de Regering gezanten naar de A lgemeene Staten zond , hunne 
bescherming inriep, en beloofde Le& aannemen der Unie. Vcr,·olirens 
nam Ran111ne de Unie volkomen , namens de stad , aan, waarop 
den Gereformeerden de St. Walbnrgs- en Minderbroeders-kerken wer
den ingen1imd en de Magistraat door RuKBIIHH , die Gouverneur van 
de stad bleef, werd veranderd. Doch• deae trouwelooie Graaf toonde 
welhaast, dat hij self den Staten niet gesind was, want op den 3 Maart 
des volgenden jaars , tlS80 , gaf bij Gao11111GB11 weder aan de Spanjaar
den over. Na dien tijd ~eet\ men meermalen getracht, die &tad Ie 
herwinnen; waartoe Graaf W1LL1• Lonzw11~ us N.u1.1.u, reeds in het
zelfde jaar, toen ze aan de Spaansehen overgegaan was, pogingen in 
het werk stelde en lln11E1'BEBG zelven daarin beleircrde. Dan I de ne
derlaag des Staatsehen V eldovcrsten , Graaf v All HoBBIILO , op de heide 
bij Hardenberg , waar, nog ten selfden ~are, bij het verlies van veel 
•olk , ook het geschut en de legertrein 10 '• vijands banden Tielen , 
noodzaakte dezen held het beleg van Gao11111u11, nadat het drie en 
eene halve maand geduurd had , weder op te breken. Daarom wilden 
de Groningers I ten einde echter van de Spaansche dwingelandij an
dermaal ontheven te worden, in het jaar 11S90, zich onder de be
scherming van EtrlAHTII , Koningin ean Bngelantl, begeven , hetgeen 
deze weigerde ; hoewel zij toestond, da& het Engelsche krijgsvolk , 
hetwelk, na L11cUTHS vertrek , in deze landen gebleven was, zich 
100 laten gebruiken door de Staten en door gemelden Graaf W1ttn 
Lon1wu1. 'f.lll NAsuu, om hunne stad te hnlp te komen. Dan, dewijl 
die van G101111GE11 gren bezelling in de stad begeerden te ontvangen, 
en daarbij met de Koningin alleen wilden handelen, met oitzomlerinir 
der Stalen, 100 liep deze aanslag te niet. 

Nadat Prins Munurs , iu liet jaar 11S91 , 1ieh te veraeefs van G110-
11111GE11 had zoel.en wcesLer. te malen , hervaue hij de belegerin:r or 
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den.ff Li 1191, kiaeade'de leRea,,luta tuatclten Helpen en Baren. 
Graaf W1L1.u: Lnnrrn voegde 11ich tÏierbV, Nadat alle toepnlfl'n be
ut waren , eischte IL11UT1 de stad op , doeh kree, een wet~rend 
u\woord. Hierna werd de stad, van den IJ Jnn\f tot den 19 Jnllj, 
veelal nacht en dag, heTÎII' betchotèn , maar ook even dapper ver
dedigd. De Oo1terpoort en haar rondeel • benevens de torentjes van 
de Heeren- ell Ooaterpoorten , werden door het aanhoudend echie
ten vernield , en de IJloeijende logels veroorzaakten dikwijls brand. 
Vele burgers werden nu mismoedig en wilden de stad overgeven , 
maar anderen n~ , wurai& een oproer ootlltond , dat echter weder 
plempt werd. De Prins utte de belegering ijverilJ __ voort, en liet 
selfa de veetingwerken der stad ondermijnen , waarbij hij aieà 1elve 
aoo ver wugde, dat hij door een.en kogel getroff'en werd , die eyen
wel op 11\f ne wapennnti11g afstuitte , aoo dat bij wel door den aohok 
achterover viel, mur geen wi>od heir.wam. In de stad werd men 
meer en meet' bevreeed en besloot eenparig , om met den Prins in 
onderhandeling te treden. Kort daama lieten de belegeraars een NJn
deel met 4 1t11kken gesehnt en honderd man in de lucht vliegen. N11 
zonden de Groningers dadelijk Gezanten naar het leger, om met den 
Prins 0'fer de voorwaarden nn overgave te handelen. Het gevolg 
hiervan wa~, dat er een urdrag/ealoten en den jS Jullj wedenijds 
geteekend · werd. De stad bebiel alle hare re«ten • maar 11011 Graaf 
Wrttu LoD1w111t VAlf N.u1,11 aannemen als Stadhouder, en de Her
vormde t?Odadien1t mogt er alleen nit~end. worden, Den volgenden 
dag trokken Muaan en Wn.r.n Lonswmt als overwinnaars binnen de 
stad , beaagen aanstond, de wallen , bewonderden bare sterkte , en 
keerden tegen dm arond- naar het leger terug. Na werden de rege
rin«sleden van hunnen eed en hnnne liediening ontslagen en He"orm- .. 
den daanoor in de plaats gesteld. Ve"olgens legden de Regering en 
de burgerij den eed nn getrouwheid aan de Algemeene Staten, in 
banden van • den Stadhouder Graaf WittH Lonzwam , af, waarop na 
Prins M.111111ts , met het leger, naar Holland vertrok. Men rekent, 
dat er, gedurende dit beleg , wel tien duizend schoten uit het ~[ 
geschut op de at.ad waren gedaan , en bijna even 100 veel door da 
Groningers op de belegeraars. 

Tusseben de stad Ga011111&n en de Ommelanden heerschte nog 
immer de oude tweed,agt , welke, aangegroeid in den oorlog , en , ter
wijl de stad de Spaansehe 1ijde hield , 100 ligt niet was uit te 
roeijen. De stad 1tond sterk op het behouden van eenige voorregten, 
haar, door··tuasehensptaalr. "Yan den Hertog TH P.11ln, ofschoon niet 
all eene eenwiffdorende wet , toegestaan, De Om m , Ia n J, n , daar
entegen , gewoon om op zich aelven te staan , merkten alle nrbindte
niuen met. de ltad alt eene inbreuk· op bare vrijheid aan , en dreigden 
het oude bondgenolscbap , waarbij d;, stad groot gezag in den koop
handel, en in het stok der regtsplegiog over de Ommelanden waa 
toegestaan , te verbreken. Doch dit , oudtljdl vrijwillig geschied zijnde , 
had nn kracht van regt bekomen, en het scheen in de toenmalige om
ttandigbeden ODIJ"lraden , het vermogen der bondgenooten , dat door 
eendragt magt kreeg , te ve"1eelen ell de banden te breken , die de 
leden Terknoeht hielden , op welken Toet die ook eertijds mogten ge
legd zijn. De Algemeene Staten dos, aange:&0ebt tot het. verefFenen 
der geschillen, ■telden te dien einde, in het jaar 11S96 , eerst drie, 
daarna aeht af negen Relflers , waa"an de uitspraak , in Januarij van 
dat jaar, door de Algemeene Staten werd beveiligd. lle stad G■omrau 



had aich; noch ten op&ipi""llll -de•· fll!Niillen · met, de 0•• el a
d en I noch in het opbrebgm· ~r acbter.ttalligct 'frél•·ÎD de fP1D18eD8 
Jasten, tot hiertoe willen' achiklrèn :aaar·de ·uiupraak, der A.litaaeeno 
Staten van het jaat 11S9'1, ofsch.en IIMD hield, dal aij, aicà daU'Loe, 
in •den jare tffl ell' 1edett t · dllidelijk Terboadeb• nd-; 1nlls , WN, de 
jeDIJSlc uitspraak, in het 'toriii-·jur 1189 4 uder "fel'liJaard,en beves-
stigd, doch men toonde aieh ffeD onwiHiff, __ ,er, in,,tedJnua&ea, De 
Regenten , die ballingen pwrees,: wren llader- de 8palllllèhe, ovel'lieer,. 
selüon, lloudèn de liol'lf8l'U -niet, ~de meer, ••t.een!~-••, 
beswaard heblien. De liari-ö :JneW het •oor - poot 019f9lijk., da, 
de-buizen nu .zo•dell -belast wórd•, daar·-\f • ffOl8ICl" wij on •..-en 
geweest. Ook konden ztf .niet dulden·; dat'.haar-~- benomen 
werden, die haar,' ten· aauiu der Ota•el•tt·de11,, vroeger ,,.., 
gand waren. llen dreef\ daarmbovea, dn•de1 stad,· in het jaar UK, 
het bebond harer vooffflgtfil ail.dnild1eli.fk bedonp had·• waartepa-, 
van de zijde !der Sta&en, werd ·unpnerkt, dat. .ader uao VGIIITefr
ten, nimmer znlken l,qrepeg wai'811, die· P.a■n,au-de.111ati, me&. aliak
sche OOtJIDerken. 'Vllrleeacf had. De tweet!ratrt ftunle loL in de. len&.e 
van dat -jaar, wanneer de Alsemeeae ·Staten een Wllleit- namen,, lliOO 

als men er zelchaam een, ender vrije volken; UI ten uitvoer, breni;ea, 
Graaf W1LLu Lonw1a. -vu· Nuuu kreelJ lat; om dejonpte-oitapruk 
der Staten met geweld te doen gelden, -ten •welke .iiado liU aida te 
bedienen had van de bezetting' -qn GaolllHb • alsmede van eenitJ' an
der .krijffSvolk, dat hem daarenhffen wenl toegeaanden. , Zoo ru .dit. 
-volk in -de stad was, deed de ,Graaf.de •'18rö•on\wape11ea, dat• me& 
nit.aondering -van eenilJ wootdelijk- venet., IIOllller tegeas\and pachiadde. 
Jiebbende aijne krijpknechtea hit., mt,aiclt aa geene wetl'den -\e ale,. 
ren , maar ■til haar werk ten 9Îtveel' te brengen., De ,,Wethoaden ea 
Hoofdlieden der burgerij behielden echter jaun· pwOl!I'. : .. , 

In Let jaar 16117 ontäond JJt tAJ .Ga01111ua eeae geweldige bereerte, 
ter gelegenheid vao de gewana lf'ffkieaing der We~ou.-.,nebap. Het. 
huis van .den Burgemeester 'l'i&lial .wera_ (Jèpluderd, Bij aelf, aieh 
in de kerk geborgen hebbende, liep pvaar van •Un leven; .doch. wercl 
nog gelukkig gere4, door Prins WtLI.D' v.&11,NHuu, die eeltt.er ll8lf 
droeg, dat , in het verkielen des' Raads, plKMf(rlll• rt(fleD . wenl am 
het gemeen. ,. 

Jou■ n11 Scam.nnae , voor clezen • , AfiJevaudi!Jda \'811 Stad ea 
Lande ter Alsemeene Staatnerpdel'ÏnlJ, -..-, aedert da& hü, &e,
bckomene last, in den nede met Portopl bewilligd had , van •llae 
ambten verlaten , doch aicJa niet IJOed aan 111111 Dedrijvealoos levea 
konnende gewennen , had hij , .dOOI' kuiperij , beloften en gacben
ken , bij verscheidene Barpm~l'II en Raden de. Had. , sijn bes, g.
daan om hersteld te worden , en toen hel hem lanp deien weg Die& 
gelokte, 11Jne toevlulJI genonieo tol tie blll'pl'ij, met Da01e tot. de Bouw
meesters en Olderman• der achttien Gilden I welke hij het. hoofd -volde 
met klagten over het onrelJl hem aa■pdun , tevens. pagende vaa 
verscheidene gebreken in de Regering , die herstelling behoefden , het-. 
welk van dat gevolg was, dat het gemeen , in de maand Julü des tremelden 
jaars , op de been geraakte , en , met. een -verzoekschrift , bij Bw-ge
meesteren en Raad, om hentelling van eenige besluiten aaohield. De 
Regering was in deo beginne ongeaind, om aan heL yenoek c!cr me
nilJle te voldoco , doch ,bevroedende, dat de baelLing , welke •Ü op 
hare band bad , naaowelijks aes honderd man sterk was , on dat de 
burgerij, io ,·cel grooter getal, de wapenen had opsevat , ~loot. 1 ti 
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t11e te f?e"el1: ,._ dat,"·~ men,~·•d; • de Gesworene' Ge
..,. meen1:e df ,.,...p TOOrtaan ia IJNIIJ'Îtle diens& zoo wtJveii, en 'tot 
11 geene· andere atnblelt wordl!n JJenoemd," De akte, waarin n11 Scaua• 
r.llftllla· onbekwam ,-erklurd w• , GIII · eenig 11mbt Id hekleeden , werd , 
\'bor· 1100 Yeèl ·de- ltad aatttïng , -WMer ingo,rokkr.a , waardoor hij hoop 
k-reeg, om eei4~nr ia'•sijnit'wnrdipNell hemeld te"worden, Benige 
mt clè Geawore1u, Gemeente ; om de ambten , welke zij daar benevens 
~én·, te• behmuhm , stamden ,..., bat, Gesworenechap al, ·in welker 
plaats ·tetlstónd ·lltltl..._ wffllen •benoemd., &Ues bleeF toen ,-oor eenen 
tijd iir, l'Ust·; doeh som11ri9e■ ,iit de ,Bege,ior verzuimden , op hunne 
Ml'l'rl', ook 1niet·•onde, de hand • arbeiden, om de burgerij te wia
nen , ·haar 'nrttoMNmde·; · da~•het chi· aan~rs der jongste onlusten 
met te doen wol' gè'lf'eelt, onMlên 'Welstand, der bargen te bevorderen, 
maar· om ~ehe aan dé• Regering te Bèraken', hetwelk bij de meesten, 
dlklrpanrs ge.W ft'l'DOl!tr•GID llll «e1ecn1111, he'r9n bun ton nadeel der 
Regering '"'rd 'ftfflaald , soo · nel , inpalf ,-oad , dat de oude Taal
rMMmeh en Ge-nn,...,.., Gemeeate , eindelijk, in September aan Burge
mèeiteren en'• llalid oelD Tel't8og inltfferden • waarbij zij de jongste keuze 
onwettitt \offk18'rtttn ·en eene• 11iC111We begeenlen. De Gilden , die ook 
ti!n irehoare,••aten· toeplaten, werd aangezegd, dat 1ij 1ich voortaan 
Met de 1aken"ffW• het bt!llàur aiet moe-t,en bemoeijea. llen ginlJ tot 
eèné 1'illll•e·keaze ••no GelworeaMà -over, en· de ireheele Regering , zoo 
1fel oude alt niénwe, Vet'liond,, ■iclr lot olllllerlinge handhaving. De 
-Boa~eesfers en··Geniagtiftlh!o, oit, de Gilden nogtan, niet k11nnende 
rwsten, i'iepell'de Gildeitroeden i.ijflllir1 ·met wornemen, om zich tegen het 
W'-ethdndmt!haJi tA!"-.enetllN-; doch· deie , de beletting in de wapenen 
phrairt •hebbende, ·deeil· de twee Bouwae111Lers onverwijld gijielen. 
Zij ,rf/rden· ~ ttesl•kt-, ,-66r dat•lij eo alle Oldermans 1ich ver
bonden hadden , om sicb \IOOrlûln alleen met gildezaken en niet mei 
•len· dér Regering in te· laten. • ·De Welbonderschap, ten einde het 
,retneen irenoe(Jen te g'èven,, middelerwij},.de belastingen op eenigo eet
W&l'en een 11iemig· wrminderd hebbende,, !loodigde eene soort 'fin ver-, 
gift'enis , omttent hetffl!en waa \IOOl'~dlll!II , at; doch de Ommelandera 

• 'fl!rllaarden 1ich tegen'dese ftrmilidering·der belastingen, om dat de 
stad 1191r niet bewiHigd bad ÛI bet 1Utlle• ff■ l\egters over nw Sca11u.1111-
HH , op wien zij zeer gebeten waren , en die van stads wege , sedert 
eenigen tijd , door twee aolclaten ia lija huis bewaard werd ; doch do 
Vft!es voOl' meawe OJ>!IChmlcling- had, .Ie Wetbonderschap belet, strenger 
met hem te baddeleo'. Prins ,W:11.1.1•. nw N.a.19.a.u, Stadhouder van het 
pwest , sedert in·' 6■01111111111 gekomen 1ijocle , werd men te rade de 
lîezf!l~ing te venterkfin , 100• als 1u~llS dan ook op _den 30 Nove1~ber 
geschiedde, Te,wt;I de gewone be1ct&1~, , mei den J.>rins aan het hoofd, 
onder de wapenen gebr8ff1 wu, ;,rerdan , op het onverwachts , veertien 
,-aandela \IOt!tkaeehten en twee koroet.tea paardenvolk ter stad in«ela
teo ,·die wicll, •ah in, èeB oegenblik, Tan de markt en de wachthui1en 
meester maakten, Tentoad hierop werden HDÏge oproerigen in hech
tenis genomen , doch vu· Scnn.011111• was ia -vronweuk.leeding ont
anapt , daarna eerst naar Bremen ea van daat naar Munster geweken, 
alwaar hij zich eenen geruimen tijd onthield , wordende onder bescher
ming en in dien1t no den ,Bi11ehop geaomen. Men ging voorts tot 
het aan1telleo van achttiei, gemagtigde Regten , uit de 1tad en de Om
melanden , over, welke lll'.gten , ten oventaan van Prins W 11.r.1• , 
over nw Scirun.n1U110 en anderen moesten -vODGiuen. Men boorde tegen 
cerstgemelde verscheiden getoigeaÎIHD \TllD lle1rerin1J1P9rsoncn ,. ea i~ 
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• TODDÎI, à'I0 ..... ~-!,·1Nfd ,_ ........... : 
• dat hit oonalr. was pwe11t "Vaa den oploop, pladerinf • oa..u.ïp 
• 'ferandering der lleprinr , in liet ju, 1•'1 • • claamaor een poele 
• IOlllme tf'lldl ptrolleD hacl ; dat hij '91111 '• Lands peuinpn -.er-
• ka" en IJiftea en. IP• 1J9110tell bad, lepll 1ijNa eed ; da& bU ia 
• clen hudel met Porlapl ........ ,... tepD -Uaen 1-.1 toa --
• deele 'Ril dea Slaat en van• 'WetliadilOM ... taeluippij; ea door 
• aUne drih om te lialaitoD, aohoon er twee aanlÎIDlijlae aw ka 
• lefeallenMiea,IGO wel in Jaaawas, '8 heilaaeee,adragtvHa 
• Slat bad aoebn te vorwü.ea ; dat hij 1M ftlll'lltl van Hollaad, 
• w.-i• het Por&u.-me werk, had doen druken en v--,Nidm, 
• • da Staten 'Ril Stad en Lande, in ....,re ~ 'VerbaMeli-, , 
• Nlwaper- heel dooreehaald ; dat hij luta&elijk ~, .._ • Beawmees..,. 
• ea eeoip Gemagtipon ait de ·Gilclen, luid ......,.aaea, ea tla 
• a..ct. deer ~ iredwoogen, om hem te hontellen, ,-ich ulvea he-
• reemende, dal laU Let leffll van eoui&e dier a.... ia da èud luML •• 
Om allo welke miacladea .bij vel'OOl'deeld 'Werd oat.liallcl te werden, 
aoodra mea hem bekomen kon , worcleaule te plijla alle aüae ...... 
ren ffrheurd v1rklaard. Ga11T Jua.... W ••-, pweaen »-.
meester der achttien Gilde , werd, wtpa llet oproer 'MIi dea jan 
16, me1 het ,waard geregt. Doolor Lec:As HA11ua, Advobat , 
en Ga.to Uolll& , pwcaen Olderman van het Kleenaaungild" die 
men oordeelde gelijke 1vaf verdiend te heblNin, werden noatam ait 
genade, uit de Vereenigde Gewesten en uil Oolt.-Friealand, pha_aaea" 
Tc1lgen1 Tenoelr. hiertoe aan de Staten der udere pwut.- , aan de Al
lJ'IDll'De Stalen en aan den Graaf Tan Ooa'-Friesland la doen. Do ver
gi&'enil • Troeger door de aldd Terleend, scheen heawurlijk m• dae 
Tooniasen te kunnen bestaan ; ook oordeelden sommipn , dat de slad, op 
sich aelve de oppente magt niet hebbende, aulk eene 1'ft1Ïtîenia niet 
had mogen verleenen, waarom mea ze niet liet. gelden. De Alpmeeue 
Staten aogtao,, en de Slateo van Holland aelve, betoonden tp'08& geooepn 
over den ijver van die van Stad en Lande , in het ,trall'en cfer oproeripn , 
hun aelf1 meer krUenolk aanhiedenu, indien lij het aoodig mesten 
oordeeleo. Prin• Wu,Lz■ n11 Nuuu, de ruit ia Gao11U10&1 hersteld 
hebbende , arbeidde tentond aan het bijleggen der geachille11 , twsda 

• de Stad en de Ommelanden gerezen. llij en de Gemagti&den der Om
melanden beraamden een rqJlement, waarbij die van de jaren 1610 en 
161S9, in de voornaamste opigten beveiligd werden. Voorts werd er 
een grond bepaald • Tolgen1 welken de ambten in de provineie zouden 
begeven worden. De Algemeene Staten hekra31igden dit realement op 
den ii Februarij. Wat lat~r !{Hen aij ten ovenloede hnone goedkeu
ring op een reglement, door de Reirering na Gao11111u , op bonnen 
raad en voomamenlijk door de bewerking van Holland, gemaakt, tot 
belooming der Gilden , welke sedert geene algemeene vergaderingen motr· 
ten honden , gelijk zij tot hier toe hadden mo1reo doen , cn niet dan 
hij één Gild , tevens met voorkennis van BurlJemeestcren , bijeen ko
men. Ook werd het ambt van Bouwmeester vernieligd. Door alle deze 
schikkingen werd de rust in G1101111&111 en de Omuula,ulera voor 
cenige jaren hersteld. 

Toen de Koning ,·an Frankrijk, Looawu& XIV, D1et zijne hondge
nootcn , Koning Ku&L Il van Engeland , den Aartsbisschop un Kf!ulen 
en den 8is~chop van Munster den V ereenigden SI.aal, in den jare 167:-.!, 
aoo plotselijk op het lijf viel, kwarueo de laalstgemelde Kerk,our,deo • na 
Ovcrijuel bciet en Koevordeo nroverd t,e hebben , anel ecuc lu·ijlJIDl.l:Jt 
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tie Zeidaijde i!elaprMn, De ,t.a,d had \ot GouverneurpQ01De11 Kun n11 
R.t1111a&an • een dapper eq ervaren k.rijglheld. De Her&4JtJ vua .Hor.nm• 
Puu■ had.h.t bevel oMllr hoL .-volk, e11 da Kolonel S.0141DUH fi«IJ' de 
ruiterij. De bmeUÎDIJ .batood in, 1len betJioae aleclii. uit. i' vaan
-'- .,oeLYOÜt, ·4. 1wuiaardell .rw&en, m ~ vaau4ela dnllJOllden, te: 
um• ruim iOOO 1mn uiUQak,adc, JRllllr :r.ij'. werd l1lllU daa de Lel& •-mu àor àa 13 ., .. deleq bu,gen, clie pweer voenle11. »..... 
wa-den el' nar 4 aicawe vaandelen va.o AdvOllllten eo a.odera lieden , 
die tot, deua lijil toe nij 'Jan de. wac;à~ llfa&'ID plWllllt en eene .com
pagnie awdenleo, ,1!50. man niwaakende, opgerir~, ~n YÓÓr dat. da 
lt.ad uog,,guaeel,J.w de ;wijanden .bef.Dil wa11. ,kwa,meo.er. iOO 11111D, 
-i bijltjes pwapead,..biDMD uit .het ('C(Ïa,-eQt vali Koaiapruarli.t.. ». 
aLcrkten en.ma,aaijaeD,wareo in i,iedim staat, .en de l\ejJeriog, IOO "cl 
als llet. •olk, dn te, .-it QIK$er bet. bevel,. vaa RHuuun a1ond, 
wuen e-r ,geaiad" oaa.,den vijaod buiten w houden. De ervan,a 
S&acbeogd , de J,e&qpriOff. nwch Jans voonien hebbende , had allo " 
lntiNn en tuinen , aan .dim. kaat. hui&eo de •&ad staande, doen ver-. 
Lraàdea ofaleebw.. Op dm lleQt.en aantoçL der Yijaudén liet hij de 
aluÏMII opeuzeUen en de dijken doonLeken , om al100 hel land rondom 
te lûma onderloopeo. Doch ,11,t. ~elte de Bi.-choppen vau. Keulen en 
Munster niet, dea ai Julij, b:inae.luijphendeu le doen uaderen en nog 
dsna:ellden aYoad un 4e looPiJraven &e d111111 werken. Zij deden den 
!l7 dier maand 'UD. eone batterij mol ,ur slnli.ken op de atad achilS
leo , maar du ..bu.wame artillo-ialeo , <lie in de at.ad 1,agen , maak.ten 
de. gelieele .haUerij, eer du dag t.eR einde was , oobruili.baar. Des an
lleren daags-deden de Biacboppcn de naortieren le werk •tellen en me& 
bommen en pnaten opde hllÏ&eu 11erpen ; doch deae veroor.11aakLeu , door 
de pei&e.voonorg ,au Ruuaun en de naarstig.heid vooral der Doopa
painden, die ,ich kit blUSM:hiug van braod liet.cm. gebruiken , weiniir 
nadeel: maar de. Ylllgeude dage11 ICb:oten du bclegeraani ·des to heviger, 
waardoor er groole schade in de stad werd aangerigt , en de inwoners 
pdwollffllll wcrdea met bun builffe&Îu oa;u- hd noorder gedeelte der stad, 
war aij Yeiliger waren, te vertrekken. lolluscben 1cbikte de Stadvoogd 
aijo geschut zoodaoig op de wallen, dat hij op het einde van de ge&egde 
maand , de wcrkeu van den Bis5ebop en den Keurvorat aeer begon te . 
beschadigen. Hij liet. ook onderscheidene uitvallen doen, waardoor de bcle
lJ•raars genoodzaakt werden met verlies Le wijken, en nieuwe werken te 
beginnen. De burgers, die de bevelen van· den Stadvoogd gchoonaamden • 
gedroecreo .iich zoo manhaft.ig als de bestgeoefeode soltlaten•, en de stu
denten kweten aich mede op cene verwooderenswaardige •ij11t, 1oodat de 
Staten der provincie gedeukpennUllJen ter hunner eere hebben laten slaan. 
Ondert.usaeben :r.agen de beleger.mts hot, IJL'l..ll hunner OOll)meu vermin
deren• 10nder veel uiL te werken , waarom :r.ij, in de maand AnlJlllllus, 
met .gloeijende kogels begonoeo te schieten ; doch de&e deden e,·cn wcinill' 
1ehade al~ de eerste , doordien :r.ij door de wal..kerheid der Doopsgezinden 
meest werden uitffedoofd. J)aarna zood de Bisschop ecncn Trompelter, 
met eeoeo Trommelslager, aan de Regering , om eerlijl..e ,·oorwaardeu 
voor le stellen , indien aij de s&ad wilde overgeven ; doch men gaf hem 
tot. antwoord, dat men algemeen ~loten had, het uiterste af te wach
ten; en qat de stad, welke eene .nieuwe versterking van 1oldatcn, 
kruid en geld bekomeo bad , nog vo~r onderschcideoo maanden van 
'volk eu allerlei krijgsbehoeften was voomcu. liet vuur van het geacbu & 
en van de bommen ging uu mot Je1elfde k.racbt voort , t.ot dat het den 
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ill, Àfllu,llf&1i.n k •••°'~••• -d,r. li1111liopp1n1,,,allln, .. moedKten 
eene1Qaal liet.110"..U,Cn, llau,à1111 -legu,, dóoa, dé. .i. gemeufflileo , 
geli.wel.llt:o "aielum en wegloopen~ ualÏenlijk,-venmelt.ea--. Na,.diea 

· tijd h.®.rdo m.en in het.•.ûandelijke,l'l9r, 11i.,..dan•ad •usltelta-eLie
ten,, hetwelk de ~n ,deed -1eakea, 4aL hu. ,lflNba -oabftü.
baiu- of, dat di,. eeue,.~rüpliat ,was.3,,dacb,,drie bonllerd.,.aa..de. 41M 
TenebroU..dste QMIJIIJ,IIQ 111D die lleHltinlf,.dedtn eaaen, llilaL,,ip de 
looPlfraven der 1ijand,eo,, daar . .U een,poet ..bJ.U,.ll,,UDric,&lea ,_ ... , 
wa,ar zij eeoip,pvealJIIIG u-. in.-de atad •,-a•, lleo,T4Jlpcha 
na.dit liet -de 'IIÜ4tfld het-poa,, "fa ,bet.,,lepr. oplt.._. ;-. Jat.ende•• 
mijn~, .die"Tenaanlifld waNIII 1 1prinp aa, .-..Jiet,.aMe-,aij11e.,,,_ ... 
1k, Gouver!MlW', . daar,1111 kendMbep •f!Ûl'ellllt heWM.,Ja,, tl•li. dauop • 
deia 'J.7 .dieuniud.,...d.e NUerijell,intbraad--..,..da1Jracbleo,•11Uea eo --1~ waplloeo ,~ijpbeheei\ea en lege•nitr,•cl.oer,den-vijud dauia-aclt
tergelakn-, er ai, m,,1eo. De.llall •erdi gehoodeoi. .. opèen i8 AT-" 
tus, door den vijand geheel ,erla&ea te lija -p..-, .• ...., de Gro
ningers, .den dag .'HD den Sl '°" hiddea.ea, vaan rier.den·, om -Goal 
vopr de gelukkige verlouing te ilanka" 110Alen i8 -als.dan,--.....
tlag all11 jaren bebbea pvierd tot ,io i'Z91S toe " ea ,wededa 1839 &o& 
184'J.. liet verliea eer belegerdan ~ ..... , pl'Ïlllh beftkead -r .... 
meoigLe van kogela, bommen en- IJl'll•a\OD f door .den 11ijand io ,ft alad 
uescbolen en pworpen , . en er, werd• geen, Jiendri -eebea v--■a. 
Het Yerlies 'l'ao den vü1tnll ecb.&er; waa ..ae:e.- -groet. Van lle, 'J.i 000 GIM , 
waarmede het belelJ wa, oa.derMlllll!Di" tpnpo • -.....,_ ,1i,OOD .....,.,, 
onder welke D(!IJ _ 1400 aieli,en 't'are.11 ; . 000 .Inramen. naa,,-de lllad ovea
loopen, en 0000 begA11e11 .•iç'1.,.aaae,videre ,piauen, -- .da, er -om
trent 4400 dooden waren, .waaronder wie Kolonels, twee Luitenat
Kolonela en.drie en .-ig X.piteia, •.• ,ia, lid verlaten der•d•"Aro.vuclen 
de Grooiopn, dooi: het beleid -.an deo moedigen Scboolmeesler- ll111t
DEar Ma■au n11 •■a T.uua, I.MVorden wedvom ,.. ea wrdnwo 
den vijand voorts uit, Win1choten 4 Wiachotersebans en Wia■cbo
tenijl,, alsmede uit het Huis-t.e-Weddo, uit de Jh-uaaebau•, de ,Oude-
1cbans, ena. R~IHAUH weiid, A.QL lHIIOCIDinlJ, ■ijner getrouwe dia
■ten en betoond hebbende k~kmlK!!ll-,laeîd-, door . de SLalea, Jao
halve tot J.uitenaot-Generaal der, proYincie Stad,eo Laade en Goavernell' 
nn de stad Gao111aen , ook t.ot Drouaard na bei laodschap Dreolhe ea 
tot Gounrneur ..an Koevorden aangesteld. V eryolgena werden de ff!i

tingwerken der stad Gao1111u:■a , w11lke gedurende bei beleg eeoige aelaade 
hadden geleden , weder opgemaakt, srootelijks verawavd ea wrJae.. 
terd. Ook werd tut hare veraekeriog ia bet ioekomende, • tot Le
vestiging der_ oabori8'e provincie Friesland, al1D1ede, die van Holland, 
imionderheid het Noorderkwartier, door de Algemeene Stalen bealolea • 
haar op gemeene kosten te lat.en tent.erleo , en Leo dien einde un de 
Drentbscbe aijde, tuuchen het Schnitendiep en het Hoornacbediep, dur 
zich de vijand, wegens de hoogt.e van deo grond, md aijn leger hatl 
nedergeslagen , den bodeo1 gedeeltelijk. te laten sleehteo en met den 
)ageren grond gelijk. te maken , waartoe dan de afgesLokeoe aarde• met 
karren op de stads wal gereden, in de trrootste holligheden der dwia-. 
gers werd acbragt. co deze daarmede pv11ld, vaarhij eeue vestintJlinie, 
,·olgens het ontwerp ,·an den , vermaarden Co1■001.,, is uelelfd, io 
welke, naar de slad loe, bij beruagtigiug door den vijand" DOff twee 
or drie afsnijdingen konden cremaa!..t wordeo 

pe Trruode, die Lcr 11cli•r,enhciJ van de gr.hoorlc ,an WaLLt.■ V. 
rr111s mn Oranje, te linollL,GBa bcdrc-.cn \\erd, saf, den, 14 Maa1·L 
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1748•r••nleitllug ••-hewp,pn .te, het ffé11et!1t, ·hetwelk 'N!INls on
tefflldnnw••;· M de llefferil'lf• te weinig werk· lltlbeen te maken van 
d11uhoop 'ferhelillt:;:"W1L11a IV, en ·ook opgewonden werd \tegens 
het~n •• n"o~loom·door de Pnaecben. Eenip schippers
,...eeo• ,· sidh ettelijke da!fén te 'ftlttll , met eene boot op wielr.f! , door 
deittad•hl!bbemle•INU '1fden ;1erwijl'flj ff9dunetQk ■ehoten ,Wilhelmns 
ftll NaiNinren ·>tengffl ; en• WOi' de huiHn na eenige voorname lle
cteir em enen •dt-lnk~lriölJ 'ftoeg\lb •, .,ta,en niet 1nllllr hunnen zin ont
fflllJ80 aan"h>et hals• "t'llln •den •Burgemt!l!itel''11öaainll'i· GsllllT111•1; De 
'INlede·, dieechtel"eene-an11ereed heimtlijlat oe..-k gehad heeft, maakte, 
ut, laet'getnl!f!n 'ell''de"jbngeM', ep ff$11elden dag, ttet hnn van den Borg-e
meesteP•aarielen éll ~ltjlt 'Phnèlerdeffr. llen haalde selfs de koets uit 
clen •• ew·,ne;p11eirt ~t:·'Wlltet. Me'fl'Oft GMTlff•, die niet had wil;. 
len •1rlj•·• •wetden· de •neratlen lb kleedefflr Tart het 11tf ser11kt. Rilt 
op,oeri· 'WWd • ••·' moèitl!· gettild •1m eemge · belhamel• in hechtenis ge
nomen. Dne ilu111Je1"-werden, ·eenip •daSèD · later, gegèeleld en ge
manen , b\J 1relle• • ge.held weder. eene l!'fteldige beweging onder 
het:~·ODtltond;· datdenSl!herpregter te IUfwilde, ensich ter naau
•ernood door ·de· heletting' tiet ~- •Het oproer H1I het huis vé'n 
Onanna nlleen onlllertnuellen 11angt!legd , om liet etf-stadhondersehap 
Ïlr '• Printen mannelijke 'ffl vrouwelijke• nakomelingeft' met ge1reld door 
U· •dfljff1t ;· wantoe det1Staten ·vil11 "8t1d · en· Lande nog niet hadden 
knoeri beslttitMl. Men •baaldll, oog d~trden avond, onderscheidene 
Heeren uit llnnne lrllÎffn; clreet' e1nll'U1tg hen naar het stadhuis, daar 
stt· eerlaoa\r gedwongen- ,raren •f te koecKpn : • dat de zittende Raad 
• •oor h~ e"""8dhoadenchap ,,., , doch 4at ·men· er den onden Raad 
• 'flll de,Ommelanden 11og OYer moèlt·•l'lllldpb!geo·, lletwelk met drie 
• dapn 110U pla111 belmri.", • .._. ·tèh dèS~n dage ,rerd 1leeht1 met 
alffemeene -woorden afgekondigd :' • dat de ·Staten van Stad en Lande 
• Z\jae Hoogheid <rerklaarden TOOI' Brf-Su4hooder , Kapitein en Ad-
• minal-Generaal , .. hetwelk wel ia het eerst eenig senoegen gaf, 
doeh · •poedig gec,ordeeld ,rerd , pheel niet oftreen te komen met het
geen in andere sewe1ten geschied was. Middelerwijl was er ook eenige 
beweging ontstaan in het Oldambt, dnr de iniresetenen zich in den 
wapenhandel oefenden, 'ffl'Jl'aderingen hielden en eerlang Gemagtigden 
••r de 1tad 1onden , met de begeerte, dat de Staten een dergelijk 
besluit, op het erf-stadhouderschap, 1m1den nemen , als bij de andere 
gewesten reeds genomen wu. Uil de Ommelander kwartieren van het 
platte land , ,ras men te Appiagedllftl bijeen gekomen , daar hetzelfde 
besluit gèl!Omen werd. De Staten , den brief, waarbij zij den Prins vu 
Oa.111111 berigt hadden, dat 1ij hem blootèlijk ·tot Stadhouder hadden 
Terlr.laard , geopend terntr gekregen hebbende , sonder dat de Prins 
de hem daarin opgedragene eer had aangenomen, besloten eerlang hel 
lladhoudenehap ook erfelijk te Yerklaren , in •• Prinsen vrouwelijke 
HOWel als· mannelijke nalr.omelingtchap. Doeh alzoo •Une Hooaheid 
hier soo ,rel als in Friesland , seer in zijne ma,rt beperkt was door zijue 

•ïmtractie, reed• in het jaal' 1718 vastgestelif, arlieidde men onder de 
barirerij van Gae111R1 , om inteekenaars te winnen op een versoek
aehrift. , waarbij , onder andere ponten , be,reerd werd : • dat da 
• Prins 1terd aangesteld , om in 1tad1 en provinciale collegiën 
• TOOr &e aitten , en·, om in geval de stad en de Ommelanden ver
" schilden , met een van beide te mogen besluiten ; dat hem ook de 
" begnÏnff nn alle lr.rijirsambten werd afgestaan , en dnt hem het 
" opperst toeaigt over de zijlen of sluizen werd opgedragen." De 
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Taalmaneon en,Qa..,....,,,...... oordmldm, ta ,...Îf ,-- Ie" 
worden in uilen Tl• regering·, ea le-renlen daarom eea t•llloog iu
aan Burr,emee11terea· en Baad• -waarbij he"ormiDf, 1!11D eenip pun
ten be,reerd werd. Doch ap di, "ea1oef, en het 'ftll"zoebcbriCL der 
borgt>rij • kwam in eenip weken gen antwoord, llea wachu.e mid.-
delerwijl met ·onpdoW al, wat. beschçid er van "den. Pria ,soar 
komen • o•er de opdr,agt •• het Ul'fl&Mhoudenci..t,, .,Docla '4ell '16' 
Regerinir eerlang eenen brief •an -hare Afgffaanligdea ,aan .. cloa Pril. 
in het licht pf, waarbij Week , dat llij lid •C.tadhouderacbap • 
onder dankbetuigàqr, aan.....-d laad; doela • se}ijll verbeden bleef 
aan de Yorige instruetie , ontstak heL oproer wederom. onder het wolk , 
dat aieh na heaw•rlijker -llillett lie&, omdat do·~, waarop de 
Regering aieh Yerlaten had , onlanp , -0p uillllrali.ulijka lul HD dea 
Prins , ter stad uit , en naar Breda get.rollep w-. De LewegiD!f duanLr 
twee dagen achtereen. Verseheideoe baiaen YIID · RC(fllllle• en aoclerea 
werden gewelditrlUk aangelast , en de aitwide Baad eindelijk ,--1-
aaakt , om den ouden l'II niet1wea Raad bijeen te roepen, De llurgerü 
kwam in het geweer, de aanstelling van den Prias tot Brfa&adhota4er • 
in de Yronwelijke aoowel ah de maunelijke aako,nelinpcbap, op ge
lijke wij:&e al. ia de andere petten !JUChied was. werd wederom 
afgekondigd. Doch eenip maakte■ het gemeen wij•, dK dae a► 
koodiging niet Tolcleed. Het volk • aelf niel watode, wat lie1 be
geerde , schreeuwde , dat mea er bijYOl!ffeD anoeat : ,.., alle Pritnl.
ga_ë,a l'R Yao,ngln I R·Ïtl die IIOlk mote ea ..gl ol. ÛI Holi.ui. 
lleo bewilligde dan ook hierin • en in alle de- aadere punten • die bij 
het veraoeuchrih der burgerij begeenl waren. Zijne Hoogheid Lelr.wam, 
nn wege de stad , • beslissende slem , ,wanneer de twee Jedea der 
Staten vetseb.ilden , het retJ& om alle krfüpambten te begenn • 1niLs
pders het regt un voorait&ing en 1le1u in het collegie van Geclq>11-
teerde Staten , van het Provinciale llot', ProYinciale Rekenkamer , 
C.ommiuie van Financien, en Akademie, waa"an bij was R«lor m 
Curator ,flag,nficnliuim•• Voort.& was hij Opper-HouLvesLer. De drie 
geaeeselde en gebannen personen ,werden wederom ÎR de sLad selaten, 
en in hunne verlorene eer hersteld. Doch dór dat het Reglement-Re• 
formatoir \'an den 27 November 17 49 de rost. heraLeld had • leverde 
de geheele provincie eeneo staat van oproer en regeri111floosheid op; 
want ook de inaezetenen van het Oldambt kwamen, mel stokkrn ea 
k11eppels gewapend , in de stad • haalden de Afgevaardigden der Om
landen naar het l'rovinciehuis • niet zonder veel geweld te gebruilen 
omtrent sommiiren , en vooral omtrent den Heer n11 ADG.uo. .Hen 
dwonir die van de stad en 'nn de Ommelanden, om 1-tabwij-&e bij
een te komen , en dergelijk besluit te nemen , als reeds door de 
&Lad rrcnomen was. Onderscheidene andere hoopen van afgezoodenen 
uit liet plaLtelaud kwamen ook voor den da:r, mel ver&ockacbrif1.en. aan 
de Staknveriratlerinir, welke niet durfde nalaten, .ia alles~ waL van 
haar hl':Jeerd werd, le bewilliffen , doch de eindelijke uitspraak oYer 
de geëischte pnnlen van bervorminrr • lieten verblijven aan den Prins. 
He boeren , die reeds in aanmerkelijke gel.ale op de been rrckomcn 
waren, dreigden r,ewapend in de stad t.e komen• gelijk eenitrcn wer
kelijk deden, doch keerden allcnirskens, naar hunne woningen teru:;-. 
J>e studenten hadden :1ich ook iu d~ beweainrren gemengd, en ou
der anderen van de Stalen bc:reerd • dat de l 1rina we1·d &allll'C5lcld 
tot /lector ill,ig11ifice11linim11,1 va11 's lamls hoorreschool, waarin insge
lijks bewilligd werd, TaallJllllloeu eu GeJworeue Gemue11lc werden in 
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BW --•111....J!.lea ...... , e& cJe P.i•• .. .U..,leDnie IJllfHCD 
door huiteupwone GematftilJden uit de llepnllf • door afge&0nd1111e11 
ai& de bmiJerij der 1tad · en uit da iupaellenen ten plattenlaade. Na 
dat allel 111ch wecLta, t.ol rut l!ChNn t.e achilr.ken , nrwekte11 de be
weginlJen in Frilllland I lejJea de Pacht.eis eR Opaiswn Qn\slaao, na, 
Terloee .... een~· dasen, nielMre beroerien ia de 1lad en in de Om--
melallMII, De • enlaailjea werdim ook hier op· alle plaatsen om-
ffl'Îlehaald. De uteerde Slat.en werden paoodaaakt , op den 
10 lnnij, alle pachten af &e schaft'en. Van wege tie 1tad werd te pijk 
acherpe order jeneld tege■ de plwadui..,..., ,raarna het. semeen YOOI' 

enen tijd ia. ruit pnakta. 
Met den ..... , Tan J'oaij 1787, werdan doer de Priatpainde nnt

-.enlaalders ea oproe,mabn~ t.w• ciaAen lang, de burgen en io•o
Mf9, in hunne pe,tctNn, huiaeo en beaiuin1J911 on&rast, on bnoH 
goederen Tarnield. Eea -alledrijf, waarin het lr.rijlJIYOllr. aich aehijot 
~ . te hebben, Althao1 de weordea der aankondilJintr · hielden 
ID , dal de .BeplinlJ het ILNIDIJ plalla8', reeds in October dea VOl'Ïpn 
jun IJ'll'8'dn, veraieuwde, • aoo opaîlJt.elijk. de patelde premie van 
• honderd ■ilYeren duliat.ons • aan de unbrenprs, al, aocleniaa; voorts 

. • dat de daden of aan1tolun van ■oedanip wanb\!(}rijven , Yerregaando 
• IGlbaadiglaedea en plaaderiDIJe• , daaffan overtuigd , dadelijk sonder 
• TOl'III .an proeea , anderen ten Yoorheelde, met de koorde 1oadeo 
• ... orden pint\, ut er de dood - •TollJde, 11>ade1 eenig . onder. 
• wheid van wat •tand, lietaij borger, inwouer of militair." 

Beb Teel prachtmakend voonal , bionea Gaoau ... , greep plaat■ ia 
den naoht tUNChen _. en i1 Febroarij 1788, ten welll.en dap Tier 
Barpmeelen beëeditJd waren. Dit caf plepnheid lot. een nolijko 
1181118Dkomlt, in de bwberiJ ,het Gouden Hoofd, wer•aarts het 
maaijk • in bet. beiJin van den nacht, •eel •olb lokte. Goed- en af
keuring hejepnde dit bedrijf. De te clie, dage bemii:ade volksdeun : 
.Al u OtU Priuje aag soa lleiit; aln,l •l lij St.a,/,AouJ.r :ija, werd 
limntwoord door den tegenzang der partijen : .A.l i, tl. Prin, ooi. 
'Mig •oo groot; aln,l •l luj i,a d. 1lool. Hieruit rees 111lk eene gist.ing 
in de gemoederen , dat de Oranjepartij de herberg de Unie , waar d11 
«Nlieteit. der Patriotten VeriJaderde , aan de groote Markt staande , wilde 
uit.roeijen. Bewegingen , hie.,.it onlat,aan , 8'a•en aanleiding , dat uit 
.die herberrr, op het wijnhuis de Gouden Roemer, de YetlJBderplaau 
-der leden •an eene Oranje-societeit., geschoten werd. JJit aeUe de 
menigte in 'YOlle woede. .Men smeet met 1teenen in de Unie , onder 
veel iretier en geroep, met hedreilJing, • de Unie aal het onderst. bo
• ven, soodat er geen steen olJ den anderen aal !,lijven." De inr,e-
1metene steenen werden op de smijten terug geworpen , en men bestond 
gewapenderhand, op den hoop, voor de Unie aamen,Jcschoold, een uiLval 
te doen. Een uit wen hoop, wordt gezegd, ia het aangezigt gesla:ren 
en lanlJI den grond gesleept te 1ijn, oader het geroep , Aet ü een Prin
,,. Krwaijer. Sla luma 111C1t1r dootl I Men aocht hem naar de U11ie lc 
1lepan, -doch werd daarin verhinderd, door den Sergeant no het krijgs
l't'olk , toen voor de herberg staande; wordende die nacht in vele woeli11g 
pleten. Dit bedrijf had ten gevolp , dat Burgcmecat.eren en llllad 
,des anderen daags het bcshut namen, dat. die socieleit, door de Stads
regering een broeinnt """ ortgere!f,lJJ,,«/,,• geheeloo , waarin , gelijk 
1ij 1pralr.en , • &ederL Ja1111arli des Jaan 1786, alleen incomtilutio,aecle 
• e':1 onwetLige adressen waren onLworpen , troedirokeurd en get.eékend; 
,,Jte eeu sleeds opwellen Je brou van morren, Lwe~palt en parLljsebap 



911 oa·o. 
• ·o~IMN!efl ·, '\lraafdólll' ~l'bet ïlér stad j' "l'ati' tlf4 'lbtlt1jll'j1wèfd lffl'ltaO,;f, 
• zoo als daanm ondel'lleheidene frébeurtenis,t!n 'vodl'blffl'llen 1ntl'l!n·, eb 
• insondetheid, die van dtm :talltst..,.,rpanden- 'llaelit'r'llllli'"Olltbeaden 
,,. ~orden ; 'le•ett• die- 'soêil!tfft ''foor het' -.ertölg wrtiWèttde ~• met' lvenrie--
• tiginrr van· atle daarin · genomene besluiten, vetleèndff eomniluiên m 
• sehoude11 briè(.tsselinll'. &!n· iedu 't'Odrts aanblt'nëbdl!', lieh niet m~ 
• regerihll'9arke11; rnaar·mel/ -atfnè fitri1hoaclmg·e11•·~ te k!m.,.,_·, 
11•mllende anderzim;·ah eéll w8toorder 'der opetf'batoe· JU9t 1 heschoawd 
• eft resital\ worden.••ll '' ,'l,I 1~ I•• ,j '•,I' •>I · 1 "'' •I • 

De "Ftà111ehen, bt··bet begin··-.ao''ff911• t1n1''Vadl!rl#llll'W1-rtitr ~ 
den :djnde , tTokken ·fo dil lliaaod' 1'èbl'ftrlj bok fflloi'IW4lllr 1bhinen, · ,...., 
dj', gelijk• toen b\jiltl overal ,' 'ddClt velen met hlVthchar, ont'fangen wetden. 
De · algemeene leut ·was t •riJAffll r' gel(jkltid ," IH-oetl~r_.,,,.. Be&' -'lt 
plantte met Tl'eoffde ~ degroiote rt111rtt eenen lll'tjbéidllbddm•;·met ~oen 
l'Ooden JIH!obijnen Jttnts l!r op';' waar men mee'tulè 'htt''i!ètst Yeti" ,.rij'te 
tijn, èn 'Tl!rwaehtte van -deze onnrentelinB'Tèel heilr; 'b&èll1Joiroolt ·ftle 
nadenkende en verder ziende hl wonen, · mt. dezèir 1tilllt TBn 1ak111 , den 
Vaderlande ·•ele tatnpen •bonpelde1C •De Groninrren'tllHffl'ftladen-.... 
v1>lgen1 al 1Jet. ·dmk.ketrde ëener 'aa11ho11dl!nde •inllwaltlerintt" -.an •er
■ebillend 'lrljgsvo1k ~ tm,\fl de buitènire,tone otibrèllC'leb geddritJ •e,.. 
meerderden. De Staat gl!heel 1an g'l!<laante 't'ffllnderende; weNl«m ook 
aldaar de Gilden , en· 'rele ahdèi'é' 'fdór~~ ·dezer·, 't04ffl -.oo• aansiell• 
lijle, stad, met. het alonde Stads gilde- en ■rapeltefft, ~ -.lrbietigd-. 

Reeds den 11 NOTemher·tSH,·onl'fing 111e'II te·Gao1mMN hèt•sel:ertl 
hérifft, dat Aurieb, drie dam· te '<toren, doOI'' de Rns1ën . ._ •bleaèt·; 
het.welk irevolffd wetd door eene twl!edè tljding, du•de Ko.alken 'Gak 
reeds op het Overijsselsche gebied ·getroltkeh waren. Hierop '#èt'den, 
nog dienzeJfden dag , de batl!abs der Do111men , en detr •~• 'álle 
de onrige Franscbe bureaus: gesloten , ·en kreeg de Pttfätwv bè'ftt, 
om aan de fran11ehe ambl'enaren teisJlllssen af te· geven , ·mits' 'alieeat 
cmr de Lemmer en o'f!I' fflll'lingen. Op Zondag den H n-... er ffll 
herifft in van den Onder-Prefekt vm ·Assen , dat de Kozakken te ■er 
pel gezien waren , waarop alle de Franschen , die sich DOff te Ga.
bevonden , in allerijl die stad verlieten. Dit vertrek , hetwelk d__, 
~en van menschen op de heen bragt , die het· aor van hunne 'Verlaar 
ftfrCDden , had lifflelljk, door overmaat van vreugde , en dlt()r llet ge,aà 
van qeleden verongelijkingen , aanleidlnrr tot ongereldbedea en wraak.: 
oefèllmfl' kunnen rreven, doch hier ll!fft!II werden in tijd• de'krachtig1te 
maatregelen genomen. Behalve dat de rreheele gewapende bn'IJl!ftD&ff'I 
dadeli.lk in de wapenen kwam , wapenden zieh ook 110ft' , oi, vt!l'loék , vele 
uit de aanzieolijkstc burgers, Tan welke een veertigtal te paard door de 
stad reed , om alle oproerige bewegingen tqren te fl'IIIII ; terw\tl de Heer 
JnLz:rs, thans het. ambt 'f'an Maire waamemende, en de Heer Busar, 
Kolonel der rrewapende burgermagt, zich ieder in zijnen post zoo latrelijl 
kweten , dat de rust en goede orde bi"nnen de stad, zoo toen , als nader
hand, volkomen ongestoord aljn gebleven. Des avonds vertrok de Preliekc 
met den DiYisie-Generaal en · de nog overig zijnde Zwîtzersche krijrrs
knecbten , alsmede de Gend'armes te voet en te paard : waarna de 
nationale rrarde of gewapende burgerij hevel kreeg, om de Fransche 
kokarde af te le:rr,en I zijnde reeds ep dienzelfden dag de Fransche 
'Wapenborden door de ingezetenen , uit eigene ·beweging, afgenomen. 
Voor de veiligheid der uittrekkende Franseben was, door eene sterke 
wacht buiten de Apoort , waardoor aij uittogen , zoo wél ge&0rgd, dal 
niemand h11nner , noch in zijnen pel'500D , noch in 1ijne IJoederen , 



OAtO. 073 

.,,... ,W1,of,udMl . .hetA,plec1-. .Dea. ,.,.,... ,nacht ver,d&een 
reeda .eue pa"'°8ille •an. do. Kauü.en ;voor tde lleeraopqor'-, die met 
ee•itr• • Gen4,'arm••,, 1Jel.ko aich daar 11118 . ophielden I doch ,e,wolgeaa 
IMlll,I', Dc,lfaijl .11JufU(IQ" tlÇA8. klei1te,.1cbermuueliuc hieltlon ,. waarbij 
eet1 ,l.oe. laallljJeaMmdeo gekwetst werd. D.e.u volgenden .dag ver&oondea 
:aich op, 11ie11w 8111.Ï&e Kouk.ke~ .vQOI' ,de li.eel!llopllOr\,. welke " binnen ge
l~. a\ÎMC,, dta.1'11il111C114'11P,i 4u -~ ,-1îer maand, door eea 
autak anderen,. uiL .Aaaea aangekomen ,.u. VV'lolpm door eeo. IUICI• 
:aienlijk detachement van den kant van Winsebotea ., pvolgd wer
dep., ... Op,di~n,.deg. wd,i,,ed• uit num ,an deo. .Baron l\oQw, 
d.ie "het , .k,eJ, _;yoe,:~ tlYe&; het krijpvolk. in .Gaot1111&1a1,.lllll biunen 
gernl,.t., ·"°" allr.oqdiging gedaan., waarbij ,do .Jladen v,n. Prefectuul" 
opge....peo , 1N.el1iel\ •·, .-i 1het. beat.uur van het , DupvtclW!.Dt , hetwelk 
de .Fr111111Che,.P,r.efe~t. ,i.-4 laten. v1on1n , op iich te IIOQlllQ, gelijk, ook 
aUe •nlfW!ee, ~bt.eJJ~. ~aaod., en gelast werden , o,n 1illlll111 

J'#len te, .blijveca 9"8J'Dllllleo., daar .alllls v·oareent op. den llllden voet 
aq, de iJlotf ~iltl 11et\ell iG werJr.iag m~n.blijno. De UlfJtltrQllea 
D.u'5"1 •• ,e~.bebbeode ~ dil\ de ltrwcbtt,i, bij hun verl.lek.11 al het 
aeld , .hetwelk oeg in de kauen , .v~hQdea wu , meu ,:geDOIDell had" 
ilen, sonde& dadelijk elNlip V\1111sahappeo ,.I om hen, te .aclt*halen , 
e11 .om .h,t nnoeren van dieu buit,, wai:e het moeelijk, Le heleuen. 
Do cm,lero1P1iag. had alechi. &.en gevolp ♦ dat eeaii,e , bie, an .dur :ver
•~ , ~aqsc:he.1& krijgssevaopn ,ttemaak.t, t:n· eea gedeel&lt van ut 
h9,pit,Ql, met eeni.ge Zwit.aen en, Dotaaier1, beoetee1 buune .vro11-
'Wl'D ien .kioiLtrea ,. t.erug, gebragt ,rerd ; doch bij de1111 gelegenheid wenl 
4oar uep,n -'tlhippengalkD c,ea aobip met geld nroverd, a,,o ala wij 
clit l'.1l8da .op, lie\ arl, ,!Jlu411p1111u, v$1'weld liebben (.1) •. 
,G~ voert tot baar. w11ro eeq ,acbild van goud, beladen met 

e.-a11a :11warl8' dubl,ele11 ar,end, met uitgehreide"vleugelen ea poo
wo.~ ,hebbend• op de .bent. een sclailclje .va.a ailv11r, bela4en lllllL eeoeo. 
~ d__.lk., Het groot. ac,hild is .gedekt .met eonen IJOwleo. 
~Otlll , en wordt Ier -wedenijde vutgebowlQD cloot eeoen 1warten arapd,. 
awade ,op éénen"voet, eQ, hebbqe,,dea klaauw van clen verder, û 
alodeo voet tegen het achiW, Bij ~ma ,vao 10 November 1819 h.,A 
de. HoQge llaad, de st41d \~ heliheait vau dit 1Japeo btives\igd, ,Het ,froote 
...,1, voer venegelingen en, acbri.t\C!A van aaobelaag , wu vele eeu.wea 
•«• tot 1814 ·t.oe, bet ialbeelchel 11111 do YOOrmalige Walbwpkerk. 

,GRONINGEN, geh. ia het .1.a_..,...c"111, prov. lfotml-Bral»atL. 
Zie Gao1111nu. 1 . ,. . . . ,, 

, GRONilU.FN, militaire hoofdpoa~ in JV..,.,_r,J,-6.uiona, kol, S,,.. 
ftÎIIGtlMI, aan do S-....Ho, ter linkenijde in hel afYllNID • 8 n, W. 
'fa.ai J>ar.-iibo ; palende bovenw,wta aan de verl. plut. of geprojec
teerde, llad· ~11m&ia , 1)1,aedenwaari. aan de •erl. plaPt, , Grut\i. . De 
NegeN • DG11111111 bur. icao11P01, • ,, . . , . • , . ,· 

Deae poet ÎI ald111 ~d. fe.worden naar. de geboorteplaats van da 
Gouvemenr-Geoer~l Ju Ga1ua» W1c;Hu , oodor wie111 reprin1r hij , 
in het jaar 1790 aanplegd 1rerd. Boven. de. hoofddtiur .leest men; 
iG Oc:,oua 179i, De maur, •elke bn twee ••rcliepiophooge luûs 
van d~ Kommiandaat 01Df8VeD aoado, is ,decht.a aao da. voor- of ri-: 
'ficnijde voltooid gew,mlen ' aijado aeer net TaD schelpateea en iolalld.,
sche veldlu\).k opgeLrokk8Do Deae 1terkw aao, do b,aitea.bogt. der rimr .• 
ligt hoog en .droog , op eenc : ~help-zit ... 

' ' 
(1) Zie :Duel I,' ~. ~T. • · ' ., • •1 

D1gitized t,y Google 
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GRONINGEN, btoen plant. In 1' ,.,,,,_._fhiafia, kol. S•ri• ~, 
aan de Tapaff'ipal&rtd , ter regtenljde in liet afvaren ; palende boven
waarts aan de katoenplant. Cron1melijnsgi1\ • benedmwaarts aan de verl. 
plant. llaria'1lu1t; 700 akk. groot, met. 1i alaven. De Negen noe
men haar L11u:t. 

GRONINGERDIEP, riv,, prov. 0..1"nge.,., Zie Hnes. 
GRONINGERLAND , num, ender welke de prov. Gae■IHU , 'ftl 

een• voorkomt. Zie G.011111111. 

GRONJNGERLAND, verl. plant. in lfedèrlartlfflt,.fhitffla, kol. S•
ri,._e, aan de Saramaklr.a , tel' linkel'lijde in het afvaren ; palende 
bovenwaarts aan de vert. plant. Vadel'UO,g, benedenwaarts aan de Terl. 
plant. Seulen ; 1000 akk. groot. 

GRONINGER OMMELANDEN, gemeenlijk alleen de Onn.u1tmr ge
noemd , landstreek in de prov. Gror1inr, welke -voormaals het tweede 
lid nn staat daarin uitcemaakt beeft. ·Zij bestond uit verschillende 
bijzondere landschappen , naderhand tot drie kwartieren zamengetrokken • 
ala: Huntingo, Fivelgo en het Wuterk•artier. Deze drie 
waren in onderdeelen verdeeld , doch droegen , zameoirenomen en als 
één 1taatsligcbaam beeehoowd , volgen• eene uitspraak van de Sta
ten-Generaal , den naam van de Ûll•'DAll'Dn TVIISCIIIIK H Em n H 
LAnus; en maakten, vereenigd niet de stad· GaO!lfnn, de Hooge 
overheid van dit gewest uit , onder den gemeenschappelijken titel -van 
Suu Gao111,ou n Oa•nuu111 en later Tan Sra •• LU111, Omtrent 
de regering is aan te merken , dat zij in oude tijden heeft bestaan in 
onderscheidene bijzondere landstreken , waarin de meeste dorpen hunne 
eigene regtstoebm bezaten , zijnde de eene landstreek van ·de andere 
geheel onafhankelijk • doch doorgaan• met elkander in een algemeen 
verbond vereenigd ; landstreken , welke , vóór de Rednetie der stad, 
zich , naar gelegenheid van tijden en zaken , in een meerder of min
der cetal onder elkander , of met. de stad verbonden , en , bij verloop 
van tijd , · meerder en aliremeerrer Terknocht werden , tot dat zi_i ein
delijk, hij de Reductie , één Tilllt staàts-liirclraam werd , hetwelk , na 
vele verschillen en wisselvalligheden, in den jare 16lS9 , eene wet ont
ving, welke, krachtens een nMr besluit 'fan den jare 1663, nooit 
veranderd mogt worden, Naar deze wet moest de Ommelander le
gering besteld worden. De Ommelanden waren' dua een , door de 
wet vereenigd politiek. Jigcbaam , uitmakemle het tweede lid van de 
stalen van hTAD Gaot11HE!'I n' O■nu11D1• , wiens Regering bestond nit 
Jonk.eren , Hovelingen, Eigengeërfden en Volmagten. 

GllONINGEl\-POLDER, polder in het Oldambt, prov. IJroningm. 
Zie STAos,ot111:a. 

Gl\ONINGERPUNT (DE), geh. in het Goongt, prov. Oroaingea, 
arr., kant. en j u. Z. van Groni,rgm, · gem. en 1 u. Z. van Ha~ 
ren 1 oC meer juist 9000 ellen van Helpen , 100 e1len van de Drent
lCbe pont en 16,100 ellen van Assen aan het Hoornsche diep. 

Het bestaat uit eene groole boerenwoning , met tuinen , welke ker
kelijk onder JVoordlaren behoort, 

GRONINGER-ZEEGAT (HET) oF D1 Fa11SCn-StE111t, vaarwater, loo
pende tu1schen de eilanden Ameland en Schiermonnikoog, hebbende tw~ 
nitloopen in de Noord1ee, ecne noord-001telijk en eene noord-westelijke, 
ook het M i d de I gat genaamd, beide ontstaande door de Engelmansplaat. 
De eerste uitloop is verloopen en onbruikbaar ; de tweede wonlt thans 
sebruikt en beeft bij laag water van 44 tot 48 palmen diepLe. 

GRONINGIA , Latijnecbe naam van de 1tad Gao1111011. Zie dat woord. 
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GRONINGSCBB 6TADS .NlEUWE KANAAL , kanaal in cie. prov. 
'{iao11111Gn, loopende vao do Bo1eo-Wilclervaok in de rigûog naar Ter 
Apel. Zie SuD&-Ko.uL, 

GRONINGUE, Fr. naam van· de stad Gao1n1sn, prot", Grtmi-ae•. 
Zie GaoftlllGEII, 

GllONS, voorm. Iaoclh., prov • . Frie,lond, kw, "11"nlergoo, griet. 
11'0111eradeel, arr. en 2½ u. N. W •. VID S1iee1', kaoL. en t u. N. nn 
Bol&wa,rd, ½ u. W. van Burpertl waartoe het behoorde. 

Ter_ plaatae, waar hd «es1aan heefL • siet men thans eeoe lHd
l1ocvo , welke met de daortoc hehQOl)eude gronden, eene oppervlakte 
.beslaande van 40 bu·od, li v. r., ,ii, eigendom bezeleo wordt door den 
llei,r S. S. v..11 ou W1a. c.-s. le Bur3werd. . . 

GRONS (DE) ol Da Z,uwr.-Gaofts, water, prov. liriealand, kw, 1r111-
tergoo, griet. "11"ymbrillfflldeel. liet is eigenlijk een zuidelijke isiham voo 
de VlaUe Brokken, en behoort omlcr het d. Nieu"·huizen of Nyhuizum, 

GRONS (DE MODDERIGE·), voorm. meutj.e , prov. Frie,laad, b·. 
1Y ellergoa, griet, Bemel11'1.1er-OldeJJ/wert-n•iVoordtaolde, Z. O. -vao 
Workum. . . 

Het ia thans slechts eene poel , sijode de slot.ell, waarmede bel noe.
ger met de Lit,, de Zandige Gr.oru, het Bongmur en de 
SI, Ur1e,1poel io verbinding .stond, tOe(egt'OCid. 

GllONS (DE .WORKOMER-) oC ..\.na-1\aouwns,ou,, meer, prov. 
liriealrmd, kw. 1Ye1tergoo, griet. /lenieliuaer-Oltlepl,aerl-en-Noonl
eolde, hetwelk door de Naauwesloot met de Yard co door de Hae
rioiresloot met de H l!yt epoe l iu verbinding 1taat, 

GllONS (DE ZANDIGE-)., water., prov. Friulaml, kw. "11"eitergoo, 
griet. 11' ymbritseradeel. Zie G11m1s (DE). , 

GRONSELE 1 oude naam van liet d. GaO!ISVILD • in het I...and-rtm
Yalkenb11rg, in de hcerl. Gron,wl,l I prov. Limb11rg. Zie Gao11sVELD. 

GRONSEN (DE) of »11 G11ouH, meertje, prov. Frie1la11d, kw. 
1Y e,tergoo, griet. H emelumer-Oldep/&oert-en-N oortltllOltle, hetwelk door 
de Arnstersloot met hót Flait en door de Kruisvaart. weL het Haan-
meer en de Kleine-Gersloot. in verbinding staat. · 

GRONSFELD, d.- in het LanJ.-i;an-Yal1'ealmrg, in de heerl. Gro,u. 
eel,l, prov. Limburg. Zie Gaoll8v■Lr. . 

GRONSFELD (KASTEEL-VAN-), voorm. kast. in het La,ul..""n
Yalkenburg, in de heerl. Gronneltl, prov, Lirah,g, Zie Gao111nLr 
{K&llrEEL-Vil•). 

GRONSFORT, oad dot op dea Yel•tllfflJOM, prov, GelJnlo.d. 
Zie Gao:.noar. · 

GR07iSVEl,D, gem. in het Land 11aa Y ,J/cenb•rg 1 prov. Limburg 1 

distr.enarr. •aaatrit:lil, kant. J/en-um, (1 k. d., 4 m. k., 1 •• d.); 
palende N. aao de gem. Heer en Cadier-eu-Keer, 0. aan Mararaeteo, 
i. aan St. Geertruida, Rijchholt, Eysdeo-Breus~eo-Oost, W. aan de 
llaaa eo· aan de gem. St. Pieter. 

De1e _gem. bevat de d. Gronsveld, Hen gem esa een gedeehe van 
het d. Ekkelrade, benevens het. lJllh, Ho,atem. 

Zij beslaat, eene oppervlakte van 1443 baad. 19 v. r. 61' v. ell., 
telt 328 b., bewoond door 328 hnisgez., uitmakende eene bevolki111 
Yan onpeer 1600 inw., die meest buo bestaan vinden in den landbouw. 

De mw., die, op 1 oa, alle R. X. zijn, maken eene l'ar. uit, 
welke tot het vie. gen. apost. vao Li,nburg, dek. van St. Jl®rten, 
te Maastriclit, behoort. Deze par. hee(t eeoe kerk te Gr-oosveld, eo 
twee bijkerkeo, als eeoe te Ek kelrade, en ceae te Heusem, 
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:.ordende de Mtk~ :c1oor eeoen PástiMr •: èéloeu ~ó; 'ën de 
_ Jlüker• eik door, eene,á alionderlijken ,Kapellaan bediend.· , , · 
· De enkele Hen., welke er gevoudea wordt,, Lchoo~ ~t cle gcm. 

Jlllll By••· , " 1 ' 1 • -· 

:Meu heeft io deze gcm: drie schoten,• als: Hne te''G'toàne'ld, 
ééae&e Ekkelrade _cn,éêoe te Heogem,'welk,.-.:ullll, ,ie-

, ,middeld dOJIPr eeo tJelal ,aa JlSO leerliqge11 ~t w~eà.- · 
, l)çac-cc~ maakte voorheen eene heerlijkbe'id uit, 'w~llï.e ia'• cle ,;,;r. 
Lif11de eeuw" door het overlijfien l&ll Cua.u•~-~ de laaide;· uit \et 
oorsponkelijli.e geslacliL ••n (~011sv11..;. 'aan ·c,e )Ieeren Tan S.o!luOUT 

1 ~ overge1B1U1, Toen in Let. j~ 1lS88 , lo80Cos V~!I · Baollla:.-n, 
. door 1'.ciz.t:r lluDOLI ll tot.. Graaf ver\uen. áqll(}er kindf!ren ÓTerfeed' 
.IMUP "1ijneu broeder deo, Lite~ vau Graaf' u111iaoi.sna.o aan. ' Doe 
,b.i&.-de mtL S111JJ.A, Gravin ,All °l~BllS'IIUI; ën ·~eL ~rie &O!'eá .aa., ~
' 'Hll de oudste wat, ~o.90eu JluuuL&U!I , Graaf v.t.!I . Gao115111.it EIID-

ITa&I , io welk geslacht, het tot het laatst der vorige 'eeuw is gebleveu 
.,&oeQ de grafelijke regten veroieligd •Ü~• De eerste &'~ no G•
'HLD, die ia de geschiedenis voorkomt, i; geweest Wauu; &lelbeer 
v.u GIOHHLD, gemelcl in eene oorkonde van 1iJ1 , · toea Yenl de 

. naam G/IIIIIHJILD' ooit wel Gaoua.1 ,,acllreven ·et). . 1 
• 

n.,,t d. GaO!ISYILD I Gao1Hq.T I GaouauD or 6-1111.1t, .list 't •• 
Z. 0. van Jlautricbt, 1i n. z. ten W. vao Meerssen , in een aeer ....., 
f#IIIWD oord. llea Lelt. er in de kom· vaa het d. 117" h. en 8eO iaw. 

De kerk, aaa den B. llnn1111 toegewijd , ia van toren eb or,ei 
voor,ien. - De dorpschool ~ordt dow een gemiddela ~l an '10 leer
liDfJen bc,oc.bL - Voorheen sLoo4 bier ~ kasteel du 'Gmen na 
G1101n1LT •. Zie Let. -volaende art. , · •· ' 
, De kerllllS valt 1n den vierden Zondas vao September. 
, In het jaar 16':J, werd dit d. door de Hessen ingenomen , ~ 
welhaast door de Luiksehe troe_pen weder veroverd, · · ' · 

· GRONSVELD (KASTEEL-VAN-), voorm. 'Jr.ui.' in het Land•• 
Yalieab.r,, prov, Lá.iat"f, distr., • .,.. en 1 u, Z. 0. van •

' tridal 1 kaot. en 11 u, Z. tea W. van Jfnruna, gem. en ten W. 
,van fironnelt, in het midden dea dorps, ' ' 

, , De bouwvallen 1ijn in het jaar 1831 weggebroken; doeh de Heer A8li 
, ..... ,u G.u•aor, heelt die door een heerenlauis naar den tegenwoordip 
. .IID&Û ven~pn, ~e, met de claartoè behoorendogronden, eene op-
pervlakte van 9 huod. S v. r. 70 v. eU., thans in eigendom beseten en he

: woewl wordende door pmelde Beer Gml01\, Burgemeester van GrollSftld, 
,'., GB.ONSVELT, 4, in ~t La1UHGa-1'alln6""8, heerl. 6rinu'teW, 

pruv. Lü,J,arg. Zie Gao111VW1. . . , · 
GRONSVELT (KASTEEL-VAN-), voorm. kast. in liet _fAlll ._ 

Y.~, JuierL ~Id, p,oy. Limlw.rg. Zie" Gaon,u.• {lal
nar.-vu-). 

GllONTEB.P , d" prov. Frie,lanJ, lr.w. F acer,oo I srieL 11' ,,._,,. 
àel. Zie Gaua,n,. 

GRONWBGEN , oude 11811D van bet TOOl'III, d. th#a'"f/na, pm-. 
Zeelaad, Zie Gao11wuu. . . 

(t) !Ie lanr, AW-.,,..,,.... -,~.., ... .,,.,..OOI CHfN!i- •,.., .... 
XIV, - t, Zie ook ors de .-io.10 ... Beena e■ Gra- ,n GaOlllftLT bel .A~-• B" 

IONC/t-lH....,o,wA "' Gforrop.\ilo"' lf'-·· ,._ A. G. LUÏtCID • en cw. Qcnn ~ 
- ·~ "-""'" 11,........ 6 ._,.. ..,...lb,,o, --u,1~ ·- Sn(111 ..... ~"'" 
<111t iallar&r.11, .\clllll HU, 1, •a 11114 folg. 
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QONZBN (DB-), .....,tje, prov.,Fri,.,_tl, lr.w. ,,.,,~, rrie&. 
11..,,,-,....()lclcpl,an1-a-lfqoril1DfJ1'e. · Ziè Gao••• (Dil•); · 

GB.OODA.K, oud d. in Ooat-lndi'i'j np het S11,ula,cit eif. J-,, 
ad,. re11id. Krc--,. . 

Het&eldeinbetbegind11tYOripeeaw, .-et de d. Paaoraroèpaa, 
f j i h p in en 1( ab o ea at.en g, ruim 600 b11isge1innea. 
· GROQT-BAR.ANG, onbewooad eil. irrOo,t-lllllië 1 in de Zee•• B•-. 

, Gl\OOTDA.Ulll\-POI.DED., pold. i11 hc:t balJ. uil .,.,.,.,,. , i■ 
de Jieerl. &Aoorl, arr. en ka~t. 41!1'11.Wr, ge111. _&lworl-lhwt-H•,,,,.. ,,,._c.,,.,.; palende 'Jl. aan bet Noordhollands~kaoaal, 0. àaa WR-
1111mbui1011" Z. aan Katrijp" W. aaa Br.egdoi:p. . 
, Deze pold. betlaat, volgens llet kadaster, een" oppenlakte van W 
l,,'°J., waaronder 21Sl baad. achotbaar land., en werdt door eeoen ma
le~ vu het overt.ollige _water ontlu&. liet laad li~t benede■ A, P. 
llet polderbesllmr bestaa~ oit oenen DijkgraaC en drie Poldel'llleesten. 
, GROOTmEP ~ water; ,prov. FriulaatI, kw. Zne,s•o,ul,n F griet. 

Slelling1ttrf-{}{11t.einM. , , · 
, .Dit., water 01Wpringt Riet ver van Foclateloo, l011pt noordwaarll aan, 
en. vereenÏffl .siob , voo,.-bij Oosterwolde , in eene westwaartscbe rï,
tinJ, met de l{'"f'r,e, 

,. 1 Gl\QOîE-A!, 11rac:bt in Zwolle,, prov. Ootrijnel. Zie A• (G■oon-) (l); 
, , (iROOTEBROEK, voorm. stede in Dregter'411J, prov. NoorJ-1/ollllai. 

,,, ~ batl h ... regts3ebied van· den llarihe van Enkhuizen af, wèsl• 
1 "aarts t9t "n hel reatsaebied · der stei,le W estwoude, e• bevatte de 

dorpen ,en hannen. nn Groolel>roek, Covenc ■ rspel, Lutj~ 
broek en HoogcarspeJ. l111·Ha1:ar1pel 11eli.ijnt allereerst mei 
Grootebroek vereenigd geweest te 1Un, en •sij werdea, le ■amen, 
"olgens handvest va, Hert.or A.1.111c■T irn B1111u!l van bet jaar 11564, 
tot eene slede verklaard, oader. den oaaria irao GaooTuaou, oC van••• 
Snoa 8aon: met de1elCde voorregten al• GraaC F,o■11 V, in bet jaar 
1i88 ,.aa,a ,J.ie van llederublik re.reven bad,, eD sedert werden de in
paetencn der, plaal.a doorsaaoa poorten genoemd; ook beert de plaatl 
«rl.ijds twee poorten g11had. L•_ljel,roe} werd, bij een ha■dve1t van 
30 Ocwher H051, met Grootebroek tot eone stede verklaard. Uit 

. deae 111lfde baiacl,est-l,lijkt, dat Hoogcar,p,l er toen ROif niet mede 
. vereeoÏ(d was. Doch ui~ een handvest van het jaar 1403 aiet men, 
dat Hopgcar1pel toen meL een .elfde poortregt en atedenijheid wenl 
beschonken, A n dijk, gelegea laags dea Dregterlandscbeo noorder aee

clijk ., !H$ toen begrepea in ea verdeeld onder de dorpen Bo,eneanpel, 
Groetel,roek en :Lutjebroelt en ma~te slecht, eea aehacht uit , dat 
geen af1onderlijke regerin1 had, 100 al, de opgenoemde dorpen. In 
het j•r 1448 werd er lea dqi■sle •an deze 1tede eene havea aange
Jegd à. ter plaatse, alwau oq• het rbncbt Broekerhaven ligt (zie dal 
•oor ). Die van G11oon11011. liebbea, in tijden nn oproer, dikwijl■ 
Luaae , voorregten verkocht, doc:h ged11rig ter11ggekregea. Dibijl1 
aijn slj, YDor en aa de verandering der Regering hier te lande, ter 
.algemeene dagvaart van '• I,ancl1 Staten verschenen , en wonlt de 
plaats in een privilegie van den 28 Maart 11S71S, in naam •an F1-
&1n Il gegeven, gt!pri•iligurd.e ,,.,ü genoemd ; ook hebben die na 
G1oonSU1& van tijd tot tijd hun verzoek, om 11111M &er- tpmel«le 
dagvaart betehre-■ ta :woliClea , traeblen leveoclig t,e houden. Zij 

(t) A11e de - GIIOOT or G&OOTI lleaïnllfllde arUble. • ... blor ultl ...... ,,.,.... , IGIIII 
_., .......... _ ....... boldiq. 
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·baatca ffle ' indien niet alle de voorreren ' dil aan beslotene steden 
,rana verpad , al1 oatler anderen het beO'en ftff 91l411' ace\ttlwea op 
de bieren, de wijnen , be& gemaal, den turf -en •dergel\ltll!. Btt,te
meeatereo 't'Bn G-1UIIOI& •m• hanoe pc,orteren< den eed. ar ..... 
doleantie onr de gemeenelllodamiddelen; lij hadden ·oi>k ·Jtet ftgt 
Taa uue ; aij Yerleenden brieven van Toonehrij9iag tot liet 'Terfnlnen 
•an brieven van NIIW en 6i.,fieie •• ia,""'1ri, en wat dies meer .u.· 
In liet. jaar 17517 baddeu de Stalen van Holland en :West.~Ftieilaod. 
GaonuHB& mede ep de lij1t der Terlo-,in«9n fln -de- ambaehtmeer
lijkbeden in W ett-Friesland gebraff.; doch, op het inle'fcteft "fla een 
~De■t , door Regenten ; ia het ut& de· tweede lij,te d•.r •erli.eopiftlg ge
bl.wen, en hebben de gemelde• 8-eatea, wlge111 l'flOIG\il! ,,.., •~ Lands 
Staten,· ,enomen • ddta 16. Deemnber des j..,. 1718 ~ kanen volstaan 
met h8' in koop nemen der R«og,,ilie '\'U de lllaiaén 'en Tillehe
'11•n, almtede un het Tendumeeaten- en het ~tl ht'de pnèlcL! 
resolutie· worclt endel' aaderen gezegd, dat GaNn■IIOH ._,, ·biet orttige 
aal blijven in den staat, waarin het -t.egeawoordif i•t zonder dat 
daarin. eenige IKlheicliag van jnriadictie pmuli.t , aech de a1111Ntc!lau
heerlljklaeid van dien verkocht zal worden. Uit alle deae GIDIUlndig
beden werd bij velen beweerd , dat Gaoonnou niet i■ ·den NIDJ •an 
de plat.telandateden meest worden gettèld , maar genoeraam onder de 
heslot.en sleden behoorde te worden• gerekeacl. 

De Schoot , die dezelfde in het crimineel en eiriel wu , wetd door 
de Slat.en van Holland en Weat-Ftiesland aanpteld. Er wan,n wer 
Bur1r9mce1ien, \wee 41n dertig Raden of Vroedlcbappen, te wecen: 
twaalf uit Grootebroek, acht uit Bove11caupel, aea uit·Lot
Jebroek, enaea uit Hcrogcaupel, ••enSchept!MII eaeenen S... • 
.cretari,~ 'rier Vredemakers en Tl)t\ie Weesmeetlters, ûne 'Hoeg
•ea rap el drie , en op ie4et der drie andere plaataen , Tier. De VJ'Oeli
dappen waren voor bun leven aangesteld, en werden loor lllet ,rnamell'
lijke. collegie, bij het open vallen Taa •• dier ambleo verkoftn.· 'De 
llargemecs&en der stede Ga110'11aao11. stelden beurtelings met die Yin Hatc
haiaen , eeaen Heemraad van Dtegterland in 4le Oo11erkoR4 , ooli. de 
llolenmeesters van het Grootalag op de Yiucherij •an welke walerinr 
&bout en Schepenen •an Enkhalllln en GaotT11..,_ , gaamenltfl 
leuren en ordo'nnan\iën mllaktea. · De verpachting diet waterea p
schiedde m11r9lijb door de beide Schouten en Schepenen,· De p.,,.. • 
dent-Burgemeesten vaa B • Hr.i nn m G100TB1■011. , wdren YOltffD• 
band•est van JAJr •u Bn11■111, «egevee den t Julij 14i3, jaar om 
jaar. Dijkfraaf van de W ij&end, den Z,raagdij Ic en he& Z.ijd-
werk, . 

ne ,chutterlj der ltad G■OOTlhOU bestond uit eene eoapapie 
nn honderd man , onder eenen Kapitein , Luitenant , V aanclri& èn1. 
De Hoofden dezer ,cbutterU . hadden benGYeM Barpmeesteren , het 
regt der verkiezing 'fDD den Waagmetster. 

Enkhuizen betoonde meermalen haar ongeaoepn ovt'lr de ..,.,..,eg
ten van G1on1no11., ea toonde dat iamnderbeid met hart! soo na
bij gelegene haven. 

Het wapen •an de atede Gaoor"11H1t laestoad uit een ,gekroond schild 
•an uuur (blaaaw), beladen met eenen boom 'ffD r.il'Rf • -'ft!l'r.l!ld nn 
drie 1tarren van pud, de kroon is mede ,...n IJGIICI. , · 

GROOTEBROEK , d. in Drefkrla,ul, -been ook alleen onder 
den naam van Bao1& bekend geweest, prH. Noord-,Bolla■d, arr. en 
2½ u, N. O. van Hoorn, kant, en 1 .y •. W. vaa,&a.un, gem,· 
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611H1f,,,,_ ,.~ ,,.,.._. ÎII de .... e .- de IINèll,of. r\Jwe8' ' 
lallebeDI Boem ea, Jlallhuiaea phou•••, , ' · 

llea telt u 18& i.. •· ffl!SO,iaw., ä, mee,t,tian Ntaaft \'inden- in 
de ,mGlker.ij, , bet ,Nllllllaka eu da nunlNl!r. 
G■IIOTINOU wordt du, geooemd ter oedencheidlog, niet allten •an 

Latje6rod, soo :nel gaegd alt Jl,leiirl,rod, een dw naatl\bij ge
leff'ln dorpen, Maar ooit 'Tan Broei,,. Tl'•tnlaatl, Brod-o,.
L••geadijli, .s,.,.bred • lll'Ndrod, welke allen hmu1en 
naam Olllleeod hebbea van den broekip pond 1 ,raarop' zij aele«eb 
sijn. l11 Ml jaar U9i c:. Herlef ,bNICIIT ah die van Gaeon
•on een. &aadlalria .in oaa te bouwen , het.welk hinlNIII de• 
tüd •an een ju,, nh061d ..- atja, Dit &aaije llaadhm, Jaewelk 
met lleD sie,lijk •~~• dia, td'Veos tot 'tapclerpleats van het 
.ten, iO Jlllü UMO, pYe1tilJd Depart1111111t tier llaalsclutppU Tdt 
N11t- .'t .-'l,,-,.,.--.&k IIOiledea telt; •kiaereene llllte Waag. 

De Hen,, die bier ruim ·300 in getal sijn, maken eene pm. 
uit, welke t• de klus. wan Hoen, rinJ van BIIÜaûtrl, beboert. 
De eente, . die i• dae gem. het leerliaranabt heet\ waa,renomea , is 
pweeat Nkere Cwnw,n, die iat Jaet ·jllllr 117 4 herwurta lwani, en 
in het jaa, 1180 ia 811nmo111 P•nr eenen op'fflpr kreeg. Het Le
roep geschiedt door den kerkeraad , ui, een cleor dnen remaakt drie
tal van Priedikaeleá. . Onder de later hier gestaan hebbende Predi• 
ka8'ell •inllea wij vel'IINlld den· U.Olfleeraar llHuD 'VH luar.1nL9, 

welke llier in bell · jur t 776 ata • ea den Hoo~raar W run 
Ataar ''flJI Baai,, die er -.. het jaar 1810 tot 1816 Leeraar wu. 
De kerk, welke 'f'6r. de .Jleffltl'lllin1 aan dea B. Joa1.na M Deo
per waa toegewijd" werd dew de Graftlll ftn HoHand hefe,ea ; 
de benstitring werd bij den Proost ••n Weat-Friealand •erlednd, 
Er was 1'IIOI' den Pas.., een woonhaia en 11 •o,gen lands, die 
jaarlijb omlnllt 115 JlijalaadNhe ,.Wens ('9 pld,) en 11 sellepels 
~nageaoeiJ Si ...._) pn& eplanlfteD. De 'fffden inkomtten 111oe1-
ten uit de olîerpenoingen der gemeente kOIIJ~ , aftedal de Pastoor in 
allet 7i B.ija•llo gulden, (100 11t1d. 80 ceots) •• jan genoot. In de kerk 
1londen eeaife allallln , 41ie rijkelijk liefiftigd waren , onder aoderen 
het altu, van de H. ll • .Jo- en An•. Bet Ir.ostenebap werd ool: 
l,egeven dODr de Gra,..., ea bNtrt jnrlijb bij afwuigheid 10 Rija
ache pldena (H gnW..► op, De kerk, een teboon groot kruisge)loa1t, 
,raanan liet pwelf •P twee rijen pilaren Ntt , heet\ een fraai or
rel· De toren i, ter hoorte van ruim i8 ell. 'fierbtd opptrollen , 
waarho'ffa een apits 1taat, medo van ruim i8 ell. hoogte, nader het 
lrnit en dn appel mede to rellen ... 

De B. K., die er ruim VOO in getal aljn, onder welke :fflO Commu
nicanten, malr.en eene itat. uit, welke lot het a1rt1pr. van Btllt,,ntl,.. 
fft-Zulartd, delr.. 'fan ll'ert-Frialartd, behoort, ea door eenen Pastoor 
hedilllld wordt, De lr.erlt, au den H, Jnan11 -. Doopn' toege'lrijd, 
ia een, in het jau 18i0 aann1Dkelijlt •019llerd, flboaw, met een · 
fraai orgel , doch aGllder toren. 

Ook wu er een W eeahui■, waanee • liet ~ 11711 een gedeehe nn 
het St. Elir.abetJa1klee1te-r wnd infffl!'· Dit Weeshuis heeft 
,-ele bezittingen ia laaileclfw eDz.f ._.. llet uit el!rene middelen 
bestaat.♦ durila -wonlen oppaamea ea doehnnig OJIBl!VOed, alle weesen 
•an de ProtettaDIMlhe' 1G1Wia11, uil d6 dorpen GaOOTnaou, Lutje
•roei I B .. ,.c.,.,1tl, lloe1cor1pe" on -"•tlijl, beheerd door 
Bernten en llepateua , mede uil de vijf dorpen , 111111gesteld ,rordeade 
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door de retpeeli•e kei-kenden. : Later ,md laet· ~ «edeelte 'HII 

het klooster tot een Oude Mannen- en Vroo-.etaiiufs• belt,.... 
nemaakt , het-.elk eebter wegen• bou-.nltiá'beitl In het jaltr t839 j, 
gesloopt. De grond, -.aar.het gestaan heet\, behoort chart• mede aa 
het W eeshoi,. · · ' 

De dorpscbool wordt door een gemiddeld getal 'fllla 90 leerlin,reta 
bezocht. 
· De kermis valt jaarlijb in op . den eersten Zooda, van · de maanil 
Aopstu1 en duurt drie dagen. ' . 

In 13,SIS werd btpaald , dat tot dé dertig man, met -.elke Eakhm-
1en -den Graaf moest dienen ,· ook Gaoor1111ou 1ijn aandeel moes& , 
leveren. In 1478 verleende Mu1•11.1u111 ,n:r Oosnit~c, destijds l\P. 
waard , binnen Alkmaar confirmatie aan , de atede GaooTA■ou. h 
1492 -.erd ook Gaoonnoa veroordeeld• ~m mede op te brenpn t.at 
de vergoeding van de schade, door het :Kau- tn Broods•oll:. te All
maar aangerift. 

In het jaar 1681 op den 115 ltei, •Unde Hemelvurlsdag, ontat oai 
er te G11oon1110U een 1-.aren brand, gelijk mede op den 20 Aogusto1 
1694 in het oosteinde van Gaoon111011& en het westeinde na B 011n
iar1 pel, waardoor oodel'IClaeideoe hni1en vertet"rd werden, ,rel~ 
echter, ia het jaar 1696, -.eder meerendeels zijn opgebouwd. Ter 
gemoetkoming aan den nood der inr,ezetenen , door genoemde branden 
veroonaakt, -.erd , in het j,ar 1691f, door de Slatea \'JID Holland 
octrooi 'fergond , om, hetgeen toen nog scbursch IJClien ,.. ... ' eeot 
loterij dur te 1tellen , welke buitengemeen veel opbra«t• Op den 15 
Jolij des jaars 17:SO , ontstond er wederom braad in liet \V eesbuis. 
-waardoor dit buis en drie ea dertig anderen binnen -.eiai,e uren in de 
.asch werden gelegd. 

GROOTEBROEK-EN-LUTJEBROEK, gem. in Imgterlaruf 1 P"'"· 
lfoord-Holla,ul, arr, Hoon,, kaat. Bt1ü1tisen ($ k. d.,.16m, k., IS 1. d.); 
palende N. aan de gem. Andijk, 0. aan Bovenearapel, Z. aan Veo
hui1en-en• Hem , W. aa■ Hoogcanpel. 

Deze gem. bevat de d. Grootebroel ea Lu\jehroek., beslaat, 
"t'olgrns bet kadaster, eeneoppervlak~ van 1238 bund. ii "• r. 88 v. t-11., 
1raaroader 1231 buad. 9:S v. r. 88 "· ell. belastbaar laad, telt t8:J ll., 
bewoond door S69 bui1sea,, uitmakende eeoe bevolking van niim 
1600 inw., die m-t lmn bestaan vinden in de melkerij, het kau
makea ea den akkerbou-. , terwijl men er eenen koreo~en en vier 
.scb11itenmakerijen beeft 

De Hen. die hier ongeveer 1500 in getal 1ijn, maken de g'11l, na 
Grootebroek en Lutjebroek uit, -.elke in deae bargerlijke gem. ieder 
eene kerk hebben. 

De R. K., van -.elke men er ongeveer 1i00 aantreft., onder welke 
860 comm11nikanten, maken .de slat. van Oroot,lwod en Lutjtbroek uit, 
welke mede in ieder deaer d. eeae kerk hebben. · 

Men beef't. i11. deze gem. i scholen, als: éénc te Groote Lroek 
en éénr te Lutjebroek, welke gezamenlijk door een genûddeld getal 
van 11SO leerlingen bezocht worden. 

Het wapen der gem. GaoonB10M-n-LOT11no111., bestaat uil een gt· 
kroond schild van azunr (blaauw). beladen met eenen boom van 1ilnr, 
.iverzeld van drie sterren van lfOUd , de kroon m~e van goud. 

GROOTEBROEK-EN-LUTJEBROEK (POLDER-VAN,), pold. in Drrg
terlantl, pro'f. Noord-Hollarul, arr. /loom., kant • .E&uiun, ucm • 
.Groottbroek-en-Lttfjtbroek; palende :N. aan den Polder-van-Andijk, 



~t ,r ~~I\ va-.,iw,~ '• 8fll ~l~~,!~,japo~_:w,.~'1 ~ 
Yae_..p.o~gcanpe · 

' . -~ p9ld, ~t~,; ~olge~ het 'laduter ,' 'eeue onpqrvlakt.e Yan
~2:SG ,btpo4, 2~ y, r.,66 v, ell., wauooder. 804 buud. 23 v.,r. 71S v. ell. 
achotbaar land, LelL 28$ h.,. waaronder 415 boerdcrijea. Due pold.;r 
Ji1t., e,n is,J1eg~pep .i~ • 11l11emcenen Polder la!!L Groohlag .(zie 
dat. wóord). liet land ligt j tilt. beneden dagelijkï getij nu volue of 
6,. ~oet .e.n ~ duim .QregterlandscLe maa~,. prelen~ naar den te(eti
woordigen aland (Maart 18~:S) van heL binnenwater det polders. liet, 
pol~er~es~1111~ b\:$\aat.,, ,it .d,11 . ~gl'mec*r der gemeente en. 7 der
'\'ooruaamsle laudeigenar~q ~ on~er den naam nn Landrijken. 

GRUOTE-B!\UÇ {:DE,), brui over de rivier !Ie Li11ge, in de lfeder
Betuu,_e_, pr1n', Çe~r/a11il, Bemulendûtrikt, lrr.1 li.ant., ge1D. en 1 u. 
~- 0. va11 Tiel l ½ '.l,, ~ •• d. vaq de buurt Zand wijk, 10 min. N. W. 
"an. d, fl.,,u,1weli.1\D1P, onder ()iu(!leren. . 

Nadat in het Jaar 1820 ceo nieuwe zàndweg van Tiel op A.me
ron,cn ia aaqgeleud ,. ia de door~gt. over deze brug , n1cer en meer 
t.oegeuomen; Lerwül er t~aoa dagelijks, een snelwagen (diligence) ea
eeu postbode van, Tiel op Amerongen overkomen. Deze brug wordt. 
door de liefhebben van hengelen veel bezocht, omdat hier eu lllUl 
de Dl.aa,nwekamp de. Linge dieper u , dan elden. De weg over deze 
b,:ug, ,en: nrder. tot Amerongen', ia zeer1 aangenaam. Er wordt hier 
"an. '1e riiluigcn tol 1ebeven. , . · . 

,Gt\OOTE-BUNTE,. lan~. op cle 0Hr-Yl/la.,, 1 prov. Gelderlarlfl:, 
~i~!f •. P',luv,e, kw., arr. en ~O ,. N. W •. van .4rnAem, li.ant. ea 
2á u., ó. te, N. van llarfÜN11,j1'., gem, en 3 u. N. 0. van Brmelo. 

Dit l,evalligc en uitgestrekte landgoed , dat het d. Nu n •peet. om-
1001ut , beilaat eerie oppervlalle van 107 bond., co wordt thans in 
eigeadom l>\ia!,e~ dqor den Beu llf •. Ç. L,. V)u111&.1, woonachtig to 
Nunspeet, . , 
, GB.OOT~-BOURT, b., prov. Frie,land1 b. Oo,tergoo, griet. Tie-
tjuhteradeel. Zie Bu,uuuuau. · 

GROOTE-DIJ;P , ,ra tor ÎJ Qo1tern&01Jrtlertli~,pil, prov. Drentl.:, 
dat, bjj ~ altli, ontstallllde, met ceoe noorde!iJke ri6lmff, langs Edo 
'!oortloopi:nde, 11ieh bij Bronoinger met hel Kleine diep nreeniiJt, 
om het Drouwe11erdiep eu verder de Oo1tertnHr1che-~aart le vormen. 

GROOTE-EILAND, eil. in Oa,t-lndië, tot de Kkine Surula-eilan
Jen beboorende, aau J~ ~oqrdkust van Floris; 7°1S9"Z. B., 158" 40"'0.L •. 

GROOTE-FORT, fort in Staat,-1''/aonder,n I in het. La.ntl-wm-Kar/.
:and, prov. Zeeland. Zie ÎUDDlf-lhanaiL 

GROOTEG!ST, kerli.. ring, prov. Groningen, klus. van Gronin_gen. 
7,ij hevat de vol3ende 1i gem.: Grooteg.ast-en-Doezum, Let.

~e1·_ber.t, Lutjegu~, Marum-en-Noordwij'li., !lid10Ida
eu-.Leek, Nicber,t-eo-N~is, ~iekerk, Oldkerk-en-Faan, 
Ooatw old-Lage-en-Hoog~lltedeo·, 0 pënde, Sebaldeburen, 
Tolbert eo,Ze,enhui,nn. · . · 

. Men telt er ruim 11,:mo 1ielen , en heeft er 11 kerken , welke 
door 12 Predikanten bediend worden. 

GROOTEGAST, gem. i,n het TYederl:u,artiii'r, prov. Groningen, .~r. 
en li.ant. Z.idlum, (1 k. d., 4 m. k., 1 s. d.); palende N. aan GnJps
kerl., 0. aan Oldel.erk, Z. aan Marum, W. aan de Friesebe griet~ 
A,chtkarapelcn,. • 

· .. Dele ge,u. ~vat 4e J. Grootegast, Don nm, LutJegut. 
'Opend~ en $eba,lde~u~eu, benev~ns de ge~. Let Dorp, ~e Eut. 



.,of ,BN,,-1 i.la-.atlta ren, J ouwef'' of Cate111t1rbalk ,: -.x ...... .., r■, 
Lukaswolde, de Oude-Wieren, het Peebe,1,1 ,de,Sa ipperij, 
• Tea\en, TDJ>Weer, de Uith-orn, de Wieren-, :Wt!at•rhero, 
het W uterzand en dat gedeelle Yan S,rao!.os, ,laet,welk.'tot de 
P'"• IJ-••p behoort. Zi.i bellaat eeoe eppenlaklé un 8636 ltuad. 
34 "• r. 6Q Y, ell,, telt 669 h., bewoond door 619 Jtuilgu.,. ~~
baile •ne be•olkior Yan eagneer 3000 inw., die meest haa lintaao 
'\'Ïndea in den t.n4boaW' 111 de Yeenderijeo; terwijl . •• i• 4ese ,-i. 
eek eene ltlaamnerwerij , 1 pel- nr 1 ,brelltDOle11a lteet\. V l"ClefU' 
. •• lüer oek. eetie acheepetimmerwaf 1 .deéb de• ÏI ·lba• aiel -
ia werking. · 1 • 

De iaw., die hier op 4 1111 alle Beaw. aijn,, · 1nakeb • pm. na 
• G reotegast.-ea-Doesum, LutjeBHt, Qpead.•·1• Seb•lde-

buren ,uit., welke ia dne gem, 1 kerliea bebboo,i ,,.. · , 
. De 4R.I., welke menhieraantref&1 'WONID 111~èe111at ....... ..t.,_.,., 

prekend. · · , . ; 
Men l.eltiadeae pm.6scholea, ab•i!6ne te.Greotef•il, 6iae te 

Deea11m, ééne te Opende, äne te Latjeirut, ééae te Sebal
debaren ea 6éne te SI roobos, .clie i,mnaealijk door eea pmüfdeld 
~ 'ftll '"0 leerlingen be&oeht WOl'INII■ 

liet d. GaooTS8H'I' ligt 4 u. W. ... •. Groninnen, i •. z •. W . .an 
Zaidborn, Het wordL ald• paeemd in endencheiclia1 ••• het .ubij 
gelegene d. Luljegast, te meer , daar lae& lifft. op honp liou°"akJi.ers 
en gastlanden , oonpronkelij" dorren of allhralen gtoad, . :Bea, telt er 
itt de kom nn het d. 80 h. en 4!SO inw., en met het daartoe bdioel-.le 
,reh. de Ten h n , 86 b. en · ISOO iaw ., terwijl het L " liet. .geheel 
1IO b. heef\ en 760 inw. telt. • . ' • 

Het d. is vrij aitges\rekt I en ftgens clen · hooa'eo san•ip gNàcl en 
de bo.ebrijkheid · aangenaam. llen heeft er geen atnn, clecà een ,-Ie 
uadweg en aeer &iadelijke en hreede sudpadea, welke in het. najaar 
met wit zand. bestrooid · worden , en al&ijd uitmuatencl te bNODdelen 
aijn. Do Jlon aik.enwe1, welke hier gevunden wordt, sou de wr., 
aijn , in vorige eenwen, door de kloosterlioll'en no -Trimunt ea r-e
mer ,-bruikL De bodem is er aeer venehillend , namelijl tea Znidm 
veengrond, in het mjddea sandpnd, en ten Noordea lap lallllrn. 

Het Yeen wu hier oudtijds veel hooger, maar i1 naderhand zeer ge
zakt. Hier en in de,e omstreek, wordt 'ftel lurC gebaggerd; bij elke 
Loerenplaats plagt bijkans veen te sijn , en hij velen , ofschoon IJ1'00le
lijks vergraven , is het er oog bij. 

De Herv., die bier ruim 71SO ia getal •Ü•, beboeren liot de-gem. 
Orootrg,ut-,m-Doe:um, die bier eene kerk heeft., welke Yolp• het jaattal 
in de roode pannen aan de Noordzijde, mwc:hien in 1618 gebon.-d is, 
en noeger aeer .klein is pweest, doch in het jaar 18i9 ftl'8NJC'l werd , 
en eeo klein hol •pita torentje draagt , maar geen orgel laee&. Tot ia 
het jaar 1839 had men in deze kerk, hetwelk leef bijaoader •• , eenen 
seskanlen , van t.igebebteen gemetselden predikstoel , welkt lunuci als• 
toen, door eeneo bouten predikstoel vervanlftlD i1 In deae kttk wordt 
om den anderen Zondag de dienst. waargenomen door den Predibnt 
nn Groottg111t-en-Doe:u11&, die te G■UOTIGHT woont. 

De dorpsehool wordt door eea gemiddeld getal 'Vaa 80 leerlintJen 
bezod1t. · 

Do jaarmarkt le Gaoou&uT vall in den derden Woenadag m Sep
tember. Men ,·ind te GaoonusT een stander,koremnolea ea eeoe eigene 
schuit, dio MD de Grootegas&erklapbrolJ, u vicen,a, alle...ktdagen 



GR.·O, 

-,•GrtllÎllpl ,"flltll ·eTa ten 1'. O. der.Clftllpu,llh1• L11or •taad 
i,a,,epr Feri"98b~ 
, · GROOTEGAST•EN-DOEZUII, ketk. gt111., paw, Groa.,_, ila, 
-.an· Grtnri•r,,t, rÏllfJ nn Gnot~. 
·· -Men,heeft in deae gem; tftl kerba, ééne te Groote1ast -en ·6é•e 
Ie Doen,'11, ea teh nnm 1000 &ielea. De eente, die ia clesegem. 
het leeroarambt. heeft waa,aeaemeo, a pweest ~aam V tllC&a&•, die in 

. ilet jUI' tlS88 herwauu kwam , en ia het j" 1604 naar Loppenum 
· "ertrek; lill tw1.-ede waa T".aa Joa.1.1111, heroepea in 161)1 ent in 16i7, 
· wie111 gra&teeh •or in de kerk Ie -GaonllAl'I wordt aaapttaeo. De 
Predikant de&er gem. heeft HD 1606-1616 of 1617 Sehlldure• 
,mede bedieml. · .Tet ,chl.eollatie· vaa d" pm. wa,eo i■aonde,heid he
"'• ' de ,l,uillel'I ... het huw R ik k Hd. te 'LnllepaL ea ... n hel 
buit Aduard. 1'e111i.,oapeai ea Notabelen dav fllD, hebben een ae-

··411eella "undaet. ~CS' ftll eollatia aldaar aanpkoeht, p,a\ip op de. 
plaats, in de Westerkluf\ te GaOOTNAST, Dleapijkeratede IJlll••DMI. 

GllOOTIGAS:J.'ERDIBP of Gaolwuu'l'DnaT , water in hel 1' 11tà
'-"'in, rv. 6,iq.,. ,' dat ia het jur t71SO door Jeokheer D•• 
a&lr.i• 0.H aa Bu-■■ ,,. .. F•1•u suidwaarts tol in de •eeaea "er
Jeo~ ia,. en van het dorp noordwaarta naar het. trekdiep loopt, alw-.r 

, ,het. cleu. 'naam draagt ftn G■OOTllll&ITD'IK'I, Aan de -bijcle "80 dit 
diep, tea N. ,. de Uapbrar, &iet men DOf .de beddiopn der pachtiea 
..,. spon,n van vroegere Ja._ -.an oud F e ri o ga, 

, GROOTEGASTEB.TOGT, water ia liet 1' e.en1noarliw, pl'M'. a..,. 
· ,....,_. Zie laat. worpaocle art. . · 
· G,ROOTE-GAT, wlltel' of beek in s,-,,.r....,_a, pNIY. Zeelartl. 

Zie Gu (Gaoon). 
, GROOTE-GAT , vaarwater in HT nl-1.Jil, sijade c1e nidooate)Ula 

·. iavaan lunchea het rif, tea z. van hel· C...,..,Cie eil. -",..,,., 
. GROOTE-GEEST, groote bouwboeve in bet LantHGa-C-,_1;, pfff. 
]f,,.,.BraJ,,,,llfl, 'Bent• diltr., arr. m IS½ a. N. 0. van '• Hm~ 
6o«la, kant.. en 11 u. 0, van t;,..., gem. L,.._, 10 mia. tea z. 
,an Groot-Linden. 

GROOTE-HOF-TB-VELDE, bui&. ia z.u..c,, pro,., Onrij,,.l, 
arr., bat. en !ij u. 0. ten N. ftn z"u., pm. en i u, N. W, vaa 
.Dalf,e•) in de buurs. dnhffl. . 
, llet balaat eene oppervlakte vu IS3 band. 33 v. r. 70 v. ell., eb 
wordt -lbane in eigendom beldea door deo Beer T. E, P. Huac&as , 
woonachtig te Zwolle. 
·, G&OOTE-KAAP , kup in Ooet-1,ulii I aan c1e westkut van bet 

, ,. Sauadia,r/w eil. J_, 
GROOTE-KIL, nam, welk• mea wel ee111 pel\ aan de Gaaon

, Har. of Wuuu., ia •a ll-6eá, pdeelt.elijk ~v. NOON-Bra1Mnd, 
, ptleeltelijk de greaueheidins \ullChen die provincie en Znid-Bolland 

uitmalmide. Zie Hu. (GNOU). 
GROOTB-lWNVENT (llET), ftOl'lll. kloon. te B,e,borgA, prov. 

• 6,lderlanrl. Zie 111AIIDll8UVI, . 

GllOOTE-lHlEEK. of Z111a&nn, water ira Slaau-1'laartJ.ren·, im 
Ázekr-am6"ht, P""• Ze,1-tl, ~ den polder Canimitl. 

Het begint bij d~ Pasalaia • werdt, auicloo1twaart1 kronkelende , • 
alleopkena amaller en eindigt op Belsisch grondgebied , Qn de Ou
clealturpche alna, welke aloia voonÎllll ia van drie koken, waardoor 
het. O'fertellip nier,. uit. bel rivimjc de Leede in Oost-Vlaanderen 
a&tio.at. •, om dal -.aa aadue kleine aiwaterende polclera, ia den 
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omlrek ........ Vlûor !middel •m 'Vier llokeh .., • -Zwa11e,.UoebdJe, 
sluis aangrbragt, op het Kanaal-ffln-lFemen afpoerd w•r•'l. · • · 

GROOT:&L, ueh·· id' de Jhii!rii -Il·., '8.utog,,il>;«I,;_ l,,. .. Pttl-
lasul, prO'f', NHrd•Brt1ba"'1, 'Zie Gs'onL. , • · .. • \ 1 • ,. 

GROOT,E.,.IIE.RR 1BET), meertjl!·of ven ia dé hèid.e''ran ltet·lllilrlir:' 
van Berg~1'oom, f u.. 0. \11111 Ob,mtlM:ltt 1 ½ u. ·' W, ·vaa Il•~; · 

GROOTE-Mi:Ell· <RETJ , meertije., in' 11'·,JluinJ, •ptóv. '.lf-,J-ll• 
"-1, 1f9111· Z,.;&n,Jn,1._,m.'llitrlaa, ¼ u~ Z.O W. no Ztdlkrwoa ea ndf
NO nr -yan llif.Áta. ·Bct(betuat eene oftpenlakie 'Vàn I hond. :IO VJ r. 

GBOOT:ENBROHK, d. in Drt9terliuul 1 pl'O'V. lfoord-llollantl. · ~ o.......... ~~ ,. . 1, ·'•1 11 1 11 lt1'' ·1•11 ' 

GROOTBNHOUT, • plh ia, hel LltntHGo-1'.tld61&'7; 'pro"•· L..,. 
""' Zie Gn■oal' (GHOl'-)1 , ., 1 ' , . , .... 1\ 1 • 

GR00f.ENHUl8, ~- liáut. in Trdmtu, · pro'fi. o.,;;;,,.i, arr. 
éR 3 o.' O, ten. Z. · Yatl 4.lfMló, kanl. en 1 u. W.' 'Ván tCJ'-nfllfdl, 
gem. en .t 11,·Z, l'ao lr~meloo. · ·· 

Ter plactBe, •aar aij 'plaan· heeft., ziet mea' lhan1 1eeu petceel 
bouwland. De daartoe behuwd hebbende, rl1Jllden, Nslaamde ee,e 
oppervlakte" va■ i3 • Y, r, 80 ·v. ell., worden thans 'Ïfr 'ei~Dl hese
ten door•• , Heer J. R. K•••••lt'I', woooaehti1 1.lf Ga1BJ11elke 9 ge
meente Weenelo. ' • • ' ' ' 

GROOTKN-HUJS oi GaeOT111111 ~- 'fOOrlb,' lla,es. in T-IA. J · prov. 
Owrij11el, arr. en 9 a,'0. Z. 0.'vaa ..ll111elo,• lul■t. en 1i ll, N. 0. 
-rao l)elJn, gem, en + 11. W,• tmi N. van IIOTH. 11 

Ter plaatse, wur 1ij gettaa,heeit,•'liel meo.Lhan■ ·een ltul·i..u..., 
land in grachloen, thaos in eilJeallom bneten wordllode door den Beer 
Taa Ho11s'I, NolarÎI tls DeldM, , . ' 

GROOT-EN-KLEIN-EILAND, pold. ia lult Land-11aa,.illuna, prw. · 
lfooNI-Broba""; T"uJ. ·du\t., att. 11 Her1ogn6orda, kant. Hn.,_. t 
gem. D•r•n-M.,,.ter-en-Jlui/Jm,k'j 'palende N. aan den ScbeïslDol., 
0. aan de Gabtel, Z. eu W.••• den Oterdiepecbe-Hooipelder, 

De1e oobebuisde pold, heilaat, · .-olgena liet >kaduier, eeoe oppe,-
vlakie vao 18 bond. :JS "· r. 40 "· ell., en wordt door de eluia 
nn den Overdiepsche-Hooipolder, waarvan hij een deel uÎLmaakt, ap 
de Gantel "•• het •overtollilJO· watel' ooi.Ja&. Het polderlleslllUI' is 411 
'YIID den Ovenlie(>IC1-Hooipolder. · 

GROOTE-PIER, later OSJ■11A genaamd,' 'foorm. 1tate, proY. Fm,
land ( b• lrutngoo, griet. 11'oflHl'tld«l, arr. ett .( o. N.W. 1'IUI 

Sneek, kant, en i½ n. N. W. van Bol,nrtl, IS min. Z. van /li,,,... 
werd, waartoe 1ij behoorde. , 

Zij ontleende uren naam nn den 'formaarden boer van dien aaalll, 
. die .in het begin der . zestiende eeuw de Gelderscheu begunstigde 9 eil 

•ooral ter aee den Hellaaden , Sakaera en Bourgondiërs met geweld 
. vervolgde. , · · 

Ter plaaLse, waar aij gestaan heel\, 1iet men \han1 Lonwland. D~ 
daarLoe Leboord hebbende gronden wo1-den tban1 meerendeels in eigen
dom he~et.en door den Heer J, Hnuun, woooacbtig te Harlingeu. 

GROOTE-PLAAT (DE), voorm. 1andplaai in het Noord•esten van 
de Zuirlenee 1 z. nn het lVoordlu,lland,dw ell. Tezel 1 waarvan &ij 
door het Schuileirat en Oo5terom gescheiden wu. 

Ten gevolge van de geheel veraud~rde rigting der 1troomen Î5 deze 
plaat verletJd en de naam zelli,,.Aie& meer hel.end. · 
. GROOTE-PLAAT (DE), ·plaa& in de Oo,ter-Swldt, ,W; na Zie-

nl.1ee. ,. . . ... 



G·ae. OSI· 

1'\j ligl'blj laag fttllr ·bole-'·, ·en .,..;t\fab• •lfs llgfa"dail•• .. ·etw 
gedeelte b6 hoog ·water \,oven. · · ·· • ' , ·• ' 1 • • • , ,.,,1 
· GROOTt:-POLDBll, polM. in· het LMJ.-H-,J.,,, pro•. Jroor4-

Braband, 1'1/Dffde distr., arr. •, Hflf'togàl,oida 1 kaht. lllr,1dl!fl, · p; • 
Hmil:l,i,;m; rpotàde N. an de· Maas , 0. aan de· Hedikhuizenièlfe 
lllaas, Z, 'àao• den' Kleine-poldèr, W. aan 'den ÜOOtfC•Alaasdijk. •' " " 

'Deze pold. bealaat, 'folgen• hët kadaster, eene oppen lakte va11'31S'l1tilld. 
89 -v: r. 88 "· ·ell.;-, eil"wdtd&' door eene ,ltais, 4ffJ de •••• ••n N" 
OTertollige· 'lflltel' ontlast, 1 · Hot bestuift' WOl'dt chlàr deo efgen•ar uit-· 
~fond~- · .. , ", " ... : . , ...... , •. ,. ,. ' , ·, . ' . , ,,, 

GROCYI'E-POLDER (DE), pold. in Kn-lawtl, prov. JroortJ.,Ho~•· 
lalUl, arr. e11 kantdl'Mrfen,-1 gem. Z.itUlt:"-"v,iji-Y,j-,,..i:~n-1,i~Ni~ 
keri-aa•d~Drulit; palende N. aan den l\0111olenpoldet; 0. 'a~o den·' 
Vijfbuiaerpoldn-~ Z; a11n het<Meèrkanaat , 'W. •• ·den Sebalk wijkerweg. 

Deze potd. "besla•t. "l'olrret11 lee 'kttdllltl!t, ·eene oppehlUte' ••11··· , 
i'l!IS hemd. ISIS v. r. 7i v. ell., én wordt•door >eeoett w'atern1'>1elJ', op· 
den · Bijnland51lhmr Bottem , vali lrct · overtollige · watcfr onfllastl ·• H'ët 
pnlderbestnur bestaat•uit· ~nell· Schout en dne Poldermeeiters~·• " · '"" 
• GROOTE-POLDBR-(BB), 'bij:rcnaamd de ~TS-POtDla .. &11•N'inva'a:1Y ,· ' 

pold. in de· heerl. Jflenart·, 1 pttJV, Jfeo,d-Bru1Jdntl1 arr.·B.._, .. tanti•· 
Z ""'bergen, gem. Klundert; palende N. aan den Bnilt!i1polder K wist"-' 
geld, 0. aan· den Nieuwendijk en· Zndberfr;' Z.. ••n 'de Kkul'dert', 
de K~rsehe-1ronen'e111Jdeii Niduwe11•Fij11aa'rl, W; llllan den R1tigeuhit:' 

Deae pold.; welke m helt jaar· 11S1Jf·beilljka i1, beslMt, volgens· het 
kaftrter • eenin,ppt!rvlàk'Ce·'Van '1018 hnn..t. 88 "· T, IJ8 v. ell., waar• 
onder- l011S bund. Il& v,•r.· létlotbaaT:lantt; telt· 84 lt., ea wordt, ge-· 
combineerd met zes andere ndbifgelegene peldm, dllOI'_ i:éné sleis, wijct · 
4,40 ell., op -het Hdllandseh-Dièp, door ïniddèl van twee wind-walel"
molens, van het overtollige wat"°ontl1111t, Het llfed ligt. hiet het laagst 
van allo polders in de prov. Noord-Bra1Nmd en ir, voot zoo veel de· 
lage streek betreft, ruim lléne el onder A. ·P. Deae polder ■taat met· 
den Za,ad6er9, den lfi'eat1e,adijk t!O cled Jfi11 ■ e11n-Pijwaar·r, 
onder het bestuur 'l'Bft · éénea ·Dijkgrallf, vttf' Gezworeneb ea éé11eo 
'l'eaningmeeoster. ; ' · · ' 

GROOTB-POf,M:R (DB), pbhl. la IUJ1tkntl 1 pl'Ov. Z■id-N11llantl ,•ffr. · 
•, Gra"enliage, kant. Yoor6•rg, gedeelteltjk gein. So,t11"1er, gedeeLlè<-•' 
lijk r,e,11. StOMp"i/k-lY ilfllHff-L"!Jrlll!~-••iddJ•en-Tidi "!Jt!~. 

GllOOTH-POLDEI\ (DE) of AcDTn-11E-K1aa-111-Zun, pold. in Rijli'- ' 
lau, prov. Z11id-llollarul1 arr.LNJden, kant . .Alplwn, gem. Alpftna-•' 
-en-Riet~eld; palende N. naa d,-o Rijn en liet d, Alphen, O. aan deit' · 
8teektebe--polder, Z. · alm den Zaanepolde'I', W, llan den Alulenpaldêr'. 

Deze pold., 'Welli.e in de aestitiode eenw hedijkt is, beslaat,· volgèns 
het kadaster, eene oppervlakte van 860 ll■nfl. 63 v. r. U v. elt., 
en :wordt door twee 1lui1en, op de Go11we en,deo Rijn, van het over-' 
tolhire water ontlast. Het pohterbestunr beetaal. uit dea Burgemeester 
en 1es Poldermeestel'I. · "· · ' ' ' 

GROOTE-POLDHI\ (DE), pold. m Rij1tlatttl, pl'bv. Zuitl-Holla1UI, al'I", 
Legden 1 · kant • ..4lplrtn, gein. Oiul,/ct,or,a•l!fl-finTlioek; palende N. aan 
den Uiteindtt-be-polder, O. aan dt1 K,omme-Aar, die hem nn den 
Noordpolder en den Kort polder scheidt, Z. W. aau den R\fn, W. 
aan den Klcine-polder: • ·• · • · · 
· Deae pold. beslaat, \'olireit• ·het katlaster, •eene oppt!rvlakte van 

,HO lluad. 97 v. I".' 19 ·v. ell,\' waaro11det 398 bund 88 v. r. i8 t .'ell. 
1chotbaar laad , ea wordt dOOl' cenea watermolen , op de Kromme-Aar; · 



,. .sao. 
•·•••114:•o'Nflolllp ,....,_...._ llol 11-l '9-.IN,qn,:à. 1\ •,llec 
, polderbe1t11m· tie.tut uit lurpiQeelter en• Koleame11&eren., . , 

GB.OOTE-POLDBa-,V!N.NIERVAAl\T (DE), ·peW •. in ·de,~-
. 6wnaort, prov. Jftof'tl.Brak,,d. Zie Gaon1-lloua (D1). . . , 

GROOTE-RIVIER (Dl!.), riT. ia Oo.t-1,ulil,. op het Su__. . .U. 
Jaea.. Zie T111nr011e. • • · · 

GROOTE-SCIUNS (BE-), of 'Wel Fon-Siuou, .ok. :wel.•-.. tie 
nabijheitl der, waraue, bn Fcsr-WuuH geheetea" achans in èe 
Lar. 'l'aD 1heà, pnv, lfoo«l,-Braiawll, arr., kan\.•· t u. N. irao 

llrwJ., trem, _ea ½ u. z. 0. "fan~-, w11cbea1B.eda.!!n Tem.~d•• 
0. aa en. bijtta .tegen. -'en .straat.weg :wan Brwa op,1'1n,Kaenlp. p-
legen,, alwaar,ait tot "enekeri111 tier m. op~o wu, . 
,. , Be·.,.._ ta• Spiaolai__., ·clNast lllj ,•oOJdat de Spamche Veld
Leer •naos~• S.a••, ia 1624 , 4e pootc ,wa....te met. vele werk.,a 

,llleetl vmterlrien , • alliaal' ••der opzigl VJR Boa J11&11 ·»• Jhaacas, Dffr 

de riv. de Jlark .-iae achipbrug deed slaan, :.die .ter" bettilÏfÏDr aam 
· wedenijde, met ~e hàM maaa •ffidekt ,was.. .&wen an hellllllea • 
!die ·h"'IJ, liet. Don Jou, DOif HD-staketsel vu .palen.ia de rivier 
~n, om. ,alle s--aachap &e, water _, .de stad ,af te•nij4lea, 
Ja&er sclqjnt dae 1eha■1 vervallen te aijo tre•eeä, allhea, Huaaat 
'l'H Nuuv, Stadhouder •• Ftw1larul, liet b- in 1637 , toen Fa....,at 
BIIIRl■u., Prin• •• Oranje, &eda fiag ·belegerea, op nieuw· '9eraler
ken., ook deed hij weder eene 1CbipLru1J ,over de Mark legea. . Deze 
sclians , die eeden jaren aader&naal· vervallen was 7 ia gedarende de 
Belgische 111ala1tea lienteW, ea is, IMDI etn , IJflbaslionneerd fan •11 
vier ba1tioa1, met eene aatte fl'Mhl -ringd. Zij dekt den fttll&l'
'lllcu1el der aaoee11paebakelde· liaie QD defensie, waana■ de .linker-
"Vleugel aan de inundatie '98D de vestÎDIJ Breda aaosluit. . 
, GllOOTE.SLOOT (DE), •~ter ,ia. de z;_;,., p10v. Nond-Bollaal. 

Zie ZunavuH (ÛDDI•), · 
GROOTE-VEENDER-POLDEB. (DE), '1'001111. polL in Rij.Z..xtl, 

prpv, Zuûl-Hol'-4, arr. 1,,,-,., kant. m gedeeltelijk gem. 1Y ouJw.gg,, 
,gedeeltelijk trem• .dllcnno'-, welke \ban~ als -danig ni,:t meer lie
.,,aat , aijnde in ondencbeideae deelen gesplitst. Daartoe laeeft onder 
••ren behoord de reed. •roeuer "l'ermelde Geogl(rpoltl.er. Hel•· 

, der IF auhrugp gelera gedeelte is 'Vernend , afzoaderlijk bedijkt ea 
droo8' gemaakt. .ien ander. onder A lketnae gelegen gedeelte, is 

• ffl'ffDigd met eea pdeelte van dep Lijierpo.tl.er, reeds ..,_.., be
. .lijkt ea d.oog gemaakt; terwijl eindelijk. OOIJ een pleelte .onbedij1t 

is, ea a,et,bet onbedijkte gedeelte nn .den Lijkerpoldt1t Yenieoigd, 
àen,naaa draagt 'Mil Gecoml,iaeerde-Veeader-e.n~Lijk.erpol-
tlera-baiten-de-bedijkiatr. . 

GROOTE-VEER (HET-), treh, in,41e heerl. Be.nlea,,,_prow. Jft»rd
B,.J,antl, Eerste dist,., arr. en 9 u. 0. ten Z. Taa ••-Heragml,uda, 
kant., trem, en ¼ a. ten 0. nn Bonnftr. 

Er ÎI bier een O't'erbaal ever de Baas , hetwelk aldus gelUIIIIIMI wordt, 
om dat men aldaar met rijtuig O'l'ergezet ka worden , terwijl men 
aan het Kleine-veer of M.azenburfJ slechtsvoelpagen overbreal(t. 

GR001'E-V EER (HET), veer in Zallarwl, prov. 011eriju1l. Zie 
Lraanu. . 

GROOTE-WAAL (DE-) , poltl. in Dngurlarwl, ouder .de Y ee.A.p, 
prov. Noa,á..Hollarul, arr. ea bat. H.a,., rdeeltelijk ;em. B,rU...t
-BOIWlllorp, pdeeltelijk i,em, . Boora 1 palende N. ea: O. aan de 
dampLe v• Hoera, z •. aaa. de Naiumloot, W. ua BuJr119Ml 



...... ·-•·0- ... d., .• ...,._ - .......,, cliatdaor,...o ..... _dtlf•:iaJm 
ja!r U14 oatataaD, ÏI, •• in . het. j..,, 1118i , Wijkt., ._., ~ • beelaat , 
'YOlfens: bat· ka..._, eeae•oppe,vlalle 1W11"7 bad, ,14 , •. tJ ilh, ell., 
waaronder •16 .Jtuad~ 41 ••· ,., 60 "'-·all., .selae&ltaar"1-.d ,' al• •••r 
&...w...d, ,.c,lros het kadaater, 9.7 bud. 85 v. t1 .00• v. ,ell;•,-•r
onder 9.1 bun • i6 v. r. 30 v. ell, acbotbur ~• en looder //.,..., 
•olpc,s"l1e• '<kailater,, ·• band.· 18 "" r. 81 -r., ell.,. ·waa,lhlller 28 · 
bond.·16 "• , ... 16 •• .U.,,l4llaotbMr,lud • .... tel& •··6 11.1. ,....,_ 

oader 3 hóerderijen, van, weU. li ·h, •• , 1 bofnerij OINMr' BnkJI.I, 
eai.J h\ en. i beerde,ijea- .aader, a..-. ,,.De, Gàoan-W ur. ...,,.., daor 
eenea meltin •'1'811 bd.:oYèttallige ,W11ff,.oallllt,,, Bet pelierbesllaur be
•taat uit 8811en• Di_iktrnaf, .wee Beemndlia- emea ,Secretaria,,, . , 

GROOTE-,W AAálJ(DE) .C GIIGOIIWuu, pold. iadea.JW..1rr.-rwl" 
·pt'ff', Zfftfl-Mollau,-an. o.n-Aetw, •b•. S,.._,,,,,..,. Noor
•1oo .... ~_,.1a-, 1, ,peleade N,, an"tlie, BolenlOlll., · 0. ,aaa,i.ie 
Lap-Beemd~· 1 Z, aaa 1,80.,..... ,, W, ua .O,..s&iaseJ-. , , , , •, 

GROOTE-WAARD (DE), 1111111111, welk.-,,mm ,nel peft. aan"den 
•erdrnli.eR, ~•au.••--••'ft,AU, thans de lauaNC:a · Zie dat. woerd. 

··GB.OOTK,W AL. 9eb. ia ile. ,ya,ije hl!ilrl, .· &.\agra, .arr. en (}. u. li. 
ten 0. nn .Ali-, kant. en t 11. Z. 0. vu SMIJffl&,, eei•• &Ail-
f""_--Bwgwiorn ; mä .7 h.: en"lO •••· · , · .. . , , . 
,,, Gl\OOTE-ZWEN .r WGL'IIMIII........ -111, kreek op, E;;,,n.n,l y 

'f>l'OV. Noord-HoUsu, wello y4qr,lde iodijüag,,waa Eijerlalld van de 
DainkOIIJ' tea• z. w ...... Kijerlandsbuie. afumeMe' aioli met •DO' 

· eostelijke rÎftina in het ,DijW..Oal ..tlu&tet ~ ·aedert, .met bel 
-nwuen • ·eoli. selti den••- 'Nrlwen Jaee&, • 
· GROOTHUIS , voonn. · laawa. ia T ...... ,,. P""•· 0-j,,el.. & 
Gaoon111u1s. · ' • "· . . . • . 
, GROOTHUIZEN, vroqrere ,1111m •-· het d, Gaonaiaar., .ÏJJ, Drtg-

t,rlarul 1 prov. Neord-Bollantl. Zie Gaosl'■vllU, . · ' . 

, GROOTSLAG (HET), pold. in Dn,-t.•J ,,prov. Jr,..Hou..4, arr. 
lioona, kant, B,J.Ju,isen,, ·peellelijk pna. JJ-,..; ... , pleehelijk.s-, 
Monwanpel, pleeltelijk B-• lhoel,e6ro.i--.Latjeffl!IM, sedeekeiïk 
,-,,Hoeg,,.,,,,,I, gedeel&elijk gem. A.atlijl, 1 pleeltelijk gem. ,,..,_ 
f/lOfld•m-Bi-mtoij-', en 9edeeltelijk, gem. /Yernn""1of-e~o.lijj 1 
palende N. aan de Vier Noorder.koggen; 0. •• de Zllideraee-,•Z,·aaa 
den Hootenpolder, W. an W e,ter-Blokk.r en Zwaar. . . 

DtR pold., die reeds _, 'l'toeg doar oprorpe• kailijku hneiliffd 
en later ·door de Dre,terl.-dacl1e kadijken b.abe,md aollijm la•, 
beslaat, nlgens het kadutei-, ttne oppenlala&n Ma-S9801>nall. fllS .,..,r. 
19 ••· eU., als: H8 buad, ,8~ •• r. 15 •· .U. Ollder, M..._.; 
470 bond 81 v. r. 19 •· ell. omler a.....,.,...;,688·bHd. M-11. r. 

'18 Y. ell. onder liltwhl,,oeJ:...,..L,djartMlc; Hili an.&., SIS -r. r. 8(),y. ell. 
onder Hoep,,,.,; 8ii buad. 61 Y. r. 4S , .,._ • ell, , ondn ,4fl!Äll, 
iel bund. 81 "· r. 68 v. dl. Clllder 1Yn1t11-'-n-Bi"""'wij--";, .ea 
8ti hond. i8 v. r. 84 v. ell. onder 'lraffrdoof-en-0-'ijlt. Het 
Gaoon1&11 tolt 938 L. en, IS8 boerderijen eMer B-'--n ;. 180 b. 
en 54 boerdetjjen onder Bor,e_,.,,,.11 S1 b1"onder lruhHud--M•
•tnllijffft,l, en ISO b. en UO boerderijen oallet" Il' -AHf:-M--Ouijl:. 
Hij beeft dertien molen• , waarvan , in hel jaar 184i, twee ÎDR'e,igt,alia 
tot vij1elmolen1 en een tet emen -iiomootul -,IM,pradwatermolen, wer
kende door de middelpunL1cb11weode.krlleht, terwijl in dit-jaar (1841) 
wecler Yijf sehepi.d,. tet •ijaehnelim•·11d&. •-- berMIIIIINI, , Door 
alle .._,..Mwerdrbet .._llip wllta> ,._ wee .JuiND, alsaede 



- ·"··· .... de ~ ,....._.o-le BaJJiaïMq, ,;Ma ~- ~.,flllll.,a(., 
llet. polderbestnnr beataaL uit Ov.rpmeut,er CD WetLouder,n Y,aD .E~ 
huueo 1111 do.,Bu,,.....wa der fellleO!pl,eo t te &lllqf)O deJ~lflllOQJbi
-n1.en polder .ui&.makeo4e • beaeveos oeoen Seoret.arï.. •J~a 
Il.ij■ daaraan•rekeoplifltir, . , 1 , , 

·GROOTV.EEN (UEt),, pcael iA ,de heide, ~v. JY .. ~Bra~tul, V!)Or 
het. grootste gedeelte in hel markgr. van Berg.,. ~.IIJI • z~, gem. 
11'•11111, •oor 4!ea klein tedeehe. ,ia,de,bu. vp B""'1,,14 ~ •• a.
d.ol-,m./YispM,• 10 naÏII. W. yaq Nispoq. , . , . , ,il,· 

,GROOTViN, geb .. ia Gu,t,..r,,4~,l'-"'f•,Jfoor,J-11olla,.,J1,arr .• 
en~ u. N. van .JIU.-r, luant. 1111 1;u •.•. W. _yap,SclMsge~, g~. 
&,.Jl_,__B,-~Y,.Jlwog., i Q. Z"rVU St. ll~rtea. B" 
l,c,.laaL iilnhta uit. -1 ,h,, bowC111nd .cfou.. 10 ,ielllD. . . . 
· GJlOO'fV EN ,(HET.), poel ia :de heide,, iu de J/eij,rij N11 ', 1/er
-,euo,e4, b.,Oi,wa,iji,,pn,. Noord-Brµl,,,u, Q\ld,r llilNM1bee/;_. 

GB.OOTW .U&D , poLd. ia ,deo .JIIJ,lau,,"""" ,_ p1011,. 1,uitl,..Hol-
larul, Zie Gaoonw .... D (D1). · . , . . , , . . 

GROOTZAND, ,iulell. h. in het Neded&IÇfllf.iff, d11r ,proY, flt'fU&t • 
111'1'. eu 1 Il·, W. van .Ulm:hl, kaDL, OJl l •• z. Tap Ma1Jn1rn, reoa-
.... ili ini11. · ten lli. vu. . JI lntn, , . . . 

DiL adell. h. beslaaL, IDIL de daal'tAMI ,behooreqde IJrooden, eeue op
pe"lakte van :SO bund., en wonlL LhlUJ.I in .eigendo111 bezete,1,door dea 
lleer G. J1, H. •u. Bul.&•au, wuopa,c,bt.itf ~ . Vleuten. . , 
·· GROS (DE), geb. ia het Goot194,, ,p,uv, Grrminvn, arr1 e,i ~ 11. 

0. Z. O. van Gro_,,.., kan.\., ell. lJW.• Ooo9e»nd. . , . 
GROSBOUS, ge01., gedeeltelijk i11 ~- beerl. Eie/a, ,edeeltelijk de 

lteerl.. o,.,,,,,_. uitmakeade, poLI,.. l,u.,;emb11.rg, voorm. kw • .,blo,.~ 
arr. /Jülûtt1', kaat. O.p,re,,; palende N. aan de gem. Heidem;bei4,, 
O. aan •Feulea • Z, a1111 Vichleo ~ W. aau W abl. 
· Deae gee,. lie,it.aat uit de. d. G ros b o u I en Dellen • benevens cL, 
pb. ,J11u1enb0Cf en leok.eobuff .. Van het jaar 182i toL 1827 
behoorde ook tot deae ge01. het geh. )1 ers c heid , t.hans een_ gedeelte 
'V'8 de gem. Heideacheid uit.malulnde. D.e gem. G11,os1011s telt 90 h. ea 
eene bevulkiog van 700 inw., clie meesL ,hun be»taJQ vinden in ,dea 
Jaaclbonw. ; • ter.wijl men er Ol)k. eeue verwerij, eeoe brouwerij en eene 
likeunlokerü ,heefL. Deae gem. lnerL '• jaarlijks op 40Q à lSOO &at. 
l"OlfBe, 400 à :$00 zak mailelniu, 600 à 700 zak. haver, 20 à :ro .uk. 
prat, 10,à 11S air. boekweit en .1000 à 1ö00 zak aardappelen. De 
YHltapel .aeataaL uil 100 paarden. 260 runderen. en 110 varl..eos. 

In ~eze ge~. ontspringen -~e Bousserbach en _de Taurelbach • 
. . De aow., tlie alle IL, K. ••Jn.,. makea eeoe .par. u,L., welke lot het 

'VÏc •. gen •. van Lvzemln,,,g, !lek. van. 01pern, behoort., eene kerk. le 
Gro1hou1 en eeoe kapel te Dellen heeft; ll'Qrdende de kerk. door 
eenen, .Plll\oor, en.oe luapel dllOI' eenen afzonderlijk.eu Kapellaan bediend. 

Ei: aijn in -dc111 gean. t.wee scholea, als: ééne le, Gro~~ous ea 
óóne te Dellen. , 

,Het d. G1ouou1 ligt 4. u, N. O. van Arlon, :J .n. W. z.· W. van 
Diekircl, •· 1¾ u. N. O. van Osperen. , 

GROSBOUS, veelal enl.el BouaiJebeet.en, voorm. heerl. in het groolh. 
L1;1Zemburg, ~oorm, kw • .l.rltm, arr .• Diekirc/&1 kant.. O,peren; palende 
N. aan de heerl. Eacb, O •. en, Z. aa.rl do heerl. U&eldin_gc~, W. aao 
de beerl. &nodorlf. . 
, Dezo .heerl. bèvalt.e niet.a, '411 het d. G r 01bo UI en eenige omlig

fJeQdc Jandatijeq. Zij l,t\Mldet. oa4er »et Oo,Le.Qr.ijlueho beawur" van 



G1lo. --elke' 1000 ftor., die over J;membtirg we~• omue-hte.- 1 ·t lel'. 
14 st. 11 den.· Zie "YOOrts tret '\'ori(lf! art. · 1·' • • ' '1 

GROSSEM. d. op de l!j,ff,_lt, pro~. thl,l,rhtttl. ' lie 1G•!~~•· · 
• GROSSENnRG, geh. m het· balJ, "8111 &AffffHIIOA, me1Jer1J -TIIII 
B«A, groot,h. Lrirtmburg, kw. en 21 n. N. W. fftl 0-flllJdl.,., 
arr. en 4 n. Z. 0. van Dielirtlr, lant. 'en 1i Il, Z. Z. W·. ·van• BeA-

teGR~Sih~iz:;~-,rè~. ~ ·nr.g,~,~~, ,~ ... , w~H~~ .. m1 ;. a,.,:. 
en kant. Hoorn (4 k. d., t8 m. k.; 4 i.' d.t~ ·pale!llde N. aa11•~ 
gem' Berkho1;1t-en-Baarsdo,p, ·o. 'ftD1 'SchaMtontle ' ·Z. Hft -Oddend9k' ' 
W. aan Avenhcirn-en-Oou•Mijseli. · ' 1 • ,, , /. 

Zij bestaái uit .!è W·ondzljde ttr· W'e1ter•Kor1re; ·henewn, een 
ff'C!eelte van den polder Be-schoot,' en ·bevat ·ht<t d. &·ro1thui_ie11. 

Deze gew. beslaat, · eene oppervlakte 'fan, :no· bftnd. 48 'T, -;. · IS!I 
T, elt.;· lelt lt7 h., ~woon4 door 63 hnis3'JI,; nitn1akende eene· w, 
volking van tairh 300 Inw., die lllt!esC hno bettaa11 1'imlen in den 
landbo11w, en het maken van kaas en boter. · '. '" ·1 

De Rer'f., die hier 140 in (fttal sijn;, beholll'ftl tot de ~111. thort
Aui:t11-na-A11enAorn, 'Welle in· deie borg. rem, eene 'kerlt Jaeet't. ' , 

De R. K., van welke men er 160' telt , · ollder welke 100 Comma
niltnoteo , behooren tot de •tat. ·nn de tloorfl-flt-Gro,,,_i_,,, 

Men heeft in deze p.· ttnt! schOdl. · 1 • , • , 

Het d. G.osT■nzH, in 'fl'Oe~ t~den G•oonlll'&l!f ,• ligt 1 n. Z, W • 
. ♦an Hoorn', I½ u. O. van Alkmaar. llen· .erhaalt dat dit d. ffOe

ger GwooT■lllll!1', in latere t\jdl!n ·GaosTll'lttiln genaamd •erd • om dat ll!t' 
destijds jnist een getal nn 141, dus ·een B1111, buiaen gevonden wttdeo. 
· De kerk , die hier vroeffet dood , · ,.... •66r de RefOl'IDatie ••n den 
R. l!l'ART11flll toegewijd. De begevill'g van de pastorij kwam de Gra•en 
toe, het bevestigen stond aan den Aarisdl1ken der Utrechtsebe do11llerk. 
In het jaar 16611 is er' ecbter eene andere kerk gebouwd, wall'llan 
den' 3t Aoaustus den eersten steffl ireleft'II iw, en die eenen •pitsen 
toren heef\, doch van 11een orgel voonien is. 
· De school wordt door een gemiddeld feta! "811 41J leerllnpn bnoeltr. 

De kermis valt in den tweeden ZonaalJ in Mei. 1 , ... 

ln 1408 werd dit d°'1, begrepen omlet de Veenlaop·, ■an de 1111ft 
der Baljuwschap van Medemblik onttrokken·, en gesteld •onder ·de ·jlr-, 
rildictie van de Regering van Doorn. In 11S7i 1IIOelt GaonHnn 
mede volk ll!veren tot het opmlilteo ·der selransen· ia Waterl•od.1 h, 
senoemd jaar 11S7i leed dit dorp seer door·de iolegerin!''ftlll htt 1.oll; 
Tan Ru,cuvn. ' ' · · · · 

In den loop ·van het jaar 1858 i1 door de IO"lf 't'tlt het beslllar van 
Dreprland door de d. G1lostt11m!K en' ·8el'art11outl~, e6o uitmun-
tende straatweg gelegd. · · · ' · · · · · · 

Het wapen van Gtonwm'iH bestaat uit eeffl'I ntiter te paahl'.' '' ' 
GROSTRUIZEN-BN-AVRNHORN, · ken. lfètn, in N_,,..Holltdtul, 

Jr.1011. en ring van Hoorn 1 men beeft er i kerken, ééite- te Grct!lt.-
hu iseo en Mne te Avenhorn, 'en telt t1r l80 lieten. De t!èttte, 
die in deie gem. het leerurambt lteet\""'aargenomen , is geweest zekere 
l.1co111s, die in het jaar 11S78 tot dé schooldienst overginll' De- lel'
leraad maakt eeoe nominatie ,nin drie · of ~ier Pl'l!ldiltanten •of Prup6-
nenten , waaruit de mansledemalen etllèfl Lee,aa, bewGepen. • 

In deze gem. zijn tijdens den twist tusschen de Re1110nst11t11ten en 
Contra-Remi,ngtranten , niet •emi1t OITfl'el'l!ffeldheclèll 'VOOl'p'f1tllen~ De 
1emeénte had in Ncmnilier 'firn' liit · j.- tel8, 1 haren·-l'l'edïbal Balk. 



-c.mnu. ..... , 6Coatra..J\emonstnmtap1fod -was, ••n i:i)tle ~•i. ar~ 
saet. Te G■OITIIVIIIII werd ••• lllOeÎ&e pdun • 11111 aekere11 lw;it ;\V" ..... , 
11B•. op den predib&eel te brengen , iloda D1u. CaB11T1u11szoo•, die 
11aall4le bield · onwe\tig te 1ijn a(geaet, bleef te ~Teohom, en de 
Ceaw-Bemons\ranten Dt!letteden , da\ W 1u111& de dièn1t waamam. 
Te 'ÁH•A•rn wn op Yenoek Tan de ·Vredemaker9 en Kerkmeesten 
op itst 't'll1l Schout en Burgemeesteren , op den 1 December 1815 
eeD slot aan ~ kerkdellt' gebanpn , ell een geachrit\ daarb(l aange
plakt, waarbij verboden werd • dat meq den afgeR\ten Predikaat 
nor 11111 doea prediken • Dan eeoige woelpestea , meer op 4reweLl 
dan oe rede ste11nende, ~gaYen 1ich bij nacht, met ltooi,orken r
....... , naar Ml ketkhof·, ea'ollliernamen, i11. wèer1ril van ~ Bege
rins ·en tegen' de bedreigi, der wachten , de kerk 14. opeaen. Den 
4 werd weder eeà· slot aan e kerkdeur gehangen• i!n een ernslig •er
llllhMehrit\ aangeplakt , .tecla he& werd er wederom door de. buisliedea 
afptlapn ea geacheuNI, Henigen , · die 1ieb daanan htddeia schul\lig 
ge..-.kt, -werden door Burgemeeaterea nn Hoorn , ia eene boete aa 
100 pltlm Yl!rwaeia. Ihu C.■ilwrsHOtr bleef', te,en het be.el der i=:·111, te A.uwlaorw prediken, cloeb te Ga1111u1nn werd bij, 

den ttid ••n aea llfutidea , eerd, ea de Termaarde 
a1111cw S&nA , Prediluiflt tè Hoorn , atC op den kansel gebragt. 

Den 8 llei 1618, beltondeia drie! hnillieden Ju Coà111W10o11, van 
G,olllmï.eti, Pina .Juuoó• eo Go■allJ.II G1U1.,._ nn A•enbom • 
met behulp nn eeaipn alt die seu-at.e , cle deur der kerk te 
GaOftllvms , tegen wil ea daak der rijkdolDllll!n , V redemalen eo 
Kerkmenten, met een dael of pl111I: opm te loopea , en J)111. Caam- ,. 
TIAAIIIMOW op tien •tNI 16 helpen , aicb heroepende op het bednit der 
Beerea Stat.ea , w•naa , IN · rij Hiden , de Burgemeesterel\ va11 
Hoorn ea de Regenten 'lan het dorp · ongehoonaam waren. W eiaip 
~ daama,. •oad. de V!Nled,eup te Boora goed, den Predikant 
Daaa C.a11nll111001 lé 1',:l'Dlanen , sieb ah nog no het predikea 
te onthouden, en de Vredemaken en Kerkmeesten, dat 1ij 1em 
-.ijaadtehap maar saehtmeedigheid aóuden 9ebruiken. Voorts dat mea 
aeleren brief van Heerea Geeommitteerde Radeia aan den Predikaat 
■oude overleverea, en hem lielaatea 1ieh daarna te geclrageo. Jlid.. 
tlelerwijl betrek de Schoot 'fint Boom de haislieden , die de kerk te 
Gaosu111zn in Mei opengebroken hadden ia regten , en deed den 
ei1ch dat lij al, ge,,eldpleger9 eia nntoo,den der gemeend rust &GUden 
patrál werden. De Sebepenen heslolen se "ooreerst in hecblellia la 
nemen; de- huislieden trokken naar· •• GraTenbage bij hel Hoîenverkre
gen pre•• ftn 111rcbeaMe , WHl'door de Sehont yan Hoorn handsluiling 
werd 1Jedaae , om n..Ier in die uak Ie procederea, He\ Hof verwees ben 
echter nur de Regering nn Hoorn , waarom de W etbouden dier ltad 
daama noodig oordeelde., ten eintle bun gezag te bewaren , den Sebout 
met eeraise gewapeade Mannen naar ..ilt1en/ao,... in de hnÏll!n van P1nn 
Junoo• ea Coa11■Ll8 G11aa1'h&Ollt te zenden, en ieder honderd gulden, 
waanoe •ü werden TetWesen , lef aake van het openen der kerk, en 
11eg te aamen 1e1 en negentig gulden Ier aale Tau gemaakte en Ter
teerde kotten te tloen betalen. Na het hoeden der Nationale syaode te 
Dordrecbt1 kwam de Predikant -D1a1t Cn11nuuaoo11 ook weder te GNIT
..,,1111 op den lloel, alwaa, -bij in 16ti overleed, en alles keerde er 
allengs toa• r•t. 

Gl\OTBL·efGaOeTa, geit, in de '11,ije,jNra '1B,r1or,eh,cl, kw. 
Pulluttl, pr9T, lfOfni-""""""41 ·lhrth d111., ur. en 4 u. N.O. ••" 



G I.O. -•~.1 .... t.. a I a. M. TIIQ .dAlo, .pa. ••i-..,..._.., 
un dea E,pffloo, . 

GRO'l'ERllENEKESTEGRON, plaata , nrmeld io desa IJÜ'briel na 
Xei~r Ha"oa11: IV van het jaar 106'. Zij komt. daarin voor als eeae 
hoscbacbtige plaats tUS1Chen ValkenLurg en Liue , of Leydea MD dea 
Rijn; uit de beteekeni11 van het. woord, 1chijnt het geweest te aijn eeoe 
JJroole hoeve of een landaoed aan den Rijn , met kutanjeboomen beplant • 
.llen weet echter thiuis èie juiste plaats niet. meer •• te wijzen" waar 
aij geleaen wu. 

GROU (DE), water, prov. F,û"'-l, kw. -Om,rgoo, griel. /cltaanl.-t 
radt~I. Zi11 Gaovw (Da). . · · • 

GROUDEN (DE), laag veld en weideland in a,,..-,o, in het Y01n11. 
ambt de llarne, prov. Groni"fcn, arr. eu 8 a. W. van. .4ppi-,edtMt, 
bol. en 4i u. W. ien z. 'Yfll Oru:ltNla.•, pa. en f u. Z. W. 
Tan Uln,m I t"'9cheia Ulrum en ZolLk.amp, lanp de Zoltlwnper-t.oifl. 

GROUP, heerl. in het Land •• Strijn, prov. Zai,l,.HoU.flfl, 
arr. Dortlmlt , kant. •, Gro...,Jal, IJ811l- 'Il'..,,,,_, ••. Qnxp ; pa
lende N. aa,n llijnsbeerenlaad, 0. aa11 llijmheennland, w--... ea 
Jllaaswaal , Z. aan Klaaswaal , W. aan Oud-Beijerland. 

Deze heerl. bevat.· niets daa het geb. Groap. Zij hedaat. -• op
p!nlakte vaa 380 bund. 99 •• -r. 34 v. ell., t.elt. W7 à., beweend door 
S4 huisgezinnen, uitmakende ,eene bnollr.inlJ van 170 ïa.,, die m•t 
laan be■taan vinden in den •eldarlleid. De Gaos, beait oader 1M op
sevene huiaen 4 bo11wmanswoqingen. Ook . ataat. er een "8enen wind
lorenmolen , vroeger heboonl heLbelMle tot de IJOm• Klauwaal ; doch 
door of met' de invoering van liet. lr.adaater , aehrar onder de pm. 
1'~1t,naa,-en-Oro"1', Door deae loopt de lchulpwes tnucbea Ka&en-

.drecbt en N11mansilorp. . 
De inw. zijn allen Ren., en heboon;n lot de pm. •••a .,,.,,_, 
llén heeft in deze heerl. IJ9'l1 tchooi, 111&8~ da- lr.inderea IJ8DÏelan 

het onderwijs te F emua. 
Het ireh. Gaev. of GaolP, ligt 4i u. z. W. ,yaa Dordrecht, S½ •• 

W. van 's Gravendeel, ½ u. W. van We■tmau •. Tbans worclt dae 
·laeerl. bezeten door de erfgeaamen nn wijlen .Muroaw de weduwe •an 
den Heer F1W1çoa1 DB Roo n• W IITllill , woonachtig te Dorclreelat •. 

Het wapen van Gaou, be■laiat io Mil ICbild nn piMl , beladen met 
eenen leeuw van keel (rood). 

GROUSTINS, staten , pro•. Frialaal.. Zi4 Gao'flffllls. 
GROUTERP , d. in F utergoo P grieL 1Y ,,.,.,,..,. Zie GallOlnU. 
GROUW• Gaocwau,. or GaoDWIBQ4l, ondtijda Gaowa I d., prov. 

Friesland, kw. Ooit,rgao, IJl'Ïet. ldururo..Z, arr. ea S u, Z. ••n 
Lffu-rdm, kant. en 1½ u. O. van BlltlWIW4. Het· ÎI de hoofdpl. der 
grietenij l!D een groot en vermogend do,p!, clat bU•• rondom in het 
water ligt, zijnde ten 0. door het Pikmee, •• teD N, en W. door de 
hreede sLroom de Grouw bespoeld., Tall welke laalsle het lijnen naam 
Gnlleent. Wegens deze ligjl'lllg kon men laier TOOrheea met pene rij• 
t11i~n · komen ; doch in het Jaar 17119 heel\ mea •an ltier, middendoor de 

, weilanden , eenen rijwqr ,.....ieirct , die in 18.(i •erhoop , verbreed 
-en tot eenen puinwqr verbeterd il , welle, fl'ff!r -lrmamtnijl , aich 
sluit aau den straat,veg van Leenwnea ep Zwolle , waardoor de ge
meenschap van dit bloeijende handelirljveode dorp veel verbeterd ÏI. 
De twee grootacheepsvaarwaters van Leeuwarden naar de Lemmer, • 
~n Sti:oobos naar Sta1toren, •lro01118'l •oorbij dit. dotp, W aaneer mea 
s1ch Fneslan4, met at'snij~iog, der uitcek81Mle laeekea, ·aJa l'Olld Ter

beeldt, aal Gaoaw er IJ8noepaa8l laet middelpaat ftll lijn. De buurt 
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-runJom Je kerk en om ern ruim dorpsplein is zeer iroot , en ~nt 
wel Jen naam ,,an vlek, 1ijnde onder de huizen onacncheidene •ieuw 
uebouwdea, die fraai mocrrn cénoemd, en door vrrmogende lieden 
be-.oond worden. Ook ,indt men bier eenc, mcl tocne,;, s-•l°',;dc:, 
beestenmarkt, en ccne openbare W aarr, well..e nereos eenco lbttn · 
molen midden in het dorp ,taat. Men teil, in do kom van ~-• 
245! b. en 1300 inw., en rn~t de daartoe behoorcudc b, GA t • m, 
I' c .111, S y leb uren of S y l j c buren en &Ie inert s h n re il, 
312 h. en ruim 1800 inw., die mcc5L in den handft! in bot.er 1 laa 
en graneu 1 d · veefokkerij, de 1cl1cep,,aarl , bel . d1eep lÏQlmcr,cn, ~t 
uurwerk- en acilmaken b1111 bestaan vinden, Lcnrijl menu ~ se~ 
limrRcrwer,en, S! uur,rcrkruakcrijen, waar"nn de voortbr~npclea, OP
der de11 n11am ,·an Grouw,ter-J.lokken, bel"Qemd zijn , 1 brandspuit
makerij, 1 lijnbaan, 6 looijerijea, 1 rogge- en pel- c11 1 hou~ 
len heeft. , 

De llt•rv., die hier onge•ccr 1000 in gelal ,ijn, maken cene r,em. 
oit , welke lol de l.lou. van LeeuieaNkn, rinrr van IYird1U111 brboort. 
De eerste, die in deie rreru. ltt't lecraarnmbt heeft •·a.-irgenomen, ÏJ 
ge..-cesl Guuoo1 W1u1uu, ook rrcnaawd GuAutJs B1:1n!I. Dit •er
trok van bier uit rrebrck na;ir Beetgum, in het jaar tlS84. 

De kerk, weleer aan Jen ll. Pna~ tocrrewijd, is een groot gebon•. 
dat, uiL de ondencheidene her tellingen e11 bQu\lorJe le l>eoorde-:lep 
lm1tcckcoen v■n booge oudhcicl draagt en in dit jaar (18i:S) aanmer
kelijk verbeterd is. Zij is vim een orrrel voor1icn, waarop men ft"Hl : 
P1tun P,r.n■s K1 n"ua, 16ä:S. oi; zeer kort ucleden 11.:a î'! liet 
bijr,ebouw, of he~ oude koor nn de k.erk 1 liet re1:t· or •~rbu» en 
daaronder de dorpsgcvanr,enis ; hoven de deur ·au dat, rtrblij( ~at 
met rrroole ,·crguldco l\omi•insc~e leLLcn 6 clirc<cn; B111.a ,...,.., of 
wordt beter. IJo,·en de io3an6 poort ,·an ~et 1,. rkho( slaat; n1;1 ~co, 
.f'UIT , nEn quoo un (d. i. bcdqk hQl(tttll aeweest is 1 bcsl.uur oei~ 0 

zijh aal). Bo,·en de poorL ~an de oude past.oric lond aaA de l1ui4.rn· 
aijde : Il.on •011u nua (d. i. de dood is de Poort dts le,eru), a.in 
.de binneazijdc: Vn" POIITA ■ORTI (d . i. het le\Co i de poort des dood,). 
Bij de kerk. staal cc~ 1" are toren, hovoa wiens inpnrr aan de "8CSI· 
zijde men lectt: 

1)01 ■t~ unn uuwn s1c■ , 
Jr. 'T IAIIII IIHIITIII H TWII, . , .· \ 

».u-&.&■T an-. ... ..._ ,,, . 1 

OnasT■-■ , :.U .... ". : ,· , . ~; , .. . , .. ,. 
n..-.. , UCH-,'f.11.F-•· ~., . !· 1/i ;, •:L> 
0■D ... T1lg)I■ ■DO■ MTTU■IUIII, , . - , , ,, , , ,.:i; . " . -' ... -s. l)u_.y_,....._..._ ... T , . , , . . ,,; .~,/ .i, !1,1 

•-♦• 'k--1"stli ~ ,;.,.n,ollJl ,.'!111111rAM, u11•,1 u,!: ·»- .... ............ •' . ' . . .,., ...... ' .. v-
H11a YH Cou111■ .••uo- . . . ·• ... . , · ;1- , . . . ' ., • ---.ua uan. -, . 
·x ■OOP l•.u.aD---...s.a.,, tLOûu. 
•~ VeL&. _,.. i...,..... ·•••• 
D.a.T '• ,., w11111, 111 0111 •nn. . 

Gaana -• •s .L, ,H. BUPANI.A.. 
Gun- on .. , i...,,_.. ... IIIP(lll 

.ÁHO 1673 GHIIOUII Tff Ga,nlWI 
-Hlf, ..__....__ ... -...: JULIANA. 
.U.AtlU.-· V.AN . .U'LV A. .' 1111,<l!IHUOllW 
NID I$ AIIHnl 1673, . 
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1)o Doop~z., no welke men er niim 800 telt, makl'n, 'met de 11•ttir,e 

v•u i)ie gezindte, welke in dezo grietenij wonen, cene frt"m. uit. De ttl'!lle, 
die in Jexc gem., na de verceniirng der beide "Vrocgtt hiel" lmitAon 
l1ebbendé 1'fdeelin&en van Doop~indcn, het lceraara111bt heeft "'aar
aenomcn , is geweest Jo■u~u 1Ksc■1sus """ Dtll P1.oEG, die in het jllllr 
t~!S berwaarl& lr.wam en er "Off alant De kerk der Doopsgezinden 
i. een oiouw gebouw , in het ja.1r 18DO {l'CJlicht , 1.ondcr toren of 
orgel . 

De R. K., die hier 30 in gt!tal zijn, onder welken 20 Communi
knnten, behoorea tot de stat. •an lrr11um. 

, Men beeft J1icr ceoe school, welke gemiddeld door een fl1!lal vno 
100 leerliogén becocbt wordt. Hel grocte nicnwe 11:hool:rebonw 1tant 
in het midden nn het d., aan het fl1!Doemde n,ime dorpsplein. 

De kermis valt i11 den de.rden llondcrdac in October. 
Gaoow is de ,reboorlepl. van Doooo Snus, die den 13 Mei 11588 

de stad Sloten, bij nrraning •oor de Spanjaudcn wilde innemen, 
dooi· middel tan een 1cbip roet 1old1teo , onder ledig-c tonnen •er
borgcn. Ool is hier' Jen 6 Maart 1770 fl1!boren de geleerde en deugd
zame Ra~SE l.oo,sus, Hooglcernar bij de Ooop•(îezindc kweekschool Ic 
Amsterdam, overleden IS September 18i6. 

In het jaar 1496 werd Wtn Ju1c■1, Heerschap te Gaocw, hier op 
het kerlr.bof door de Leeuwarden omaellragt, omdat hlj hno gcslairen 
"ijand was, docb deze man,la« bleef niet on,rewroken; want eenige 
iuirczeteaen van Gaoow , op eenen •rolijken Nieuwjaarsal'Ond , echt bnr
,ren van Lceuwartlen te Irnsum aan•alleode, 1loerren die allen Jood. 

GROUW, d. in Staat,-Yl~N, in Jlul•ler-Amhacht, prov. 
Zttla.d. Zie G11u1J"W. 

GROUW (DE), stroom, pro•. Frin"nd I kw. Oo1trrgoo, die in de 
griet. ldaartkradul 7 ten N. van bet d. Grouw, uit het P,1mtur 
voortkomt ; in haren loop , om het ge1egdc dorp , de GA 11 e en de 
DotchtiloQ l opneemt; •oorts eerat in eene wcrtelijlr.e streL.king, ge
durende welke iij bet Zwin oatnogt., durna in ecno znidwestelüke 
rigting, die griet.eoij doorloopt aan welks 1rren1cn z(j, bij de lrn u
merzijl , de M u Ie I onh■nr,t. Van daar loopt 1ij , io eene kronke
lende zuidwiuirl6cbe ,trekkintr, naar de Oude- cbou" , waar &ij aich 
met de Boor n vereenigt , om 1icb, door de W eterinc , in het S,ue
J.erinur te ontlaslco. 

GROUW (TER-), oude naam van het d. GaoHB, in St1UJt1-Yla11n
dtttn, in het Yrije NJ" S/,.;,, prov. Zttland. Zie G11onE. 

GROUWE, d. in Staal6-Y1-,ukrtm, in Jluut,r-Ambllcl,t, pro..-. 
Zeeland. Zie Guuw. 

GRO WE (DE), nrouderde naam of lie•er "Verouderde spcllintr .an · 
den naa01 an het d. G1101D&, in S'-'6-Yl,;,•rulert•, in het J'ri;e 
•• s1,..-,, 'pro•. Zt,la•,l. De uiupruk was loen ook hoorrstwa:ir
scbijnlijk Gno1-1. Zie Gaon■• 

GllOUWERGAE of Gaoowuu, d., prot. Fm,lawd, Lw. Ootttf'
goo 1 (îriet. ldanrrkradHl. Zie Gao-. 

GROUWSTl~S, •oorm. Il~ ea 11tai.a, prov. Frit,land. Zie 
Gaonn1Ns. 

GROVENDORP, naam, onder wellen het dorp GnontaP, pro,, , 
Fri~,ta·n,l, k". W' e,t,rgoo , griet. 11' -,,.,kef 7 weleens ..-oorL..omt. 
Zie Gnonu,. 

GROVESTINS, C.onrw of GaHWmlll, voorm. at.ia,, pro•. Fm,
land, kw. Ootteryoo, griet. f'i«jtrk.lffalttl 7 arr. en il u. 0. nu 
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LNu•rdt•, k,at. • i u. W. vaa • .,,.., l u. Z. O. • 11.,,,._ 
garijp, in de b. Gautmaburen. . , 

Vóór dat dit gebouw, in het jaar 1825, eene prooi der vlammen 
werd , wa, het van eene vierkante gedaante , en had iQ' J,au•orde 
·weel o-.ereenkomst ml!t de eude stompe kerktorens. Hel was 1~ elJ_ 
hoog, sebeel van· de gróole en zware aoort nn 11eeaen, oude Fneaeo 
genoemd, ópgemetaeld, en droeg alle 1p11ren van hoogen ouderdom. 
De muren waren lieneden 1 el 2 palm IS duim 8 streep . dik·, doch 
werdel\ hoostr op lanpamerhaod dunner, zoodat •Ü l>ovenaan niet 
meer dan één voet -dikte hadden. Zij waren grootendeels gqrotcn , 
doch hier en daar ook eloorgemetseld (1). ·. , 

Deze ,wis , welke YrOeger vermoedelijk DnAWA ,... gelaeeten, heeft. 
waarschijnlijk zijnen naam ontvangen Tan .Bono n• Gsovun111 , ge- , 
huwd met T111n, doehte.r 'HD PuH VAll Dauw,1,. en Ti,un• Dovlu, 
die haar in het belJin der zeventiende eeuw liewoonde, Van des 
broeden aooà nn dezen Bono , On1 v,w Gaovu1111s, 'Grietman Tan 
Bennaarderadeel, kocht Wm.n vn Vmanu, Raadsheer _in het Hof 
van Friesland, in 1878 , de stiu met · de onderboorige landerijen , 
lieslaande eene oppe"lakte Tal\ 111 bued, 7 v. r. 40 v. ell. De 
dochter van dezen was gehuwd aan B1CTOa nil GLIHTIIA, 1Colenel ,nan 
de kHallerie, en erfde deze plaats, Na zijn -O'ferlijden bam zij. in 
Jianden Tan -tjben IOOD .Jon.1.na Y,l,.1' GLIIITBA ' Ontvanaer-Geoe~l 
van llenaldumadeel ; lhan1 worden de overblijfsels ,· bestaande in emen 
kelder, he, eenigste wat Yaa hel gebou• is blijven 1\aan ,·. in eicen
dom liezeten door c1e erven .,._ W1u.1• uvn,i u11 V11■uu, 'lroen-
achtig in GelderJand. · 

GROVESTINS, Gaovn,11 ot Gaouwsn"s, voorm. stins , ptl>T: Fril:1.
ldtul, k'lr, HTnmgoo, griet. •-ltlu_.l, arr. en 1 u. W. N.W. 
YaD Luuv,an/n, kant. en 1i u. 0 .. Z. 0. na llerlihM, IS min, Z. O. 
<ran Bngi.•, waartoe zij lieboorde. . 

Deze stins, vroeger S..naa. pheeten , en door singels en pchten 
omgeno , WH <raa nik eene buitengewone dikte èn &waarte , dat aij 
daarin boven aadere gnotelijk1 uitmuntte , ~n dil gar aanleiding, dat . 
de eigenaar en at)n pslacht de naam ••n TO of <r.&11 Gnovnn11S hebben aan
pnomen en de oude pslacht&miam van S1aTD,1,. bijkans in vergetelheid 
is paalt. In he, midden der vorige eeuw •as er van den ollllea 
•l~ltoreo nog een gedeelte over; doch thans is al he\ oude wegr
ru1md, en daanoor eene fraaije boeren\'N>ning in de plaats geboawd. 
wellte thans , met de dnrtoe beboorende gro~eo , eeoe uitptttltt
beid bestaande Tin· ti hund. te v. r. 10 v. ell., in eigendom 'bezeten 
wordt door den Heer ll.u1a1T1 Pico DoDDt Baron •.ui Hàat5DA n• 
SLOonil , woo4achtir te Beetaten\\'883'. · 

Ten tijde der venchillèn tuuèhen de Scbièringera én Vetlu,oJ>f.N , 
~ie ode familie van GaoV'1!1Ttll9 tich bij de laatsten • die inzoncler
heid aan W.:u <ruGaov11T11'1 eenen sterken 1teun 'hadden, doch die met 
800 lliensdaen; in den 1waten watertlóed van t'S13, <rerdronk. 

In 1448 werd. deze. •!ills hèlegerd ëft irigenome11 door S~u• en 
Douwa s,uaeu& • :Schiermger Edelèit, die den toeamtifigen e1geaaar, 

(t) Jlft de - ~ 1-clarijTi" ftD den lllu, In "1 ,...,. , ptllelt, 11"•...r,lin,n 
•• ~ 0..- "" 0,,.,,,., iloor - ;..i.,lld ..,,. 6 ,...;ac1t hw,/oû; lleoatt,_ 
- ,,.._,. • .,. ,_...._., .... A'i/.n., - .. _,...,._.,._ ,_.. ,rvr..,;J Tiflînblt-
...... , uil ................... - - .,,.,.,.,,...-..,, lfM,..,_,. ,...,, U. n■ B111-t.llL\ 
(~bdr IIL,D. IIUaH. Y.&11 a.1■1&), Ml,k, .• ft<ólN. · • •. ·, · • · ' 
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Gil U. -8'ozaa·GnonsT1111; gevangen naar l!'taneker voerden. pëze liu~ eenea 
soon na , die in do ,raaltis®IJ Sc■aua: W na gen~aim} -,r~rd , omdat 
bij dè eerste der Friezen was, die zich deecl Jehcreo , want acA.r11, 
is in het boeren•Frieseh zoo nel als geschoren. Ueae werd ook in de 
ealmteo betrokken , e11 di,or eene list van Swo1 S1.iia11u.t. OJ! Hottio,
gahuis, te Nieuwland, genn~n 1reoomen, omdat bü Ti.u.111 Gaossn.t., 
bastaardzoon van Douw• S~HID.t.•• , gev11npn bielfl , ~och llaal'Clf 
-werden zij beiden tegea elhoder uitgewi,seld 110 oats"11. W fJII 
nrloste daama den Abt van Lidlum, door die v,µ. Boonla te Tj11m~ 
marum gevangen te houden , 11D hentelde hem. 'l'egen !lie yan Leeu
:warden had hij eene11 clQodel!jlen haat opgent , ,cho~m bij hd ande" , 
zoowel al~ zij, met de Vetk.oopers hield. Hierdoor gtbe1,1rde lwt op 
aekeren tijd , dat S1u1 , de zoon van Dovw1 SuuoQ.t. , Regent to 
Franeker, met behnlp van eene aanzienlijke menigte Sehieringcr bur~ 
frCr1 en lmislieden nièt àlleea , mnar ook van I.et!u.warder V cLjLoqpers. 
ia alle 1ti1Le voor het ,lot k WND , het insloot en nog 4ien zelfd1p1t 
dag; &ijnde Pinksterzondag van het jaar 1482, J>e.tormde •. G•ova~ 
juist voor e.en venster staande , o,m des vija.nds legei- eJ bewegingen 
sado te slaao , werd met eenen kogel doorschot.en. Latere beroe~e 
.C,tammelingen van het ges.lacht GaovuTIIU waren de pbroe,lers Ou1 
eo Wn1 ns GaonsTUIS, beide teekenaars van het verbond der Edelen, 
van wélke de laatsle den 18 J'unij van het jaar 1.600 ovorleed (1); 
alsmede de Generaal "-Fa1»Ea11. nw S,aus.t. TOB Gaoa1T1xs, die door 
eenea gelitkk_iJ{_en en wel ov,erlc11deo lo3L, in het jaar 1712, a~ ,het 
hoofd van vijl\ien ftóndcrd rnilers, zoodanigen schrik in FrAJ11krijlr. 
h~t • dat meu te Ver,ailles in ernstige overwepg nam, et cle Ko-

. nÎDR naar .Chambord zoude wijken (i) •. 
Gf\OVESTlNS, G1011n1111 of .GaMwanxs, voorm. state. proT. Frw,

land, kw. 1P'rdergoo, griet. Hemelumer-Okleplm.erl,m-N,,ord""""r, ai:r. 
en 4 u. Z. W. van S•uli, kant. en l 11. Z. O. van Hi,,.w,pn, 
½ u. N. 0. van Koudum, waartoe zij behoorde. 

Deze state is in de vorige cenw aanmerkelijk 'l'erbete~ .dCIJQr ,den 
Grietman n11 110 W uu111 , die niet alleen het .huis f.raai verb,u.wd , 
maar ook onderscheidene scboone tuinen en beplantingen daarbij gevoep 
heeft, waarom zti ook wel do ST.t.TB TAll lllll W .t.BUB.•. andorc 1d11:ijven u., 111 W .t.ua11s , ircnoemd • wordt. Thans is het een klein hui.teaaoed • 
bekend onder den naam van 8oY111auan. Zie dat .woord. 

GROVESTlNS, Gao11sT1111 of Gao&wn11Îs, voorm. state, p,:oT, FriN· 
lan,l, kw. Zern-,ln, griel. &Aoteri.ad, arr., ..kut. ea jn het vl. 
Hee.rnt1ttu1. , , 

Deze state, die YO(!theen ook eenen toren· had, ,welke ,echter Än 
hel midde~ cl,r vorip, eeuw reeds niet meer bestond, .. ~R .ine\ de daar14Je 
hehoorende gronden eene oppenlali.te beslaat .vnn 1 · huad. S7 v •. r. 
v •. ell •• dient .thans tot irriètenijhuia t'Dn Sehoterlan~. 

GROWEE, 011de naam van het <1. Gao11", proY, Friulaal, b, 
Ooilt!r!Joo, griet. /Jaartlnotkel. Zie G~o11w. • . . 

'GRÜBBEN_VORST , • gem: in Opper•CelJer, ia ~et w11tl .•cm Ku
ul, prov. Limburg, d11tr. en àrt. &enn.ad.:, bat. /lont (tl k. d., 

(l) .. D ~ e•or ..... J. 'Won WAT .. • llûl«w-Ad , ................. ltotU·, W, u_,.,,., • oter de lulltt Jlr • .J. IGlllllo'l',IIA, ..,.~ .Il'..,..,,. .. , D. 1, M. 4'MU.. · 

(1) Dit pul ,;..i, ..,. - -Mil ...... f• o, s. ,....,. lbnw . .....,..UIIÏllpll ., • 

e.- _[qjrp,e tla ....._}.,W. 18 • ft duftlil """""°- la OOM ,, ___ tlil 1111 "Wiil tlff _ _,. ~• .. .,.,.,,.,...,,, '1. ,,_.,., lll IIOI ...... hl••· A.,._t 
... konlnklljb allilllN &bdemle - ~ Jur 1830, 111. 11'-IU. 
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1"' . L ' ..... 'd) l 1hd'• ,.. . • d' ' .;.Br n".!.J,I _,._,, ··o , ... · ;., ,m, a.,,, ·;, :S, , ; pa e e r,. aan e gem. ·OCo.nnff,:n , • •ap 
·d~' llau, die 'liaar nn de·• ~m~ · Nreen-en-'Vclilen ' lii'lielilt' ;· 'Z': àáb 
}loasbrec , W . ;aan Sevenum en voor het crootste ,eed~~ ,jlali1' Q'd l-U.. 
r De;,.c i;cm. b'estaat ''uit \:Ic' d . ~l°, b b en rn'tlst ''if:' 1r/6\'tt1ça ·,11Woe
"ens ac d~i. Aat ; Bomb e.r~ ,' 'EJildt ; Stée / fio'f:~nd .aW:l en 

1 dl n r:i1;J , ,Seslo l ètne o~pervlakte" ·a . ,~.tSlS~nq .''64, -i':",. 'ISS 'f'. 'tn:, 
t.eH 198 b ., bcJwqó d' dbo"t l2i0' '.11disge1 .. , óitma~~ncl\r' "•rle tieYoll~óg 
-nu OOIJé\eer 1~ - inw. ;-; die .mc~ 't" ]11111 bcstaa'i\ )i)ÜCÎI~ n:;amr liûa-
bou w' en 1n · i!ê bo.sch,rn. · · · "· · · •· · 1 ~ • • • 11.1/., îl J • • • 

De inw., di,e allen R. K . . 1ijn, onder welke '790 Commdtlllantm, 
.maken dé llat, nn Grobben,ont e~ Ldtl11m ait ! ' .._,elt!i in dezè flar-. 
cerlijle gem'. !!Ik tcne lerlt he'bben. · . " '' ' ,,·. ' ' 

Men beeft 'În de1e gem. 2 scholen, als 'é~óe te Grti bbenYorit ea 
érne tè Lotlüm. ' ' .. •· .. . 1' . .. , ,: . ' ·• " 

. Het d'. G1unil11VOU1" , Ga111JU'l'OUT or Gaoól~FOWIT I gem teil~ V mT 
o[ · VuasT genaamd, ligt 6 u, N. vai: Roem10ode ·, îf.o': .o.::z.- 0. 
TBD Horst._ Bet gi:e~lt aan_de lrnaae~ ligt oi,;boóg eli·~~à bodw1'QII. 

D!t .!. be~ft ,r;em1g na,men, daar dé 1, ., il,c. de lom· der gem. uit
malen, 1eerverspreid•liggen. · llen telt èr 51 b. en i2n inw.', die·ëetle 
R. K. pu. uitmaken, welke tot bel ,·ic. gen. van Liml1i1rg ,"~··tt■ 
HrJ1•1t behoort, en door eeneo Pastoor en teoerr Ká~lhari ·bedi~d ~nlt. 

De kerk, aan de H. llà~d 'Bl!uu: tóege11·\J~ . 11 cc.Il &ilal' e~.;·~ 
gcbomr van eeneo bOOfen en 1p1llea t~-~n en van ,en ,orlt!r ~~ 

De dorpscbool wordt .door een gemiddeld _get", Yàb tAJ:~ 
·beaocbt. · · •· · · · · 

Ook beeft ~en er een Kranbînnigenboi,, . aan«eho~rl · áooii ·èeae 
verecoising un geestelijke 111,tu,, bekend onder êlen ria~"T'in :·~i
■ oc iatio van lli1weide, en waarin tièn 'meisjes äi\ldeti·~NI 
1tand a\jn opgenomen. . .. . , .. '• 

' De kermi, valt in Zondags na St • . Jou11n1· dna Doopn; ' , ' 
Het w~n de1er gem. be1taat nit een kr:oi1, een ster cri 'éei'. ~ . 
GR0BBENVORST" (IAST8EL-TE-), K~n&L•Tt-&uu'nVoaST cir'-L.

TIEL•n-Gao111uu11T, than1 veelal an S,1,oy genoemd,. vQOr,n:·~;'Îa 
· Opptr-Geldn, in bet Land-f!an-Keml, prov. Limb•NJ1. distr., '1H-. N 

· 6 u. N. van 'Rowmonrle _, kant. en 1½ u. Z. 0 ; Yan Hortt ~ p. til 
10 nun. Z. van Gru&wn.ant, aan de llah. · · · · ·. 
· Dittlot werd in 1lS11,. op tast vnnM&Uanu v1~ Oo's\Hriu'l'~'lloor 
··100() :Schollen Yero-verd en vel'lloest. · · · ' · • · .... 

Ter plaatae, -waar bel get~n beell , ziet men tha111 nqi ➔~- , 
,uarop een stul van eenen ronden toren , en eenige broden -.:1 1Ue 
muren .taan. De du~e behoord hebbende gronden , bed~ ' ,·~e 
oppervlakte van 21 v. r. worden in eigendom be&eten door d~~ 'Beer 
Marqui1 n11 Hon11aou, woonachtig te Keulen . ' · · 

GRUENTHRP, d., proY. Prit1laJUl, kw. Oo,tergoa, ·Kriel. ·1'o.-
deraikel. Zie Caaonn•. ' · " 

CRUIS, huis iu Fi11elgo, proT. Gro1tin9tJ1, arr. , kant. eri i . u~ W. 
· .en ·Z. van Appl•9idam 1 ·gem. en I u. N. van Ttn Bott-,, onlft~cf4!Dik. 
· tegen het -d, L,liffu 1 waartoe het h<'hoor<le. · . 
· De daartoe behoorende ffl'Onden beslaan eene o!Jper'l'laite van 1 ' liand. 
'ISO i. r., en worilerl in eigendom &iel~n door MejuFffOuw'E. L, Wt~. 

GI\UISBEEK, ndell. h . in Delf(and
1 

prov. turd-llóllasd~ · arr., 
kant. en l u. Z'. Z. W. v'an · "'t CNJeenlaa!Je, aem. lfi)'ur,jk.' .. · 

Dit li, steekt met eenen 1ierlijken ; ' aehtlianten tore·n 'boir'd ' liet 
41igtgcplank ceboomte uit. 
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Gl\UlSBEllG, ~en Je,· ,'ijl' hen velen , waarop de ilad lf ijtllt!}tN, 
J>rov. Gelderlu11J, i;ebouwd i1. Zij besl.ial dal gedeehc waarin d~ 
Uroedeulraal, Je NicuwalraólL cu de Paulu11lraat gele
ren aijn. 

GI\UJSllUllG, ,'oorm. burg inO,"ui,190, prov. GTOt1ingt11, arr. 
c11 3½ u. teo N. W. vaa Áppi"!JHD"', kant. en !ai u. N. N. 0. van 
0,1derde11dam, 9cm. en in het d. UitAui,;,n, even N. 0. van de kerk, 
achter de berbers tk Zon. Voor cenigc jaren Tood de bewoner dcicr 
berber{' in Jeu tuiu weer d.ao ISO() Ned. ponden gl.aa. 

GllÛMllACII, L"ce voorm. hof.t., pro•. Fm11D111l, 1'.11•. IYtiltr900. 
Zie Fau11~•-

Gll.UMELSCBEID. iieh. iu hcL graaf's. Wïlt:., groolh. Lu.re11,hrg, 
kw., a,-r. en:;½ u. N.W. van Die!ircA, lanl. en 1¾ 11. W. N.W. vau 
117 ilt;, ~cm. en i u. N. W. ,•an lf'.in,eler, aan de Willz, in eene 
zeer her acbti:rc 1Lrccl, welke ,fä0 à üOO ellen boven Je oppervlakLe 
de.ç ordzc" · verheven. - Ool hcefL men er hel vervallen laslccl 
,an Grumehclaeid. 

GR ,MEl,SCHEID (KASTEEL-VAN-), voorru. wL. in heL graaf,. 
Wilt;, groolb. Lu:rembur!I, lw.,a~r. en !Si u. N. \V. ,•a11 Die!irc!•, 
J.aut. en 1¼ u. W. N. W. v.ui 1Pal4:, gew, ¾ u. N.W. ,•an lf'an
sel.4!r I in hel gcl1. Gr"mel.dKiJ. 

Il~L was bel st.imbui1 Tan een oud adellijk geslacht. De bou,nallcu 
dienen thans Lol l111ineili11g van ecuii;c ruinvcrn1ogenJen. 

éa AIELSCUEIDillMUUL, ach. iu het uraafs. ll'ilt;, groolb. 
j;,&.ef,,J,""9• k"·• ~rr. en 4 u. N.W. ,·au DiekirtA,_lanl. en 1lu, ,v. . \V. ,·au il',lt;, gem. cu i u. N. ,v. ,an IF'mseler. 

GR I D (UE), ,·porst. of liever ecu der drie laac dccleu va11 cle vcs
tiug en stad Lu.re,,J,ur!J, hoofdsL. no bel groolh. ,·an dien nàam , ;,an 
de ,l'l;ctte, Lcn W. vao de 8ove11sLaJ, lcu Z. van Je voorstad Pfaf. 
fcnLhal. 
, Gll 'DIIAUSEN, geh. in J, laccrl. Ckrtf, i;roolh. Luzenabury. 
Zie Gai,ou \usu. 

GllUN DllOF, ach. in de beerl. B,aufort, grooth. Liu,mwurg. Zia 
Gauo■o•. 

GRUNDMUIU,, geh. in de hcerl. E,c/a, grootb. L11.rcmh,.,g, kw., 
.irr. en lS u. W. va11 Die!irda, ka11L. en 2½ 11. Z. Z. W. vao ll'ilt:, 
(lCID. 1l'eunAa111en. 

GROND.MUHLEN, geb. in beL ~lj. van L1.re11wurg, groolb. Lure,n
burg, kw., arr. en 4 u. W. Z.W. ,,aa L=e111lmrg, kant. en 21 u. 
Z. an Stri11forl, {lClll , Pi1ti11ge1&. 

GIi. E WAJ.D of G110U!fWJ.LDT, hoscb in hel halj . ,·an Lu.zemhur9, 
grooth. J,,u-t,nburg. Zie GanWALD. 

GR NESTEI , oude naam van hel buit. GaOHUrEI,, in hel Ooer
kwartier der prov. Utreclot. Zie Gaouun1N. 

Gll.[JNE WA LO , bosch in hel halj. vau l,u.xemhurg, grooLl1. l,u.xe,n-
1ntrg. Zie Ganwuo. 

GRU 'EWERT, plaats, wcll..e ,·ermeld wordL in cenen brief ,·an hel 
jaar 1226, gegeven Joor Ono v.u 11n J,.,, den vier cu derLigsLeu 
Bisschop ,,an ULrt'chl. Zie Gao1nwnT, 

GB. 1 GA. Lal. naam van de stad G10,1~u,. Zie dat woord. 
GRlJt I GEN, oude naam ,,a,1 Ju stad G110J1Nt1U, Zie dal woord. 
GR NI GIA, Lat. naam vau de, 11ad Gao~1,1o1lf. Zio d.aL woo1·d. 
GllU. LO,E, oude naam ,·an Jç 6'aU Gao11no, in hel ll'r11ars. Z ut• 

11he11, pro,-. Gelderla11d. Zie Gau1"Lo, 
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-OIHJN~, lllddft~•t,·.· op di!rr f'tfj__,,.·;- Pf'"• tJ,"""-'1. Zie 
Ol11111IUOO■T. ' · ' . ' • ' " 
· · GBUNUSIUROVM or G•ut111nnn, wlgeas IOmlllÎffeis em t»nl1JI 

welke aoderhalve eeuw 'Foor Cbri1tu1 phoorte, ·· ,deo, zelaeren, Trej
Gann •oude getlioht lijn, t'el' .Jtlaatae, wQt·,110 ~ ltalll &41111- · lifrl. 

Het is echter boegst waat'lt!liijnlijk, dal m- ttimmer dllll'-'ltej- ., ... 
dien naam· M dn!r teel minder een daldaniit k..-1 Nltftn heeft~ , 

GAUNWAf..D; 0.1111wái.w ef G1~11■11WàLD, bcisch in hei balj • ._ 
.Lintuany, ~- LIIMla6111'g, In,. eirarr. ·L--11',wg, fJ8'1h!elle
Jtft bat, B,talorf, gedeeltelijk kant. ~; tuwcben de ,__ 
ae• Yau Luxemburg naar' Kttelbruclr. en dien •n LuJ1embb"lr ener 
GNffnatacher naar Trier. 11,et is een• dllr •nl!OldOOlt••rt• v- • 
áitenht fortiRcatie-werken Tan Lusemba'lt, en 1 ·uàr 'fan de ·Pruà-
,i~e fremen gelegen; . · 

Ten lf. ia het begrenlill do01t -'e dórpm Eiaenburg en Bnrwlimter. 
ten 0. door Erenster, B~ en Seanlflgea, ten,Z.1 O.-ea Z. 4'•r 
den strutwel van J.u:i:emburg naar GreTenmacher, ten •W. door Wal
fei'dinpn , élmtingeit, Beisd..« en BotFetcfiopll , alle 'Fier plegwa 
ua den oefer 1'8D de Abette; 

De ffNIOtste le11gte Tan dit boseh , 'Fall het W. naar lact 0., ~r•art 
1700 ell., en de irroot■te breedte "t1IR l'tet Z. naar het. N. 7088 ell. 
Be vp~kte beslaat ilSil band. 37 •· r.· iO •· dl. 

Het G■nw1ó behCHmfe aan de·B\fbdoméinen, tot 1111n de •et ftU 
i'7 December 1822, •aarbij tot den -.erkoop besloten werd. ». 
pm,elen , die sedert , ten ircvolge ·.-an dne wet; op "enchiH-4e, 4a
toms Yerlr.ocbt tljn•, bidden ee11e oppenlakte van 1849 bund. 79 •- r. 
19 Y, ell., en brairten ee111110111 0ft YBil 1,895,1H fraaa t8•fflltnnes. 
('191S,797 jtuld. 19 éents). De ·overige 873 band.·118 •· r.·10 v.·cll. 
i\tn tot ffO!l' toe o'l'lverbcbt gehle,1111 ~ flrden door·11at&··p11WNe
meot bobeerd. 

Het G■11inr.1t11 llèdekt eene wrftèTem, hffrlalite; en heeA emè -.er 
ffl'Scbillende grondgesteldheid. Men 'FÏntlt er aand, klei , ·kalk1teen 
en Teen. Het boscb is dool'Sfteden van diepe gmiien eft · •~lleijea, 
waa"an de hellingen op aommigt plaatsen l4!ef steil &\jn. Me'l'I Glit• 
moet er hier en daar zeer dto!l{l'e en schrale streken, etJ -elders ua 
koude en 'Vochtige oorden. Op vele plaatsen verheffen ziet, hoge 
rotsen , die op nlerlei wijze zijn begroeid, en met vele sling-erplao\m 
ll1fn bekransd, die nog nimmer llijn herchreveb. De meeet voorlle
mende boomsoorten zijn: eiken, beuken, witte beuken , abet!lee ftJ 
,rilgen. - De gewooolijk,te struikrJeWIISlèn en kreupelhout zijo ~ ·de 
berberis vulgaris, de dapbne mezerenm, de evunymus Botopiien•, de 

- juniperus mmmunis , de lonicera sylosteum , de rhllilbus Cálbartleu1 
et fraogule , de ribes alpinum , de 1a1Dbucus racemosa, de 'VÏl,atnám 
opulu1 et lantana. - Behalve de boomsoorten , die hier het meen 
gevonden worden , r.iet men er ook : de 1orbu1 aucuparia , de fr111in11s 
excelsior, de eratmgus arin et terminalis , de JJ!MIS syl'festris, de 
malus acerbn, de prunus nium, de populus tremula, de acier e&b1• 

pestris. - Onder de frlanten onderscheidt men : de aeonitum lveocto
num , de agriruonia eupaturia , de ajoga genevensis , de nlcbimilla 
•ttlffaris , de anemone ran11nc11loïde1 et sylvestris, de anthyllis vulne
raria, de aqnilegn v11lrrnris, de al'llm maeulaturu, de asclepias Yince-
to:i:i~on, de astrurrnlns rrl~·c!phyllos, de aLtopn belladonna, de bet0rtic.a 
oR'roaoalii, de bromus r,iiranteus et pirmntus, de boplevmm falcatnm, 
de campanula drachclium , de cardaruine amarll c!t impaliens, de 
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.G-al. -8 .._ •. .-it.aanumt .,..,_., .... JtJt-mln.• • •pa-iti• 
foli11111 , cle cireaia lutetiana et alpina , da clima&is -.ita)ba , ia, COIIIJI• 
·aquarNlllll, de 4'iutbus CIU'lbutianoNm et•pnlifer .J de, diJIIIICIII ]JÜCIIUI, 
,da,epimediwn alpiaam, ,4e ,etiopbonam polJIIHbium a& ,,agiaatam, 
tle ûagaria atemilis ,· · • ro_.iir dipata, de pliam 1ylfttioum , de 
,pnista •gitlalï. e& · t.iae'9ria , da pn\iaoa e,aaiata , de pum rmile , 
de lfNpbaliumo dÎGÏllllm et, anm111am , ;de l,ippoerepis •ftllllllll , .Ie hy

tf'll'Îcuw pult:hrum , monLalllllll et hami...__ , ,de inala ,alieina, de 
•· pHUdo-atou•, -de •NIÎaae GOIWIH , 4e tua-11•· aquaáaa , da 
liuum wh•tieum , de liûaospermum officinale, de 1011111 ulifillORI, 
,tlo lycopna· Koropeua, ,,de lyailll&lllaa n.....,., de.malva ,ylftltril at 
aoscbala-, de ,medÎCllflO falm&a" de melamppua criltatom e& pnteMe. , 
à merourialis peret1nis, de mnolhera biennï.,. do ophry• m1,oidte, 
otata , uidu, a,is eL monorchy1, de orchia büolia, --■cula, mtlitam, 
latûolia , maoolala , de orolMa• tuberoaua , de puaallÎa pal111tri1 , de 

. p!llictil•is 1J1tlOl&IIÏt> et ••Jl••• cle poaanlilla arpntea ,· cle pfi1mJla 
11latior , .de p11lmo9aria ofJiciaalia , de ppola l'Clf,l&lllllifolia et minor , 
de rhinaat.bus ·erista plli-, de N8Îellllt Eilropaa , de Npooaria elici
nalis, de aaLyrum ,~ide , de 111mplmlaria 1111•tioa,. de trifolium mu
tauu et ochroleuoum , da nleria111t dioï• e\ oftioioalis , de <TefODÎea 
officiealis eea, - De -.oclttiple ,ea• kandale plu&aea Yllll dit 1-clt. 
zoo als· b. ,. 4e ■oepnaamd« Kaltenrra-nd&; ■ija mefkwaaNlilr 
lllloor be'- gftlllli ·•atal MJlll8pmta ,(ia W ,.....,, parelhle plaaten) 

.. 11telk.e, men,er aaatreA; wij DOelDlll ouder anderen de upidium 1pi
·•l0M1111 • lobatam et. fragila,, de l~ipa davatam, de 'fÏIDH 
hvbata , jtthala .et Aerida en . •--baideae joapnnuoia. • 
• - In .het Gauwu• eo&spriogaa d,s lh•.eaa .en 4e Linaterbae'h. 
1 Op level .1ao htt , ~ hawiud werd , gedureade ' hl!t 
....... 4IIIO •et. België, ia, December ,18.17 , uor de PnaÎIIÎlcbe be■et
ting un de vesting Loaemburg , hout in di& boach geveld , hetwelk 
19' lievige dellaLlen ia de ..,__ der 8eltJilabe .lf'pffarclifden ••lei-

· 41iatJ gat', ·lotl aeU., clat..., 10,800 111D Belpebe troepen , ... r 
, J.uuwburg wiW. .geaonden hebbea, , Daar he&, ffNM>lhertogelijk. be■t1111r 
echte.r spoedig de hoot,teÜÎDf deed 1talr.en , eindigde ook de twi■t. 

GRUOSNA • .oude naam ,vaa . het d. Gur.sau, ep dea ».ffelc , 
pN>Y, Gelde,,latld, Zie GaolllU. · 

GB.UT'fIE , ,erl. plant. ia .lfederla __ Q,..,.,., kol. iJurÎllclrM, 
an de Se,._, .&er linlunijde ÏD· het ai'val'8D; palende bovea
•aane aan 4le ,rerl, plant. ea milit •. hoofclpcat. Croningeo , benedeo
waart.e aao d.e lwdlijpl.äDl. Smit.h&eW ; l500 aki,.. groot, Zij ia au laet 
land -nrvallen. • 
· GRY of. Gum, d. in o,,,,./uii, ep het~ ail. J.,., raid. 
-~··· 

Toea ia Au1111lul 18i7, à derde melliele kolOIRl8 de muileliagen 
in . .dae ftlideal,Îe. 'Mffllllsde , irerumeldea deae laa&81u zich in clit 
doip, .,..,.r de lloefdmaitelins ».uo lkGGao aich ophield, en kwamen 
IIMlt liet i,ewqoa· tp1111hnauw \o& weemalea op de omen los ; maar de 
Lui'888M-.ldj_..t Re1N ,: oat•ing beo ,met •ü•• Amboinneo ea Su
àlftlulppén•, yan. •elke laat.ale er tw• pwoad werden, MO dapper, 
dat .de Ypncl qn he!lood .ia de 'f'lugt IIOCà&. 

GB.IMENiSSE, .... ._ aa IMl mülelijli.e deal der Jfn, ia 
"'-'""""'· Zie Gua._ . 

.Glllll~NEiSI.BSLUIS, ...... M1f ea -~ \e Á•ltr-..... Zie.1rs............ .. . . . . 
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111tda1111' kominr-'nlt' ._rt"teb'HtlU;"-•••w..,.,i~, dia~ d., dil "'°'lf~·•1n ..... ,1t~ jaal'fP'l9 1~pl,....o.•1•• W!IMlgW(I 
duurt echter TOOrt, en de oTergang vn~llil •e ~·•ut. fi• 
ande1'8>,•-Ï'· altijd ,... .... llfe .. ........,,v.,,..._ J Dá tle"l'llllllkelijke 
M.nen · lt111RJèn llllto9'tds•·,._, -o~deo· klimut" nïn11wedltnla1■•,. 
:mlnchn,, -W'••~•, 1DDP hel• .0.:rdMti,dlHlul'tlfeUllD ;' hl,_.... 
dlflmatawad?, •w ddorneenti•e•erelJWde:Me•...._...,-n,,...,; Tellfffl'tretJ. 
ETenwel ÎI Gvuu, in de laatste no jaNai;••"ftel" ita .,.,...eid -
s-hitllhlilid•'tit~beflaep\'·•••\leN•\&l~•;,\ 'toefeoem.11 •, · hlijken1 
de mindere stenge•allen. De oorzaken nn dezen meer guna\igerr •taal 
moet grootendeels ~•-Wenniir,ie~" •opnim.i•r••ao J,eg,.. 
selàm aan<1-deauleelütrti·ien A'dallM&orl•tllierhv,te 1~ing· \'fin 
lucht en wind. • ''" 

• •,&,,,oo ~1cle<il08trit;•fid* lultl-•dàilr 1ppdllde tlib••an•11e 
mmigvuldige mieren , seer ondiep gemaakt. V oorb is er het wlfter 
uln·dl!II tnealit,4Mllcat!htifr•\ '•fflllnnlM 1111Nl, •lelt' laldalll'' aanue
slijllt 'teoltitnttut lljo. rnDif p,dd, ti• , • 'f.-HladfP · de, lbst .-vlak• •mfJI 
dikke' bosscbeo beset, en door ..tt,ibfllen ••'fflÎereff; 4ie •• o~...-
1trooàne11•, ,oo....tl!fl\ fllr6or ,uftf91Mkte•....,...110 enUl.lan, :, ·'.fee 
op eenen greoten afstand van de k1111t heef\ me•• geeae ·~n '911' 
IUllllbetiing",, ·Meer• '-••rtt'·m,..,.11fW pnd •lieoger en heeÎ\•!VWD 
en bergen, welke laatllen nle mineralen bentteo , en ...... -.ru'llhtJ 
-- dalen' -~ •4J!NhM-,II Vw IJ1éll oM4ge•beeA lael· l•d .... 
een aangenaam aanzien; de boomen sijn altijd met bloesems of •l"llefi.. 
tetriletadew,•·•' llllff•tttc11ht'~ne•~Jk11'tfflne,· Vn"•ont, IMll'IIW 
ol-aliaftd• 1 iieeA, lhWJnl Mil' lltWnlfnl•~mtt'l'bew\Jt' geturttlen'; 'lilo ftt ·• 
inhoeH~ rrMfj.,.•kttMlf!1f itMoater. ;• àt ht,t, watel"'ttUf·tan wer,.· 
dé■ ten i1~1fs ,feme..., s&t1del1llàntn ~•, " · •· 1 1 • , ,,.,.• 

"'De'.TOMl .... lei:~·,•ailPGmilll•'Mitspil-iDff'é" ·op de be\ogert' in;' 
.het binnenland', en Yállen in den AdamtM!hert ooeàao; b!rwijln _.i 
•~ 'h!'ll!Jlll,I, door-: tit.,._ tan11de Oi'i ntteo· èll clè>•Nnui'a61ft!tt
rHJte1' '-hèlpeeld•t t1•···•Téft lle Mfihwtieiien •Wltleren de·! Ku~ 
q1NJ1l,.01 dl!f·;Oemiel'll'I'! ~--~thhNl,'dè tl.njfl';•-de ·C&rt'a1ltijn"; , 
de,-l'Urelder,,, ,ocle.,,o_,.,_,.,nne•;, dc,.•hl:'aim.e-e•·, de ·Sbriname, 
de·6ommrliint!, 1W"0ttUift 1 'tle-<11'11ta-ij>ne···eu de· Oaytl'rr'áe, 
WNl'flln • '•itl" 1..,.tát 'tot-•fili~llo.Gàna, hehoorea · en he•alrffllál' 
1(Ja;;• ·Be •Corru,19 b .,,..,. (l'ren9Wfier11 'tmtc&e.. ·Britsct,.. éö · Netter.!. · 
la■•Gfliauï•'lffl'hweNut"lállwtHl 11 de N•lc'klfrÎ', de 0o•pena~ eb 'dé 
SH1"'8c.ee pllftlhM,Jlt; 1eil de• Sdrte àMe' èft • d,rG111ri1bèW'ff n'e 
boop"1beirnr.,....-tflli~ ·, De•M'á'tnijne iï'de'B'relfll'ffÏer tu-.cben·N~ 
dertalfttt•: en•1IFM1Jeb~a l' dttell' H, , ... oon ·Yi'ti lltflfr' en' breed, 
eclilw:~nobdÜ!jl'ed"'W'.,..''mèf etlàndW ehdklitfpen opg-mttd; Oló 
•~·à1 tihia.>!1eaheo' Tltl"eemtt tJelwr,g1"le 1•• De C'flyen·ne is' in 
1r•llda•~•'' ilJlàlt 11•1' dir'lll!vlat'hàrtc•"lttiél'l!ft lijn llantel'l!li llu 
E111Upellllfllll•r• ltnti d ............ •tt- mét' 11iiilerJl 'köllh kalóélr-; tndip
en~--,,aw1a..tje~ Wlih!lt;;, 1liei,t~. ~ Mew'l\fk !!ffip opleYert~ 

J,rbetf."et'11eNA Mlft 1nke1'fid: IMjfH~lfneN·,lr.ocrltrdbt ats•eene · 
màb...t j' ~! ..... ' kttlrur•TIJfl'!lell "indeö•," "''' wier beét··•eer ge-! 
~k tw; 1'Nlel •dNnlf)ioétieo; 11elllfe~ttl!né' 110i1Hen · •'fllln ~elelllN •li.,_, •ak,1 D18111pienft\len .biêtilftffl:a,••·de:ilû~lre 111111r1re11 ;-al► 
mec1e-,-,eh-',ea•Mjl0!j 11~1-\W•~· Wàiifffll'Mlm'lJ"heele pt.ilt.;.' 
110eJJeD1en ~le-g.,.en1'ttnr-.ttM1 Vlflfdervlàdt ntéif hm? vlinders, 
z~•pdat,aln• ........_atip',.ogei'/ ._.. . ._ wi'bfütdendstas•llr 
&chi..,_;,.._.~,1i,rier•~nele;·mrkliebleltde· bom. eri 



.. &u.i. 

-,,bit...._ ......................... ~.-;, 
1laapa., ,rllll'l)ador de aho,aa.of .wllier~,.de. .... 1.-g o,a ~· 
... ete aadere soorteD, en pudea,. ~onder de ~waanlige ,pipa. 
Oak eeae • oatelbare,tlllllipe na vpgels, al9' .vtll'lllhill•cle .MOr
tea van .,.,.aaijeo t vijf ea twintig 1oorte11 .,..a,,pipr•••, eea klei.tN. 
uala,acboone ''"""'i' tl'Glllpetvepla; zooreigers; oudersollcidqe, MDwtea 
nn lioeadera ; parakielen; kolibri'•; pe&ikaaen; Sami.ago'.a em.. Oa.d.w 
à Yierreetip 4Ïerft,.vÎINl~ mmr er; bahalll'e de l1Jllll&a ~. 
al, runderen, paarden, açhapea, geiten, va.keu em., die mea. veelal 
• aiet ,udloopea, ,ook., D8f. \ ... _,_ vau lijaen, pwleklll ea 
roede ; ti:jpt kallen ; wüde w..-keaa ,. 11a11, vllll'lcbilleude 111Drtm ; INaae&. 
ei &apin; huen ; bert.ea; .,.._,;• . 41p1D;, lr.oaij..-.; , bCllldea elf ka&-

. leD, '\ erder scbildpadtlen ; waterbuea; . wat.ervarkeas ;· a&eul v;arkem ; 
-luit•; wilde boea4leN- eaa. -Oak -..leu,1811den• ...- Yiucàea, 
WIIIINDW de beefaal epmerkiDf verdieat. la het. • du delfatoil"e:a 
Y~limea· laier-eea wainif ï■-, CHllayliiia• •-• --••aalfe'-, 
Yllftool. ellll. • · · · c • • • 

,. De.ftOnla■msta v-u....-gaelm ai,hnflMlellrijk lijn 1.11uiker; koaij i 
ulOen ;· caeao J 'Mllille; ka&oea; iediga; baaaanea; CUAH; t.ecwül .ue
-claeitleoe ait Oo.trladië .hier ourpagt.e splllllll,'.ij'8 " ui&munt.Gd 
s-üeo, • -•igea 181111 -e• duWl!!laa .eopt ,aev111, Vader ia er 
:overvloed ·•••oralljeappelea; cit.roeoea; JUQMDen; kokolno'4111; .a1111-
11M1en 1 ,-pajars ; ._. de, •eort,,e&èlvkate 111111--.Mldelea • . .U.... 
lei l8011en vu verw-, tiaqmer- en ,aolarijn~k•r•boll1; ~eidaac 
Nlll't.ea van tJ91Dmen , wauomier • à clu&ieke pm, wc;l.ka ua 
eenea, -voor de llldiaaeo aeer • oal~pa ..... ,. 11e-Nen wGnfL 

· -Bi-w•aota•bevat Gaaau. eeoe peolie -.·~oideabeid Ha delf~ 9 
pwasaen, dieren-l'tea en llewo■en .. ,Aaa ua -t•aal bebbe11 .de :su...,.._ aaa menige pl"taeaa.nieuwaaqsieJJ ... ••~•·-r .a.ick-.al-

. •• aetler le.aeltea, er Aaia&üdae kotlij., ~e, ... ._ rijsUe •aµ,e.q, ·• 
IMDÏIJ Ät1Npee.h.,41ierenlON\, te· r..ke._.. Bev--1 is . dit dNof de N.. 
derlaaden gedlaan • ,die er •i,çh. . .de 1119e111111t11ige ~ -uitwqplerl4i Je■ 
,-Me •• , •• :1e .... 1wm • • 1111P lucl ,.....rdf-..:11e.l.k, &rDJoe,le Uli 11'* 110 -11ilver .Jaet ia ..,.dete oqgea Neraolat.elijk. -.alf.tl!, Het. wanl latui 
door. ,traktaten, verguncl, !liohr. •r. ,cie. , .... 110. ire,..ler laad1Sart1 ia, 
..,..._. 4e. llainai (M.er•wijlw:) eu de PolqJl■l'IIII,, uiL, Le ~ide11o Zij 
heb• IMlks \'ervolgenl'Ook w•chell 4e laa&lllflerwtQlie rivier eQ4e Oai
•ce, •n tie Merelak.reek t pdaan ; . tea.cewollJC ~aanao p.,j er de .ko
leniëo Suri■am.e" Beri.ii,e •· Deaera ry, F.u.equ•.bo en 0ria4co 
hesalcln , , '°' -dat de vier laa!,a&geaoe.-ideu -een 11i11eado111 du ~ 
kf08D wudea, zijnde CayeDne áeeda ia liet he&it. ,au Fram.Eijk 
pl,levea" De Q4N'lflronkel.ijke ,inwonen 4el>"8a sidi pleehelijk. •u 
tijd tot tijd • vaa de oorden, dow de Burop,a,aen. ~, ver111Qjlerd, 
pleel&elijk.• sijo aij ia ~- oorden tJUlel'eD" d•ch leiden 11ee41 , eea 
swfll'NIJCl. leven , aicla door. de jagt en -visacla,:r.ij het onderhoud Wl'

aebaliende, De -vooroaamate aija: de Caraïben,. de Gall.i.~i•~ ck 
W-arrowa, de Acawaara, do A.rewakkeu eua. 

GUU.NA (N~ERLANDS-), godeelt.e -van G•u, ia .Jrnnilra, da& 
._, N. · doo~ ,de A.41101.iacàe zee , ien 0. door Fraascb-GuiaQa , taa Z. 
doer, woeste, sa,1U1De1 ea -~càea. • ,ten .W. deer .Eogebcb-Gwana 
bepaald.. w.wdt. , . . . , ,, . . 
.. 'VnietP!r bevatte àet ,de koloniia S1uiaame, Berbice, Deme
Hl'f, Eueq11ebo ea 01'.iaoeo, t.laalll eabt.v. .i.c:1a&a .alleea de ko
loni8 .. iuri••••,, WIWOIIIINI' GGk Opper-..,ca N,41.er-Ni.okeri, 



OUf. 

1t11111'1Nli wt ..., • Te ..... ~ au dlt-.,6-, ·llll1c"i 
(tlDn") l!ll hu•• (0..-) =··. . . ' .. . . '• 
· .GutJAlU., 1- in Zwl-Jl . • .7.ie G .. ,u, · 
·GUltltBLltlNA-POLDKll, pold, la SIN,._I',. .... , ,-,.h~ 

IM11I. Zie Watin•••-•••· , 
, GUILLBLJll'fEN--KLOOSTER , kJ0081. in he• 111arkfr. -.an 11.,,.. .-z,,_, proT. w.,,,...lhaHafl, Yifflu dia1r.~,arr. en ·8 •• Z. W •. 

,ran · BMlct, kaal.· ·ew, i u. -~ 0, an .a.,,.,...,.z...., ..-. Jhi.. ,,.,,... ' . .,, •, . ' ' ' 

· Dit k{oostel' •is .too, eeem· dlr llarkpa11en -■n ~1.oom .
mebt. De· Geeltelijken•~n-nil. niet, meer; dan- aeven of•acht 
Mtmnilr.en·en ,eenip hakè~, eaàr ..,..,Priar, en waren,._. 
aamien ••• het iree-elijJre.. reffb!trehied I aan een andet U.os1er, ,,_ 
die 1elfde arde, l,ij-,-Beve,e-. ·•ia bet Land . .,.. Wau, oaderwOfP,lllt• 
Dt, kloostef11'Dedoreu; welke, ep ,den bedena ••n het markf!'l'Ul"aohap, 
èn dà1 in bet- gtllW tie, -Alge1111111111 Staten .a.pa i IIINStta•, .._.,,. 
de jaarlijuche sehauingen , 1a elk dertigste jaar, ook het koüateral 
regt, bestande ia den• twiatipteu~ .iauMer• 1raanle, oplnngen. 
De Prior •aa -dit· ~·had Mw het ilurp· Huillergea het bew.a 
ah Heer, ia aoo 'ffl're tt. ·ledea der -~ i, • die Jaea, ·middeU..r 
rt!fft uitoefendl!ft·, ·.door hem wer4eft aau d·, lialaaade UM ,..,. 
Sehepellffl fll twee ·Gelneclllllllidlln' die eehllr. ..D .......... -
tll'lmia~- of•hOO!ftrereB', •'ferpligti waftlll " tlea llarkirraaf of ..._ 
llnd en· Relre1u11el!lters de11 ed>..f• te legpa. Bij he& paraapt-tl'llk
tnt 'fàrt bet jaar 1'681; tb~ • Koaiar .... Spanje en on ... 
Staat. hadden da State""G.eraal•dil del'f>·, ea ilet k1-lol', be1tet11a 
dl! O'nderhborifl'8 · jfllfllleren , liefa elteen, belelett \ 111 welk pql sij ,e" 
:aaoedelijk IUltr~8Bl'b ffllden ,aija IJ"Ol"II•• · Zij boden aelû an, ,, .... 
.neer·namelijlr.; ~ Hoibe"tJl'D·, aolt· ck kemmaaierie •• 6emlll't, 
en· de- àbd\l ,an , Pmt.el Iwan •arèn ......, .. , aà ·dan buo aaoàl 
m ·chi lamlen· na »..lkm ed1 -!t .YerlO(Jeand•, àal'WOr '8 willea ·•-
11taan·, dan die •oonlag •e" niet ·...-w11. ' · ,, 

Thans· is dit·lr.tooater een ligendea der IL 1'.·fl& •■- •Il~, 
die het heet\ aangelr.aeht. en er be,rad&.-iolt •81 één !Jater,ia.- B.i ia 
110ff r,ebeet in. orde en een -.eer eitptt.a.tlr.t gebo,aw. . , · · ·· •. 

GUILSOORFP, ·d. in tie, -balj. ,,.. IJilki,ol&, ,·paolh, L......,.. 
~LsDllllttl', 1 • • · . , ·•· • .1 , , , ... ,. ... 

GUINEA, 1J"')Ot land in 11ae\ bootdweatea 'ftft •4fri'-, da, N~ aaa 
Nigritie, 0. aa11 · Abyssinie, Z, •atao -het -~-der-Kaftèn - W, .. -. 
de Zee IJt'CUSt, · Met1 Yet'deelt hel fo Offa. ea Nen-Gu1111A, -in 1NS&k 
eerste wl.l eë11ige bniftinlJl!O bebhen. ' · · · · • , · · · • ·• 

GUINEA («.US'l' .. f .lN-) , lamstl'eek lllln dit · o/Y nM• NII• ...lfnk. 
Zie G11111u (Oma-). · · , · · , .. · · · 

•GIJINJl:& 1 (NIEUW-) of tiner LAIID·"11U PMtou-. ,' lfl'OR A•linli• 
e'il., ·hetwelk de Ovel'ft'•~B" ·nn de .4~e· tot.· de .Autrwlitt/w •éi
Jandèn "11'11it. Het is het. langste en -een·•• gNOtstè• eilalldeá• -. 
den aardbol, 1trlfkkettdè·lricb· van 9" ·W lot ·40" 4' Z.. B., ,ao. 1'48 
tol 181P 0. L. uit. ·Het wordt N. ··l111or· den· Oc-.n·tbes~ • De 
Straat van Dampier tehl!idt het ·O. ,. ..... eten .&fllhiJfel -. Nieu•...Mrit" 
t1injct; De Torrenttllat 1Z: van -Nieaw-HoHaed en ·de thrw ,an Gtllo 
W. ten W. Tan. hét eil. Sal\\·atli. Het ia ·ulfer -.der elle-·dt lllllhha 
Yan A11stralië het eertt ontdekt •en echter tbbè lltJ9' àèt mimi ~ 
kend , ·100 dat ·men teifteblfflt• ""'f · niet 'weel •of .-.iait ééa of __. 
eilluld'1I ~t, deal' de•, •luull• IIIMtlll ..._. .. .,,.. .,..,.., ·~ 



tGel G U f, 

,,:1 ;J1,• ~• •, r, t, •· 



.. ,,. 
GUi. 1001 

~ • • ~ • .• ' 1. 11 •ll. J ., , - • • ' • I 1 i , ... ,11, :t• t 



IGOI GUi.-

_...-.,y~ .,,,. Pe~, .. met1tt11.il t1ie; NM h
de Engelscben aieh op ,,enelnllende 'J'Untà der Gcmdln1t VlltÏIJftl"; 
laler de •.B....i......,,_, dia •eebtér Mderl ·•hnnne Bb!rlr.tftl aan de 
?iederlHdsche Weet-ln4tische Baatselillppij ·.,erbk,htenf en -eipclelijl de 
Denett , die er, ·100 'ftl als· dé Ntderlaadetl en' Engt!itebeo , -. 
19•e11ligi aijn. · · , .. 

Jn het diereatjfll wndt - biet ht alle ll..,n en seort.tl·, eene 
•iremeene •enclieidenlieid ; de measch , het hoofd "fan dit grbeele 
l'ijk, wa1 wel.er hier een balldelsarLibl. Zalfi- in ~ ·jawen ._. 
èe ,Ia.,.enltandel laier een "ooroaam winstoeYend. bedrijf. ~ Bianen 'twee 
en ... e liahe eeutr , heeft men Afrika vàa "fee,tig· mitlieenee geaoade 
•Hldlen llereofd. Valoen• eene opgaaf in 1718, aoor de Kngelscben 
paan , was de jaarlijktcbe ui.t•oer der "fffllehillelMle staten : Bnp
Jand 59,lfflO, Frankrijk H,ISOO, Hollanll 11,Q, Portugal 8,900 , 
Deeeaerlr.e11 1i,080 Negen; ,lino ia liet ·n-eel tOi,100. Na de 
.r.e.maR' \'an den sla•enhaodel is die uit•oer alleralltomerkeli;bJ: 
"'l'lll'IDÎllderd. V aa het tti.-ent1,tk wordt 'tbàn1 allee1J 111! oliántataml 
-uilpwoeNI. Het •ild, bier menipaldig Yoorhanden, · is Hl!r gemak-· 
.uiijk te •anpn , M laap het stram! wèlDelt het 'fall Yisscltea ; 
wwijl tnen in de llonehen , 1f8èllen , ltul'èis , leen.eu , jakbalsen , 
,panthen, &ljprkaltea, laJIDDll'•, lu;pa■fftll, -•••· apen, ell.ertjes, 
.. mu1diettn en anderen aantreft ; ai.mede oliflllteo en \ameclpat
del1. Men vindt hiflr eolr. riwiè;paardeà , 'Nlbr.tl in • Gambia , als
mede de krekodil , de leg'l'llen en allltlpn· •an 49 •oet lengte. Ondft
,. kleioae diellen viadt men : h,.«lit1en , kakkerlaUen • ,eliorpiQe
.neo , dni1endbeenen • rups.en, mmkiettn, en wel 'de schadeiijbte van 
allen, de mÎl!NIII • waarftb •men liier roode, ,a'lta't1!, en de aUener
■indende witte mier viadt. · 

G111ler .tie 'ftlgl!ls lieeft men hoe11ders , pabijseil met spot1en , pn. 
aeu met ,ritte en warte .-.edel'ell , en lange sporen aan de Toornok
kea der vll!lllffl, waarmede aij meeáel'lijk 1egen de honden welen 
te ~cliten ; al11Dede 11e11e groote IOllrl .._ eenden , .met gelijle vede
ren., zwarte bèklr.n en poolen, en eene 'Dleni,rle uilen, die .te Jii
.gelcioYige inboorlingen , · door ban akelig geh11ii niet · aelien · an1r9t en 
eehrik •aujagen, ·en geheele burtca op de been brengen. Dé l,QI. 
tchen zijn daarenbo:,m :ongemeen rijk aan het sehoonlle gevor}te , 
•••Nnder de kleine ij■Yogel en de praebt.ige gekleurde l:onrbolos oit
·m8'en , ·!Wetende de eerate •eer kunstig aan de takken der ~ 
een hangend ne■t te Tenaardigen ; YOorts lijn de kroooYOpls , de ila
mi11go'• en de papepatten , hier van de eolaooostè soorten ; mede treft 
men er geheele voepen ••n pelilr.llffllll en andere waterYogels aan. · 

Het wucbtlltlle ·land ,levert -hier 4ille tropische gewassen , de re11, aller 
planlal , .de ·adM110nia , groeit hier nuat den kokospalm, die de moeder
hoom der meuchelijke -behoefte is ; Yerder 'rindt men .oader de•hoomen 
de gn,ote lr.epat, wurvan de oudste boemen i!U de Negers -voor .hei
lig •orden pillllden , en •waanan sij door· uithollen de grootste soort 
"fan ,kanoos mallen•; "fOOtts .papajen-, tartnwinden-, .granaat-, ora~je
,en ndere ~n; .itmede het edelste en hardste ,hout, 'Waaronder 
het •alle en nare ·\flerllout inzo•derheicl uitmunt; ,bei donkere por~ 
pePlileu,ige en steenaware )andabout; het gde .tlllliouwbont ; ass.,pro, 
alhoewel aiet awur, •eer dettfrdraam eu lrelder purper nn •kleur i 
het ·•ware htuwa, rood van ·kleur; 100 ook liet al![emeen gcbroilt 
wordfnfle :INmlrybcmt, dat zeer l'tiMI' én '"fast is. ,Onder de vrucht• 
hoemea "inclt mell •hitr de IJllllOàBde lokes-, ,piaq- en oranjcboollllll • 
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-..-U.. . .U.iolNit 'lriW. poeljto:j oatL!r,ile -'em de.~-, la,-.~ 
pper- ea andere. llffmpj4!1 ; liqienea ; eardalPOD ; auikerriet ; indÎfJO ; 
rijat, en turkscàe tarwe, IOO roode ala wille•. bier milhio geaaamd-, ,•elb 
Jllj!D wint van eepe, een. p,11A1r 1WU1tlengten hooge Jaalm., met Vle&' ea 
Yijf aren. Onder de aardnucbten heeft men: jamjams, audappele11 
en wOl'telen, albeewel de twee laabte 101trten niet. zeer 11111111!.~lijk •ün; 
terwijl men er eene ontellMre menigte vaa arl.leaijplaate,\l .viad~ . 

HeL miaerale 41f i,elfllotlèlijke rijk. lnert gollCl, 1raarvao nor.heen. 
een gedeel&e wel 300 mW.a "81l binnen •• laad• kwam•· eo. deae 
bat jurlijb :J00,000 ,pcmclan sterlia1 (:i,600,000 pld.) oplwagt, 
'WHrYU de Nederlanders ¼ \rokken. 09k rekendeD , de !n1eue1Mn 
.aicla ! tQe; terwijl htt-onncbot onder de Deaen, Fraucbea, Portu.
ceaen .en Pr•iMen Yewàeeld wenl. Het meeste gou,d w~t in den re
pnlijd, onder. het Nll,rOOmeD no de rivierea , alf stofpwl OJIIIIM
meld, sijncle,aoo,ûjn,als und, wordende het Had, 8'et,aulk I*· lie
:swangerd , door vrouwen in kalabukruiken doorgespoeld en het.. l..a,te 
.ileaiaksel in e111e aadare krnik 41veqeatort, en bianen '• hnï. a~w:. 
.kearig doorpzecltt en pzi&. Voorts wordt ,er ijaet, Jtault.., lei•, 
paaiet- ea uclere 1tee1a ffCVooclea. Ook levert het delfaioft'elijke rijk 
eeae 'lette. aeepachtige aasde op , welke ioor de Neprs gebruikt •• 
<1111 te nsachea, ja aelfa em '41 et.en, · • 

Het is hier,. ala liaeride ta1N:ben IS0 ea 6° N. B,, 1eer he41t ea ffQl' 
Europeanen ODpzoad.. De t.hamomeler van F.lUllllllt slaat hier g-,-a
lijl ep. 90° binaen 'almia, ea ILlim&.buiteo clikwerfvan 110° tot 1W, 
terwijl hij in den roi,catijd zelden let op 79° daalt, liet kOJ11pa1 Àeeft 
17° IS6" westelijke miawijainr. •n bi,ei't e, een regen- en eeo droog
aaiaoen. Van het IJesin vata Junij tot aan liet eiade wan. September 
eclaijnt. het water uit den hemel te st.roomeo , t.erwijl er pdurende de 
.acht overip manden biju geen droppel val\, Bij het begi11 4ff 
regentijd is de verrotting oabeltend. -W ollea kleedere.a kl'flen wiek
ho , •aaroit wormm. komen, ea . het lei,er 1aat tot. •ta•k. ea 80\
.hiadiDJ 09er; terwijl allea waarop de i,egen valt begint. te achi111-
melea. De wiede,a zijn meereodeela ONt of W esL , wuA'an 41e T.nNJG
_,, • met wolken uit het Zaid-41118L11n epkomt , de drukkecadete ÎI, 
• niet aaiden DJCt. eenen soo awuen --• eilMligt , dat hllC.k!n oatllll' 
prakt en llllaepen van ha- ankers geslagen worden • .clocla hij is 
"feelal vaa kort• daur , u houdt aleehi. twee à drie aren ■-, ,.._ . 
faeld van Ter141hrikkelijke donder. en hlwem, Weinig m~er ve,.., 
aehriklelijlt is de , bij het einde der regentijll • ,uiL W ~ 
•-Uemle Hann•H"", we allea uild,oogt • oaw«draa11ik .scherp .ia. 

De inboorlinren ■ija hier ff8l met ~en , buikloop , HIIIN• 

~ , kramp- of atviptrekkinpn ia de =den ea dow .allule 
Wea , en vooral met lindwaN11 Pflaarl• . ,en l&erke tll'8Ntlll 
aaeten er 'foor de Europeanen 1eer oadeelÏIJ aija. , · . 

Wat •de handel, welYaart" lan4hoaw en nijHrheill ,aa~, àa is 
alles, bebahe"oorcleelig. Voorh.n had men hier nor •niae kleioe,plu
tudJen vaa koflij, rijst, katoen, md\3~, eu., maar'-' il niet1..,... 
-.rvao \e Tinden , du een viacbrijlw bst • die door .arme wue1a" 
lleaocht wonk. De ·handel .is 1Yerloopen. .Het ~ .-, . ÏNOr 
ft ~edicinale pwusen die uitpyOONl wpadea. •VD op 'l8lft " met 
~e1~ead om de oitpvea. te 1aannea .-rijdea. De. r.e..,.. 1Jeb1aea 
hier nimmer 1'ele hanclwerka aiipoefcad ea, vat aij oak 1Y1rl'Ïtll heb- , 
ilen • is minder deupaa..- en. fraai-dan 'IOGrheeD, aij,W8'ul.pmaaios 
aallte pede -.,..Uea, laouleo• ;aa• JiekeD, ........ •lflloaa, 

· ·· ·· Goool0 Oig1t:zeo oy r '- O '-
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goulen. inTfflD en iroreä· ármtnu.lm"afeei''te,~·•~ 
ger; alle deze soort •ari 4inpn sijn door dm o~· 1Tllft ~ 
Eoropesebe snuisterijen , ~'te&Jb -.erloopen , H!flletbn' èf 
geraakt, eehtér zijn aij m het malen 'ftb làllel•, tikeN"ft pèlep-. 

~n~::;meut füDDBU'~ leeft'ook fil~, ·tetljk·:~ ~~' ~-~ 
heteringen aan de wegen w~ te bewerken, · · . · · ·' · · · , 

· · Tot ite l.us'f- vu-G111au 1,ehooren . .iet- ·eilairtlet., '..,...,.. .aea · á 
"l'an de Groene-kaap (de Kaapverdische ïribindt!li}; at■· 1een ~Je 
-groep beschouwen wil. ZiJ li1tgen zeer natlij. &in•· evelliiu· • sijw': 
Ferrando, het Prinsen eiland, St. Tom al'· éb· Annebno■ , 
aldus genoemd , omdat het op Nieuwjaarfdaf 1473'·; 'deer cle p_... 
gezen ontdekt werd, 1ij aijn ongenieea ffllelitllaar, tlla'lr IMP oatp
aood, doot de Litte en de bier vallende stidl:Clldllî ·11~ 1 \tour·• 
seevareade zijn aij, d~r de goede havem en 'ffl!lvuldige -,enenèJml. 
,en I niet onbelangrijk. · · · " " · 

In het jaar 1837 was de Koilittg 'flft Wa.1a in omaria nael ~ 
-Qaboceërs bondrenooten · no Bow11011 ; den Iomnr· .an llanta. De.e 
twist tot dadelijkheden komende, verbood ·Botnn un alle lfne ~ 
daneo, om kruid or lood allo ·de Wa"i!ts te •erkoàpelf, · welk .._ 
Tel door eenen Neger te Saeondee ,ronende, ..,e,d owertt'ellea , • 
de N~norst dit vernemende , veroordeelde ·den selauldip tlDI eeae 
J,oete, De Heer Sanuzu, l.ommandant :of het fort aldlaf', ....... , 
4lat de boete te awaar of g1!heel onwettig .,;. , en deed dar .Xo
J1ing 'loor sich ontbieden, Bo1101 gehool'Aalbde, dóela ....t 11' 
sijne komst nieimind , Toor ..,len hij aich "8t'antwoorde■ kon • claar 
de Heer Sanu1111 arweicig was.- Biero-,e, pnial:t , liet •t aieh 1ri&, 
dat , als nu de Blanken iéts te aeggen haadeo , zij bij hem l&OIHlea 
komen. De 11eer Sat'LD11s, lOén ter tijd èlders 'fttU:UID·~• 
werden de J,uilenant JIAl88D en de Adiri1tent ·C.11111• , mei tieaige 
gewapenden maar Saeeondee ge1onde11 , om de 1aak· tf: •eretl'eaen. Op 

' een dringend venoèk van dezen , •enebeen Bów•• weder ...,.. . liet 
fort, maar vergeaeld door een paar honderd ·gewapèwde Negaa, • 
weigerde hij om binnen de •t~rkte te 1.omen, De,stra•• p••• 

. lleeren begave~ aich met slechts twee pw11penden tot , hem , ea de 
liëer :M.i.uu■ stootte de hem aangebodene 1iauct Tan Beir.o. lfflll, 

. ,ieggeade, .1ee1ie Yriendschapahlijken te willea B"fll ,of •on- , 
"foor dat alles beslecht was. Deze daad werd door· den ander .als 
-vijandelijk beschouwd , en hij wilde terugtrekien. Dit ,rilJeachr wr
hiuderen , nam Jl•un1 het. geweer van lijnen . Neger,· e■ ~ ltet 
af al• een sein voor zijne manacbappen , di'e binnen W ÎGl'I ....,.., 
Dit schot werd met het. vuur van al de Negers heutwàoNI, soeilal 
J,eide Wlieieren dadelijk op de plaats dood bleven.· De l.ening ,.., 
tende , dat de moord . aan twee Blanken gepleeird ; niel ongew,.._ 
aoude blij-,ea, trok met aijnen ■tam in de boac:GeiÎ ternr, De GN
"feretir 'foo~m1q te Blmina , trok; on•ooraigtif genoeg• M 
slechts twee Jlonderd 111 vijftig man , alle inboorlingen ftn .llmiaa 
or Assiaotische recr11ten naar Taeeorari , om den !{!leden hoon te w• 
ken , hoewel ge,raanchuwd , dat er eene belangnJl:e magt d- .._ 
soz venameld wu, ea ia hinderlagen verscholen lag.· He&- noocll. 
tig gevolg Tan 1ijneu 1, onbezonnen moed. wu de dood '1'811 haa, 
en v,n alle bij hem z~nde Officieren , en het ftl'llaan •~ner bende. 
N• deae ongelukkige gebeurtenis, werd er ftD einze aiJde "° liet 
,eheen nieta gedaan , eo wu het als of cle uak · verpten 110Rie w-
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.;s' het eigendom nn dea 111811 • •ij aofl' •oor het. bekomea en berei41ee 
,der epijHB , hl'WIIJ' hrandstpWea •n , . korllDID ; tetrif' ,bijaa · al· · hl& 
werk, 11D hiervaa aijn ae1r. cle uau- der ~en ■iel oitpsondenl. Rel 
kind b\,hoort. aan de moeder , · • ia~ indien sijae aeedfll" sla.ia is, biJ 
de geboorte alaaf, al ware· eea Koniar lijn. ,ader i · •doch Îlt . in ·be& le
.geooverpstelde, geyal vr:ij, al ,beeft het,,.. eellllll llaaf ·aija lne1t te 
danken. Het kind der 1111wr heeJ\ regt ep de nalateMolPsp ,les b,oe:. 
.den, dat is, cle eÏtJendolDIDl8 pm 8ffl' op•·M neef, waaoeel' dme 
eea kind na -da znster, u, •·•IIÏet ep ,cllna ·sooa 18P • erAaler. 
De pmee1UCbap met _..... is 1Yoor,àel meilje ia dea :oogehowdea 
staat , geeoe .Behande, t1och echtaeuk·,· WGlliU• atrenpte 11111 bij ftlè 
stammen Yendlrilleli~k pnoun, Die&tal .-.dt,met *"::ï plnA. 
leder weer• .MDPl••IJ en ... il aoldut· ·en tftkt., in ·ala ...,. 
duig ten awijdé,' 1)apper in 'Nllrspeed, lûhartig ia.,onpluk aijn sij 
.wreed! over!inoaan en y}n_gtea 'VIIOr ~t eevH!,; aijn sij aog&aa ee'!"' 
maal 10 'svtJanda handen , .dm ontwilleleiuij, eeae pesdlraeht, die 
de geweldipte folteriogen niet .kanen doea· waabllen .. ,.Be& plleapw 
der Negen ia bij1onder sterk, en hunne wetten berusten daanp ; ,rij 
bealechteo bonne geachillen nea,eenkom,ti• met de wija.,. -...op· die 
door hunne voorvaders heali&I wemen., en " oefenL IIÏela daarum ftlt 
zijne vro8jflte•jeogd af au, om met de. ,'foonaderlijke Îlleteffiatren ... 
pbrllikl!n bekend te wördea. Waueèr - groote of r..lleceer ·ate171a 
,wQfdt ... lijk ia eme utbeNI paan (doek) pwillelà, ~ pad __. 
haageD en in eene slapende houdÏDfr te bed plegd ~ waarbij· sijne 
vrouwen aiLten te we81len of, HO, sij dit niet DHaurlijlt lr.1111l811 tloea ~ 
beameren :r.ij haar snigt ea ~ • .ala of, -die rood pweend waren , 
terwijl :r.ij., met waaij-, van olifaatutaut.ea ir--ak.t , aergen , dat 
pme mnskielen. den doede hinderlijk lij•;• lliet 'ftrn .v.aa ha· W 
stua .,U• en dnudr,, pijpea • tabak ·gen,e4, wurliij de·-i-tnww 
n11 den ov.erledeae. a:ijn 'YOOl'IUlllllll&e slaaf, .op eenu droe'figen tOOD 
a\jae pote daden ,rerlaaalt ea a:ijn onllentelbaarfflrlies hetreutt. Wan
neer het IJ8r11cbt vaa sijnen deod aieh 1'Ullpl'tlid heeft, dan · beffint het.· 
wecgèklag dw,r hel geheele,IIJ'om of dorp9 de bloeihenrantea en slawe 
vuTollen. de lu.ehi.met geschreeuw- en het onopheudelijk ar.ehieten liu
n~r pweren, WJllll\1fCIOr d'e,kiadeNla-vea. dea overledene bel-kruid~ 
rt,a; den volgenden dag begevm :r.ij zich nurhet-aterfboi1, en breapa 
hel lijk , dat. venelaeuleoe bstbaarheden met aielt neemt. an- inlallchm 
gekist ÎI • -onder geween ea. getrommel in den kelder , waar liet • 
11r,ave11 wordt. llen wil,ealtter. dat Tele Ca.._,n itt het plleiarwerden 
befnTeo , en, de ledip kist allam openlijk wonlt Jiijgemt , op dat. 
hanne lijken, aoo een vijend •Îm de lirom IDOfl'l komen, niet nude 
worden. ~raven en ootheiliffd; verecheidene· dapo doren de pleg
tigheden voort, roowklttJeode, sehietende , drinkende en dansènde, en 
dit. alles IJ81Chiedt op koate11 der kind.eren 'fan den 8"0rled•e. Ver
scheideoli :r.ijner slaYen en slavinnen, en wel de meest door· hem be-i 
voorrepn, worden fJedood, om hem, Yolpns h1111nc· m-i111, te knnnea 
blijven dienen , doch in de nabijheid van onze forten en dur; waar 
onae magt erkend· wordt, ia dit barbunch geb,aik, g•oepaam ui&fle
roeid. Op eene rijke begrafenis is de Neger, de armste niet aitge
.anderd , bij1onder gesteld , en de familie onftrmegend zijnde , a:ar 
liever de kinderen verpanden dan geene uitvaart. voor den doode te 
Tieren. De taal der Negers is welluidend I doet. moeijelijk te lee
reu, dewijl vele woorden , alleen uit. klankhuiginsen bestaan en de 
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àrijfkunst ban tet nair toa onbebnd lt. De phdientt. Taft de 001 
'.J>dlelllle Ne,en. ·Ï. een meagtel ... -het hetag-chelij!uto bijgeloof ea 
der overtuiging Tan het- beltaan van een Oppennagtig God en ee'a 
leTen na dil leTen. Het denkbeeld , dat er een weien beslOnd, het
welk aij nimmer aooden kaDDen Legl'ijpen 1, en dat wel te pot is , om 
zich met hen bnig' te hentien , moèlt nataorlijll het plooi aan min
den, pdheden ten gnolp hebben ; dit il de gewone loop ·.an den 
mensehelijken geesl, Van daar · hamie Peticlaes ea Boü11m1. Van 
ileae weten ,ij, d10r bemiddrelinir der Pne■tt,n, den wil iel' plbèld. 
Hier is het een pcleelte der• zee, àat een 11•naarlljk rif, gind, eene 
tlaDfJ' welke de Pe\ieJae of llc,aum a.naoat. or 'fOOntelt j WllDt •U 
verbeelden sieh, dat •U ·snik eene feilante aannemen , om htJ hen te 

. kunnen aijn , daar het geaiirt Tau 4ea BMlllm elft Tter beo den 
dood tea gevolr soa hehlieu. Het it niet duidelijk te zeggen , waaria· 
het ondenèbei bataat. t1111Cbeo de ·Fetiehe en den Boaam ; de eer
• aclaijnt meer lleilipom clan pe■t·, Toontelling ef eïaenclom ,. .. 
den Bouum. . 

De bataaomid.lelen der Negen sij,a aeer gering. Zij reneren alcb 
Tan hunnen arbeid ia de houche11 en van de visebHngst , die eehw 
van 1reinitf beteekenis il. Tegen llen -riacb , dien zij Tangen , ruiten 
~ij aadere moodliehoeftea in. Al be~en 111en benoodÏft'd it ohan hea 
verlangt, a'OCI viKh als vruclten, verkrijgt men sleebtll tot ft'er hoo
p prijs of bij ruiling ; niell beT■lt · 1'1111 100 goed al, Holtandsche 
bu , die lij YOOr eeae nitmnut.eode· lekkernij bonden , waanoor meu 
veel -viaeh en vooral nachten bo beclingen , en veel van hen gedaatt 
krijgen, Waren de1e lieden voonien- vaa dnarzame vetvoerbare pro-
4ukten, die in Nederland ge,rild zijn ; dtn wu er '1'óor dl!lt -,eeulant, 
-van eeae acheepsladiog Heltam!sehe ka• , 'foorzeket voorieelig partij 
te -trekken, Niets acht.en lij te hoor; om TOOI' dit Taderhindselt' p;e-
,dult af te 1laan. Een vader hooi selti den Heer P. TaOffl', toen bij 
4eae kuit lle&oeht, met de meeste welmedendheid •ijn -rijljari1poo11tje, 
-dat hij veraekerde tJUr te 1ijn , voor· ■leebt1 drie &lammer bllsjet, 
in miliag aan. Voor eene geringe waarde aa11 Rollancbelae or andere 
't'oor&brengseleo, die hij buo gewild· zijn , . keept men een wlwasseo 
slaaf, echter onder voorwaarde, · dat die aiet langer het eigendonf 
des loopers blijft, dan seo lao8' deati' 1ieh op de · ltust' opliondt, 
@f.ehooa de koopman , hij voorkomende gelegenheid zich , _weinig afn 
die voorwaarde kreunt, raaar, bij het verlaten der klist,- onl,e,rreesd 1ijne 
fPkochte waar met llieh voert, en naar •illekenr daármede hànde1t: 
In weerwil van de 'be1taande ,n,tten · der meeste Europeselle Jl'Offelltll. 
beden tegen den slavenhandel·, wordt deze godte'1J'nde en den meh~e• 
itoleerende handel , dodr baatzuehtiffO' kooplieden , nott maat· al te vèt!I 
ter 1luik .1edrevea. Iet klinkende specie hebben de Negers weinig op~· 
Duraan hechten aij 1rei■i1J waarde , waiarom ook het a,beld~oon , 
was1ehen van linnen eo1., als dit io geld berekend wordt, d'tnlr tê 
sta111 komt, en tnen de door hen 'fetvabrdiirde lucbti~ stl'GOijen mllns
~~en , welke. in dit heete klimaat liijzonJer lè pas komen , 1Jffolge
l1Jk du11r n1oet betalen. · ' 
· GUIRSCH, gen,,, vroeirer tot het groolh. L11.rtm&u'9' .behoord heb-• 

bende, doch sedert 1839 daarvan gedeeltelijk ffl'$Cbeiden, welk gedeelte 
thans lot de Belgische prov. L,,zeml,•rg behoort, 

·Vu6r hare splitsing bestt111d deze gem. uit de d. · Goirilch·'-, 
11cc kbUI en Ober-Pallen, benevens de geb. Geiebermubl, 

• 
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Grobermuhl, Lneli ■ ireá • St. Pet.Ham.olll., Zij iel.t. 
61S h. en ISiO inw. Thans belaoona alleen lot. het, groalh., lae& d. 
Oberpallen en het. geh. Leteli ■ gen, die paa~eolijk eene be
volking un iOO inw. hebben. • 

GUll\SCH, voorm. heerl., deels in het groolh. ~"I, dflels ia 
de Belpche pa'l>v. van dien naam, Zij gremde ten W .1 N, W. eta 
Z.iW. aan het balj. va11 Arloa, '811 N. aaa ,de hoeri. Uaeldiopa, 
ten 0. aan de beer!. Clairfoataiae, leo Z. 0. aan de beer!, Elter. 

Dele heerl. bevatte de d. GairMih, Hockl>ua en Hondlt11ge ■, 
de geb. Huuin_gen en Hovelingen, heneve• gedeeken der d. 
Ober-Pallen, Ell, Redinren, Nieder.PaUen, BonnerL ea 
Tondlingen. Van de genoemde plaatsen behooren tha111 nog Lol 
het grooth. de d. Ell, Ober-Pallea, Nieder-Pallea ea Redin
ue n , alsmede het rh, Hu lti.n gen, De o.rer~n ea ph. belaoo
ren aan België, ,De heei,I, GvtlllCII was onder het röbch lles1all' 
aanplagen , van elke 1000 ftor,, welke L111embuqJ moe&t. opLrengeu, 
nor 4 flor. 18 sl. 8 den. . 

· GUINHSCBE-GOUDX.UST , . gedeelte Tin de- Tl' ,rth,f ,_ .lfriia. 
Zie G1m111& (Ottn-). · 

GIJINESGHE-VRIHNDSCHAP (DE), suikerplant.. in lfllkrloatla
OaiaRG, aan de S""""911; Ier linunijde io w, afvaren ; palen.te 
he,enw.aar&1 aan de verl. ,da■t. Zeldeorust, bnedenwaarts uo het_ 
nrl. Land van Heytsvliet; '177 akla. g~; met 11( sla.ren. Zti 111,mlt 
bewerkt door eenen watumoln. De nepn noemen clue plaat. 
Coa1uus1. : 

GUITE-POLDER (WESTER-), pold. op ltn . eil. Zaû/.B""1arul, 
prow. Zeela.ntl 1 arr. Oau, bat. en gem. Beinlennt,,,tl·; palende N. 
aan den Oude-Craijert-polcler, N. 0, aan dm Noordlanó-,older, 0. 
aan den Oo■terland-polcler en den Ouwelarul polder, z. an den Uit
thig-polder, W. aan deo Nieawe-Craijert-poldu. 

Da.e polder staat. onder het bestuur van de N' atff'in1 ..,. llftll
irusa.ntl, he.staan.de .uit ee111a Dükpaf, drie Geawerenen ea 1taen 
Penningmeester. · , 

GUITZINGU, .d. in cle JiacrL Koen'cl, grootla. L.zern1mtg. Zie 
G ITIIIISD, ' 

GUL (DB), 'Ull1 i■ de lieide, in d& Jleijenj Nn '• Hmoge,,6o,,1, 
k1t. Oûtffl!Jij}, _gem. en ! u. N. W. van. Hii,,arenl,ed, 

· GULDEHUIS, oud .adell. b. in de ll6ijerij •n '1Bmt11eal,o,d,, 
kw. Peellantl, pro.,, NOOftl-BralH,ntl 1 dist., e,i IS u. 0. vàn Oir#Aoc, 
arr. en 5 u, N. 0. un BitulJi,r,na, kJ1ot. an¾ a. N. un R,l.....,, 
pm. Jla.rle-Riztel, i u. Z. O: van JJ.,.r., 1 min. N. nu Riacel, 
•eer aanpuaam au de Aa eelereu, De roodom clit • huis liggende en 
daaraan toebehoorende landerijen ge\'J!n het beite, en ia eYenredigbeid 
van hare IJroolle , het 111ee1te .hooi ,ran de pheele Meijerij van •• Her-
&ogenbosc6. , · 

Bij het GuLDuu11 behoort mede oen water" e■ rosmolen , die '.1 win
:ten door het water en '• ■omen door paarden pdreven wordt, en 

· den roem heeft dat nergens in de Meijerij , uit de1elfde boe,eelheid 
uad, meer _en betere olie geslagen 11tr.dl den hier. . 

OolL had dit huil vroeger bij1ondere voorregleo • die in iö86 door 
Jo1u11.t., Hertogin flfl.A Bmbantl, en haren gemaal ·wucEuus n11 Lu
u-■oae I in 148i door Muqu.1u11 "All Oon111a111t , als Voogd van 
.aijneu onmondiaen 1.oon Fm•s Il, en eindelijk den 7 April 16lS6 
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door de Allremeene Staten be•lltigi sijn, Het had onder anderen NDa 
bijlcindere feem1aal en een leenboF, bestaande uit oenen Sládhoader, 
eeoen Secretaris 611 twee Schepenen ; terwijl nle- ffoederen en lande-
rije11 tlaaraan cijn1mr en· lelllll'Oerir waren. -

Dit adell, h., hetwelk met laaN onderlaoori!J1! gtonden •roeier eent! 
oppenlakte besloeg 'fan 13 Ltand. ii "• r. 9 "• ell., 11ordt thans, met 
de daartoe nog bebiloreacle- gronden, -.ie oepenlakte beslaande \'ID 

9 bulld. 91 v. r. S1 "• ell., in eigendom heacten door den Heer 
Ar.an'tlll Ben, woonachtig te Helmon4. 

GULDEJ,AND (NIKUW-), het -.enelijk gedeelte van den potd.. Ov.,.. 
a-N1cvw-Gur.n1.no, in het. Land •• PaHn, pl'ff. Za1"J-Oollat1tl, 
arr. en kanL Brwlk, gem.• 6ffl'flliet; palende N. aan het Bamm~ 
laad, 0. aan Oud-Guldeland>, Z, aan N1euw-Hoeoderhoek, W. aan 
de Nieuwe-Kade. 

GULDELAND (OUD-) , het oostelijk ,redeelte 'fan den polder OVD
n-N11uw-G111aBLA11a, in- het La•d 11G11 Patina; pro". ZuiJ..Holla,.,l, 
arr. en kant. Brwlk, gem. O«nlut; palende N. aan Tolland , 0: 
aan den Geenlie&sèhen-pol4er, Z.- aan Oud-Hoenderhoek , W. aa11 
;riienw-Guldeland. 

G0LDELAND (OUD-EN-NfEUW-), pold. in het I,a,.,l ean Patten, 
p_ro'f. Z11id-Holln1ttl, arr. en kant. Brielle, irem. Oeenlief; palende 
N, aan het Rammelaod en- Tolland, 0 aan den Gecr'Tlietsche-polder, 
Z. au Oml-en-Nlemr•Hoenderuek, W. un de Nieuwe-Kade. • 

Deze pold. beslnt , 1'8l«ent, het kadaster , eene oppervlakte Yin 

S bun'd. 97 •• ,. ·S8 •• èil.-, en • word, door eeneo watermol.en en 
- sluis, op de· Hae11 - · 6,.,.,,,_,, .,.n het oYertollige water, 

· ontlast. Hel polderbestuur bestaat _nit de eigenaren, 1ijnde llenoo,r 
de wedliwe 0.111. PaaatT, te GeeM'lièt, d'en Heer Baron. YAW IC110111.1-
DOn•, te Wijhe, ·èn C. Swua,n.as; te Geer-rliet. 

GULDENVI,IES, heutgr. in N,derlatldr-Guiana, kol, S•rinafltl, 
■811 de Pararo/./cred, ter regtenijtle ia bet afvaren; palende bo'ren
waarts aan de Pararak'W911' , benedenwaarts aan het Yerl. Land na 
Oir,erdaebt ; 'llSO akk. ffN10t, · 

GUl.DENWAA.BD (K.ElZEBS-►, pold. in den B,'nioiel&, proT • 
.IroorJ..Brabontl. Zie- K11aa1s-G111.oa11wu10. 

GULIK , 'l'Oorm. hert. in het Ihilde rijl:, dat &bant fPOOlendeels 
tot de Pruissiscbe pro•. Rijnlnnd- gerekend wordt, maar voor een klein 
gedeelte ook bij de ·tegew-.eonlige prov. Limhrg is ingedeeld, hebbende· 
liet kant. Sillfmf, .. li die prov. pooteodeela -rroeger to& het hert. 
Gulii behoord. . 

GUl,P (DE) of DB Gvr.•• , in het Fr. LA Guo,n , beek in het Land 
Na ',Hertegnwatl.,, P'°"• Lini6urg, welke bij Hnary-Cltapelle (K(ft"n• 
thlpen), in de. Belgische ptov. Luil, onl5pringende, Yan daar met 
eeoe ooonl-noordweatelijke rigting ten 0. v;m• Slenaken, in de pro•. 
Lifft6arg kornt ; waar 1ij, eene meer noordelijke kt'Onkelende loop aan
nemende ; dbor de sein. Gulptn loopt , aa■ welke atij- ,·ermoedelijk 
liaren naam geel\ en 1ich in die- sem. in de Geul ontlast. - Zij drijf\ 
in de geiegde gem. eenen· papiermolen. 

GULPE, d. in· het Larid 1111• '• Hertogenrailt 1 pro•. LiuHrg. Zie 
fuuu. . · 

GULPE (DE), ri•. in het IA,.,l .,_ '• Hertoge11radr, proT. 1,illtl,•rg~ 
Zie GolP (Da). 

Dign,zaê by Goog Ie 



101' GUL. 

GULPEN, ~an&., prov. L~, arr. •(lalfflC"'' ~e B. aan
het ....... V-alkmbal'g en 111eerle, ó; àn do Pruluiache prw, Rijnland " z. aan de Belgiaehe prov, Laik, W. -aan· het kant • .._,tricht. 

Het bevat· de volgeutle H IJCID•l Gali,u' Boe ho lts, Cadier
•••Ileer, Margraten. Mheer, 1'o-orheek, Oud-Valkeo
J.urf, Schin-op-Geul, 8impeheld, Slenakeira, Strncbt • 
Yaa •• WiUem.ea Wijlre, bellut eene oppenlalte vaa 17,illl band. 
'81l 317:-j b., beweond door 3Mt huisge1., uitmakencle eehe bevolliug 
Tan ruim 17,000 iaw., iie meat ban be&taán vimlen in den Jao.t:. 
Jioaw. 

GULPEN, dek. in het vic. gen. vu Lätnl,,srg I Le1taande ·wt. de 
\!Olpude U par,: Gulpen, Bpen, By1:, llargn.ten ,· Mechelen 1 

llheer, Noorbeek, Schin, Slen'akea, Vul,, Oud-Vallen-
harg, V\jhlen• ander Vaals, en Wijlre. · 

Men Jaeet\ er 13 kerken en 8 kapelle-a , welke liediead worden door 
11 Pa11oors eo 111 l..apeJlanen. Dit dek. ·telt 1mge,frel' 13,700 &ieleo, 

GOLPBN. pm. in het /,and •• •• Blffllfmrodi, proY. Limburg, 
distr. -en arr. Mat111ridat, kant. Ga/pen {i k. d., 1 m. k., 1 •·cl.); 
palende N. aan •de gcm. Wijlre, O. aan Wittem, Z. aan Slenaken , 
W, aan Harpten. · · 

».e pm. bevat de d, -Gulpen en Re-ymerstok, 'benevens de, 
geb. Berchem; Ingber, Pesakdn,'Et1YeT1heim, Houbestraat, 
Landraa-d, Beek, Billi.nghuizen eu Crapoel, en de kasteelen 
.Nieuwenborg, Groenendal en Caaufelt. · 

Zij beslaa, eeae eppervlokte· wan lilt 17 buml., telt ffl h •• bewoond 
door 368 hui.,_., uitmakende eene·befollûng \'In ongeTeer iOOO inw •• 
die meeat bun bestaan vinden in landbouw en veeteelt.' !lede heel\ 
~D er eene papierfabriek , •aatdoer itt af 60 menschen hun bestaan 
Yinden, i leerlooijerijen J i bierbrouwerijen , en i koreamolens , die 
door waterkracht geclreven worden. · · · 

De ~. K., die bier ongeveer 1900 in getal lijn, ma\eo eeoe par. 
ni&, welke tol. het Yio. apoet. un Ltta6arg, dek. van Gulpt•, f>ehoort , 
wélke te Gulpen eene kerk en te Reymustok eene kapel heef\, 
die te umen door eenea Pas\001' en eeneo Kapellaan bediend worden. 

De Hen.~ dia hier ISO in getal zijn, belaàoren tot dé gem. ,aa 
flalpen_-e.,,YaUniburg, welke in dele bnwgerl. ge111. · ééne kerk heelt 

De lar., yao welke men er ongeveer, '10 aantreft. bebooreo tot de 
l)'DBIJOll'll van M-,trit:ltt, welke hier eène bij-synagor,e 'heef\. .;_ Jlen 
heet\ in dae «cm. i 1cholen , alt ééne te G o I pen · en l-éne te Rei
me rs tok, welke gezamenlijk,, gemiddeld door een getal na 80 lecr-
liagen buocbt worden, . 

Het d. GuL'PD ' GVLN' in het Fr. G.u.i>PPB, liat s u. o. 'van llaas
tricbt , S u.- W. van Aken, aan den straatweg , tmsèhen deze bei.Je 
sleden , waardoor dit d. tot gewonen pleisterplaats verstrekt van de 
1nelw11gem1 ( dilitJences), die dagelijks tusscheo die steden heen en 
wedcuijden en van andere rijtuigen; ISO" 49' 18" N. B., 23° 33' 19" 0. L. 

Het d. is nij groot en lenndig , in eene aangename Yallei gelegen , 
die door de Gulp bespoeld wordt, en schier aller\\'egen door hooffe 
J?ergen omaeven, onder welke de G_11lpenberg, aan de-ovenljde der 
rivier de hoogste is; ook is dit d. van fraaije huizen voonien. 

Jn de kom van het d. telt mell 130 li. en 900 inw. 
Dit dorp is , ten blijkc van zijnen vrocgeren ouderdom, al reeds in de 

dl'1·ticode èellw , in de Nederlandsche ffC1Chied1.'llis bekend geweest. Uct 
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·•oi:dt~ 1cnoe,ad hij dan..._ ..... ;, dul-,.._. wepaat ~U1ert.oefom, 
Limburg, tuuchen J.u l, Hertog •n Rra/Jund, en BIUIAU, Graat',Na 
G,ltkr. -'l'•ee~w, Mnt•lü" ÏQ tiBi 811.ti&IS, l&oodea de wedenij41ehe 
legers, ió de nabuurschap' vaa Gulpca , tC1J•n elka-4~ in 118'>Nlo 
1esclaaar!i ,.. eu _preed QQl hua Yctnehil tloor een• nldtlag le beali.-
1en _- w~nueer door de tuucheQ~raak wea eeuige krijpliede■ • de ank· · 
tot eene bcmiddelintr kwam , die echler weiaitJ tijd. daaraa, weder 
gebroken ,.,r,d, ua .~jk. dea i6 ~ecemlle~ 1661 ia ~isl p ... 
den door de Kommllllftllèa waa SpaaJe en die der Tereea1gde N...,..· 
laadeo, , . . 

De 1\, K •. kuk, aaa cl• B. l'nul taegewiji ,. it een&*' 1111 fraai 
,ebouw , , dat 01 eene heop •tut,, lij hetît eenea ,pillen toren , en 
11 van een ·orgel voonien. De kerk hall Toerlteea, ued-re■de meer 
dan veertig .Jiu-ea 1-iig ; verw11411t, piesen,. maar is in liet jaar 161S 
eo 1614 ~r .herbou.wd door FM1j:UGIII v ... &nrn•, te dien tijû 
Heer van Gu.lpaa en llarsrate11,, die clea i6 Janaarij 1619 plonea en 
aldaar begraven. i1i, bauiv-■ aijae ,huiavaouw Er.aau1r11 ..-.111 H ..... 
(Haua111) u O,u.1ac■u l'ff WuHIIA•~ die den UJ Burl 181:J over
leden wu , blijkende dit nil een pscbrif~, op eenen · awarten eleeD , 
tegen den .muur Y■o, 81& koor llalDde, aitpboaweD , wuria lij ge
titeld worden als Heer ea Vroaw .•• NftW1fflltWJIA, BlnHiler, GrJ.. 
pn, ,. .lla~. De Hen. ~ miecer~ aoo wel ala de :a. ·1'.,. 
het gebruik van deae kerk gebad. , . 

De Herv. 1-11- is ,een oeti ÎD .18$1 tJ811,idat puw, YllD lorentje 
en orgel 110onieo. - Ook .Jieea. mea er .een• àuwe, in het jur 
1824 gebou-.rde, •JIMIIJOle• .. , , . . . . . 

De . aorpeclaool WGnk ·deor uu paaicl~d pW ., .... 40 leerliupn, 
beaoch~ . , . • • . 

Vóór de nrdeelûatr VID Jid Laotl •• •• JlerfolJllllrade, ta•cl.a 
Spanje CD de $&al.en' Jieriep mea, aiola .,. de YOUÎINII YM IIIÏDÜre 
banke11 op de hoo.ok te '• HertolJClll'Wf dacl& na tla& de p■eRà ve11-
deeliDtJ geschied wa1, rÏtl''- de Alpmaeae S~ eene lióorcÜJank,1e 
Gvuu op, welke aedert Qll8I' llauvicl&t -'lerplaau& il, cD un wellie 
toen dat beroep viel i. aij beatoml- qit, eeaeo Schou,, die deor de 
StateD-Geoeraal der V eneaiple Ntderlandeia werd aqesteW , aeYea 
Sohepeoeo , eeaeD ~cre&aris 8D. ee■1111 Gemeeu111111 of .Gereguhocle , 
wellr.e amb&en door den Dl'Ollllllll'd clel landt beiJeven werdea. Vu . è 
woooiuen deaer l'llftbau. Tiel het beraap ... dm,Baad YM- llnllllad ia-
•• Gravenhage. · , 

De kermis te Gnna valt io den S No-rember en i1 L1111ens eellle weemarb •. 
GULPEN-M-JL\llGllàTBN, -,oorm, beerl. in Jtct i.ttd ••••Brr

togmrale I proY. LiMnrg_, ar.r, M-,,rïdal, kant, O.lp•; palende W. 
en N. aaD het Land no V alkeDIIUII, 0, ea z. aaa.de haak Y■n lloltel,. 
Vaala-ea-Vijleo. 
. Deae .beert. benUe de gem. Galpeo en Margraten, welke 119" 
aameolijk iili h, telleD , liewooacl door IS6i huisgea,, uitmakende eeu 
liewolkiDtJ Yao ruim 3000 iaw •~ die _, HD battaao YÎMea· ia clmt 
landbouw en de •ceteelt. . 

De R. K., welke hiv ruia i900 in eetal aija, IINlba de par .... 
Gulpea en Margraten uit, welke door !Il Putoon en S Kaptllan1 
WieDd worda. 

l)e He"•• die bier ISO ï, 1elal •\I• , liehoeren tot · de -gem. nn 
Galpn-m- J' allnlhrg. . 
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De l1t., •an welk• men ~P""ff 'IO uatrefc, 'Lelooroe tol • 
Hoord~Syn•BOP nn Jlaaitrk'lil. ' . . 

Men heel\ in deae heer!. drie ■ebolea , ale : Màe te Go lpe n , ~ 
te llargratu en é~ne te :Reym6 retok, · 

Voor aoo veel men .aeker weet, is deae heerl, eerst verpaad orlieYer 
met eenen opslag •an 9800 galde11• Brabands, deor Koning Prat1 IV, 
den 8 Augustus 1830f, 'ferkocht pwordee, doch aeclert den aan wang 
der Torige eeuw menigmaal 1'8D eir.naar· venriaeld. Eene reek• na 
jaren wu •U beaeten bij het adell\J'e geatach,- 'flD Em'l"IU (n11 Ha 
Nu) , waarvan het stamhuis aan de oostelijke grenaen des Hertogd-

, Limburg lag • niet ver TIID w all,orn ffl UD· hetnlk nor NU\ eb meer 
andere heerlijkheden daer landen behoorden. Den Heer Joau Fn.lft 
.,,.. B11uTTD, Kamerheer HD het Hohao BruHel , bad Laar ia 1717 
•arkocbt , aan de Luthersche ramilie • •111 Ct.•1■011T · te Altn. Vatl daa 
is die heerl., doer k0op'terdt1g, ovel'fl'ltrlll• tot bel grd8, hnia •• 
Pr.n,,nnu, hetwelk hel nabij geler,u Vrije Rijks«raaf1J. Willem in 
eipadom ·beaat. en eindelijk in 1770 •• aij door den fleer N. vu c.. ... 
■HD YOOr 71S,OOO Rijksdaalders Terkoeht Mn dea .Heer Jona :Faa
• H1ss. Thans wordt.dea heerl., TOOr soo, -veel da rqrtea nor uil
geoefend worden , in eipndom haelen door 1MD lleer Oic&a •• .AIUD-
nn, woonachtig op Niea,renb~ , onder Galpea. • 

GULPEN-BN-VALKBNBURG 1 brlt. ptn,, ia à prw. ~, 
klau. J/aa,t,û/tf, noordring 'fan • ..,,.,.,. · · 
. GutHtt maakhnroeger eeaeara.Ddertijke gem, uit, welle, tètlm at 

jaar .1863, van ff1I eigea Predikàot" ,roonien -· De · eerste Preü
liant , die alhier hel leernraml,t la.af& waarplllODlell ia ,-t J► 
aun1 Bum,na •aw Dia, die io hel jaar 1661 hnawll kwam, 
oa in het jur 187 4 overleed , ,roarna de geip., wegens dea oorlor, 
flealllt ••• tel io het jaar 1881. De Gulpensdie gem. wu niet 419 
de minste in de Landen ff■ Oter1Mu, 11111 nnaiffl van laeit plat• 
ledematen, Daardoor wa1 •lt - der weiaip pmeen1e cleaer k-., 
die eenen •olWipa kerkerud L.dden , welke · ia pyalle van •IN!lltun 
llllt regt 'fan Predikanten Ie beroepen bent. Dewijl eubter mei de pa, 
Yan G11uu geeombineenl ware■ 1• aie ,. .. llargraten en Vljblen, se!b 
pn l:erbrud L.dden , wal da lerkenad .,.~o Gu_l.Nll • inirevelp 

• .besluit •aa de Slatell~neraaJ •u 17il Yerplifft , 1a allea pacen· 
lllbappelijk met tie ki•. te werk te pan , welluir ,drie Gedepu&eercla 
ne•ena de leden des k•bruda, h•ue ste- , ia die beroepias 
}iaddea, 

Vuór den PraMCbea oorl0tr i" die in laat jaar 1672, en ttaige •ol
gende jarea ge•011rd wèrd, _was de gemeente HD Valkenburg, welke 
destijds geheel op aioh aelven Ntond, n(I talrijk. Den gt:Olefflle 
heeft tot eersten leeraar gehad l.u:a11U1 V11á111n11 , die io Le, jaar 1633 
derwaarts kwam, en in he, jaar 1648 eenea op•olger ber.g in 
Fuaa1cu1 Sn.nus. l)e overlast, welke de Hen. ivooraamelijk. door 
1ware ink•artiering lijden moesten , heefL 'l'elen naar eWen doen 
Ylogten, waardoor de ,emeenle nn Val keabu rg soo &eer 'l'ermindenl 
i1 ge1"orden, dat aij 10 het. laatst. der ~orige eeuw geen irenoegH
leden had, om t'l!IIOII kerkeraad Ie kaancn uitmaken. - Sedert het. 
jaar 1819 zijn de gcm. van Gulpen en Valkenburg vereenigd ff"" 
worden. De eerste, die ia deze IIL'Combiocerde gcm. het leenarambt. 
l1ttt\ waargrnomeu • is geweest. H11DB11. l•a.a.• E11ua, die io het jaar 
178~ te Gulpen- Marll'ratc11-e o. v ij Ic n was heroep,n, waarmede 



GU8. fOrt 
· ia 1ael ~ 1819 Y •lle•6-,f yereenfsd werd,. JIU o-rerleed aldaar 

den !il December 18i0. Mea beeft hier tw-. kerken, ala: ééae te 
&alpen, ea ééa& te Valkenburg, 11D telt er 70 aielen. 

· GULPBNBBRG , bergje ia het .r..rul •• '• Hmogmrade I prov. 
Ut,Jn,rg I IJC'D• 6-pn. . . 

Dne berr is uit hoofde van aijne aleilte, zeer moeijelijlr. te beklim
men.· :Mea heet\ Vlo · aijaea top. een . verruilelijlr. seaigt over de 
gebeele omligeende. laodaveelr.. • . . 

GUMBOLA , laaàebap ia Ood-Inlil, aaa de aaid-oostkuat vu 
11n SonMllaout-eilaal. . · · 

GUMPOL, dillr._ ia Ood-1.äi, ep llet ~ eil. Jam. Zie 
GuPOL, · :· ' · . · 

GUNST (Fl\EDEIICl'S~), vert. boelp'. ia JVeJwla,.J,..G11iaao, 
kol, S,wina,.. Zie Fauu11a'a-GU1t1T. 

GUNTERSTEIN, adell. b. in het JVedal_,.t,'er der prov. Utr«At, 
arr. en I u. N. ten W. 'f8D u,_,.,, kant. en 1 u. z. van Lo,,.,,., 
. rem, Bnuk,~t.-Piderl, UD den re,ter oe,er van de F «lil I acbuiia 
over de kerk vao ,h·e1 d. Bre••'-• · 

Het was weleer l!eD awur phou•, en nn ouds dOOI' Edelen ~ 
aeten·, waarop io Mt jMr 11J73.,, tNn· de Spanjaarden de stad Haar
lem bele,rttd hielde111, -ree,tig man- vaa de vijf houderd soldaten , 
welke aich te Prmkelen .ancbáosl hadden, aelelJd werden. Het waa 
in het jaar 11SS9, door de Stalen ·'van -U&recht, voor eeae ridderbof
•d el.end ; dech in 11n jllllr 1611 , deor tie Sta&eo van Holland , 
allo wiera het laenroeritr wu, aan Jear., t.t.■ OJ.D1111H■-nr.o ter lee11 
pgeve11 aijnde , -wercl hel, •p dieas weneeli , MO door de Gedeputeerde 
Stiitea, ,da door tle-StaleD van' Uvecbt aelve,,aaderrnaal voor eene 
riclclerltof'atad nrli.laarcl , blijveade 11iellemia -1 pdeelte van het 
Sticht , oadu het tere«' van 1iel lapittel wan St. Pieter. . la he& 
jaar 167i dede11 à FniiDIClaen, het d"r bnsknaicl springen. Sedert 
1NIIHIOIII •ierltik opgebold e• ,..,---,,4 aijllde, ttrloonl het. aidl 
lepnweorclig als een Tierbat. ·de&if, 1ebttur, ia het micLl. v.ata 
eene breede graob,, omrinffd 'flD loaanNrrijk pboem\O. l■ het. jaar 
17li werd het aaniràocht:d.-,den Heer F•-•&11•· vaa CouH •· ,Heer 
.,.. Tie11Ann, Obd'-Schepeo en lull der stad :Amtterdant, ia -..i• 
placht hel tot na t.oe pblne■ ia, wdldeade dit adell. h91 be&welk , 
mflt. de daartoe heheoreade · ll'"'mlea , eene oppervlakte beslaat -... 
rnim III bund., lepaw••lir in eipndera beae&ea en l>eweootl ~ 
•ejnfvrouw J. M. E. n■ CoLLo. 

GUR.A, kon. ia Afrika, i■ Oppd-,Gairt•, ua de Go.....,, aan 
den resteroner der àneolara. . . 

Het i■ !ilS IRÎjlen lang en 10 mijlen breecl, aan Auiaa\ee acbat
pligtig, .en beeft eene hoalèbtad na denzelfden namn. 

GUl\A., at. ia Afrika, in OfPw-Guinea, aan de fha,4...,,1,.aaade 
Aocobra, Ui mijl van bare 1111-terior, ia de BoJt. van Guiau. 

Het is de -'lplaats v■n het •konÎnlJrtjk van d-lfde11 11aam. 
GUSLI, W.u-Gnu, riv. in Ooit~l-.Jii 1 op ·hel A•1udwcil. B_,.., 

met ecne zuidelijke rigting in zee oilloopencle. 
GUSt-iELT, b■it. iu lu!t l,o,,d •11• Y11lln'1■'1, prov. ~• 

Zie Gzt'IIII.T. 
. GlJSSBLTEllBROEJ{, vlak.te ia het r,,.,,,,1 •• Yalinaln,rg, proY. 
r,,;,,.'1t,rg. ZÏt G111ULTARfllt, ' . · 



GUSTAil'DAL, •oonn~ aawrplaat. ia Jf'-,,,_,, IIIÎII•, lol. S... 
rinqm,, aan do Couica, tv ~enij«Je in het .C...; palende Lo•
waarts aan het •erl. Land nn Nie11w-Cuylenhuqr, benedenwaarts •
de ver), 1uikerplant. K.lein-Jbneille ;; 1537 all. gmet. Zij behoor& 
"thans aan. de _j>l11_nt. Ka rel,b.urg-,n-1! ropc.r1luq1. 

GUTECKOV.EN, . aaaaa. OIMler .aellr.M ll. L. Gènaooa, ia het 
voorm. hert. Guli/& 1 tham -11rov. Li,,Jn,rg, ,rel eena voorkomt. Zie 
het volgende artr 

GUTTEKOVEN, ook wel 6'11'nc!b'flll' gespeld., d. ia het •oorm. herL 
Culik, thans prov, Litnln.rg, dist., arr. en 4i !I• N.N. 0. •aa Y...
lriel,t I kant. ea 11 u. N. W. van Sittanl, gem. ea i a. W. vaa 
Limbricht, · • 
. De inw., die. allen n. K. •11\ÎD , helabea " eellll . kapel, ... d• 
H. Nu:oi..us toege,rijd, welke IOt de par. na Li,.J,riolif behoort, _. 
door eenen .&onderlijken Xapellaaa bediend wordt. · Deae .kapel heeft 
eenen spillen toren, doda po orgel, • 

Men heeft er eene achool, weiir.e gemiddelcl, door een getal ...,. 
60 leerlingen beucht ,rordt. 

De kermia valt ia dea tweeden Zoodas na- H. ~ at' 
Zondap Da WJ oala1'8 Tal' jllecbeilipa. • 

··-



BllfOEGHLS EN ,. -'1BBBETBBINGE1' 

OP DIÎ 

"'· :. :m ~ = ·:m ·= 31.:m :l:i. 

B1. 11, ~- s, •• 6-, oeAter ,e -vm: 
Bcn1U•c• i1 door eeaea a&III' omriuad, welke ec'laler op Hmmige

plaatsen in paia IÏf& , en -wunan -allllert he, lutat der vorige eeuw 
niet1 tol onderlaoud gedaan ia. De omuek van • de etad bedraagt 
i380 schreden. Over de Sure lifl eeoe fraaije at.oen brug, die op 
6 bogen rust ,en 1ISO aelueclea leupe beeft. Aan hel einde dezer brug 
~. op Pruiuischea hoclem, het gehucht Eehternacherbriicke. 

BI. 1t, reg. 11 , """ 6omi, daal.: de kerk lft,.: de hoofdkerk 
• UI, • il , • .. • . BeJialve- kapellen, lett.r 

Behalve de St. Piet- ea Paalaskm' heel\ - te Bcnutua DOif 

eeue kerk , aan O.U Line r "°•• teepwijd, Lenevena twee kapellen. 
In het jaar 1330 atiohUe een inwoner der ltld Trier , Pina SUASu, 
hier een adellijk· nouwenldoos&er van de orde- nn St. Cl•ra ; .toch 
daar hij apoedilJ -~ zijne schenkingen terupam, - sou het gea&icht 
reeds' dadelijk hij de opkomst te oio& aijn gegaan, wauneer niet lu 
. Jen Blinde, l.ooilltf "" Bo,.__ en Hertoc ..,. Lr.z_,_rg, het mei 
rijke goederen· 1..-1 begiftiirf• .l1111u Il , .lui&er •• Bu-,,.■d, heel\ 
-mt klooster ia 1783 nraaetigd. 
. BI. 17, op 1wt .,.,. ECKART, in tl ...U.a: . 

De. heerl. Ec1:.Aa'I beslaat eene oppervlûfie van 1158 band. 79 •· r. 
70 v. ell., tel& 30 h. en 100 inw. ,,. 

Bl. 17, up ltet art. ECKAR'f (HUIS TE), •• ,. ..U..: 
Het Hna n Ec&Aa'I wordt tbau in eigealiom heaelell dooi- Joallaeer 

l. T. S111n, w~g te Eindhu.ea. 
BI. 33, NIJ· Hen 3ö, '"'"~ w •. JU cl.e Bede ea die VBO o-

Lieve-V roawe beaiden , tea 0. van het water; ,.,. : 0, vaa de Bede 
· en clie •,an o-Line-Vrou,r bezuidea ten W. na dat ·water. 

BL 34, reg. i4. staat: '11/fffl,gnlxnt:l, lees: BMla 1 
• 451' • 17' .,,,., : E11111'\VBBT ' In, : 11111:.WIIIID. 

BI. 411, ac/ller Aet art. BENE-EYND, 6ij te _,,., 
Het teh• E11&-Enu telt i4 h. en 100 IDW, . 
BI. 74, o, Aet art. EETHEN EN DRONGELEN, 6ij te -r,n.• 
Kort na de Hervarmiag was Ee&bea met Mee■ u,e,a vereeaigd, 

. 1\tnde de eente, die ia doe combiaalie het leenaramht heel\ waargeno
men, geweest Gu,1,a vu Conrannti, la het jur 1818 werd echter 
Eethen van • 11ea•e• gescheiden, doch met DroDIJelen vereeaÏIJ4l, 

• wordende toea tol eersten leeraar aldaar beroepen, H11a1c111 Hou. 
BI. 80, NIJ• 37, ,taat: 'terachting, ku: verwachting. 
• 1it, up Aet ort. EK KELIUDE , 6ij te eoegea: 
De · kerk , even als de kapel, ataat op Gronnelda grondgebied. 
BI. 133 6ij te fKlfgetu 
BlolO& R mea. de geboortepluls 'Yin den Schilde·, Huu1 Uli 

Envaa, i;eb. in UOO. 
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BI. 11S1, op 1wt art. ELSEN, 6ij Ce ~: 
Men heel\. te Jb., ... eenea windkonJI• en.pelmole11. 
BI. 171, iet art. EMERBN , alcl" t. lam: 
EMEI\EN of &■ua1 , adell. h. in heL graaf,. Zut~ pr01'. CelJn,:.. 

land, distr. Dff"1org/tn& Znei,aar, k.w., arr, en 2 n. z. W. van.4r11L., 
kant. en i ... u. '1'80 zee-' gem. en 1 u. z. HO' ,,, t!llenoorl • 

. BI. 197 • AtC art, ENGELSCH-ONRUS'.1' • alclua tt ltua: . 
ENGELSCH-ONRUST , Po11LOa-Ka1.oa of .IL1.1r.woun-Eu.uD, eil. 

in Oo,t-lndii, in den SutUlault!A .Jn:Ajptl, op de Rttth san &,. 
tatm1, 1 mijl N. 0. no Onnut. 

BI. 206 , reg. 13 en 14 , motl -gr,alka ,k 1iamn/e : wordende 
de artichokken en1, 

Bl. iiO, bij de Ie Eiiu1111u geboren Schilden, bij te •oegn: 
D1n of T■aoNHI Fauu, geb. in 1643, t iu 1693., 
BI. i21 , re«• 10 •,taal: Janaarij 1770, lee,: Januarij 1771, 
BI. 2i9, ,.., Ml, ENKHUIZEN, al,l,u te ltUII: . 
ENKHUIZEN, Poar.oa-Daa-Kz-u1L of L.111a-ll.1a1-11-E1L&111>, eil. 

in Oa.t•lnJiii, in dea S•11"'-"l&n Jlrcly,,l I op de R«J. •• B-.. 
tonis , 4 mijl. N. · O. nn Oornat. . . 

BI. i30, reg. 7 en 6, ._,.otaJe,n, .Caat: aan het Geldersche bot. 
Groenlo leeu uo de Gelder&ehe kant. Eibergen en Borculo · 

BI. i31 , "'lf• 4, daat: men telt er 10,000 aieleo en 8 kerm, 
h: men telt er s 14,600 1ielen en 8 kerken. 

BI. !illt, Nf• U-it ,ca.,, diemeeat-gebra,t'worden ka: 
Door de toenelllflllde beTolJûng, lift een gedeelte der voor1tedea ia 

de gem: Lonneker ia de Eschmarke , die tot de gem E11SCUN behc»
nnde, in 1811J daanaa afgeacbeideo en meL Lonneker Tereeaigd ü. 
In het laatst der· vonse eeuw, bedroeg de hevolkin1, 'l'ID de atad en 
Eschmarke 3418 en bij de laatsle telli111r 6676 inw., aeodat. de beTGl
king in deze eeuw meL liM 1iel. vermeerderd , d111 bijna verdubbeld • i1. 

El!Kllna i1 eeoe. belangrijke fahrijk• ea1 bandelst.ad. Behalve onder. 
■cheidene Cabrijken van bombaiijn, pilo11w, dieri1eL, enz., sedert. jarm 
met toeoemenden bloei aldaar ge,·eali1rd, · bestaan er sedert 183', 
helangrljke Juii-wenrijen, meeat Toor den uiLvoc;r na.ar Java .bes!.emd. 
Ook heet\ men er i meebanische-atoom-katOC111pinnerijen; onderscbeill
laandspinnuijea, me& 160 hand.oaolens, binnen de atad, eo 150 der
plijke in de omliggende gemeenten, umen 310 molens• met :n,000 
"IJerklieden ; 6 hleekerijen , waaronder eene met •toom ; 1 aaijalabnjlL; 
1 venrbootmolen ; 1 sLoom•keLLin115terk.erij ; IS . blaauwdrllkkerüeo ; 
14 verwerijea ; 18 .kalander- en cylinderwolens ; 6 rielJDalerijea ; 
1 machinaal-atal.nrietmakerij , ataande alles iD. .hetrelLkiag met de eigea. 
Jtike fabrijk te B■IICUDII en zich vereenigende, om aldaar en in de om-
liggende gem~ten , leven , bloei en welvaart te venpreiden. · 

Blljkea, de aáDAile un de kantoren , hebben den: r.hrijken in 1838 
opgeleverd. iOO,OQ(ht.uken bombuiju en diemeL, t.er waarde nn eea 
millioen g11lden1 , en de katoenweverijen, alstoen het tweede jav u 
dat men er wa1 beginnen calicot.s te vervaardigen , 180,000 slulr.li.ea 
! tot \ Tan dal artikel, te umen bedragende 8½ mill, Amsl. vierlwillle 
ell., 1ijnde eene waarde no 1,300,000 gulden, !lus te &amen ~:i00,000 
gulden, waarvan 900,000 gulden a1111 arbeidsloon • in den omtrek is 
betaald. De grootale der mechanische spinnerijen te B11SC11r.n1, verwerk.& 
echler, met de lhan, ingevoerde nieuwe werktuipn, alleen 'sjaarlijb 
i00,000 Ned. ponden gesponnen pren, van kwaliteit gelijk aan het 
hals uit Engeland. DeH, met het 11ren der andere spinnerijen, i, voor 
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êle l,ehoet\e Tan de weTerQen te 'BIIICIIIH niet pDOlll(IUl8 t .__ Dllf 
hijoa de helt\ gesponnen , nit Engeland oYer Zwolle, wordt insevoerd, 

BI. 231 , rer, 13 , m• on,/.,_, •toal: Het beroep gesebiedt door den 
kerkeraad, le11: Het beroep pchiedt doorde·manlledèn der gemeente: 

BI. 231 , reg. 11 en 10, •n on,k,,n, ,taat: van eeDise buun. 
onder Losser, lui: van de burgerlijke gem. Lonneker. 

BI. 231, reg. IS , """ ontlel'ffl , ,laat: men heet\ in· dne gem. S 
scholen • l«, : men heeft in deze gem. 7 lagere aeholen. 

BI. i:Jt , reg. 3, "°" a11deren, tot bi. !ni, reil'· 3, llaal: ii n. 
0. van Delden - ook ,rel En1e genoemd, kn : i½ a. 0. vao Delden, 
i u. Z. 0. van Hengelo, 1 u. van de Pruissiscbe, en 1½ a. van 
de Banno"enche gren1en , · afgelqren -no het water , en van de Bijlu en 
Provinciale straatwegen ; 100 dat eene maatachapplJ aldaar, •e belltrating 
op :aich genomen ·heet\ van de wegen van Hen~lo, ea •an de Praiuiache 
gren1en naar Enschede ; terwijl de. steden En■chede u ~naai , 
met de sem. Lonneker , voor gemeen1cbappelijke_ rekening, dea weg 
tusschen de beide steden doen bestraten. E11c■-ot wordt, naar semnrigea 
,rillen, aldus _genoemd naar de land' of eindteheiclinB'; dewijl lij 

• digt op de gren:&en van de prov. Overijssel , nabij PruiullCh Rijnland 
gelegen is ; doch dit ÏI 100 niet , want de naam is afli.oms&itr un A• 
Esn1, IOO als •ü oonpronkelijk genoemd werd, als·1ijnde geletren aan 
den E■cla in de Eschmarke. In de eerumente brieveacler Utreebtaou 
kerk , wordt het ook A1H , cm bij 01ide 1ehrtlve" ook· wel B.1,11 ge
noemd. E■sc:■1D1 beeft atadsreB"tèn gekregen in· de lwulfde ....... 

BI. 131, rég. 8-11, daal: mt!ó fteèf\ - op St. .llautea • ,,. •• 
men heeft er eene ruime markt, waarop acht jaarmal'kten en alle Diap- . 
dagen eene drukke weekmarkt seltouden 1Jlll'dea, De kermis uit in 
den eersten Donderdag in September. . 

Bl. iSi, reg. 18-19, •tdat: De HèrY, ltetl-·•n den H. Ma
-rins torgewijá, ltt•: De HerY. kerk v66r u Refonmtie, ua den 
H. JAco1us toegewijd, ~ een oud , eerw•rdig rehouw, _, .... 
hoogen toren , doch was niet groot genOC!ff •oor de &alrijn pm,, waanm 
:rij io 1'841 , eèile belangrijke 'ffl'timffltH'Într enderpan• heeft. ,,1 

· BI. 932 , reg. rrt en t8, itaot t Be BiilcbedelclM, lfaataelaaPf.,U llr 
l,e'fordering van Nijnrheid en Koopia-el, he,: - .-.... •• •A.eop-
handel en fabrijken. · . 

BI. ffl, l'efr, :,i ..... Sf; daal: Voorb·heef\ mea w- en·eeae 1talls 
school. let•: Voorta heeft'men er eene llranschl!, Eapleehe en Boot-

. cluitsche school voor jonge beeren , met de t.&ijlllChe Nliool ftl'bea
den ;_ eene jonge jnfvrouwenscbool ; twee gemeeatmehelu , ••rin 1500 
leerlingen onderwijs ontvangen ; eene llhool 'fGOI' tie werWieden • • 
eene bi!waarscbool' voot jonge kinderen. · 

JII.' 267, reg. 8 en 7, "°"°""""• slrlaf: BTBIISBKlll&B.BB.OU ea 
lrU1J01.dlaOIS.' - .. BTERSIIBIJ(BllBB.A&ll - Ina, ........... 

BI. i79, tu:4tn reg. 1, 'fnï te flOlglfl't · . 
In den voormiddag van den 8 Pehrua,ij 1841, ..lrelb lt1181!1iw 

voor tien urè werd dit eiland verontrutl door een del oadeta8111aoh 
aedruis, en eene gelijktijdige hèwegiog van iilen grond, welke, in 

. ·liet eerst 11cbt, hand over hand· toenam, en eindelijk aoo aterk wercl , 
dat alecbts zeer weinigen zich konden 1tuade bouclea , • mm DÏII 
anders venraclttte , dan door de nllende' 1teenen nrpleüwd of doar 
de uarde venwoJgen te 1rorden. Volgen• naauwkeurip benli.--.r 
heel\· deze aardbering meet daà t•ee 'VOIie nrinuten ,p4ulffll; na ffl'
loop na welken tijd de top des hers• nog geheel in eenen 'Wolk 'fall 

.Oigit::ec by 
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.... --·gebuid, '\'lll'OOnlakt' door het instorten van een groot gedeelte 
"" -U-en ooste'Uken buitenraoa. Het kerkgebouw •as op 1es plaat,. 
•n , en dt maren van den toren waren 1oodanig vaneen gescheurd • 
dat blj met den eersten harden wind dreigde in te storten. De kapel 
der llethodistlln· was een bouwval , ofadloon nog niet geheel ingest.ort. 
De twee wegen , ftlke vaa boven 'tiaar het benedendorp léidea , ,rarea 
door de afgescheurde rotsbrokken en aarde geheel opgestopt. Het fort 
-Oranje was gesloopt, ea in de dorpen was schier geen liuis, hetwdk 
niet. 1waar geleden had. Op de 1aikerplantaadjeo was de schade al
mede belaogtijl. De 1ehok ach\jnt 1ich te hebben bewogen van het 
z. O. naar btt N. W. • 

BI. i80 , reg. 40 en 45 , 1taat: Yierl,oei,poltler; lees: 1' emweiq,olJer i 
BI. i8i, reg. 57'-40, llaat.• N. au·- en vier Heemraden, ke•: 

N. aan de uiterwaarden tegen de Lek en aan den Goilberdingenraard • 
0. aa den Diefdijk, •elke bem van den Goilberdingscbeo-polder 
scheid\, Z. aaa ZUderveld , W. aan de Poldenteeg, welke hem na 
den Polcler Geuwenes scheidt. · 

Den pold., 1relke voor het jaar 1i84 bedijkt ia , beslaat eeae opper
vlakte van 1ill band. S "'• r. rchotbaar lànd; telt 41 h , waaronder 
18 boel'derijen. Het óvertollige water van dezen polder, wordt gemeen
Nhappelijk met dat van den petder· Zijtlerr,elil en Or,~r-Heyloo1 
ontlast, door twee watemiolena op· het Zederikkanaal , door den wa- 1 
terpnlf den Huibert, w~lke in het laatst der dertiende eenw ia àar
gesteld. '!}-et pehlèrbestoat·, het'll"elk teve111 o•er d_e polden Zijdec-ve 1~, 
Bolger1J, Ootena en G111rweno, het beheer voert, bestaat. uit 
eene11 Schout en 'fier BftlDtilden. 

Bl. S08, "I' liet art. PE!RWRRD, b(j til fli}egen: 
De S Isr., welke men te F1nwno aan\reft, heboorea tot de hooCd

aynagoge 'fan Onntmgen. 
BI. SU , adale, Aet firt. FEJ.LBNOORD , bij te r,oegea : 
llen · telt ia de b. F'lli.LDOoao 7ll h., bewoond door 110 haisga., 

· uitmakende eene be•olking Vim 1180· in,r, 
-BI. Si8, ~g. i3 en M; rtoaf': die in het jaar - overleden aija, 

las: die in het jaar 1814 van Oldendorp beroepen Wf'rd. Hij üd 
ffOl'fl'!I' 118 Dalen·, ia Drenthe·, gestaaa·, en moet ia het jaar f626 
vertrokken of overleden 1ijh. . 

BI. 551, let aH. filAKKBB (OOSTPLAAT-fAN~), oldu, te leus: 
PLAKKER (OOSTPTuAAT-), voormalige plaat in het Barit1pl,~t, 

proY, Z..itJ-Hollontl·, ter hoogte van Middelharnis, tusschen hd zoo• 
senaamde NOOld-odiep en de F'lalr.kee ; thans een polder op hd eil. 
Oo~..OHr(la_lthe, proY. Zuitl-Holltintl, arr. Brielk, kant. 
S-rAehdifk, gem. 'Jliddelliamü1 palende N'. en N. ,0. aan het Ha
rinrllet, 0, aan • Goraen · onder de gem. Slad-aan-het-Harinirdiet, 
z. aaa den Johannes-polder en den Polder het Oude-Land van llliddel
harnis, W. aan de huen "'8n :Middelharnis', door welke haven de.i:e plaat, 
in 1778, van dat gedeelte ia afgescheiden, hetwelk sedert dien tijd i1 
genaamd de .,,,.estplaat-FltJHee. Zie Fuun (W1sTPa.AH·), 

Deze pold., in het jàar 1808· bedijkt, beslaat cene oppervlakte van 
46K buad. 8:J v. r. os· v. ell. '1'l't1ehtbaar bouwland; wordt door ééoe 
1loi1, op de Haven ·'8n Mîddelha111is eh voorts op het llaringvliet, 
,ian het oYertollige water ontlast. Het ~olderbestuur 'beslaat uit ilénen 
Dijk1Jfaaf, twee Geaworenen, éénen Pennmgmeester en l-énen Secretaris, 

BI. SSIS, let' art. FJ,A.KK'EB (WESTPLAAT-VAN-), alJm te le:en: 
FLAKKEE (WESTPLAAT-), vroeger eeóe plaat iri het Baringi,liet, 



tfOL. 

·tllllChen 'het Noonl-diep en \et ZGid.diep, ter hOOIII •an Jlitldelhar
nis, lln'orent -..oor den mooá de• oude havea .,.._ ëlie plaat., gelegen, 
doch in hel jaar 1778, door het Terle,gen dier humt van dat p
deelte, hetwelk sedert dien tijd de 0o1tplaa,-ilakkee genaamd 
Ja, afgescheiden ; thans een pold. op het eil. Goednm1Htt-°""f141,:lt11P, 
pTov. Zui,I.Hollaml, arr. Bmlk, kant. en gem. Sommel,Jijl:; palende 
N. en N. 0. aan het Haringvliet, 0. aan de Haven ·wan Middelbamil, 
z. aan de dorpen :Middelharnis en Sommelsdijk , Z.W. aan den E-..erdina
polder en den Polder Xraaijeateia , W. aaa de Haven -van Dirksland. 

Deze pold., in bei jaar 1808, te gelijk met den polder de Out
plaat-FlaHee, ingedijkt, beslaat eene oppe"lakte •an 6.U bund. · 
ISt v. r. 21 v. ell.; bevat 1 boerderij, en wordt door ééne sluis, op 
.de Haven van Middelharnis en TerTolpos op het Haringvliet, Tan het 
overtollige water ontlad. Het polderbes\aur bestaat uit. ffnen Dijk• 
sraaf, twee Ge1worcnen , · êénen Penningmeest.er en ééoen Secretaris. 

BI. 3:S7, reg. 1, 1taat: FiHlgo, lees: H■rui,,go. 
• 343, • 8, • kw., arr. en i½ n. Z. W. van L-,J,■rt/, 

.laat. en 1½ u. W. van Bt1temln,rg, lee&: kw., arr. en 3 u. Z.W. 
van Lrunnburg, kant. en 11 11. W. van Betlnthrg, 

BI. 34:S, reg. 9 en 10, 1tuat: arr. en 3 11. Z. ö. --van Gnee,,. 
fllllClirr, lee,: arr. en 3 11. 0. teil z. -..aa Dwltird&, kanL eo 1 u. W. 
,-..an EcAterttticla, kw. en 4 o-. N, W. van Gre-•cAer. 

BI. 34:S, reg. 9 IJGII on"- , staat:. Cm,,,., lee, : c,,..._.ia.,, 
BI. S44, op 1aet art. F0LKENDINGEN , bij te ..,._ : 
De inw. Yinden meest bun bestaan in den landbouw. 
Tijdens hel 0ostenrijbch bestuur Mer Luambarg wu de heerl. 

·l'oLUWDISHII belast met IS st. 7 den., vu elke 1008 8or., die over 
liet bettogdom werden omgeslagen. 

BI. 344, reg. 8 en 7, ,taal: HC!t geh. - Erensdorf lee,: 
Het geh. Fow.DDIHIR, in het fr. l'OllllD.&■n of fo1euu.&H1 1 ligt 

ju. Z. 0. van Diekirch, 11S min. N. 0. van ErenlClorf. 
B[. 341S, 1,et artinl F0LSCHBID altlu te Ine.~ 
F0LSCHEID , gem., deels in de beerl. Bt1111darf__, deels in de heerl. 

Bd, en dllels in de beul. Umldiagen, grooth. Laznthrg, -..oorm. 
kw • .4rl1n1, arr. Dtemla, kant. O,perea; paleode 5. un 41e gem. 
Wahl, 0. aan Bettborn, Z. aan Redingaa, W. aan BondorfF. 

De1e gem. Jient het 41. :Folecheid, Rembruch en Ho1tert, 
benevens degeb.E,cheia en Schwiedelbrack, telt188h., wur
..onder eene groole pachthoeve en eene bnolkiog van milll 1100 inw., 
die alle R. K. zijn , en de par. van Fol,eMitl en ~la uitmaken. 
De inw. vinden meeet bun bestaan in den landbouw, de veeteelt , do 
~andel in vee , _ granen en schon. De grond brengt in een gewoon 
JUr omstreeks 9000 of 10,000 uilen haver , 40 ol 60 uUen boekftit 
en 11000 of 4000 zakken aardappelen Toort. De veealapel bestaat uit 
180 paarden , 371S runderen en 140 varkens.' BehalY.1 eenea koren
molen, beeft men er geen fabrijkgebouwen, 

Ien heeft in deao ll1'.lll• drie scholen. , 
Het d. F OLICIIBIO or F OLICJIITTI list '½ u. z. W. van Diekirch , 1 u. 

N.N.W. van 0speren , aan de Folaclietterbach, en. telt onge'fftr 81SChie1 • 
• De iaw., die alle R. K. zijn, _maken eeae par. nit, welke tot het 

v,e. aput. van Lazemburg, dek. van o,,,.., behoort • en eeae kerk 
te Folseheid, benevens eene kapel te Rollert heeft, welke door 
éénen Pastoor en éénen Xapellaan bediesld worden. De kerk is aan 
den H. L.&anuvs toegewijd. - Er ia eeae echooJ. · 
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· ~ worden jaarlijks drii · ~arkte~ gehouden , ati : op aeu 9eillea 
Kaanda1 in ..\ptil.; dep lweeclen llaaodàg in Julij, en den denim aaan'
datr. in October. . 

BI. 341S, op A.t ort. FOLTA (GROOT-)• átt te •rdkn 1 

De voorm. state GaooT-FOLu, lag i u. W. van ••••n-t,ga I waartoe 
aij behoorde en is reeds .voor 1-nlJ weggebroken, Ook de wier, ·nlle 
DOi lantr daarna en wel tot op onien tijd was overgebleven, ÎI DU niet 
meer aanwezig. Ter plaatse, waar deze state gestaan heef\, is lham 
eenti frjllije boerderij, met ,eene schoone huiaing I aan deà .rij•eg. vaa 
llinnertsga naar Jlird1um. · , · 

Bl. HIS, op /,.t art. FOLT! (KLEIN-), ia te nlka 1 . • 

De voorm. 11.ate KwK-FoLu, ook _wel ILuK-FoLOPT.l gespeld, lag 
ollDliddelJijk hij en 0. van Firdpm. Zij droeg eertijds ool. den aaa[D 
·no F•u,u or Fu11u • doch ac:bijnt in het laatst der 1eventiende eeuw, 
in het galach~ van FoLTA te 11ijn overgegaan en ook · dien naam le 
,laebben bekomen, llet is thans sedert lang eene boerenplaats. 

BI. 347 , reg. tlS , "" omkrea, staat : BucA, lees : B11:A. 
Bl. 349 , /ut 4rt. FOSSA-OTTONIANA, aldu te leun : ' 
FOSSA-OTTONlANA, crirt of gracht, welke. een der l\omeiose\e 

Keiaen beeft doen graven, Zie Ono111u11sèB1-&14caT, . ' 
BI. 3151 • op lwt art. FOUREN, bij te •oegen :_ ' 
Het d. Fouau telt 37 h, en eene groote 1acht~oe.ff. •en heeft er 

ook. eenen. houuaas• en eenen korenmolen. 
De jaarlijksche opbrengst der akkers , wordt. gescliat op 1000 sa-l

ken -rogge , ISOO aal masteluin, 400 zak larwe , 30 aak gent, 600 _zak 
laaver, 5100 &ak boekweit, ISO zak. erwten en iOO aak. aardap_pelen.. '$r 
aijn slechts 30 à :SIS paarden , maar 511SO runderen en 170 v~rk.en1. 

Ook is in deze gem. ééne lagere school. · · 
BI. 31S1., ree, 38 en 39, ,taat: Hetd. Fouaq- aandeOnr, ~ .. 
Het d • .Fouau, Fouu111 of Foaa .. , ligt 11 u ,na Diekirch, f il. 

Z. W. van Viandea, aan den weg, welke deze beide steden me& .i
lander verbindt , en aan den oonpronc van een beekje, hetwelk 1 b. 
noordelijker in .de Our nh. . • , , 

Van den jare 185151--1828 wu Fouau de.hoofdplaàts 't'aa eeae -1 
sr.ootare ~, ~ thalJI, 1ijnde ia httt laa~oemde .jaat liet 
d. Braaaeabur1, benevens da .geb. Xippe nhort en T.anad, 

, welke •' dien t.ijcl lot. de g~. Foua■• behoord ~adden , bij de, toen 
nieuw opgerigt.o gem, Butendortr gevoegd. · . . , 

BI. :SIS 1, reil• 1!a , _,. CltUi.9"• ''-' : Berbotlff, lees : 1J.,,. 
BI. 31SII , reg. 13 , Nn o,,d,, staat : lliJdclbml, lees : if,ädelahafa. 

. BI. SIS3 ,•rei, !ai en 513, ,taat: Het bij l'au_rUJWOH - b11ud. lee, 1 

Het bij F Lt.ULllll....»A& hebooreode bosch • met de tui~' lanaen ~
't'eePen, bestaat thans ,ui~ viJ.f opslrekkenda heerde11 en he~.ee~ ui&
ptrektheicl vaia 5101S bood. 63 v. r. 10 1', ell. 

BI. 31S3,. rer, 16, Nl[l on,le,..., ,taat, FB.AILENlµtt\G • ~~ 
îRAILENBURG. . ' 

BI, 31S4, · op lid art. FRANÇISUNEl\-:U.OOSTJm.,. te Gr,p,e, Jij 
,. Negen: 

Het J!'u•C1Su11u-ss.oonaa, ia de Be19ijflftltraR I werd ten sevo\ge 
'fan den hnisen storm , op deo 9 No,ember 1800 , a(gebrolen , daarvan 
bataat nog 1lechts het kerkgebouw , bij de Hel'Yonnden in gebn,il. 

BI. SH, tdt,r 1w, art •. :f l\ANCISKANEB.-KLOOSTER, te Hai,
,en, ia te ""lkn I Ter pi.tso• 111:V. hei g~l,aaD )leet\ , siet men 
&ham twoeo. 



... 
.. , ■. 111. _,_ A,t -,. RUCfSU~ll-llOOSTIR, te •--
"'6,. i■ cle 1l-,wij••1'N41, ia ,, nlln: · . 
_ Op de plaats, waar de kerlt no het Fauc:••,..•••r.eonn 1es1Ma 
laeeft, ia &MA• de ~ieuwe ,y....-, ..iu in 18'0 ia ioge•Ud· N ... , 
de kueroe ja ee■ IJlllltr, welke de Kapuc:ijneoslraal md cle Jloirurdenl&Paal 

•. 'tereenïrt , worclt nog de Kapucijneorag genoemd en des avoocls pslotea .. 
81. SIS6; re,, ii, ,taal: uit Namen 1 /,e,: op_ venoek ftn dea 

. GruC •'E.aAN, Goeveraeur der ns&in1, uit da lleijerij vaa, '• Jler.. 
~~o~h, _ · · . 

BI. SlJ6,. "I· 18-US, - oadnn, ,,_,, .Jo be& jaar Ul88 -
Nllwden. keu la het_jaar 1188 wu •thuis cler Benaarclen beuml 
,e■d°' den naam van Kapel no St. •ichicl , ea aij '"'1en leen reeû 
e■der den derden regel un deu H. J!u,u:ucus j docb later wel'Clen •U 
nreeoigd •~o de Çongreatie van Seppereo. In het jaer U5ill werktea 
•ü 001, doch clie v1111 het .wevenambl hekluirden 1icb, dat •U veel 
l.e lijilea baddea door bet groot '9lal weeC1toeTen • die de fleiJparde11 
in Jaua klue,ter badclen, ~11 r•epea een accoord ia nn bel. jur 
14Q • ••rcloo, •U als ledea van bat wevenrild waren eruad. He& 
raehil werd door een nieuw aCCIIOICl ten einde gehra1t • waarbij be
paald werd , clat de Beuaardea aiet meer daa acht weet's&oelea ia haa 
lleottet aouden hebben. 
. BL SISG-, "'8•_ 11 ea 10, n11 .,.,.,.., ,taal: De pbouwea -
weniar, len1 Tbus •ün de pbouwen vaa het kloo,t.er geheel p 

. .ieeb,i lij warea als '• lands domein verkocbl., • op de plaall staaa 
_thaaa Fraaije parlicalie,e woningen. Hel. wu ia de kerk van dit Uo.
ler, dat, tijden■ de pool.e Franscbe omweuteling, de eenl.e pillo&illf, 
te •••slrieht. vervaardigd, wu opgeslagen, tea eiaclo door do heveepe 
,autoriteiten ,-dpkeunl t.e wordeo. . ... 

BI. Sl7 • nr• 8, --. _,.., ,_,,,. A,t .WHlffll, PnoeuraW, 
lij te .,,.,,., N. W. va11 Se1bieram, piet. ~rracl•l• · 

BI. Sl9, re,. 9, ,_,: is ia de aoordelijke laak •e1 eenlpte 
Wwerk , ka, ia in de noordelijke flank v&11 he& eeaip" bolwerk. 

BI. SIS9, ftf• i9; ,,_,, B.:1n. IHi: ll.: 111', , 

. - ' . • ' . -•-lelllle dOOND, -~ MlltlD ... ~ 41ooaea. 
. Il, 181, flll· Il, •• • .._..., .,_,, de 'fOOl'Dllmlte • ._ w,. 
lien. lff,: de voornaamste buiaen iabacldea. . - · 

BI. 183, 1'11· 11, 1taot ,• ,releer het. awarte ftllllHÏI , hu · hel 
.... te. wealaui, I 

BI. S8S, l'efl• 19, '""'" Het wu raim en koa vale kiadau ..,_ 
'flUeq. ka, Hel. is ruim en .... vfle kinderea hevatleP. · 

BI. :S6S , reg. 1' en 1IS Ma oltllen•, ,,_,: De S&atea -- te stel,. 
In. lft1: De Staten van Fri•land hadden bier eeae beun opgerigt. 

BI. H3, "I· l:'J .- Si• ,,_,, ..., iaaooderbaid - is YOOdjJnet 
_,, Ülr blaeide pciureade eonen pruimen tijd YH 18.18 lot 1111 
4e IN aaaaieolijke plpleenle school van Coacu•, en ook de .... 
. aiet. mia •enaaarde leUerkaadige scholea • die der Ooal.enehe &alea 
.,.Il Scan.rus van 171S - 17iff en die der Grieucbe vaa Ha■na• ••11 ea Vuaaua vaa 1717 tot.. 1766, eer •li naar Leyden werden 
•verpbr•S'; plik mede eeN wiakundip vu 115915 door AN1.u111 •m• 
lier,aaen , door een uatal R110fleeraren • die allea iabaorlinpa ••• 
Pnesland waren, daarua roemrijk ia voottgeael 

Il, HS, re,, 9 ea 10, .. o..,,,._, ,,_,, TbaN lelt - ..... , 
. h: Tbaaa iell - te lunua, ... 10 .t 11 ......... • .. 

IV. Dsn. Il 
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........ ...,-,,~--. '"'°"8·•~..-\ ..... t,, 
·~~:-1~!:.~ -~-•,-te ~--,_1. -~ 
~- 171, rer- H-. .,_,, ~lfl:8'1111• Coi■.,_.,, .... , 
~\elUk: ,-, ~t; ,en aeileelt.e1111t ,-.. *, · · 

ll. 17S , reg. 17 en 18, 11aGt : 'beae J!Olcl. - 4 iiouürU• • ~, 
De PaunlCIIIIPOPD, die ia laet·jur•1840 ea 16'1 Wijkt il·,~ 

._....., ... ...,._rollen, 4IID8 oppenlakte ftD•4f6 INllltl, 81 •Jr., 
'nD •ftlb ii8 INuMl. 41 V, r. oadw x ... ,,,_, 1SIS baad. to .,, ··r, 
•der Colijn,plllflt, en 115 hand.15 y; ,-,-onder.,_; M 10 la., 
._ beuderQea, ftn welke 6 onder lCorfgfUj ·e1t:4•omer•Colillu
~-· · Deae poli. wcml• -4oor twee .w.en, ~ • · l.orlplè-fOl._ 
oatlal. Het ,.Werbe11onr· bellaat · uil, enen Dijkpaal; IMee 6-wCio 
,-en en een• Peáain,meelter. • , 1 , • 

. BI, 371, ,Jaet ut. JODBRIKSOORD, olldti· te .. , .. ..,_ 1. . • · 
PIUIDBIUKSOOlD, eene der llrie w\fe .kole1niea ... de llaalNilaPIIU 

._. W.aLWi,rheid, in ~,pil, p_ro1'1 ·l>tdllw; ur. • 'I •: 
Z; W. qa .L,,.,., kaaL. ·en I u, N. T•··M-n,eli; · 1i' a." N~ O. 'All 

&n..äji l pm. en ½ a. z. ftD ..Ww. ' · · · 
Dwkol, ÏI ia de~ 1818 ea-1819,TCIOl',behoéftip .. .._...,. 

laitalle oorden. van oa1 Vaclerlaad "p&ep, cHe laier, ,...,_. . ....,. 
,ae■taiN bepalinseu en onder ~adig touigl, • eeaen oàbeltou,..._ 
pad oaljJinaen , om ,_.o1gea1 tlauop te letea • • mi,ilelea Pal: l,e. 
........ Tin4eD. welb eer.te iarigtiaw .... diea•aari "n,,PriM &.. 
- tler lfMr..._, all hoe&lëler- ■latlchappU·.a·W'•àlia.,._.~ 
die ......... volkplaut:inpa heel\ OfFÏgt, s-• ia. · . . 

Br-sUa i11 llese eaa. · . . , ·" '· ' 
Bl, 117, "I• j, •• e■l,, ,,-, 1 p.,,._, alleen lllaallil .,_,__ , , ■, 111, in de neo&, &ij Ie .-,.., tlia111 ('IIMS) llllt. IDOII- ûa.le P'"• 

l!'•1•LHt 180 • Bfflt, E-,, Luth,, Yan -,relb •bijaa 80 lllleo, · · 
BI. 181 • reir, 18 • ,,.., : 5' kerken ,-leta.:- 1 ketke11i, 

.. • m, • 11, • "-8 welke• u ·+,· ,_, 'taft .. 
er 1i aijn , • , · • , , • , • • · 
· BI •• , 1'91• • en- ffl, ...,__..,, . ....,_, lè ddaat "erWea 
sfa , wpallM. _ . 
• BI. 486', "811-~·ort._G.H ,,., all •UIide Wj aallert......,._ 
ID tle 1em, Cadr101191 niét bekaad. • · , · · 
· BI. 4N, reir, 18, drlot: 1 mla. W., ,._: 10 min, Z.. ·f). · 

• ~. • . 7 1 ..,. ...._, ,,_,, aab1J het llelenclep, ~ 
................. ' ,, 1, ,,, 

BI. 406 , .. ,., 1, · •• nder,a , ,,_,, z. aa· de l',uid,faee•, INH 
Ji • i Z. 0. •• de Zaicblnee. · · · ·· , •. , .. , 

, BI. 487, .,1,c,,. reg. 8, ·i• ·Ie -lln·: · · . · ' 
• •De· pielenij Gaalel'land beBf\ _. lenste ,... 1 llftD, ep ._. 
~Ie ,vaa I IMtr, . '. · · • · · ' 

ll.il07, "I• U ea·1i-, ,,_,,, terwijl men-eroo\-ileeft, ,-, ta,,Ql 
mea er \'OOrheea ook IJ b•roawerijell ea 1 jeaeveratekerij•heef\ ~ 
, BI, 409, N!f• 8 en 9, ,,.., : Het •wapen·-· loopende■ ban , ltr•: 

Hel. wapeo van Gumu.HD bestaat in een veld van siaople (groed), 1lllll 
eea,ge rest op1taa11de kol'lfthalmen-; en eenen loopende• bau win keel 
Crood), de loobt laemebblaauw. het,aehild1edekt. 4loor eene roden lr.rton, 

BI. 414, vóór relJ, 1, •• """-n, ita•fAI ..U...r · 
· 'ller plaatn, waar• de •telt G....-. 1 iJl f'Nv,,rll,.,,..,J,1est11P hett\ • 

aÎlt- llltll ... 'WIWINo ' \ J l 

~ l 
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. ':. · · :· ...... ,1 0 A ~ . :·:: ·' ':~•· IIIJ 

• ai,-411, ...... "Il'• ...... ,..,.,,.,., . . , · · ~ · : ' • 
• De -,m. dllllt Oiwu,. piel,• O..,""°"'·, waar,aa· •• GOnpl'IID

lelijke groolle niet meer bn worden o~, om ÛI' ~ met and...
)lll'Ol!elen veteeal,rd ÎI; werdt·thant in ei!fn•om bentea deor Jonkiil!er 
Gnuu Bn1mrG...a11t YAII ew.. .... , op· dea h• · 1'!t, oaw 
airas ea BakhaiNn, 

.ll. 4141 ~ _..,. "8'· 151 f •• te nZZ.: 
· Het i, niet seláer1 hellend waar •de TOOi'III, 1tm1 Gamr, , oladet Ai-

.. .,;;,, ,1 gt!lbtln , heef\, --t)1aile •than• ald11a, •••U-1.fk· weil'lnNI, · 
•Bff· 4,16', .-,,,;,. wg. t9 i• ,, .,,._., · ,, · . · 

•·He& ia ·nfn rae&•seltwheid·eip 4è'Rff80, 'W•r' de .Ute-Gu1w1, oaJ 
• _...._, ftès.._ lieeft ~ Wl'll'IOl!defljll eehter·is ·oen *' boetde,.... • 
die titan■ Ni 0.-•aa •Akkl'IIID p•o..._ ·weftl .. , de· state fèweat.: 

BI. 419, reg. 14 ea H eo11 oittiffl!n, .,..,., if:lmia1 t'. wn Ga.a 
rijp, _., •11 fflilh• W. 'Yan•Garijp: -1- • De•Tborm. 1t•te GJ.i11&•q 
a-1ut, DMt de "rtoe bèhool'lll'de•pondea·; eentr tlppel"fhiktei •••·&'l 
baod. -61S 't', r. Il 9\ ell., • ea werclt thans ia eipndoal )luetal dàor 
._ llèer B, J. :Tai•,· .,_htif te Onninpa .. 

B, 414 , Nlf An orC. GALH.KBIBRUM wg, 
,, JltJ 418 ;· .-91r.1'J·en 18, 11a1tt1• daor -welk pileebt - beHlaa wordt 
h :-uit-•elll plaellUm pit-- is alln•den &egenwCJONlipn IJelÏller, deii 
Beel"·Jatoe•<lu .. ·•·wieu•meeder t.ot. het·ged11ek ftll l\111WWVK'·•._,. 
• 

0 "8ti ,u, t1' plaM1• __, "lf•• !ilJ; in• te nH,a I , · 
· • Be ,_._..,111-G.1••• telt. 186 .Jr., 'Wa■tonder SM homleriJeo; ·WMII 
41..,...~ wdel!WOI• wwlte& to,eateHip water oetlul, e1neort1 .._ 
.de h11itm1lui1 ia •·---Uk•1 ·•-- luilielllm •plegen·, op ·JM Bs--~ 
bij Pouderoyea, hetwelk op de .lfau aitkomt. · ·, · • ' 

Bl.- 4i8; Nll'w H .-""""-'n, _,,,_,,. Glllllllflolaeatrut, iea ntr• 10 
- o■dern, •tllllt •• AehtenttNI, • •· ""°" kideia I lliddentraat. 

BI. 4i8, reg. 8, - muln1m•t"'•taa11· SO bund. 6IS .,, r. 1 •• ell,~ 
lffu 1 bund. 61 •• , . .-S0 ,.,, ell. , ' , " · 
i• • JU. 41t, lfl!ll l:'S; . .-,, · 11••, Z..r A.... · 

• .UI, • 10, ,,.,.,: 1790, lH,: 1793. L' 

• • , • .tl,,,_,, E ....... , ,IH,:i B.•J. IN-.W.a,· 
• • , • ii, IIINI: 118 bund., IH11 18 b1HMk · 

• · •· ._.., •" il, · •·• , Nieuweedam, l1n·1 NiftwWOOl'llt 
• 434, • 1, N1' ...,_, •IIMt: ·ti, O..,,j- leasl: à Q,,, ' 
• 438', ,.,, •8, ,...,.: 1111. W. •IHI~ 1•11, O. · . 1 • 

•· 111 4'4·, W •"" &-WISTENHEBM ..... ._ mailtHnl 
GARSTENHEE•, boeN!Dplaata in Ihmlngo_, p,or.· ......,,., ..._ 

ell'-8i, 11\.•W ~• wU "n•••i ·lla■t, ••tl111 N.W. Uit~-., 
1em. en f n. z. o._nn Lffu, in. z . ., ... .,,., ......... ,ij.bebeerl. 

BI. 444 • reg. H eo 10 • ... ...,.,. ~ ,,_,: llen telt -·• lnw • 
·•: •Men leh•er In• lam'ft■ lle&-d. 89-11. • ,aim UOiaw., en•mlll da 
lt. Lutlte-luia, Se1or ■wolde eo de VeealtuiunH b.-•eYOialw. 

,·Bt. 441,· •. ..., •. s,.iij·•""!Jd: ,..._._..., .•. , • ..,warde,~ 
....Wd door een _ptal na 80 leerlinp■ llenehl. · • • · . '·•· .,1-, ,.,. w, ,,..,., .. ip•ireilatl111, ,,,,,, .......... red• 
"4rilanden. · . 
1 ·ll.• 647-, aaltt• .... 7•, ... 011.,_, iw·tt _,,_.t 

ll■& pb. G.&IUl,T..,.._YansT•...,• tel&. tlP·•• en -ruim 70 iDw,: 
BI. 448, ]• H, ,,_,, "_.._.,,_,~ Tervallen. 

·,Bt., 468,- b •. _, -~·.oMSBL'P;B-NYIVUNS'l'UMOND, ia Il 
••llen: lkn , er IO b. •· 141 ••• . · · .. · · • - · . · 

Di.gifü:ec 
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: BI. 4.11, • Atf.ffl. GA.ff.,(l)B)-.. ; .. , ,. ,,.:;; · . 
, BI. 4Q, "tr•IO.-"• OM,,,,,..,en 60.-Sc"'"""' ••'-'l •• N.W. 
flD H,l-■tl, gem. en IJ min. W. nn Sli,Ju,,a, ~ U h,. en-~illf ISO inw. 

BI. 480, reg. !ll., __,.-.G.EQ.DlN&ZYT, ph,.. ku: G'gElDlNK
ZUDI, pleelae clu marke U~ .ald111pi8Mld MU de erve G~ 
aldaar, ' ' ' 

BI. 464, let fll'f. GEËlTROIDAPOLDJB.., fll,l,,, ,, .,,._: . 
GUB.TRUIDA-POLDEP. (ST.) or, &r. GN11u..-Po~-1 ,old. ia s,_,,_r__,,,., ia he1. 1,,,.,,4 .. ,., 1{,,d....,l _ _.,.. Mitldielllt1'1,. bnt. 

Ood6"", dÎl&I'. St.ï., .-. B;,,,,.J;e,, ~leade N,, W •. ,11 Z. un dea 
Oranjepol.ter, ea O. aan flep JUeiniea-, ZonLf. -.,lri,l•ll'l~e(, . . 

Deae polei., die in de u,entieade eeuw bedijkL ia• be11Nt • ~Dlreaa 
•• bduter, eeae oppv~Lûte -vu 101 ~a,d" 71 ~ r.:1,0 ,. eU. lfiot
Jaaar land, telt 6 h., w--,oncler i hoeadarijta,,, e.- wofdt door ~pe,iloia 
in dea Zoatepolder, ••n hel o,er&oUige ,wawr oQtlN~. liet po~l,esL11,
i.1aa, ui, -en Gnwore,ao ea eeaea p.,.._..,_,....,_. , . 

JII, '80, "f• ie, •fUC: ,.f.30 iDW,, ,_,: 68 J.a,."' 41SQ -DW, 
. • 480, • 28. •,. 1800 in••• • l74.h. •,rui,ii 1900ia.._ 

• 480, • :18--42, --, 1 »,, u..-,o•do - T•• ••• • • lte, : 
V.u de Ben.,. ••rloo, Of IIQ, de~.N.,,.cl11 ~ be,olkin1 

heboarl, . wor4ea die .na.de J,uu"- . .11.rJo,. •~ke ,aldw een"eipa 
kerkje hebben, 1e11 gel.ale ,u :SISO, tot de kerli:elijko pm.,. Eil>!rrfl 
.pnbocl; ienrijl de •~ ~ 8..,,..,\li&-.li,eo •· we~ t~ pe ltf•• 
eb ring 'l'P Zfllpl,,t behoort. Het beroep 'i, eene Keninklij~ . .»J\,,-. 
De.l.en, ia eea c,"1, cloclL-,i;ij,ru,w., A,JAA• •~}tij4c;n,~~ 
.lelijk •eraieuwd, pel ...... ,, •u \uf.tou, JJlti.ee.ea 1ta•lük hooge_Q 
wen, aonder 1pi1u11et. ,,._.,,eta, Op ~ at.e~, ,IIIIP de b~ 
••• het bekelli\ÜI, ..,.. do &J1ûlaUd11 cle,r .. ~, 1• P1111 : . 

A0• 163S. , . 1 

. . .. Tauz •• •• .. . . ,. . .. ,, 
Bl. 484, • ...,,,_ ,..,.,, ,,_,_. il •· t.n: i •• 
Bl.480, ... 5-. ..,.., .,., •• , .. .,~,--= ~va• J..... : ., ' 
BL 491, .,1«,r,,._ ts ~,. ...U.., .... ,. . 
De G11no1,11u greul B, . •.. 0 ..... J!Jlplaus •. z. aan VfNIW\ilL, 

W • ... UMelatllio , bent. 1 ~ijea en woa,l~ door 6éaea QIOlell 
op de■ Illlel, 'l'U .het CIJertollige w4'\er AD.,_.t, , • • . 

. ll. 497, ~ 14~16 , __,, Br 1Uo 7 .pmeettea ,-b,.liend,..... 
den. Nl. Br.aija 7 pquiu&en. ea S 6W-1e1P1111ntea _der B,aa, • 
. .La&h., welb pltel&eliik. tol. don. ~ un Utm/,f I pd•leiük tot 
..tien ••• Orowiagn belaooM., ZU Jaebbeo 8 br••• wello. door '1 
Pcedikao\ea bediend w•n. , . . 

BI. IJ03' reg. 18.-:SO •. '"""·: 'Di& ku&eel..., ~P' •U•• ,__ I 
De oftl'blUûelea •an dit ku&eel ,, 1Uo ÎII laet _Jelr. 18i8 af ........ 
Bl. IICN, op r.., -,. (,.BLDEa.scHB-POLDEa" bij_.,. tHMf'I' ; 
DeGII.DIIKD-ICUU, beft, Ui huad. ao .,. r. 10 •• ~- Klllil-

l»aa, land en telt 11 k. . . 
Bl. öOI, reg. Si ea S:S, .,,__, ua,. - Grottbeek, i,., . u■I. 

en ! u. Z. -van JYij,,,.g,n 1 gem. ea l! u • ..-a• Gro,,6e,i. 
BI. ISli, reg 3 _,. oatleren,,_,_,, gtb. ondei.E'iNZ,o, ln,1 YOOrm. 

h., dat reeds Yoor lan1 afgebroken ia, iia Fiflt/go1 . . 

BI. lSiO , reg. 1IS, INIII orulere,a, .,_., ,• 1759 («,: 1-
Bl. ISilS , rea, H ea Si 1 ~to•l 1 "1•de N •. ""7" ,~~iclea wordt. 

l,111 paleade N~ MD de Zaidenee ea be\ l.wol,clacdiep , cla& het ... 

t~ I 
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~ Alb\t VollenhoYe ICWc1t i 0. -.n lwdllirltewpà!~ ~ dteflull 
pt.ielte ••11 Celttmoidell'·~ dat àartoct 1Jlehool't ,- tàdebeii Geneindl4ea 
til ·hl!t" Zn~ wiireHltscbiet. · · · • · · · · · · ~ 
• BI. IJSt',' reg. · 9, daal: Bormeer IN,: Oèfl'elte. '' 

,. 1• •· ••• • • • • • 10-tt, ,,_,,,., Dal! gem. •..i.. ·runmólen. 'h,: • · · 
Deae gem, bevat beL plalleland■t. Ge D nep, benevenw de :r•·h. {; ,. •~ 

neperhu'is, 'P_áWo'ter en Picatd·ie; · !ij he,lmit t'P.m· oJ'i"'"hl Ic 

qo. 700 blind. · Jlett telt' edl07 h., bewoond ·door' i:l!S h11i•:rrt . 111,. 
makënde eene bèvolltln3 '\'a'ft 110& Î'nw.,"4lid •n~t•·hun ·be•u1a11 vin
llt!n ift dm lao~a'lf. Ooit i, er ml handel tti• · honl en · 1rraa11; Men 
heel\ edl 1116rl0ö\jet\p,n;' .t pouer..tr.ket!Jea ,--1 bronwerij; 1 vol~ eh 
·t runmolen.- · · ' ~ ' · · ·• 
· BI. ilH , l'ég.' ft ', fltJldw •t tHffll, iielen telt , 6ij t. ~tt11 
· 'De eenui ·; van 1tit!n' ml!ll mèt zekerheid ·weet , dat hij itr de gem. 
GW!n•:, ht!t '1etraàt'ambt hfflt wa~no«betl ; i, geweest H111a1clfs 
Sn11.1111111, die- il't' 1004 te·ileiet plaatse ..,.. en seker tot 1651 1, ge
bleven: · Toèn' ~t &ed!Wepetflais DOS vesting ,.... , werd oelr. aldaar eene 
Gemèentl! treYOnden met een!! eigene kerk; waarvan de rondten , in' he& 
begin 'der achttiende eeuw, · met die del' fiennepselle kerk werden ffl'• 
e~igd. · lij 1'e •in beaknet_Diór ,"daoi' het NMerlandache OouTel'llelbeD& 

·ln•1811J' ,u bepUld, dal het bel1Mlp 1'oorloopig ene lloalnklijb eol-
latle '°11de wezen. · · · • 
· ., 'BI. \S32 , telt: f 'èa• t ;· ,,_ i '!hl·· Be, ,o, ... letk · - een Ata-
• ...,.~ ,.,,, • ., l " , ,, .. "• 1 1 - ' •• ~ ·• ~ , 1 .. 

···Bi! ·'fftr1' • .- lM'tl! GbnP à ·een ••·ti'àti r,honw, na torea·• 
·orgel· •eomen ; · 10ltooid · in het jaar tllS. · Vroeger wn duftlf 
eene· 'ménigtè · '#àn ·1tapen!fdrildea en _wápenra1cinlf'Jn °êngea. Nor 
wordt er een \lult pórlftt 'bewaard , 1'00l'ltllllalte àn ae■aèm&fa 
eersten 1.eeraar. · · 

De achool word& gemiddeld .tool" eetf setal van 110 leerlingea. be-
aocht. _,,, ·,j • •. • • 1 •• 

· · .lltm h~ ft" mède 'eell • A rmh" i, ,' · io è · .llolilr.at ,· hetwelk ia, 
het jaar 11S97 gesticht ia, en waarin onde lieden worden OPJl8Domeb• 

BI. IS:S8, reg. iO, itoat: Stj"IU·, knr Aylu. · 
· · Br. Ht, ttg. ·il, ·,raàt': 1tate, 'lm t -voonn. ·state.· · ·• .. 

-.· • -. IIIS , · •' · Acbtkerspelen, lff11 Aehtklinpelett. · " 
• 146, " 11, 14 en 17' IINI: 1tate, '"" t'OOffll,' lt■te.·. 

BI. IS-18, reg. S1', ,.,.., : hier en daar "Teratrooid ataaa ,- _, t 
liier en daar al111 den 1tt1r , en 'ferder "t'erltrooid staan. . ' ' ' ' 

BI; 648, aeAter reg. 13, Nfl o"dnw,r, lfaat I llen heel\'' .... tèbéol _ 
•lffr, Men'betlf\··iir trenl. eennelàlol wumen 111et bet d. T_jallebt,-d. 

BI. ISIS8, reg. i 1 Nfl tntderna, ,taalt Wosu, ~: Wo,u. ·.-
BI. ISllt:, ttJg. 4 ed 1, ,,_, 1 ls,n.1, lee11 Jn,s•.1• · 1 

· · · Ir. 176 moelen l'l!ft ffl - 19 we3nllen. · .i •. • · ' 

BI.' 1S'11~··ttg. 19, ·t,an orltkme, rtoot,;Jair Huencrrn<!hl 
-'he" Jan Hösen'lfr'lldbt. · · · • ' ·· ... ·· 

Het al't. GL.\ZENAP (DE), dit,, ,,, wrGmhreta, 
· 'ftLAZENAP (DE),· oud luatt. 1 "t'OOtheen' 'in' 1bet hert. G•lclc, thana 
pro•. Limburg, Zie Ho11111•••· · · · · ' .. · .~ 

BI. 1'89; •Attr ut ort.- GLl1'STRà , Wj ~ 110ege111 
Dit huis was hel stamhuis, •an ·het eedert d, Yeertiende eet\W , 

in Frieslánd beroemde gésl■cht GL1lll of v.111 G1.111s , hetwelk. nlc ver
mairdé 'tnattaea· b~ oppnád, ·•an welke twee als t.eekeuan vaa 

1 ' • • ·, • • • ~ • 

U:qlî:7ed 
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liel ..,..,..,_d 4w1 JWelen :todAN1e11, aamnllfl • ».n• ••, Culi ea 
llol• na Gr.1111 (1). , · • . · ... • · • 

BI. 119:J, reg. i$, ,,_,: in wien, plaata l,,11 ia 1608 caaeri&III 
,rerd , ter1rijl als lijll 'ep,olpr . · · • . 

Bt.·608, n,, 7, .. _...,,,_, .,.,,,., de îHader, ldl1 •• 
Binder. • . 

BI. 61', reg. 11-9, Nn 111111,rn, -,,-, 1 • de gtoolatè •· 
en koop,aardijsebepea-le,11 en ourlep-·1:11 -keoptMrd\polaepeo 

BI. 62:S, res-, 5 en 4,, -,an de NDt; .,.e,. H.Wu, ,._,,...._., 
BI. 6119, bij de te, Gou-febonme Sell'ild1tr1 t« ..,_: r.a.s

lvBB111K, uit. het. besi• · der ·HYeoliande teaw, •ea dialas, IOOD; Wa.-
1.u B,1111n1a , tlie omtrent het. jaar 1660 gebloeid heel\. 

BI. 836 4 reg. !U--38 ,. ,,,,.,, Het 1111apea, .... knoa an pad, '-: 
. Het. ,rapen nn Gou bestaat uit eenea ailireren pas, op " &Wui 
...W, hebbende in hel ... fd eea tJffÏaendeel4..•Mk. , beuttende ,Jae& 
eenle en vierde gedeelte bel wapea nn Beijeren, Nllunde uil -.- .a1ee •• ailnr • ••or, (blHIW) ,· diag~ an, de ...
NU'• de linker aij41e pplaats&, aehild; bel-weede en de,de laet..wapa 
Teo Beaepnrea , 1\jnde eea snierendeeld •hilcl 'faD pad , waanaa 
J. .. eeme,es ,ierde pclNlte Waden .... ••• klÏmlDtndell leeaw 
Tan 111.bel <-war&), hel tweede ea derde met •eenea kli--• ...., 
ft■ keel (l'OOd). · · 
. ,Jt. 8S8" rei• 99, ,,-e, 4. Ïllhel llalj, .,. .. ~ ,'. Jèes 1 d. 
ia het balj. ffll RtnHeHa-6,,.,._cAer, l'effbireb. ,a11 fi',-,ua••• 
, ·Bl,-GU,,· reg •. 16, ~ ...,._, . .,_,,.,io,.cltn Jndbo-. ,._,, ia 
• lenilllonw en, de ,eelell&. ,,, • · , ,.. 1 • • ., • , . 

, .Jl. 6'9, -,, in orl. 6001)..INTBNT • is lt . ..,u.,., paJeade 0. 
... -de .plan&. Prov.idenee ,: . • , • 1 . . , 

BI. 6lSO, reg. 7 , llaal I pm. Hom• 1 lea: gem. ·• t •• 0.. ,Yaa 
... ,,,,.. • 1 

llrn telt in het «eh, Hn r-, ss h, en ilSO ÎIIW', 

, ;'81. 6Sfl, .retJ• 18. ,,_,, Da-afuaderliju - Kouten,,-,.: 
. De ,ooraa. afaoaderlijlte beerl, Geou1, grenst· N. aan Werk.11n•, 
0. aan Cothen , Z. aan Sohalllwijk. · W, aan ,Ho1111m. • 

Zij bevat alleen het geb. ho Gooi. Zij beslaat eeae oppe"lakle 
•an 813 bond, 8lS •·· r. 1 "· ell.; telt IO b,, bewoend doc.r S6 h■il
ge•., ui&mab■de-eene bnolking na rnim !illU iaw., llie meest .ban 
beltaan •ilMlen ia den Janöou..... • , 

De Her,., ,an welke men• er ruim• :JO MDlref\, -woeden 1o& de,,,_. 
••• &ltGllntJijl-ln-Gooij,, 1fl!rekend. • • . · 

De• B. K., van welke er ruim iiO ....... , INtboorea en de Il■\, va 
&hall.,,,ijl.. .. . , 

BI. 61S6 , reg. 8, •• oaclen■ 1 staal r ~- Bo•ta, te.: pm. 
en 1 a. 0. ,an Hont,n. • : • 

Bl. 6159, relJ. 14, 11aat1 telt 1010h., lee,: U6ih., 
• • " 11S, ,taat: ti,300 inw. kn,• 8000 iaw. , 
• 660, reg. ili-i7, dflat: Di& 1tadje-•an Utreelat. len: 

De plaats Gooa, komt de eerste maal in de pcbiedenÎI nor , lul-
1chen ,Ie jaren 1027 en 10:s4. In het. jaar 1i6S, kreeg 1ij stadsreg
trn. zoo als blijkt uit eenen brief "fan H1111u1t ,, .. VL1U1!11, dea acbl 
en dertig1ten Bisschop nn Utrecht.• 

(1) Mm 1ie o•er hm J. w. T1 Wi11a. ni,t.ori, t:a" A,c rwb:I In EJ.J,,., St. U, Ll. •t':'
Ut, N ••• ·• !.Nl ... ooit ■r. l. Sc1111&.TlU , .1, ... ..,...., 1',ûrla"" , D, 1, W, 171, 



., ..•.. ~- ' • I ',Il .. 
· Il, .• f ·l'l'lf• .1i .ea ts, .,_,,, .n.11-w ,- ...-.ut.,_, 

· Den borg , welke in het befin der veert.iencle eeu.w . .deor G11N, YAS: 

Ann•• dea twee en -.:eenip...,_ .Biachop 1aa Utrecht, ,_,.tïcht wu, 
. werd , in het jaar 1348, . aoor Guuu~ ..... BtQIIHOU1 Hrhraad. · 
Sedert weder OPtJetMm.d 1\jndo, ,word lij .in he& ,jaar 1368, voor.eena 
korten tijd, de Vllrblijfplaats van J,.. 'fd t'auu1aa, den acht ID 
veertipten Bilsehop van. U\realat. , , . . , • . . , · 

BI. 667 , -, Aet art. GOORN (OE>, 6ij Ie . ...,.., . 
&t pla. 4le Gana, telt.iO h. • U)O iDw. . 
ll. 687, reg. 9, ,,_, ,. 1811~, -~ 13i7 •. · . 
B•. 687, Glllier dit.te GORINCHU pbonnkrijpliedee, 7-jte tN

ffll: GaaaaT S.-.uaUN&,, .een der.,enta Wa&erJ:OHD, 1111,JolUIIJIII 
.&11011a&., Kapitein vu een Ge111en acbip, een pper maa , . t .CIIIII• 
..... u 1ä71.• . .. ·' .. · ,, . 

Bl. 704 , fe!• 8, .,_,,,, W. van het eil. lliddelhaq • l,a: Z. 0. ,,_ 
de ·l.léine,.l.omllaia. . . , , 
.. Bl •. 714, ........ 4 • "ij u ...,_: la Jael,i.r t8U, ÎI te Geep,., 
1111111 IUIDl!llkerlr. 'Fhouwd" welke d.ea i Deceaala,r 'fall,~t jlu., is i ... 
wijd ea OllffllVW lfflO _.aeaachaD •lian bev.u«n. , . . , , . . . . , 
. -BI, 7!il0, hij clc:te-Go1H·pbC11en.iehilder1, l,ij.Ä ...,.., .Coa,. 
,..._ •• GoHA1, ~ 1IU09•t llllSO.. .. , . . . . . , , ... 

BI. 746 • l,ec ""· GOUWENES, onder B.,,...,,., aW..te:l,seu . 
.. GOOWENES , .. pqlcL. jn4ie Fijfll•""'1M,d,.,, .pcev. Zu~Hollaad, 
••• '-"''•, ~nk ,-:;._.,.,pa • ..._.,.., p,aleade N ..... 
.Goudlauk n-à Goilberdingerw.-d, .O. •• de P.ol•leef, ,,welu 
bam van den pold. Rverdin:r.o acheidL , ,z. •n ~ polcl.· ~ ,_ 
Tienhoven , W. ua den pol • Goowenea ,· ouder Bap~. . , 

Dele pold.,. welke.- voor bat jlU' 11184 bedijll& •·, .bellaat, ~ 
,- •kadaller eme oppervlakte. Yaa 7i h■ad. 80 v. r~ 99 v. eJJ., . .,_ 
eadtt 115 bqnd. 78 ". r. ■chotbur land ; telt U b., .....,.. 8 
lloerderijea, en werit ·door eeaeft duiker op 4eo, peld., de Biaa, 
• ffOrta- aeru•....a..ppelijk. ,piet dm Bieaenpelcler, ondfir IJaptllin', 
door-middel no eeoea molen op bet.1.ederik.-kaoaal, qn laet 9'1Vtol1Ïf' 
water ontlaat. Het ,-lderbes•ar•· be~'JelJr. ov.,. dweo r1'1er• lnlna 
over 41e P9lclera Everdingen, Zijdneld, BoltrH •. A. ■&1111a, 
be& beat.aar laeefti, beatut. uit etnoa Poldenchout. ,n eeneet U....... 

Bl. 71S9 9 reg. 3-11, ,,_,, z •. 'l'UI Meaulam - halten, '--" 
.1 mU,. Z. van Menald1UD, waartoe IÜ .beJaoort. Ter ;pJaaue :.i:.:9 
,...aaaa heeft, .liet m• \lal• arbaiclenwoainpn.- De àar&oe. 
laebbende 1rondeu , healaaade eene c,ppen'4k-. YAD 1 h■'41. · Il T., "• 

lillS· "•· -'·~ •orlk •• inilt9Claa 1._ ..,.- ..., _&u A,u ,_ 
NA11TA woouchtig ~ lle■alaom. · , 

Bl. 781l •. ~ _, .,,,, GllA.UWBDLT&,DB), lrij,. ..-: .. 
Deae dijk ia eert.ijd, aangelegd. door de larelan• ,.. à woaci

~, en heef& pdwai om be& wato ·van .. de .Lap ...... .,.. Ji,. 
velgo, ten Noerdea 'fall claen dijk •irelellen" af &e ,keereu. • , . 

BI. 781 ~ .c art. GRA VENIU.&B ('°&>, lWuwdttah .,...... 
ftllOl'l, aldu,,te, i.-, . • , , . . 

GRA VENHAGB ('S) • Nedet~la· aynappal .,__, ,qrdmlcl w 
1 hoofd■yaagop, aijncle die te '• Gu,unlaa1 .. ; 6 ,l'ÎDPJUir.ipn, 
•Is: Leydea, Alphen, Naaldwij.k,. ••aa•J■ï.s,,,.B.ritill••• 
HnoY liet, en eene bijkerk te Delft, ,teaade ende&:.het nabbifuw 
JWIOrl 't'an ,enea Opper--Rabbijn, w~. '9 '• Gra ....... -~ .... 
plu- a...:rt. llei:\ ~ iza :diJ ~ '1Û'1I .l~ tWM ..... , . . . . , 
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GR.A'V'ENRMJE' ('S); Neilei'lailcla'Pott~ 'ltraalthch Nlldl't; 
'balllailde' uit eene hoof~aw; ·•Undé d,e te 'i Grá-ull'haJe, ea 
lltdil!ncl 'W'IM!ende dool' éenell Oppet-Rabblln, aldaar woouae!hli(, 

BI. 781, l'I(• 40, ,taot: 85,600 aielen, ktr: 85,000 sieleu. 
• · • , onderste reg., ""'" 1 808' 1tt,: · 21& · · 

•: '•" • :·~ n,g.''ft, lllff Hlfrn; ·lftr4t:· aij9 kef'.' waren 
• 788 , • 18, _,, ,., woord 'fOOtheen ""I. ' 
• • , • ·-ss, itadt: lat■atspapieren· lin: · st■al!lbesluile■ 
• 790 , aclm reg. i. ~'j tuwgen: V 6dr 'deze ,.., werd ~• J..auda 

lhoc■at, J01s vH Or.n111a11n'ltD, 'onthalsd. · · · 
BI. 790, rer. 4, 1lacl: voorheen het Hui, van Dn.n. ket: voor

tn!tu aan liet iermopncl Por&ugeesch · lsr■ëlillséh · geslaclat Sa.um tee-
ileboot'ende. · 

m. 79i, ·reg. 11, rtaat, cle Staten-Genenal'v■n Bolland, 1,a, 
lile Staten van Bolland · · · 

BI. 795, reg. 1$-11, 11111111 hel. Departement •oor de 1. .. 
lóirien - Bordrecflt.• lffi:'het Departement •oor de Kolo
li ie n , op het Plmr , ftleer een pattfctilit!r ,roonhuu, oadtijda ... 
Ccnrnatmn Hn11aas I en door dien St11tama11 én Dichter plicht. 
· BI.· 791, ondente reg • ..;.. 794,, '!!Il'· Il, ,toot, het Departeme ■\ 
van O~rlos - he~ooncl. ket} bel Departement' tan Oor lor" 
·op het J11ft••, ~r het Logemell't van 'Ronerdam. ' 
· BI. '1N, retr· 9.;..ie,·~r: het l,bgeîne'nt 1'■ n Dortlreelt
tienclapeu -On, l#i: liet ·Lor111n·ent ·yan RotterdH1; thns lel 
Departement van Oor lori bet Lopment ·nn•Goad'a, Dil 
6oen4è tol ltareáh' 'YOO'r ·de Klht■ ire Genn1laattig• 
cl ie n • t en&, · · · · · · · · , , • · ' 
.,.,m.,-794·, ref. il, .ro,,1:1 tien d"rriaenf l•:·'1f(·du~ • . . 
~ ·11 1 ·•',·• i.enf,110n0ttl.,,~1.-·Degewonc--gélcb1_kt~. l,-i 
' • 'pwónil bi!namiog geelt ge11oeg' te lennen tol wèlk · 'gd,mik bel 
~iltt'werd, ·Tbani dient tiet tót Pen'1bat.'• · • ' · 

BI. 7911, reg. 17, dildt: nrpdert de Broedenebap ,-_. •erp-
derde ondt\Jd• de Broederschap · ·· · · ' · · . · · 
" BI; '95, reg. '17-58', ltaat: Tn het -· l1mitgenootsdtap. lta: 
· ' In· tier i.,.enste · pfeelte 'Yin . dit geboa• heeft. liet TOOrlteeti hier 
liestun hebbende kun1t(rèh0otsdiap Pi c t u ra ot de sehilderltun11: 9 

•Uae hUl!enlomsted rh•d in vier 'f'ertrekken , wliarvan liet ,,-ootsce 
,ra■rdif is besehouw te worden_, .. om de heerlijke sehildentu~lea, 
lllltr 'i!r gttonden 1rorden. Hier werden ook toenmaals de verlooptap 
'ftll' achilderljen geh,óuden. · In dit vertrek stond mede eene glosea 
~ ,' TOi iLäuatbol!lenïn' hllije banden; hU het afsterven van deae 
en gene, tot huaae gedachtenis, aan de knnstlutmer· vereerd. :0. 
andérè' kamers dienden' ,Ido' tot eene Vf!l,racl~tplaäls 'Vtlffl' llnnst~il
llm; àts 'füt èf!oe' teekenplaats· ea ten gebnrlle v'all' • dea Coacierge 
'f'lib 'lièt. lonttgenootsdiap. · Tfiait1'a1Jn alle déze '\'t!rtrellen iogetuhm 
aan het Kanton1Jèréll't, hetwelk aldaar zijne zittiopn houdt. 
' 'BI.' l911, 'rl!g. "12-8, 1tàat.- Behalve ..,.,_ hebben. '*" · 

Thans i1 het voormalig T u c b t huis oF S p·I n h'li h ingerig!' tol 
-.,.·Huis 'nn Civiele e'n 11ilitairc verse kering. 
· BI; 7915, iJt/ihr reg. 4, in fi ftlktt: 
'"Thans is de ·Bank va11 Leen in Il' i -vooraan in het .,,.,lfn•Ü I ia 
tnl! pte niet e1kandei: '\'ereenlrtde lbkalen. · ' 
• 1 ■: 811 ,,. · k erwy,n: · Onder de Bvangelisch•Ln\henche P'rtdikan
ten te 11 Gu'fllUUI ffl'die'n\ nielding: Jon• St:■a,n, die aWNr "" 

!);q;;;;:e(j by Google 
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• der\i~. ju,n het~,~-~.,- e~---~•Mei.1818 
overleden ~- Hij wu· Sèèrewi, n11 het. E,ar,g. Lu,tb, .SyNKle, .. , 

BI. 802, reg. 21, ,taot: L,-u. Wu.,,u&,ua, lcu:, K...., WILUII 
St.t.an. , , , , . .. . . . . •: . , 

BI. 80i, reg. 14, .,.,. 011dtrft,, bij (e 11oe!Pfi: . . 
De eeriLe ? diç l,ij de Jiemou1t1"4nten bet leer11&rÇJhL hebben wur. 

(ClnOmen , zun geweeaL . '~ .MA,TTJJIIIIJ en .A. G111na.uu1 1 die. in het 
JUr 1632 berwaartt lwll,lllen. en in liet ja11r 163-i. vcrtroli.li.on. Het 
,be~ . geac4iedt door den kerkcr11&d. . . . • , . 

BI. 806, reg. 11S en 16, 1NUm wg Je tooorJnu ~ PClfl van tllll 
torentje voonieq, , , , : , . . , . , , ... 

81. 806 , rcig~. jj 1,, •~t: ~no , R. K, . ~rk. lm :. de Nie"we ~ 
vormde li.erli.. . . , , , 
.. BI. ~!6, .~j ~- G~•ehi~!llJladi.,en .die ,e 'aGuvu■JoSI uehtrea 

&aJn , b._, te 11oe9e11. : : .. • , , 
Jookh~r (j1o,a~• ,fu■Ull, ~rqQ,TOI Scaulln&HIH ~ n ... ,. .... 

••u, de ven1uqel~r ~•n bilt herue~de F~ CÄQ.._i,,ffeb,. ~ 
September 1 '733 • t G ~uguatu, .1783.. . , , 

Bl. 817, reg. 10, ,taat: .J. ,C. ,-,u. DU LaT1~. lte,; Jl,r •. J-4GOJ • 
ç.HL Uli IIIJli ,i4STIILI-, , , . . 

Bl. &1,1, l'llg, .18 ~ ltaat: ,i• ,ooo leu: .in 1610 .. . , , , 
• • ,, ~ , 19, ,taal:. Jp4111 .8~10, , lte1: J411 •~ BIIIGIIOI' 

, l", . •. ,, l'I 6 IJ(IA G~lf, ~laat: Go:i,-1 l,-.: GoDI, . ., 
: , • • , l>ü ,do, Sç~il~oi:1, ./lifi,~.'• Gu,au4H, geborep &ij&,. 6j 
,, ~, .. ' • 1 ' 1 , ' • ' " ' ' ' 
• · A.i,a1.u~ Yu 01115 ,1ob, 16lSIS, 1 t 170•;.l\ic■~, ll1,••• ael,. i• 1670.; 
diena zoon P1uta Bu111:, seb. io 1700, t in i16.l ; Ju Wn.r.u Fu111. 9 

pb. in 17i0, :tin 1761 ; l'•l!L Co11n.t.1T~ 1..1.F~ua, .t ia 178:i.; Gat,UD 
Cq~o•, aeb. in 17:S0, t ia. iTSIS; DJH: YU IIH ,. , ffCb. io .1731, t 
in 1809; D. J .. G1mil1JT, pb, in 176-l, tin 181:S. ;_Ar.lQTDI lMl01D1 
BuTUI, t 11 September 1819;. H. J. Uli Auau, p. 8 April 1777, 
.t IS Junij 1833. , , . . 

BL 818, bij de Graveur ■ u •oege•: . 
Lmli.b• ».,,..,. ~• 1111 , clio lpTe~ een n~ onwrdieostolijk Sclail-

4er w.11,1, geb. !Il he& besi!J der &ete,J.ti,en~e ee11w; A.aT 1'411 ..-. Oqu, 
aeh. io . t610. • ~ .... ~aoan,r.o" 1eb. 1000.. ., . .· . ., 

De Schi14.erea .MAa1♦ w, Fr'IVID~,, die in do achtliOAM ee~w.., 
:bloeid heeft., .wa1 Pl,llde ie '• Gll•vuuu g~boren. .. ., 1, 

Jll. 834, rqr. 11S, 11an onderen,_ ,tout: ,ier~l, keu koq,el"Q"'"I 
. Jll. 846, A,t art. GliEGQlUU::;..KONVENT, al,l,u fe 1"'11: 

GREGORIUS-lONVENT , . eplijk hel Ru&a iu,--.,■ p..._, 
YOOl'III • . klooal. te z"oU., in de Pra11WR.1tra11t. . 

H.ei · werd, howoon4 doa, brooder, "~ , het_ 19-.~ lnCl'• W mso,u, 
Jo■. Euc:IIUI, Wuc1su Bou1■a:, R111DU J.uuw T41 l\,lu• ea J,.. 
u, U,111 .. , 111,11rea. de llll!'IJ•,, ~ to Z•~le als .Fra~rslàPlellwoopde,a. 
G11a1 Gaoon aelt, was ~edel iel Yan b~. YereeniaiDfr... U:un hlÛI,, 
dat 'fOOl'IÎffl_i1beid,balîl! IIJ 1384 o~ dea IIUIQ. der 111oed11r TP Ju ,'fU 
Uaalll wu overgedragCJ1 , wertl weldra te klein bevonden, toeu H111-
.oa1c YU DIA GoLD1 er bestuurder van was geworden• pipdat de Bl,'Oedeça 
niet allefln mannen , mur oo" jo~elieden 111namen , die zich au de 
\oen horoem4c, Zwolache ~tün•che 1cbocl van ,o ••. C.U oef1111d~. .llà 
werd eerst vergroot in 139t I door toevoeging nn t1enîgeo pud , dï,11 
Ju.ou UI D.w1u., P11t~r lf ZwoU!S, ,alitoad ,. «:Il o,tYÏpJ TIS'fol
.em oene aog pl,eO ,IÜ~idi-.a: !loor .~ 11-11•, .WJ,9" ~ 
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paclt , 'dal'alll dè •PatMmtlfaltf ea ·& fflij'maNtt I Mhlladdè. De· kaden 
durt.oe werden hestreden door W11101.1> 'f.111 W111nsnnr. Dele was u• 
laet-,lao( ftll Fs.oars Y.1■ W11n,1cc■onir ~ den Yijt\îrteo Biaschap Yau 
Utrecb,, oppvoed , eu bad , na ditt bij aijnen Patroon 1'erlorea bad , 
eenige onaangenaamheden ooden11nclen nn personen , YIID welke bij 
dankbaarheid Yer,racbt bad ; wesbalYe hij , om niet lanrr ond111lbare 
lieden te dienen , met lijnen· broeder W no- aich sefye , me\ al -t h\l 
hN , · in het jaar 1 S97 , aan cle broeders beef\ overgegeven·. 

Hel. Zwolsebe frat.erbnis ••• het eerste, dat het groote denkbeeld 
"811 Gun wiooT1 in al aijne uit~tmtheid beeft Yerweaenlijlt , en 
werd daarom ook na dm dood nn FL0111a. RADtwur de ·ftrgaderpluta 
._. de·jurlijbefle bijeenkelDlt Yen ·aHe Opperhoofden der Fralerhai
-• Te,en hel einde der ,rijftiende eeuw ,tichtte het uit eipne 
middelen nog een ander groot pboaw , OM dè talrijke leerlingen der 
Latijlllehe 1ebool te plulllll , he&welk &bana de ln1a■ 1a11 il. Oelt 
••andc,re gehouwen Yen het Freterhni1 atjrr nog 1'oorbanden en werdea 
later- pbNikt tot eene STullCaoOL , bewoond door den stads Ondenrlj-
1er , than, dienen alj gedeelteltik tot 1_. .... , en een gedeelte daal'
'ftll is tot eene Bmi•o-n11 inireri,rt; 
· BI. 848, repl SIS , ,taal: GRKll'IIEN, geh. ku: GRIJEN, •1111111 
welke men in de wandelinir gee~ aan het geb. Gu■aeu 

BI. 8t7, regel I en 4, .eau,: Betonde gebouw - b arpbNkeu, ka: 
De sterkte Gannoou wérd in Februarij 13711 bemalJl.igd do. da 

B'ucnHIII , die de partij ·Y•n M EC■TILD , Hertogin •• thlier, hielden, 
m Yenolgen• qn bier meniruldige atroopt~n op de Veluwe deden. 
In heljaar 1379,-waren lragetti11-gen; Gre.1,oorl en Zolt-8•
.,.., de eenige plaat.aen dl)Or de Hertogin be1eten. 

Dit oade gebouw , hetwelk eènen· geruÎlllen tijd door do Heeren •aa 
L11nn bl!leten ••_11, die het op het einde- der attentiende eeuw an
metlelijll -Yerlimnaerd ea do,,r groote hotechea om!JffOII hadden , il 
afgebrolen-, · 

Bl. 865, GC"itn- l't'fr. it 6ij t, 9Mf"': 
De kerk te G 1111•aaaa1 beeft geen orgel. llen telt er Si b. en UO inw. 
BI. 88S, "'lr· 9 - IS, ,ta.,: Lat.er was - .Middelburg. kn: 
Later wn ·aij het eigendom Yen het geslacht Snzreucu, en op liel 

IIÎnde Yan pmelde eeuw nn P,_ D11tan en Wrnn W1B111. Tban1 
wardt 1\1 sedert hetjaar18iiYereenigd me\ Pof1pe1tda• .. ,, in mpa
dom beaeten door Jonkheer Mr. MH1111a Co111n11 PAINOAI' vu GaUN
.-H, Barpmeester Yan Middelburg. 

BI. 874, retr· 8 ,tuat: 41SS h. lm: ISIS:J h. 
• 816 ; fHiór re,. 10 "" OfftUrelf, bij ,, "Ol!Jft': 

:Men telt in de kom van het d. G■o■H 187 b. en 7lt0 iuw. 
BI. 878, reg. 1 111• ,.J,,..,., en bi. 879·, reg. ill ,,._: Baea-

dijk l,a : Barendljl. · 
BI. 881, ..,_ rk bftie art. GROENENDIJK, geil. ia Jtij,J,arul, _, 

/wl it. ""'°'"" ffl ut matlm altl111 gtlnln wrde11: 
GROENENDIJK, b. ia ltijnlantl, prov-. Zwitl-Holla1ttl I arr. eu 1 u. 

0. nn LeJdn, kant. en 1½ u. W. nn .Alpltn, gem. en 1i o. N. 
ten O. Yan Hazerswoude. 

Hr is· in de1e b. eenealat. nn R. K., waartoe ook de inw. van Ltitln
dorp en Soetff"IIIOud, , tot die irezindte behoorende, gerekend wor
den. Deze •lat. heeti hier eene kerk, aan den H. Hnsnoa• toe
getrljd, welke door eenen Putoor bediend worclt. liet is een kle111 
pbon -met eea &oreatje en nu CID orpl ..iorzien. 

D:glt:zed 



GI\O. . .. 
... 811 ; • -,. OBODINDIJISCD-llOLDIB.. (IIIBUWE), ea 

GB.OINENDLTK.SCIB-POLDIR (OUDE) • .U.. ,. lnn: . 
GROENENDIJKSCBE-POLDEB (NIEUWE), pold. in Bijrtlaad, pnw. 

Ztntl•Hollan,I I arr. ~, kant:. ..41,,Aa I pm. g.__,_,, pa
lende N. ua den DelCpolder ea dreopialerij • 0. de W eatnart , Z. aan 
den Rijndijk , W. ua den Oude-Groenendijucbe-polder. . 

Deze polder beslaat , 't'olgea1 het bdasler, eeae oppervlakte Yaa 178 
hand. 9i "• r. 88 -.. ell., allel aebolbaar land; ,rordl door een .... 
ten , op den Rijn , •an het oYerlollip waler oollaat. Het polclerlle-
1&11ur beltaat à drie Po~ 

GROENENDIJKSCBE-OOLDBll (00D1-), peld. in,Rij.,-, p,or. 
Z■id,-Bollaatl, ar,. L,y,,., kant. ..4lpltna, gem. Ha-■th1 pe
leocle N. un dl!n 'Delfpolder. 0, aan den Nieuwe.Groneadijuobe-pol
.der, Z. aan den· Rijndijk, W. aan tien .Barrepolder. 

Dese poltl. beslaat, volpm het, kaàtter, - oppenlakte .,.. 111 
hand., alles 1ehothaar land; ,rorclt deo.- een molen, OJl den Rijn, •aa 
laet nertollige water 011tla1l. Bij ... ,., IDet den aarrepolder, 
oader het bestuur na vil!r Poldermeealeren, 

BI. 914, relJ, il-111 , 1taaf: b"en • - ia i,ebou•d; i.,,: tel'
wijl daarenboven nor twee andere achelen ; . de eeoe in het jaar 184i 
lioven , de andere ia · het jaar tMS belledea het tweede nrlaat , op 
tp'OO&en afstand 't'an elkander , 11111 Mart.ee heaoodipe aehoolmeeai
woniagen, nien,r pbo11,rd zijn. 

BI. 917, reg. S1, bt'j te ..,, •. , · 
De orerstroomin_fft' zullen·, ftONl·Ndett. dat.._ -ilJe jaren AMI 

de se•urlijute dijken 11eeaglooijiapa· beet\ unp,,agt , wunobijnlijk 
1111er seldnam worden. · 

BI. 9iS, rttr· 8 - 111, ....,, Daellcle IIUIIIIOOl'lptaf - samen-
•loeijen ; lui:· , 

Deaelrde na111100nproar wordt ook aanpwan deer be& oude w1pe11 
... Ga .. ,11,0, l!Unde een breede pene 1treep ep ee■ veld •a• ziliw 1 

hetgeen -.olgen1 sommigen zon · 'ferbeelden een IJPNll 'feltl tUSICbt111 
de wateren in de lengte nitr1trekt, door •elke -tere• de Noorclaee, 

·de Bem1, de H11Me en de Lan•en ·IOll4lea Jr.uanen pmeend 11\ta (1). 
BI. 926,·reg.17 -1S, 1111,u ..... , ,,_,:wnijl-1tadboil. ••• 
Sedert eenip jaren il- de Boternaa4at te GaollND Yet"plUtlt. Op de 

gemelde marblapn ia bel. marktwtld vol gewoel, bier 1tun kramen. 
mei allerlei waren , ffind1· worden 1pek , dur acbapea , elden nl'ICbe 
-.isch , tuin en velclvruchlen , bloemen, lanclel\tb werkluira , bekba 
en 't'elerlei noodwendigheden Ie koop gebngt. 

Bl, 9i8, reg. 10·, t111n ontkmi·, ,tut: 1448 -het eent Nitraat, 
1-••: in het jaar 1448 'foor het eent geheel Nllrul, 

BI. 9i7, reg. 10 ea 11, ,,_,: in de maanden Octebf,r ea NOYfllll-
1,er, ltt,: in de maanden Mei , Oetober, Noftlllber en December, 

BI. 9i7, reg. Il en 4 Ntr tnttkrn, ,,_,, Pas ..... geregtifbeid). IHu. 
'Pu n Jusnn& OICVUTI nn ·(d. i, ,.,ede ea pregtigbeid lmuen el-
kander; Zie Psalm 8lt·n. 11). · 

BI. 946, reg. 8, ,.,,.,: Ah - J[iutlerbah, ,._, 
lr waren toen 711 kinderen in bel Groene W eeabuil ; oatnngend& 

het •ereenigde als nu den naam HD Groene-en-Blaan•e-gecom-. 
J,ia eerde-W eulaui,. -· • -~ _ 

0:. \ (. 
•. 

:_, -~ .. 
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BI. 948, flffllw rqr. Si '6ij tuo,gn: Br wueo dm twee :weahaiaea 
in het&elfde gebouw tet ia het jaar 167S, t.oea •IJ tot éea Yereeaigd 
werden. 

BI. 946, reg. 1i en 1a, •• o•iem,, ,taat: 1798 len: 1797. 
BI. 946, rqr. S, 111111 Oltllema - lot hl. 947, reg. S •• _., 

altlu te 1nen~ 
De overiue (J80111Je■ , tot het Beiligegeett.-Guthuia te G10-

111H1■ oenpronkelijk behoord hebbeocle, werdea Joor de rqrering ia 
16!i8 aangekocht en vervolpna tot andere einden gebruikt, als, to& 
een Korenschuur, Ammunitie Ma1aaijn, Gi·eth11i1 en Werk
hu is, welke laatate thans eeae Kaaerne is. Heutads Ammunitie-ma
guija ia , waL het niateriëel betrof, ia deae eeu• nrkocht , wordende 
thans heL henedea gedeelte ë!oastische oefenintf!D van het garoi&oea, 
en de Lweede verdieping eeltelijk door do militaire administratie, 
en gedeeltelijk me& den ge len aolder , door het gaelacbap der Hr.r
Yormde Diakeoea tot een Werk hu i • gebeaigd. 

BI. 948, rqr. 30, 1laal: 8vrou,ren; lee,.- imaaaenen 6U011w•; 
• 949, • 16, • Esu-r Sc:11v■1n. lea: E~HT Sc:snaan. 
• 9:SO, • onden&e rqr., ,taat: Rectontafel, ka: Bune&aîcl, 
• 9111, • tS-11, •• oadrr,11, •ldu ü /e:ea: 

De Ontleedplaats, ,oorbeea beauiden het koor der Broerelerk 
en in het jaar 1817 aanmerkelijk ,erbeterd, i1 ,edert eeaige jana 
verlep. Men heeft namelijk, den 30 Jalij 18S1 , het bou,rea vu 
een geheel nieuw Theatrum Ae1demicum, in de Scl■il.....,_ 
,tracl, op een gedeelte va■ den -ouden toin van het na te meJdea 
Abtenhuit , aanbii1teed ; dat gebouw •• ia .lfei 18Si Yolt.ooid en ÎII 
Seetember 18Si ia mea begonnen er de leuen ia te hoadai. 

BI. 91SS, achter re,. 11, '6ij te~_. 
De Hoogeschool Ie Gao■anu is thaas, wal de boofchuk , het ooder

•U-, betreft, in eenen aeer bloeijeaden ataat, aoo dal mea naar waar
heid kaa aeggea , dat •U n01r aimmer soo veel kracht ia de bevorderia, 
der wetenlCbappea heeft. ontwikkeld dan il\aa&. De leentoelea lij• 
belet door mannen van groolea naam en uitgebreide geleerdheid. HaDM 
gehoonalea worden ,lijti1 he&och,t, hetgeen •U, door hunnen blali.e■-
den ijver YOOr hel onderwijs, aoo net verdienen; de AkademÏlcu • 
jeugd is 'Yoorbeeldi1 vlijtig in hare weteaschappelijke oefeain1eo. 

BI. 91S6. adlt.r reg. 17, '6ij "'•Hgea: 
Onder de Staatsmannen , die te 6aON1111111 geboren zijn , ye,dieat 

melding llr. ALIUI' W1u1a Ho111' 119b. ts fulij 1788. t i7 JulU 
18i7, eea ,chrander l\etrt■geleerde, eo Lid van het aiLvoeread bewiml, 
Taa Augus1111 1797 tot aan de ontbinding na dat 1Laatsligcbaam. 

BI. 91S6, re,, 14, staat: Om-lantlit:u,; lea: 0~1 
• 007, • 8, • 1718 ,,,,.. 17'8 
• 91S8, • IS e■ H, ,,_,_. pronncie ,_,_. at.ad 
• • , • i9, '""" ,• ,erweriag In,: ,ero,erinr 
• • , • S3-S5, ,taat : die - Lauwer■• lee,: die Ie umea 

enaeu waren oter Oosterpo en W esterpo , door Lonu,u UD Hol
laad, doeh door :louau11 lil ua Utrecht ge,choakea. 
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